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1. Fakta och organisation  
1.1 Bakgrund 

Skolan startade HT 2017 och inleder nu sitt andra läsår. Huvudman är Sjölins gymnasium AB och dess 
representant är Joakim Molander. På skolan finns ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi 
och juridik. Skolan utökar från LÅ 18/19 med ytterligare ett program, det samhällsvetenskapliga 
programmet med inriktningarna samhällskunskap och beteende. Nytt för i år är även att skolan 
flyttar upp en våning och i samband med detta genomfört en större renovering. Renoveringen stod 
klar under sommaren 2018 och eleverna möttes av mycket fina lokaler i samband med uppstarten i 
augusti. 

1.2 Elever  

Totalt finns idag 160 elever på skolan fördelade på två årskurser. I åk. 2 läser drygt 60 elever på det 
ekonomiska programmet, och i åk. 1 cirka 100 elever. Könsfördelningen på skolan är cirka hälften 
flickor och hälften pojkar och detta gäller för samtliga klasser. Varje klass är 32 elever. 
 
Upptagningsområdet är Storstockholm med kranskommuner, så det är en stor variation på eleverna 
som läser hos oss. Skolans placering gör också att vi har många elever från tunnelbanans gröna och 
blåa linje som täcker in västerort utanför Stockholm. Eleverna driver bl.a. en Elevkår och på skolan 
finns ett Elevråd. Några elever har även engagerat sig i en politisk förening som har sina möten på 
skolan. 
 
Närvaron på skolan är god. De flesta elever är på plats vid alla lektionspass, men i vissa fall 
uppkommer en ströfrånvaro (sen ankomst, frånvaro vid någon lektion någon gång ibland) som gör 
att eleverna ändå riskerar att förlora sitt studiebidrag. Det finns också en handfull elever som 
specifikt sticker ut, där ett arbete sker fortlöpande. Bidraget CSN är ett styrmedel, men när inte 
heller detta hjälper går EHT och arbetslag, under rektors ledning, samman för att hitta strategier för 
att få eleverna på plats. 9 elever på skolan har en frånvaro som överstiger 10%, två elever har en 
frånvaro som överstiger 20% (en elev som vi har ett specifikt arbete med, en annan som är politiskt 
aktiv och därför under valet valt att ta ogiltig frånvaro för arbete med detta). 

1.3 Ledning och organisation  

Skolans ledning består av rektor, en biträdande rektor på tjänst om 40% samt en arbetslagsledare. 
Dessa tre funktioner träffas varje vecka i en s.k. utökad ledningsgrupp.  
 
Arbetslagsledaren ansvarar för ett arbetslag som består av skolans samtliga lärare. Det är ett stort 
arbetslag som både täcker åk. 1 och 2 men också de två programmen som finns på skolan. Det är 10 
lärare kopplat till arbetslaget, men då fem av dessa har en tjänst om 30% eller mindre, ses sex av 
lärarna varje vecka i ett s.k. arbetslagsmöte. Arbetslagets möte har fokus på elevhälsa, och därför 
deltar också representanter från EHT (Elevhälsoteamet) varje vecka vid del av arbetslagsmöte. 
 
Varje klass på skolan har minst en mentor kopplad till sig. mentorerna är de undervisande lärarna, 
och målsättningen är att dessa mentorer också ska ha sin mentorsklass i del av sin undervisning.  
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1.4 Personal 

Under skolans första läsår fanns sju lärare som ansvarade för undervisningen och för våra 
gemensamma elever. I samband med att skolan nu växer har en stor rekrytering genomförts under 
VT 2018. Fem lärare blev totalt tolv, och skolan har idag fler som arbetar heltid vilket gynnar 
verksamheten.  
 
Vad gäller behörighet så har huvuddelen av skolans lärare en lärarlegitimation och är behöriga att 
undervisa i sina ämnen. Ett undantag är vår lärare i spanska som ännu inte har sin behörighet för 
gymnasiet. Vi har även en lärare i matematik som just nu, parallellt med arbetet på skolan, läser in 
poäng i sitt ämne och som i förlängningen kommer att tillgodogöra sig sin behörighet och 
legitimation.  
 
På skolan finns även en förstelärare. Denna förstelärare är först och främst ett föredöme för andra, 
en lärare som löser sitt uppdrag på ett exemplariskt sätt och därför kan inspirera och stötta andra 
lärare i deras uppdrag. Denna förstelärare har också i uppdrag att arbeta med två avgörande 
områden i samband med uppstart av en ny skolverksamhet, likabehandling och värdegrund. Området 
blev tydligt under skolans första läsår, och kommer finnas med även in i andra året. 

1.5 Elevhälsa 

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa 
miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som stödjer elevernas utveckling mot 
utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. 

Elevhälsan leds av rektor som samarbetar med skolans lärare och övrig personal enligt våra 
framtagna rutiner.  

Skolan har ett s.k. EHT som består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare samt 
skolpsykolog. Även en central funktion kring SYV finns, en funktion som tas in vid behov när dels 
enskilda elevärenden kräver detta, dels när information ska gå ut till alla elever i respektive årskurs.  

EHT träffas en gång per vecka, i direkt anslutning till det att arbetslagsmöte genomförts. De resurser 
som är kopplade på veckobasis är skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Även rektor sitter 
med vid detta möte. EHTs uppdrag är, som tidigare nämnts, att först och främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Vid varje möte finns detta med som en stående punkt på 
agendan. Utöver detta finns också punkter som rör enskilda elevärenden och som behöver hanteras 
och diskuteras. 

