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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Att komma in som ny rektor i slutet av ett läsår innebär sin egen uppsättning utmaningar och möjligheter. För 

mig har det varit ett bra tillfälle att i slutet av ett läsår få en känsla för skolan; och vilka områden fokus bör ligga 

på inför nästa läsår. Det är en chans att med färska ögon se vilka skolans styrkor är under en av de mest 

hektiska och pressade perioderna (för både elever och lärare) som skolan upplever under ett läsår, men också 

en chans att ur ett nytt perspektiv se vad skolan har för utvecklingsområden.  

 

De slutsatser jag har dragit under min tid på skolan är att det finns mycket gott att bygga på, men att fokus 

under läsåret 19/20 måste ligga kring skolans kärnuppdrag; att undervisa och ha en god lärmiljö. Skolan 

behöver också under nästkommande läsår fortsätta att fokusera på elevernas närvaro, då en god närvaro är en 

grundförutsättning för att elever ska kunna få den undervisning, det stöd och de förutsättningar som hen 

behöver.  

 

Jag ser personligen i högsta grad fram emot läsåret 19/20 och det arbete vi kommer genomföra för att ge 

eleverna största möjliga chans att nå sina mål! 

 

Daniel Öberg, rektor Hagströmska Uppsala 
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 

 

 

Den totala andelen elever med examen från skolans program har ökat under året i jämförelse med tidigare år. 

Utvecklingen på skolans olika program har under det sista året dock gått åt olika håll, där samtliga elever på det 

estetiska programmet erhöll en examen, medan andelen med examen på hantverksprogrammet sjönk i 

jämförelse med tidigare års resultat. Satsningar på gymnasiearbete och att tydligt och kontinuerligt informera 

eleverna om hur de ligger till i relation till examen har varit framgångsfaktorer under året, men en ökad 

systematik i arbetet att skyndsamt följa upp elever som inte når målen behöver fortsatt utvecklas under nästa 

år. Fortsatt finns också en hög korrelation mellan kurser där elever har en låg närvaro och där de inte klarar av 

kunskapskraven, vilket gör att ett fortsatt närvarofrämjande arbete är av vikt för att öka andelen elever med 

examen.  

 

 

 

 

 

Den totala betygspoängen för samtliga avgångselever visar en mindre ökning kontra tidigare år. Den tydligaste 

förändringen återfinns även här på det estetiska programmet där en markant ökning har skett från 14,8 till 17,1 

i genomsnittlig betygspoäng. Samma trend som avspeglas i andel elever med examen syns alltså också här. För 

hantverksprogrammet sker istället en minskning i jämförelse med tidigare år där betygspoängen i genomsnitt 

minskar från 14,7 till 13,6. Även detta ligger i linje med antal elever som fått examen. Det är framförallt i 

gymnasiegemensamma ämnen som man kan se att betygspoängen är lägre på hantverksprogrammet, där de 

programgemensamma ämnena generellt sett går bättre än de gymnasiegemensamma. I och med årets 

förändringar ligger hantverksprogrammets genomsnittliga betygspoäng på rikssnittet. Det estetiska 

programmet har under läsåret 18/19 en markant högre genomsnittlig betygspoäng än rikssnittet.  
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 
Av eleverna på hantverksprogrammet har 45,5 % nått en högskolebehörighet. Av de som inte har en 

grundläggande behörighet är det fortfarande väldigt vanligt att man valt att läsa ett eller flera av de ämnen 

som krävs för en grundläggande behörighet. Som exempel kan nämnas att nästintill alla avgångselever från 

hantverksprogrammet har valt att läsa till engelska 6 och svenska 2, där man ofta planerar att läsa till en 

grundläggande behörighet genom att komplettera med svenska 3 i ett senare skede efter gymnasiet.  