1.6 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

I samband med den undervisning som genomförs tillsätter lärarna extra anpassningar i ordinarie 
undervisning när en elev upplevs inte hänga med i den undervisning som ges. Lärarna testar då olika 
alternativ på genomgångar mm och utvärderar hur detta landar hos de elever som uppvisat detta 
behov. Här handlar det hela tiden om att testa nytt, vara kreativ och se till varje individs enskilda 
behov.  Lärarnas samarbete ställs här på sin spets, det är hela tiden viktigt att lärarna har en dialog 
om de elever som läser på skolan och att man delar med sig av sätt som visat sig vara framgångsrika.  

Till lärarens hjälp finns en sk. “Klassguide” för respektive mentorsgrupp. Klassguiden tar upp 
anpassningar som både klassen och eleverna individuellt behöver för att kunna tillgodogöra sig 
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kunskaperna i respektive ämne. Klassguiden blir ett levande dokument som alla undervisande lärare 
har tillgång till, och som med tiden kan utvecklas för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar 
att nå sin fulla potential. 

Enskilda elevärenden inkommer bland annat från lärarkollegiet, där alla har en möjlighet att, och ska 
om så krävs, fylla i en blankett som kallas för “Anmälan till EHT”. Anmälan ligger som grund för vidare 
arbete, när en lärare upplever att en elev inte kommer uppnå minst ett E i kursen, trots att extra 
anpassningar i ordinarie undervisning tillsatts. EHT får då i uppdrag, att utifrån den kartläggning som 
“anmälan till EHT” bidrar med, inleda en utredning. Utredningen står någon av resurserna i EHT för, 
primärt specialpedagogen (men även annan resurs beroende på innehållet i anmälan). Hela 
processen bygger på en dialog mellan EHTs resurser och medarbetarna på skolan. Vi ansvarar alla 
tillsammans för alla våra elever. 

1.7 Arbete med studie- och yrkesvägledning 

Skolan är knuten till en central SYV-resurs som besöker skolan vid ett antal utvalda tillfällen under 
läsåret för att där dela information om framtida val som kan gynna eleverna redan nu på gymnasiet 
och vidare i livet. Det handlar om elevernas direkta och egna utbildning, allt från studieplaner till 
individuella val, men också om mer framåtsyftande information, t.ex. val inför högre utbildningar, 
framtida yrken mm.  
 
Vid tillfällen då en elev behöver bli knuten till skolans SYV ordnas individuella möten mellan elev och 
SYV där innehållet i mötet styrs av de behov som eleven har. T.ex. kan SYV hjälpa en elev som är i 
behov av annan typ av undervisning än den som den för tillfället tar del av. 

1.8 Arbete med frånvaro och avhopp 

I Schoolsoft registreras elevernas närvaro. Varje lärare registrerar i samband med genomförd lektion 
en närvarorapportering som ska samla information om eleverna är på plats eller inte.  
 
Vid stor frånvaro kontaktar undervisande lärare elevens mentor och för en dialog om läget kring 
eleven. Varje mentor ansvarar för att varje vecka följa upp och se hur eleverna i dennes 
mentorsgrupp ligger till kopplat närvaro. De elever som står ut tas upp för diskussion på veckans 
arbetslagsmöte under punkten för elevhälsa. En av de uppgifter som ligger hos mentor är att fånga 
upp elever med stor frånvaro, stämma av med vårdnadshavare kring mående samt att knyta eleven 
till EHT där behovet är tydligt eller där en oro finns. 
 
Även vid veckans EHT-möte ses frånvaron över. Vid frågetecken kontaktas mentor för att ett 
klargörande ska kunna ges kring elevens situation. 

1.9 Skolbibliotek 

Skolan har ett rum som fungerar som skolbibliotek. I skolbiblioteket finns skönlitteratur och 
referenslitteratur som ska spegla elevernas program och kurser. I skolbiblioteket finns även platser 
för att kunna ge eleverna en möjlighet att kunna sitta ned och ta del av skolbibliotekets litteratur 
eller för att bara hitta en plats där de kan få lugn och ro.  
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Biblioteket står alltid öppet, men bemanningen utförs av lärare när behovet uppstår. Utöver de 
böcker som finns i biblioteket har skolan ett antal tidskrifter som ligger som prenumerationer. Dels 
dagstidningar, dels mer populärvetenskapliga skrifter som kan användas i undervisningen, men också 
för att inspirera eleverna till val eller diskussioner som de annars inte skulle hamnat i. 
Prenumerationerna kommer direkt till skolan och placeras väl synliga för skolans elever att ta del av.  
 
För skolans böcker finns ett utlåningssystem som är under utarbetande, där både bibliotekets böcker 
men också skolans läromedel ska ligga registrerat för att hanteringen och utlåningen ska gå enkelt 
och säkert. När biblioteket är färdigställt, just nu är det under uppbyggnad då skolbiblioteket som 
resurs finns först från innevarande läsår, ska också lärarna tillse att funktionen används aktivt i 
undervisningen. Det ska vara en naturlig plats för eleverna att söka information i och det ska 
användas både under lektionstid och mellan lektionerna.  

1.9 Lokaler 

Skolans lokaler ligger ett stenkast från Fridhemsplan på Sysslomansgatan 18. Lokalerna är nya för LÅ 
18/19, och från augusti 2018 flyttade vi upp en trappa från källarvåningen in i en nyrenoverad skola.  
Det är luftiga och öppna lokaler med ett stort ljusinsläpp. 
 
Skolans fem klasser har vardera ett hemklassrum och klassrummen knyts samman av en korridor 
med bänkar och ett gemensamt, öppet studielandskap. Det finns två lärarrum, ett rum för möten 
samt ett rum för EHTs resurser som arbetar på skolan. Specialpedagogen har ett eget rum med 
individuella studieplatser för de elever som eventuellt behöver kunna dra sig undan för att få lugn 
och ro.  
 
I skolans konferensrum, där bl.a. arbetslagsmötet genomförs, finns också ett antal individuella 
studieplatser. När inga möten genomförs i detta konferensrum är det öppet för eleverna att nyttja, 
främst för att få en ökat studiero för de elever som har behov av detta.  
 
Det finns även ett uppehållsrum, ett rum som eleverna ansvarar för och som nyttjas mellan 
lektionerna, när eleverna enbart vill sitta ned och kunna ta det lugnt utan att störa andra.  
 
Belysning har till viss del byts ut för att skapa en god arbetsmiljö. Även framgent finns en plan för hur 
belysningen successivt ska ersättas för att bättre uppfylla de krav som idag finns. Det finns också en 
tanke kring levande växter, där dessa placeras på strategiska platser i lokalerna för att dels bidra med 
en mer trevlig och ombonad inomhusmiljö, dels fungera som källor för koldioxidupptagning. En 
arbetsmiljö med friska och välmående växter signalerar att verksamheten är välfungerande men 
bidrar också till en mer trevlig miljö för elever och medarbetare att vistas i under arbetsdagen. 
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2. Kvalitetsarbete 
2.1 Vårt sätt att mäta kvalitet 

Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 
• Funktionell kvalitet –i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten? 
• Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? 
• Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? 

Denna aspekt har inte följts upp under läsåret 17/18.. 

2.2 Vårt systematiska årsflöde 

Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med 
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera 
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 

 

Läsåret inleds med att vi i kollegiet fullföljer de analyser som vi påbörjade i juni av föregående års 
resultat och verksamhet.  Till vår hjälp har vi våra internt insamlade slutbetyg och nationella-prov-
resultat samt resultat från kundundersökningen och andra utvärderingar av undervisningen, 
betygsprognoser och övriga uppföljningar av bl a måluppfyllelse och frånvaro. 

Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden för det kommande läsåret sammanfattas i 
skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september. Huvudman skriver en 
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motsvarande kvalitetsrapport för verksamheten sammantaget som skickas in till koncernen i 
november. 

I oktober gör varje lärare en betygsprognos som skickas in centralt och sammanställs. 
Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå. I december 
jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av slutbetyg och nationella prov mot de resultat som 
publiceras i SIRIS. Ev avvikelser analyseras. 

I januari följer vi upp våra tidigare elevers uppfattning om utbildningen inom verksamheten och i 
februari följer vi upp våra nuvarande elevers uppfattning om såväl undervisning som trygghet och 
trivsel. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och analyseras. Vid behov sker specifika åtgärder alt 
förändringar som vi bedömer behövs för att utveckla och förbättra undervisningen för eleverna. 

I mars genomför varje lärare läsårets andra betygsprognos och i april utvärderar alla våra elever 
undervisningen på kurs- och lärarnivå. Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med 
personalen på kursnivå. Utvärderingen av undervisningen följs upp på individnivå via samtal mellan 
rektor och varje lärare men resultat och analys aggregeras inte på skol- eller verksamhetsnivå då 
denna utvärdering enbart syftar till att utgöra underlag för lokal utveckling av undervisningens 
kvalitet. 

Utöver dessa större och löpande undersökningar av skolans kvalitet genomförs kursutvärderingar 
höst och vår, vilka följs upp genom samtal med respektive lärare. 

2.3 Våra systematiska processer 

Under föregående läsår genomgick skolan sitt första år som skola. I och med detta ställdes höga krav 
på att vissa grundläggande delar fanns med och uppfylldes för att skolan skulle få bästa möjliga start. 
Det handlade mycket om att Sjölins idé och vision i sin helhet skulle genomsyra skolans verksamhet 
för att det skulle bli en så bra start för alla som det bara var möjligt. 

Vid uppstarten av läsåret fanns inga direkta eller detaljerade utvecklingsområden, utan dessa 
framträdde mer tydligt när vi sen mer kom igång med verksamheten. Det vi visste med oss var att 
arbetssättet skulle behöva vara framträdande då vi hade många nya medarbetare som inte tidigare 
arbetat med Case. Även att få igång rutiner och policys som grund för kommande verksamhetsår var, 
mycket viktigt. 

Återerövring (implementering) av case som arbetssätt 
Inom Sjölins finns en metodik som ska vara densamma oavsett vilken skola man besöker. Metodiken 
kallas Sjölins case, eller kort case, och är det första som vi egentligen lovar våra nya elever. Case som 
metodik kommer inte av sig själv, och till den nya skolans hjälp flyttade lärare med från en annan, 
mer väletablerad skola inom varumärket, där kulturen då skulle kunna fortsätta växa utan 
nämnvärda hinder. Självklart innebar det första året en del utmaningar, där flera nya medarbetare 
skulle ta sig an metodiken och leva efter den idé som finns inom Sjölins. Med hjälp av de mer erfarna 
medarbetarna, de s.k. “kulturbärarna” gavs förutsättningar för att skolan skulle kunna komma igång 
på ett bra sätt. De nya medarbetarna utbildades i case, något som nu fortsätter under skolans andra 
år. Parallellt med att den nya skolan skulle ta sig an arbetssättet case arbetade hela varumärket med 
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en återerövring av just case. Det innebar utmaningar för den nya skolan, men samtidigt en möjlighet 
att på ett bra sätt, genom fortbildning, se till så att alla medarbetare blev mer insatta. Återerövringen 
av arbetssättet fortsätter även under innevarande läsår (18/19) och kommer med största sannolikhet 
att fortsätta även under år tre. 