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

Trenden kring samtliga satta betyg under läsåret 2018-2019 är att graden betyg F har ökat. Andelen högre 

betyg har också minskat något i omfattning. Trenden ser likartad ut på både det estetiska- och 

hantverksprogrammet vad gäller förändringen i att andelen högre godkända betyg minskar. Den stora 

skillnaden mellan programmen är att andelen F har ökat kraftigt på hantverksprogrammet kontra tidigare års 

resultat. Förändringen har framförallt skett i årskurs 1, där höstterminen i en av årskurs 1 på 

hantverksprogrammet präglades av en gruppdynamisk problematik vilket ledde till försämrade studie 

förhållanden i gruppen. Det är i denna grupp som den största delen av dessa F är satta. I detta fall finns också 

en närvaroproblematik i gruppen att arbeta med vilket ytterligare bidragit till det slutliga resultatet.  

 

En positiv utveckling under året är att samtliga gymnasiearbeten blev godkända, vilket beror på ett målinriktat 

arbete kring uppföljning av elevernas arbete med detta under året.  

 

I SVESVE01 har trenden under året varit försämrad, 33% av eleverna under året fått F i betyg. Detta är en 

kraftig försämring från föregående läsår. I motsats har resultaten förbättrats i SVASVA01 där andelen elever 

med betyg F uppgår till 29%, vilket dock är en förbättring från föregående läsår . 

 

I MATMT01a och MATMAT01b har statistiken över andelen godkända betyg också sjunkit, där 33% respektive 

14% av eleverna i innevarande läsår fått F i betyg. I framförallt matematik är det tydligt att stödinsatser tidigare 

måste sättas in samt att tillräcklig ledning och stimulans för eleverna som klarar av kunskapskraven. Insatser på 

detta område är planerade inför nästa läsår.  
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

I jämförelse med tidigare år är det en större andel elever som får F på det nationella provet i matematik 1. 

Detta gäller både MATMAT01a och MATMAT01b. Det motsatta förhållandet gäller dock matematik 2b där 

samtliga elever som genomförde nationella provet under vårterminen 2019 klarade av det. Även i SVESVE01 

ökar andelen elever som får F på nationella provet, i SVASVA01 är dock trenden den motsatta.  

 

I likhet med betygsutvecklingen i dessa kurser finns ett behov av en ökad systematik kring det stöd men 

framförallt den ledning och stimulans som eleverna får i svenska och matematik.  

 

1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

Då det saknas en längre historik kring rekommendationsgrad, trivsel och nöjdheten med skolan som helhet är 

det svårt att göra några längre jämförelser över förändring. Ser man till äldre data är frågorna ställda på ett sätt 

som inte omedelbart går att översätta till hur frågorna har ställts till eleverna i årets undersökning. Om man går 

in mer detaljerat på svaren ser man att det råder både en större nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel i 

årskurs 1 och 2 kontra årskurs 3. En tänkbar förklaring till detta kan vara att skolan under de senaste två läsåren 

har växt från 60 elever till närmare 100 elever i snitt. Denna förändring har elever i de högre årskurserna gett 

uttryck för att det skett en “förtätning” på skolan som inte alltid har upplevts som positiv (mer kring detta 

under avsnittet om EHT). 

 

Även den tidigare nämnda konflikten i en av klasserna återspeglas de svar som anges ovan, och den har haft en 

negativ inverkan på trivseln i skolan och upplevelsen av denna.  

 

Tryggheten på skolan upplevs samtidigt som god och de flesta eleverna upplever att de är trygga på skolan. 

Man upplever dock att integrationen mellan skolans olika program och klasser skulle kunna vara bättre, och att 

man har svårare att lära känna de som går på ett annat program då det är ont om naturliga träffpunkter. En 

sådan förbättring av den fysiska miljön i skolan är därför planerad inför nästa läsår.  
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När det gäller undervisning finns det positiva trender i att fler elever under vårterminen 2019 upplever att de 

får ett inflytande och en delaktighet i undervisningen och hur den utformas. På den frågan anger 70% av 

eleverna att det fungerar bra. Samtidigt ser vi att upplevelsen av studiero är 68%, vilket är en försämring från 

undersökningen som ställde samma fråga på hösten.  Det är därför av vikt att jobba med ett fortsatt tydligt 

ledarskap i klassrummet där samtliga elever ges möjlighet att komma till tals, samt att jobba med kollegiala 

processer för att öka likvärdigheten i frågor kring arbetsro, där det kan upplevas att olika lärare har olika 

tolkning och därmed olika förhållningssätt kring vad arbetsro är. En viktig del i det fortsatta arbetet under 

nästkommande läsår blir då att ge möjlighet till kollegialt lärande och samsyn. Detta gäller även hur 

information delges elever och hur vi gemensamt ansvarar för utvecklingen av vår didaktiska kompetens.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  