Förstelärarens uppdrag 
Under skolans första år blev det även tydligt att skolkultur behövde belysas än mer, och särskilt då 
skolan enbart hade en årskurs där de nya eleverna inte hade äldre elever att se upp till. Detta 
medförde att skolans elever inledningsvis tog med sig beteenden som de ännu inte släppt från 
grundskolan, vilket gjorde att detta kom att bli ett prioriterat område. 

Skolan hade under LÅ 17/18 inget försteläraruppdrag på skolan, men för att ändå utse en person för 
detta genomfördes en lokal lösning där en av lärarna fick detta som en del i ett utökat ansvar. 
Läraren tog detta på stort allvar och kunde tillsammans med rektor och övriga lärare se till så att 
skolan kunde ändra riktning och säkerställa att befintliga elever arbetade och uppträdde på ett sätt 
som var gynnsamt för deras egen utveckling. 

Till exempel genomfördes olika kompetenshöjande insatser under ansvarig lärares ledning. Det 
handlar om framgångsrika upplägg som sen tidigare beprövats och som vi som skola tog till oss och 
testade ute i verksamheten. Den ansvariga läraren höll pass tillsammans med kollegiet där strategier 
presenterades och sen testades ute i verksamheten. Tillsammans utvärderades insatserna, och det 
som var framgångsrikt kunde i större omfattning utökas direkt i elevgrupperna. Bl.a. skapades s.k. 
CASE-grupper där eleverna inte själva valde vilka de arbetade med, vilket i sin tur visade sig skapa en 
bättre upplevd studiero. 

Skolkultur kvarstår som något att fortsätta arbeta med även innevarande läsår, men där samma 
lärare som tidigare ansvarat för upplägget nu också blev förstelärare som del i sitt uppdrag. Läraren 
arbetar med utgångspunkt i värdegrund och likabehandling och fortbildar dels lärarna, dels eleverna 
genom den ansvariga läraren tillsammans med övrig personal. 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
I EHT har vi under föregående läsår arbetat tydligt med att sätta de rutiner som ska finnas på en 
skola. Då rektor sen tidigare arbetat med en betydligt större verksamhet inom varumärket fanns en 
hel del material att utgå från utan att skolan behövde uppfinna rutiner på nytt. Självklart reviderades 
rutinerna tillsammans med det nya arbetslaget, och tack vare underlaget som fanns kunde dessa 
snabbt plockas upp och införas i den egna verksamheten. 

EHT:s roller haltade lite i inledningen, dels hade vi en skolsköterska som var ny in i uppdraget på 
skolan, dels hade vi en erfaren specialpedagog som tyvärr lämnade sitt uppdrag en bit in på hösten 
och då skolan hade sitt första år togs enbart kurator och SYV in på timme vid behov. Allt detta gjorde 
att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet landade hos kollegiet och ledningen, som utifrån 
bästa möjliga förmåga arbetade med att få till detta arbete. Som liten skolan finns en närhet mellan 
kollegorna. Alla satt i samma lärarrum och elevärenden kunde kontinuerligt diskuteras. Även 
gruppernas utveckling och behov kunde lyftas, och där behov fanns tillsattes de resurser som 
krävdes. Det största arbetet som genomfördes under året kring det förebyggande och 
hälsofrämjande området handlade om att aktivt arbeta med skolans två klasser. Mentorstiden var en 
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viktig del, men även i den direkta undervisningen. Bl.a. skapades ett case kallad ”Vi och Dom” som 
hanterade likabehandling och värdegrund och som blev ett viktigt moment under året (ca 7 veckors 
arbete). Eleverna har i efterhand återkopplat lärare och ledning och talat om att detta case var det 
viktigaste som klasserna fick arbeta med under skolans första år. Ett arbete som fick många att växa 
och få en förståelse för den möjligheten att påverka hur klimatet på skolan skulle bli.  

Närvarofrämjande åtgärder 
För att säkerställa att elevernas frånvaro minskade krävdes att skolan kunde skapa en relevans och 
en mening med de studierna som eleverna tog del av. Här var elevgruppen en viktig aktör, och 
genom att upprätta en tillåtande arena fick skolan in en mängd input som hjälpte oss att få en tydlig 
bild av vad det var som skolan måste arbeta vidare med. Dels handlade det om att prata med 
eleverna, att försöka ta reda på förväntningar som fanns hos dem, dels att agera på denna input så 
att förändringarna blev kännbara för eleverna. Även att i större omfattning återkoppla eleverna efter 
genomfört moment, och att alla lärare genomförde denna återkoppling på samma sätt (genom 
samma plattform Schoolsoft). Skolan ändrade sina rutiner samt ställde upp avstämningsperioder där 
alla ämnen återkopplades samtidigt i samband med ett s.k. periodskifte.  

För skolan blev det även tydligt att CASE som arbetssätt behövde genomsyra elevernas utbildning i 
en högre grad, eftersom detta var något som eleverna hade förvänta sig när de sökte in och började 
på skolan. En annan viktig del var uppföljning och åtgärd där eleverna som uppvisade stor frånvaro 
(över 10 % på en fyra veckors mätperiod) hanterades och möttes upp. Något som inte genomfördes 
under läsåret 17/18 är att dra in bidraget från CSN för de elever som pga. sin frånvaro inte deltog i 
studierna på heltid. Detta i sig kan vara ett effektivt sätt som också skulle kunna hjälpa skolan med 
att ha fler elever på plats under hela skoldagen. När väl frånvaro uppstår hanteras även detta med 
stöttning från skolans EHT. Det kan handla om att coacha eleverna.   

Insatser kopplade till frånvaro och avhopp 
När skolan startade under HT 2017 fanns enbart två klasser på skolan. Detta innebar att en överblick 
var enkel att få till, och mentorerna kunde kontinuerligt lyfta närvaron med skolans ledning och 
tillsammans titta på strategier för att få en ökad närvaro när behovet uppstod. Under skolans första 
år fanns en handfull elever som inte deltog fullt ut i den undervisning som planerats. Av denna 
handfull elever fanns det en elev som ändå inte fick till en ökad närvaro trots de insatser som 
planerades. Bl.a. fanns en nära kontakt med hemmet, skolan ringde eleven för att väcka denne på 
morgnarna. Vårdnadshavarna bjöds upprepat in till skolan, men tyvärr gav inte dessa insatser någon 
nämnvärd skillnad. Även EHT kopplades in, och både skolsköterska, specialpedagog och SYV 
genomförde samtal med eleven för att få till en förändring. Eleven började mer och mer komma till 
skolan, men pga. att elevens rutiner inte ändrades blev eleven fortsatt frånvarande från skolan i en 
omfattning som också bidrog till att eleven inte nådde minst ett E i samtliga kurser. Åtgärdsprogram 
upprättades, anpassningar testades och ändrades. I samtal med skolans SYV försökte skolan hitta 
alternativa utbildningar för eleven som skulle utgå från dennes intressen, men eleven valde till slut 
att ändå stanna kvar på skolan. Arbetet med eleven fortsätter under LÅ 18/19, med nya resurser i 
EHT arbetas det nu fram nya sätt för att försöka nå fram till eleven och få till en mer omfattande 
närvaro.  
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Proaktiv kunskapsuppföljning (screening och tracking)   
Inledningsvis när en ny årskurs tas emot på skolan, fyller elever tillsammans med vårdnadshavare i en 
blankett med pedagogisk information. Det kan handla om stöd som eleven sen tidigare fått utifrån de 
behov som den haft på grundskolan. När de nya eleverna antogs till den nya skolan inkom detta 
underlag som en start för det vidare arbetet. Detta är ett mycket välfungerande sätt att ta till, då det 
ger ovärderlig information till mentorer och lärare som sen skyndsamt kan användas direkt i den 
undervisningen som eleverna får del av. Den pedagogiska informationen genererade i extra 
anpassningar som sen uppdaterades i en s.k. Klassguide som mentor ansvarar för, men som alla 
undervisande lärare får del av och måste utgå från.  

Vid skolans första läsår genomfördes i svenska och engelska en kunskapsuppföljning i samband med 
uppstarten. Det genomfördes bl.a. diagnostiska prov som ansvarig lärare själv tagit fram för att 
belysa hur eleverna låg till kunskapsmässigt innan den ordinarie undervisningen i kurserna inleddes. 
Matematiken startades igång utan en kunskapsuppföljning. Istället delade läraren in undervisningen i 
mindre delar, och genomförde ganska kort efter kursens uppstart det första provet. Redan nu kunde 
ansvarig lärare se vilka som behövde mer stöd och få matematiken förklarad på andra sätt, samt att 
se till handledningstid som eleverna med behov kunde kopplas till. Lite senare under höstterminen 
riktades resurserna mot att dels utöka den ordinarie undervisningstiden för matematik, dels att 
koppla ytterligare en resurs till skolan, i form av en matematiklärare. Dessa insatser intensifierades 
när vårterminen närmade sig de nationella proven vilket fick en god effekt med fler som tidigare haft 
svårt för matematiken sen också lyckas att höja sig. Inför LÅ 18/19 kommer liknande förfarande att 
användas, där skolan på samma sätt riktar insatser mot matematiken som är svår för många. 

Under skolans första år genomfördes en s.k. screening på alla elever. Denna screening hanterades av 
skolan specialpedagog och handlade främst om att se över kunskapsläget i de båda grupperna vad 
gäller läshastighet, stavning och hörövningar. Själva screeningen kom igång sent på läsåret (VT 2018, 
då ny specialpedagog anställdes vid skolan), och en lärdom som nu tagits inför LÅ 18/19 är att en 
kartläggning ska genomföras redan under skolans uppstartsveckor på hösten för att ingen elev ska 
hamna mellan stolarna och därför efter i studierna pga. att det inte blivit synligt vilka behovs som 
respektive elev satt på vid uppstarten. Dessa kartläggningar behöver inte hanteras av 
specialpedagogen direkt, utan kan göras av respektive lärare. Det finns idag många olika verktyg att 
använda, men framförallt lärarens egna tester kan fungera riktigt bra så länge som läraren utgår från 
att det är en nivå av förståelse som ska testas och visas upp för att läraren sen ska kunna lägga 
undervisningen på rätt nivå, men också för att kunna hitta elevernas behov av extra anpassningar 
innan undervisningen kommit igång ordentligt. Främst gäller detta för lärare inom ämnen som 
svenska, engelska och matematik, men oavsett ämne är detta något som samtliga lärare ska utforska 
innan det att undervisningen startar på riktigt. 
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3. Värdegrundsarbete 
Skolans värdegrund 
På skolan arbetar vi återkommande med just värdegrund och likabehandling, inte minst i 
framarbetandet av lokala dokument som vi ska följa, t.ex. ordningsregler. Här deltog både elever och 
lärare. Innan eleverna kom upprättades ett antal ordningsregler för skolan, och när eleverna sen blev 
en del av verksamheten reviderades dessa ordningsregler för att delaktighet och inflytande skulle 
möjliggöras. En stor del av arbetet skedde i direkt dialog med skolans elever. Vid förekommen 
anledning bröts schemat och aktuella frågor diskuterades med eleverna för att vi skulle få till en trygg 
skolmiljö och skoldag för alla. 
 