 

Arbetet har under läsåret varit organiserat i ett arbetslag där samtliga lärare har ingått. Skolan har under haft 

11 undervisande lärare. I vissa avseenden av arbetet har uppgifter delats upp mellan de lärare som i huvudsak 

undervisar på hantverksprogrammet och de som in huvudsak undervisar på estetiska programmet.  

 

Personalen har under året haft tid för pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande på fasta tider under 

måndagseftermiddagen. Under denna tid har det kollegiala arbetet haft kultur, struktur och systematik som 

fokus. Bland annat genom att i detta forum arbeta för samsyn kring undervisning och vad detta innebär på 

Hagströmska gymnasiet i Uppsala.  

 

Skolan har också utifrån arbetet med Early warning system kartlagt hur eleverna ligger till i förhållande till att 

nå kunskapskraven i kursen. Skolans lärare har här även kunna samarbeta kring ämnesöverskridande och 

programöverskridande projekt kring hållbarhet (ett projekt tillsammans med IKEA Uppsala) och den årligt 

återkommande modevisningen som är ett samarbete mellan elever på det estetiska programmet och 

hantverksprogrammet. Här har skolans pedagoger kunnat integrera sin undervisning och samplanera den för 

högre grad av måluppfyllelse.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

Skolan genomför under hösttermin och vårtermin återkommande undervisningsutvärderingar. Enligt dessa är 

skolans styrkor att elever upplever att de får den hjälp de behöver, att det i de allra flesta fall är tydligt vad de 

behöver kunna för att uppnå kunskapskraven samt att de upplever ett inflytande i klassrummet. I det 

sistnämnda avseendet syns också en ökning av antal elever som upplever detta mellan hösttermin och 

vårtermin. En stor andel av eleverna känner sig trygga med att lärarna skulle ingripa om något inträffar i 

klassrummet.  

 

Det står emellertid klart utifrån skolans elevenkät att det finns fortsatta utvecklingsområden kring ledning och 

stimulans i undervisningen, men också att utmana och göra undervisningen mer lustfylld för eleverna. Det finns 

också en förbättringspotential vad gäller arbetsro, som delvis är kopplad till att eleverna upplever att det är 

trångbott på skolan. Inför läsåret har salar byggts om och omdisponeras för att underlätta och åtgärda detta, 

vilket har gett visst resultat men arbetet är inte klart. Även tillsättandet av en skolvärd på deltid har upplevts 

som en insats som har hjälpt på detta område. 

 

Arbetet med att tidigare kartlägga elevernas behov genom EWS påbörjades under året och har lett till en bättre 

överblick kring elevernas totala studiesituation, vilket har tjänat som underlag för diskussion i lärarnas arbete 

med klasserna. Detta arbete kommer under nästkommande år att fortsätta och vidareutvecklas som en del av 

det kollektiva lärandet.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar har under året fungerat relativt väl. Emellertid har det efterfrågats av lärarna 

hur man kan kan få en överblick över hur andra arbetar med samma elev samt hur man kan få stöd i att tänka 

kring arbetet med sina extra anpassningar. Detta ligger till grund för förändringar inför nästa år kring hur 

information delas kring eleven. Specialpedagogen kommer också ansvara för att fungera som ett extra stöd och 
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bollplank kring arbetet med de extra anpassningarna under nästa år som det har varit under innevarande läsår. 