Trygghet och studiero 
Varje år genomförs en s.k. Nöj Kund Index, NKI. Denna enkät är ett viktigt underlag för skolans 
kvalitetsarbete, och extra tydligt blir det kring frågor som rör tryggheten. En trygg skolmiljö är 
grundläggande för allt arbete som sen ska kunna genomföras på skolan. Eleverna svarade vid denna 
undersökning att de till viss del kände sig trygg på skolan. Dessa resultat diskuterades sen med 
mentorsgrupper, men också tillsammans med mindre grupper av elever, där det blev tydligt att det 
både handlade om skolans lokaler och enstaka individer bland eleverna som bidrog till att resultatet 
inte blev så som vi kanske hade trott. Vad gäller lokalerna så hade vi under LÅ 17/18 lite mindre yta 
att vara på, eleverna kunde inte dra sig undan och det var ibland svårt att få till en studiero. De 
individer i elevgruppen som bidrog till en minskad trygghet hanterades också parallellt, och en insats 
som avhjälpte mycket handlade om en mer utbredd kontakt med vårdnadshavare. Vid ett tillfälle 
delade även rektor ut varning till elev.  
 
Diskriminering och kränkande behandling 
Skolan upprättade vid uppstarten Ht 2017 en Plan mot Diskriminering och kränkande behandling, 
PDK. Här deltog både elever och lärare i arbetet med att ta fram ett dokument som vi alla kunde säga 
att vi kunde skriva på och leva utifrån. Dels handlar det om vilka styrdokument som leder oss inom 
detta område, både skollag och gymnasieförordning är tydliga dokument att utgå från. Dels fanns det 
med rutiner för hur vi som skola ska arbeta om en anmälan inkommer, vem man ska vända sig till 
samt vad som händer i arbetet med att upptäcka och åtgärda när en situation uppstått. Under året 
fick skolan tillsammans med eleverna återkomma till dokumentet, förtydliga vad som gäller och i ett 
fall också utreda en händelse av kränkande karaktär. 
 
Klagomål mot utbildningen 
För oss som skola är det alltid viktigt att ett elevinflytande möjliggörs. Om vi ska kunna utvecklas som 
verksamhet behöver vi eleverna, och detta är något som vi från dag ett är mycket tydliga med. Om vi 
får in information om delar som eventuellt inte fungerar, eller som kan bli bättre, kan vi också 
tillsätta lösningar som förändra upplevelsen för våra elever. Till elevernas hjälp så finns det forum för 
att lyfta dessa tankar och tillsammans med ledningen diskutera förbättringar. Är det direkta klagomål 
som man vill framföra, och kanske göra detta anonymt, finns en instruktion på hemsidan för hur 
klagomålshanteringen ska genomföras. Enklaste sättet att framföra detta är såklart att direkt tala 
med någon ansvarig på skolan, men samtal med mentor fungerar också. Ibland kan det vara klagomål 
som elev eller vårdnadshavare inte vill eller kan framföra till skolan direkt, då finns det också 
alternativa vägar t.ex. genomdirektkontakt med skolans skolchef eller verksamhetschef. På skolan 
ger vi utrymme för eleverna att lyfta fram det som inte fungerar. Vi har mentorstider en gång per 
vecka, en gång per månad träffas elevrådet och klassrepresentanterna för enskilt möte, men där 
också rektor deltar för att kunna te emot den input som ges. Det som vi som skola är tydliga med är 
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att vi behöver elevers och vårdnadshavares synpunkter för att vi ska kunna bli bättre. Och bättre är 
en strävan i allt vi gör. 
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4. Måluppfyllelse, resultat och analys  
4.1 Funktionell kvalitet 

Den funktionella kvaliteten inom Academedia handlar om att nå så hög måluppfyllelse som möjligt 
utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten. Detta gäller såväl kunskapsmål som 
värdegrundsmål. 

4.1.1 Kunskapsresultat 
Skolan har under det gångna året genomfört ett antal processer och aktiviteter för att stärka 
elevernas betygsresultat. Dels handlar det om att efter uppstart på nära håll se till elevernas 
förkunskaper, se till deras kunskapsutveckling under tid samt att tillsätta och fördela resurser på ett 
sätt som gör att vi kan få till den effekt som vi önskar. Vid slutet på året kan vi dra slutsatser om vad 
som fungerat bra samt vad som behöver utvecklas och till nästkommande år se till så att 
verksamheten utvecklas i en positiv riktning. Här följer en del av de processer och aktiviteter som vi 
genomfört, samt en plan för hur vi ska arbeta vidare.  
 
Resultat och tankar kring engelska 5 och svenska 1 
Som uppstartsår genomförde skolan enbart undervisning i kurserna engelska 5 och svenska 1 för våra 
båda klasser. Undervisningen ansvarade en och samma lärare för, vilket möjliggjort en tydlig 
utvärdering tillsammans mellan ansvarig ämneslärare och skolans ledning. Läraren sambedömde 
främst svenska 1, dels de muntliga tillsammans med flera svensklärare på Sjölins Södermalm, dels 
uppsatser med lärare på IHR. 
 