Som nämnt ovan har också materialet som samlats in i EWS använts för att i klasskonferenser diskutera och 

utveckla det kollegiala samarbetet kring extra anpassningar.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Inför nästa läsår finns det goda förutsättningar för att förbättra kvaliteten i undervisningen utifrån ovan 

angivna parametrar. Ett viktigt sätt att göra detta är att ha ett gemensamt forum för all personal att kunna 

utveckla detta. I det syftet kommer det planeras mer av den reglerade arbetstiden under läsåret 19/20 till 

gemensam tid för att i kollegiet utveckla vårt arbete med ledning och stimulans. En tjänst som förstelärare 

kommer också att instiftas med syfte att leda detta arbete. Att tydliggöra och skapa rutiner och strukturer för 

personalen blir också en viktig hörnsten för att möjligheten till planering av god undervisning ska kunna ske.  

 

Skolan har ett gott arbete kring att ge eleverna inflytande på undervisningen,detta måste vi fortsätta att 

utveckla och värna om samt arbeta med positiv förstärkning och visa eleverna att vi tror på dem. Personalen 

behöver också fortsätta det goda arbetet med trivsel och trygghet i klassrummen. 

 

Sammantaget behöver vi som skola lägga ner mer tid på hur vi gemensamt arbetar och utvecklar vårt arbete 

kring ledning och stimulans i undervisningen. Här behöver rektor säkerställa att tillräcklig tid finns för denna typ 

av forum samt tillse att dessa används rätt vis. Att fortsätta arbetet med att främja ett gott arbetsklimat i 

klassrummet kommer också vara en viktig del för att nå framgång. 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Under året har elevhälsans professioner varit specialpedagog, kurator och skolsköterska. Studie- och 

yrkesvägledare har inte under året deltagit i EHT-arbetet. Skolläkare och skolpsykolog knutna till enheten har 

ingått i EHT, främst i det främjande och förebyggande arbetet med två träffar per år. EHT i övrigt har träffats en 

och en halv timme varannan vecka för att diskutera elevärenden och för att planera det främjande och 

förebyggande arbetet. Mot slutet av läsåret har också skolvärd varit med på första delen av dessa möten.  

 

Samverkan har skett med lärare på gemensamma möten en gång per vecka eller individuellt med aktuella 

undervisande lärare vid behov.  

 

Skolan följer upprättade rutiner för uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar och 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I undervisningen genomförs också stödinsatser i form av extra 

anpassningar. Skolan arbetar med extra anpassningar genom att undervisande lärare gör anpassningar i 

undervisningen samt att specialpedagogen kartlägger elevens behov. Anpassningar kan vara specialpedagogiskt 

stöd under en kortare period, exempelvis uppläsning av texter, uppdelade prov osv. 

Under det gångna året har elevhälsan arbetat med främjande insatser så som: 

● Psykisk hälsa, bland annat genom arbetet i skolsköterskans hälsosamtal och genom kurators 

resiliensutbildning, ergonomi som genomsyrar många ämnen, personal som uppmärksammar och 

bekräftar eleverna, Utvecklingssamtal med alla elever två gånger/läsår, framåtsyftande 

lektionsplanering på Schoolsoft, ombyggda lokaler med fokus på studiero - däribland salongen. 

Förebyggande insatser så som: 

● Hälsosamtal med alla elever, friluftsdagar, mentorstid på schemat med inslag av likabehandling. 

● Kartläggning av examen och frånvaro, analys av EWS, specialpedagogiska insatser.  Klasskonferenser 

9 
 



Skolan arbetar enligt rutin med att anmäla elever som kan ha behov av särskilt stöd eller som inte klarar 

undervisningen eller riskerar att inte uppnå kunskapskraven i kurserna till EHT. Elevhälsan bidrar genom att 

kartlägga och bidra till upprättandet av ett eventuellt åtgärdsprogram, men också genom mer specifik kontakt 

med elever eller vårdnadshavare eller som ett bollplank till lärarna. Skolan arbetar med extra anpassningar 

genom att undervisande lärare gör anpassningar i undervisningen samt att specialpedagogen kartlägger 

elevens behov och stöttar undervisande lärare kring arbetet med dessa. 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Under året har det förebyggande och främjande arbetet på skolan i elevhälsans arbete inte fått fullt så mycket 

prioritet som det behöver. Detta är delvis för att samtliga positioner inom elevhälsan byttes ut under året vilket 

lett till att en del av det kontinuerliga arbetet kring det främjande och förebyggande insatserna halkat efter.  

Rutinerna kring närvarouppföljning har fungerat till så del att eleven fått varning om hög frånvaro, samt 

eventuellt indrag av CSN-medel. I vissa fall har detta gett effekt genom att elevens närvaro ökat. Emellertid kan 

det konstateras att mycket av den elevfrånvaro som finns är relaterad till elevernas mående, och där behöver 

arbetet kring att stötta eleverna med denna typ av frånvaroproblematik utvecklas i samarbete mellan 

elevhälsan och externa aktörer såsom UMO, BUP eller socialtjänsten 

  

I de fall där utredningar om elevers frånvaro gjorts har utredningarna varit gedigna men trots insatser har dessa 

sällan gett önskade effekter. Mycket av detta bottnar i ovannämnda komplexitet kring elevens frånvaro, men 

det handlar också om att myndiga elever behöver ta ansvar för sin skolgång 

  

 Vi behöver även stärka uppföljningsarbetet kring ovannämnda elever, men också säkerställa att tidigare fånga 

upp elever innan frånvaron blir allt för stor. Har man flera dagars frånvaro går det snabbt fort över till att 

ansträngningen för att komma tillbaka och ta igen det man missat upplevs som för stor, därför är också stödet 

kring elever som kommer tillbaka efter större frånvaro en viktig faktor att ta in i arbetet. 

  
Läsåret 19/20 behöver vi arbeta än mer närvarofrämjande för att kunna öka elevers lärande och motivation för 

att vara i skolan. En del av detta är arbetet med ledning och stimulans och lustfylld undervisning som nämnts 

ovan. Att tidigt identifiera och följa upp elever som riskerar större frånvaro är också et prioriterat arbete inför 

nästa läsår.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete 

Under året har en stor del av elevhälsans arbete varit åtgärdande. Rutinerna kring hur EWS ska användas och 

problemformuleringen från läraren vid anmälan till EHT är emellertid punkter som behöver utvecklas och 

förstärkas till nästa år för att snabbare kunna komma till riktade insatser i det åtgärdande arbetet från EHT. 

Arbetsgången har generellt sett fungerat bra men hastigheten i denna kan utvecklas.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Skolan behöver lyfta arbetet med de förebyggande och främjande delarna av elevhälsans verksamhet. Dels 

kring att förbereda temadagar och genom att införa frukost för eleverna då hälsosamtalen har visat att många 

elever inte äter detta på morgonen, vilket leder till att eleverna inte orkar med långa pass inom 

karaktärsämnena som krävs. Vidare behöver rutinerna ses över i det åtgärdande arbetet ses över för att öka 

hastigheten från att en anmälan kommer in till ärendet är klart för beslut.  
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2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

Skolan har under året arbetet med likabehandling och värdegrund inom ramen för elevhälsans arbete med 

eleverna i resiliensprojektet. Arbetet har också skett genom ett samarbete och workshop med fredens hus i 

Uppsala där värdegrundsfrågor för elever och personal har varit i fokus.  

 

En annan viktig del är att eleverna känner till var och till vem de ska vända sig om de känner sig utsatta för 

diskriminering och kränkande behandling. Detta arbete har fungerat väl då det framgår i skolans undersökning 

av detta att majoriteten av eleverna vet var de ska vända sig om de känner sig utsatta för diskriminering eller 

kränkande behandling. Denna siffra ska dock över tid vara alla elever på skolan, men undersökningen visar 

också att de flesta elever upplever att skolan hanterar detta bra.  

 

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

I specifika gruppkonstellationer har arbetet under året varit mer intensivt. En del av detta arbete har handlat 

om att arbeta intensivare med värderingsövningar i grupper där det har behövts utifrån att det varit en 

ogynnsam gruppdynamik.  