Engelskan diskuterades tillsammans med annan lärare, men där ansvarig lärare inte känt ett behov 
av att sambedöma. Läraren upplevde att det fanns fler exempel i engelskan och tydligare 
instruktioner. Läraren upplevde att de nationella proven gick som förväntat. Ett flertal elever hade 
problem med att följa instruktionerna i de skriftliga delarna men själva genomförandet upplevde 
läraren som smidigt. Det fanns möjlighet till extra tid för elever med behov av detta och de kunde 
använda exam.net för att eleverna skulle få skriva uppsatser digitalt. När det kommer till skillnad i 
prestation säger läraren att de elever som lyckats bättre än de har gjort i övriga kurser är de som har 
svårare att hantera större projekt eller texter som man arbetar med över tid. Främst pojkar lyckas 
bättre på de skriftliga delarna av nationella än de gör annars. En annan del som läraren noterat är att 
de elever som sätter stor press på sig själva vad gäller betyg och att ”lyckas” presterar sämre på 
läsförståelse samt reading/listening vilket kan tolkas som stress i den situationen. I engelskan och 
svenskan blev inte diskrepansen mellan NP och betyg särskilt stor, det handlade generellt om ett 
betygssteg upp eller ner som skiljer. Varför det inte blir samma resultat rakt av beror dels på att de 
nationella proven inte testar allt innehåll i kurserna utan fokuserar på färdigheter, dels att elever 
hanterar provsituationen på olika sätt. Läraren anser inte att ett betygssteg är en stor diskrepans 
givet dessa förutsättningar utan snarare att NP bekräftar den nivån som läraren bedömt att eleverna 
ligger kring. 
 
Det nationella provet är inget kursprov utan ett bedömningsstöd bland alla andra uppgifter vi gör 
under året, av den anledningen så ska det inte ha en större påverkan på elevernas betyg än vad deras 
andra prestationer har. När det kommer till att använda NP för ökad måluppfyllelse handlar det om 
att tänka på att utforma uppgifter som passar alla elever. Då läraren tolkar det som att vissa  elever 
presterar bättre när de gör det under ”press” och begränsad tid kan detta vara något att använda 
mer, även i andra ämnen. Å andra sidan så visar eleverna inte i dessa prov att de kan ta till sig, 
behandla och använda relevant information i sina texter vilket göra att det som testas är just 
förmågan att skriva men inte inom bredare kontexter. Det läraren upplever har bidragit till goda 
resultat (och med goda menar vi att eleverna har klarat proven, det måste vara det viktigaste) är att 
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läraren och eleverna konsekvent har arbetat med struktur samt hur man använder källor i en text. 
Vad läraren ser som den största utmaningen är att eleverna är ovana vid att läsa litteratur, oavsett 
om det handlar om skönlitteratur eller facktexter. Det som vi som skola måste jobba mer med är att 
läsa än mer och att göra det i fysisk form och inte digitalt.  
 
Resultat matematik kurs 1b 
Ansvarig lärare har genomfört sambedömning med annan lärare endast för elever som legat vid en 
betygsgräns. På en elev blev det en stor skillnad mellan resultat på NP och betyg pga. sjukhusvistelse 
där läraren bedömt att eleven inte kunnat göra sig själv rättvisa under NP. Utöver det hade läraren 5 
elever som låg 5-7 poäng ifrån sitt slutbetyg. Lärarens analys när det gäller dessa elever är att det 
gemensamma är att de pluggat väldigt hårt inför prov och det är lättare att prestera på ett minde 
delområde än på ett NP där alla områden behandlas samtidigt. Övriga avvikelser är på 3 poäng eller 
mindre. Vid skillnader mellan kursbetyg och NP har samtal genomförts. Genom att satsa på 
extralektioner för de som behövt under våren har fler elever klarat NP än vad som kanske 
förväntades vid jul. En omfattande satsning genomfördes i samband med terminsskiftet och en extra 
resurs togs in för att hålla extralektioner med samtliga elever. Dels blev det rena räknepass 
tillsammans med en anna lärare som också kunde förklara på olika sätt, dels blev det fler tillfällen för 
genomgång tillsammans med eleverna vilket visade sig vara mycket uppskattat men framförallt 
framgångsrikt. I övrigt är resultatet som förväntat, generellt sett en ganska låg nivå så en förändring 
till 3 lektionstillfällen i veckan istället för 2 skulle vara att föredra plus en repetitionskurs vid kursstart 
(något som rent schematekniskt sen också blev realitet inför uppstart LÅ 18/19). En diskussion har 
även förts kring fördelar med att dela in eleverna i olika nivågrupperingar, något som både kan 
medföra fördelar och nackdelar då det också innebär en exkludering vilket i sig kan få negativa 
konsekvenser.  
 
Fler examinerande moment på mindre delar (alla ämnen) 
Under HT 2017 upplevde lärarna att båda skolans klasser nådde en bättre måluppfyllelse om delar i 
respektive kurs examinerades mer kontinuerligt, än att samlas samman och examineras vid större 
examinationer. Även vid frågor till eleverna inkom information som visade att eleverna i större 
utsträckning ville få kursens examinerande delar i mindre delar, men att det istället lades in som 
mindre examinationer. Denna strategi anammades för båda grupperna i samtliga ämnen. 
 
Stärkt motivation bland eleverna 
En av strategierna som togs till under skolans första år var att öka motivationen, genom att leva upp 
till det som eleverna förväntade sig. Detta kan verka självklart, men ett stort område som Sjölins som 
varumärke märkt av (även tidigare år) är att case som koncept urvattnats och inte längre alltid blev 
det som man innan stod och pratade om på gymnasiemässa och öppna hus. Här tillsattes insatser i 
form av kompetensutveckling och gemensam planering mellan skolorna. En särskild grupp med 
uppdrag att planera för en återerövring av case upprättades och skolorna gick samman för att lyfta 
case som arbetsmetodik (där mer erfarna caselärae deltog tillsammans med några mer nya in på 
skolorna, bl.a. från vår skola på Kungsholmen). Redan första året fick vi som skola upp ögonen för 
detta, då vi frågade eleverna och specifikt ville få svar på vad som skulle få dem att känna en ökad 
motivation. Då vi hade flera nya medarbetare inne fanns inte heller tillräckligt med förkunskaper och 
förståelse för case vilket i sin tur gjorde att delar av undervisningen inte nådde upp till de 
förväntningar som skapats när eleverna valde vår skola. Detta arbete är också något som fortsätter 
LÅ 18/19. 
 