 

Arbetet med att få en fungerande och mer aktiv elevkår behöver fortsätta att stärkas under nästa läsår för att 

få elevernas engagemang och inflytande över arbetet med att motverka kränkande behandling samt att främja 

det goda arbetet för integration mellan klasser och program. Elevkårens deltagande och resonemang från 

läsåret 18/19 kommer under nästkommande läsår att utmynna i förändringar kring hur skolans lokaler används 

samt kring de aktiviteter som planeras för att främja likabehandling och motverka kränkningar.  

 

 
Utvärdering – Normer och värden 

Normer och värden är en viktig del av undervisningen, inte bara som en del av skolans uppdrag utifrån 

läroplanen, utan det är också en viktig del i arbetet mot examensmålen både det estetiska programmet samt 

hantverksprogrammet i avseendet förberedelse för vidare studier eller yrkeskunnande. På det viset ingår 

arbetet med normer och värden i undervisningen, både i gymnasiegemensamma ämnen som naturkunskap, 

samhällskunskap, historia eller religion men också i programfördjupningar som hantverkstekni-kämnena eller 

de estetiska ämnena. Detta till trots har siffran sjunkit från 74% till 70%  i utvärderingarna av om eleverna litar 

på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkningar. Ett fortsatt arbete med att tydliggöra lärarens ansvar 

och skyldigheter och hela personalgruppens ansvar och skyldigheter samt rutiner i det arbetet är således 

nödvändigt inför nästa läsår.  

 
Slutsats – arbetet framåt 

Framgångsfaktorer har varit det kollegiala gemensamma arbetet i hur vi ska arbeta med värdegrundsfrågor 

med eleverna. Att elevkåren upplever och bereds reellt inflytande är en annan viktig framgångsfaktor i arbetet 

med att främja likabehandling och motverka kränkningar. 

 

Vad som behöver förstärkas och utvecklas är framförallt att eleverna upplever att personalen hanterar 

kränkningar och litar på att detta görs på rätt sätt ifall det skulle ske. Här är arbetet med rutiner och 

gemensamma förhållningssätt viktig för att skapa stabilitet och likvärdighet. Att involvera elevkåren är även på 

detta plan viktigt för att vinna elevernas förtroende och ge dem en chans att påverka hur detta arbete ska 

fortlöpa.  
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2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan 

Det arbetsplatsförlagda lärandet har under läsåret varit organiserat med en dags APL i veckan för eleverna på 

hantverksprogrammet i årskurs två och tre. Över två års tid ger detta totalt 15 veckors APL med kortare 

inräknade uppehåll. Detta för att eleven ska få en möjlighet att följa verksamheten över året och erbjudas 

möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande och en yrkesidentitet över tid. 

 

Samverkan mellan handledare och undervisande lärare i bedömning av elevers kunskaper har organiserats 

genom att examinerande lärare gör minst ett besök under elevens APL under läsåret. Undervisande lärare 

kontrollerar dessutom alltid genom telefonsamtal eller kortare besök  så att eleven kommit på plats och om det 

finns några frågor skolan behöver svara på. Ett trepartssamtal organiseras i mitten eller slutet på respektive 

APL-perio där handledare, elev och undervisande lärare pratar igenom målen för hur eleven når målen för det 

arbetsplatsförlagda lärandet. I de fall där APL-besöken genomförs av lärare som inte undervisar i en specifik 

kurs ett kunskapskrav har hämtats ifrån hålls en sambedömning mellan undervisande lärare i den kursen och 

den yrkeslärare som genomfört APL-besöket för att bedömningen ska bli rättssäker.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Kvaliteten på APL-platserna är överlag bra. Emellertid har några platser visat sig mindre lämpliga vad gäller de 

kunskaper eleverna ska utveckla och dessa har vi avslutat samarbete med. Samverkan mellan handledare och 

undervisande lärare fungerar generellt sett bra, men kontakterna har i vissa specifika fall inte gått tillräckligt 

fort om något inte har fungerat kring elevens utbildning på APL-platsen. Införande av digitala alternativ under 

nästa läsår för att kunna följa upp elevens arbete på APL är ett sätt att komma till bukt med detta. Tydligare 

rutiner för introduktionen för handledare på APL är ett annat sätt att komma till bukt med det. Att samverkan 

med våra APL-platser är god bidrar till att de gärna fortsätter att ta emot våra elever.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Anskaffandet av APL-platser har under året varit utmanande då programmet har vuxit och behovet av 

APL-platser har ökat. Detta kommer nu att plana ut och vi ser att behovet ska i huvudsak vara täckt framgent. 

Under året har inte ett lokalt programråd hållits, men kontakter med branchen genom olika eventemang och 

projekt visar att vår utbildning ligger i linje med vad arbetsmarknaden efterfrågar.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Arbetet kring APL behöver under det närmsta året fokusera på att systematisera det som finns efter 

expansionen av APL platser under året. Kvalitetssäkringen av APL-platserna måste garanteras och ett lokalt 

programråd behöver hållas och bibehållas för att säkerställa att utbildningen ligger i linje med vad som 

efterfrågas i yrket.  

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  

Skolan har under året endast haft IMPRO som introduktionsprogram. Eleverna som har läst IMPRO har endast 

saknat ett ämne för att bli behörig till nationellt program från grundskolan, oftast matematik eller engelska. 

Eleverna har i samband med att de börjat skolan träffat specialpedagog för att kartlägga vilka behov de har i 

det ämne de saknar från grundskolan. Målsättningen har varit att eleverna som läst IMPRO ska klara av att läsa 

upp det grundskole-ämne de saknar under första året för att kunna bli behörig till nationellt program inför 

årskurs 2. Undervisningen har i matematik skett i samma grupp som eleverna som läser matematik 1a med 

enskilda uppgifter och stöd. I engelska har egen undervisningsgrupp anordnats för de som läst grundskolans 

engelska.  
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Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Rektors och lärares bedömning är att elever på introduktionsprogrammen i än högre utsträckning behöver 

beredas undervisning i separata undervisningsgrupper för att lyckas med målsättningen att klara av ämnet 

inom ett år. Vidare har skolan ett behov av att stärka upp sin rutin hur man systematiskt och kontinuerligt följer 

upp introduktionsprogrammens elevers studieplaner för att vid behov revidera dessa.  

 

Utvärdering 

Eleverna har i hög utsträckning bereds möjlighet att nå målen med sin utbildning. I engelska finns ett behov av 

ökad undervisningstid i grundskolans engelska då elever som inte klarat av ämnet efter ett år ofta har en 

utökad komplexitet kring ämnet i form av andraspråksinlärning eller inlärningssvårighet som gör att mer 

undervisningstid är tillrådligt.  

 

Slutsats 

Inför nästa år behöver rutinen för hur introduktionsprogrammens elevers studieplaner följs upp inom ramen 

för det systematiska kvalitetsarbetet stärkas. En revision av undervisningtidens förläggning behöver också göras 

utifrån de resultat läsåret 18/19 har visat.  

 

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Sammantaget är utgångsläget för Hagströmska gynnsamt i flera lägen inför nästkommande läsår. Samarbetet 

med det lokala arbetslivet fungerar bra, vi har en god trygghet på skolan och det finns en god 

utvecklingspotential. Ett antal punkter behöver utvecklas under nästkommande läsår. Detaljerna kring detta 

arbete går att se i arbetsplanen för 1920.  

 

● Fortsatt fokus på ett gott ledarskap i klassrummet för en bra arbetsro.  

● Utvidga gemensam tid för kollegialt lärande för att skapa förutsättning för pedagogisk diskussion och 

ge möjlighet till samsyn. 

● Fokusera det kollegiala lärandet på den egna verksamhetens utmaningar. Kartlägg behov. 

● Främjande närvaroarbete inom EHT. 

● Tidig uppföljning av frånvaro och tidig initiering av frånvaroutredning. 

● Gemensamma riktlinjer och rutiner för att skapa tydlighet i förväntningar för eleverna vad gäller 

undervisning och värdegrund. 

● Tidig uppföljning av examen genom EWS och kartläggning. 

● Arbeta fram en förändrad struktur för att informationsdelning för att underlätta arbetet med extra 

anpassningar. 

● Utveckla strukturen för APL genom utveckling av det lokala programrådet. 

● Ökad systematik i översyn av ISP för elever på introduktionsprogram 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation och systematiskt kvalitetsarbete 

Hagströmska gymnasiet har tre skolor: Falun, Uppsala och Linköping.  Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av 

en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande processer. Premissen är att samtliga elever ska 

få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och att utbildningen i sin tur ska ge dem goda 

förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från huvudmannens centrala processer. Dessa processer regleras i det 

gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en välfungerande styrkedja som når från 

huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns gemensamma rutiner, tidsplaner och 

uppföljningsverktyg. 

  

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

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

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

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

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

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

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

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

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

behövs för att nå utbildningsmålen. 

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

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

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

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

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

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

 
  

4.2. OM HAGSTRÖMSKA UPPSALA 

Organisation och arbetsformer 

Hagströmska gymnasiet Uppsala har under året organiserat sig i ett arbetslag med all personal, dock indelat i 

mindre arbetsgrupper för specifika områden såsom arbetet i yrkesprogrammen och arbetet med skolans 

modeprofil.  
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Arbetet har under året organiserats kring arbetslagsträffar en gång per vecka för pedagogisk diskussion och 

utveckling av verksamheten. Samtlig personal har under året även genomgått en fortbildning tillsammans med 

Fredens hus kring värdegrundsfrågor och arbetet med värdegrund och likabehandling i klasserna.  

 

Skolan har under läsåret haft ett fokus på samarbete med externa aktörer för att skapa en 

verklighetsanknytning och en koppling till det det fortsatt arbetslivet för hantverksprogrammet respektive till 

examensmålen för estetiska programmet.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Personalen har under året  deltagit i det systematiska kvalitetsarbetet genom utvärdering av arbetsplanen 

under APT. EWS har genomförts och resultatet har utvärderats och diskuterats under klasskonferenser 

tillsammans med samtlig personal. Under juni månad deltar samtlig personal i utvärdering av årets resultat och 

tillsammans genomförs en analys inför nästkommande års arbetsplan.  

 

Lokaler 

Skolan befinner sig i centrala Uppsala på Bangårdsgatan 13.Samtlig personal och de flesta undervisningssalar är 

samlade på ett våningsplan, under läsåret 18/19 har även undervisning skett på ett annat våningsplan för att 

tillgodose lokalbehovet. Vissa ombyggnationer har också genomförts för att tillgodose yrkesprogrammens 

behov.  

Elever och personal 

Skolan har under läsåret haft 11 lärare i tjänst samt två föräldralediga lärare. Bland lärare i 

gymnasiegemensamma ämnen har två lärare saknat legitimation. Många lärare har haft en anställning på deltid 

under läsåret. Övriga stödfunktioner är skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och 

skolvärd på deltid. Administratör på deltid samt skolläkare och skolpsykolog vid behov.  

 

Nationellt program Hagströmskaprogram Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Estetiska programmet Modedesign ES 12 6 5 23 

Hantverksprogrammet Modestylist HV 27 28 11 66 

Totalt    39 34 16 89 

       

Introduktionsprogram       

Programinriktat individellt val   8 2 1  

Preparandutbildning   1    

Totalt   9 2 1 12 

 

Aktuella siffror: Juni 2018 
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Samlade resultat 2018/2019

Hagströmska gymnasiet Uppsala



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga 
betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis 
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett 
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en 
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för 
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examen



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



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



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



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



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska av 
varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara ett stöd 
för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i motsvarande 
kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört 
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått på 
det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



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



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Trygghet och Studiero



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning (Undervisning)

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering



Undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 
Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse. 

Upplevd kvalitet


	Kvalitetsrapport Hagströmska Uppsala_1819_KLAR_utan resultatbilaga
	Resultatbilaga Hagströmska Uppsala 2019_Till KR
	Samlade resultat 2018/2019
	Bildnummer 2
	Avgångselever - examen
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Trygghet och Studiero
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Upplevd kvalitet