Under VT 2018 bjöds externa talare in till skolan, bl.a. för ämnena inom juridik och företagsekonomi, 
vilka i sin roll som aktiva inom sitt yrke kunde berätta mer om vägen fram till den plats där de är idag, 
bakgrund mm. Detta fungerade som en inspiration för eleverna som läste ekonomi (enbart elever 
med ekonomiprogrammets inriktningar som undervisades på skolan). Under året lades även en plan 
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för en arbetsmarknadsdag dit elever ska bjudas in under innevarande läsår för att få en bättre bild av 
vilka yrken som finns och vad man skulle kunna börja planera för att söka till efter gymnasiet. 
 
Arbete med studiero för att nå en hög måluppfyllelse 
Redan från uppstarten HT 2017 upplevde skolan att det fanns behov av att från start arbeta med 
skolans grupper i åk. 1. Det fanns en jargong och ett språkbruk som inte var positiv och som vi 
tillsammans snabbt förstod att vi behöver arbeta mer med för att säkerställa en trygghet hos alla och 
en lugn studiero. Detta i sig är förutsättningar för att skolans elever ska få möjlighet att lyckas. 
Ordningsregler förtydligades, skolans PDK upprättades tillsammans med eleverna, gemensamma 
diskussioner om klassrumklimat genomfördes och speciellt gemensamma aktiviteter blev en viktig 
del för att ta skolan vidare och för att bädda för en positiv skolkultur inför skolans år 2 när nya elever 
skulle komma in och se de äldre eleverna som förebilder. Detta blev en viktig input i diskussionerna 
och samtalen som vi förde med eleverna, att de själva skulle vara äldst på skolan år 2 och att hur 
deras beteende då skulle spegla det som också åk. 1 sen uppvisade. Vi hann långt under vårt första 
år, eleverna fick en bättre förståelse för hur de skulle agera på vår gemensamma arbetsplats samt 
hur man på bästa sätt skulle respektera och ta hand om varandra och vår arbetsmiljö. 
 
Mer tid för ämnen som eleverna upplever som svåra 
Matematik och företagsekonomi samt privatjuridik var tre ämnen som under skolans första år visade 
sig vara svåra för våra elever. Delvis varierade förkunskaper, men också flera med specifika 
utmaningar kopplat mot matematiken, gjorde att de tre ämnena granskades med extra lupp under 
året. Dels utökades tiden för ämnena företagsekonomi och privatjuridik, dels tog skolan in en extra 
resurs för matematiken och såg till att mer tid fanns till förfogande för eleverna inför examinationer, 
där de då också fick extra hjälp av en extern resurs som anställdes vid skolan under VT 2018. 
 
Sambedömning 
Som nämnts ovan så har skolan i olika sammanhang tillämpat sambedömning, dels, och kanske 
viktigast, när de nationella proven bedömts. Utöver detta så har nätverket med andra skolors 
ämneslärare inom Sjölins varit till en god hjälp. Dels har den delakulturen som finns inom varumärket 
kommit väl till pass då vår skola haft många nya medarbetare. Mer erfarna ämneslärare har 
kontaktats av vår skolas lärare och tillsammans har man tittat på planering och innehåll, men också 
möjligheter till sambedömningar samt utlåtande om varandras tolkningar av elevsvar. Detta är även 
framgent något som skolan behöver fortsätta nyttja, och kanske också i större omfattning, för att 
Kungsholmens medarbetare snabbt ska komma in i arbetssättet.  
 
Summerat kan vi se att en hel del insatser genomfördes under det gångna året för att anpassa 
upplägget för att fler elever skulle nå en så hög måluppfyllelse som det var möjligt. Det vi tar med oss 
in i det nya läsåret kommer vara mer tid i svåra ämnen, tydlighet kring hur schemat formas för att 
eleverna på bästa sätt ska kunna nyttja hela skoldagen och även få mer tid i de ämnen som vi av 
erfarenhet vet ofta är svåra (särskilt matematik). Vi behöver även se mer till sambedömning mellan 
lärare med samma ämnesundervisning för att vi ska bli än mer trygga i den bedömningen som sen 
görs. Vi ska också fortsätta arbeta med skolkultur och redan från start ha ett fokus på värdegrund och 
lika behandling (med hjälp av skolans förstelärare). Med detta som utgångspunkt har vi också 
ambitionen att få till en ökad och stärkt studiero och en mer positiv känsla hos eleverna kring 
möjligheterna att få lugn och ro under skoldagen. Det fortsatta arbetet med att återerövra case 
kommer också i större omfattning rinna ut till eleverna där det då kan bli realitet att vi undervisar 
eleverna på det sätt som vi lovat när vi i mötet med dem berättat om hur vi arbetat. 
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4.1.2 Värdegrundsresultat 
Alla ovanstående nämnda processer och strukturförändringar som har gjorts på skolan under året 
har haft som syfte att öka möjligheterna för eleverna att nå fullständig examen och få generellt 
bättre kunskapsresultat. För att lyckas med detta behöver eleverna vara på plats, känna sig trygga, 
stimulerade och motiverade. Sveriges Kommuner och Landsting har kommit fram till att för att  
få elever att stanna i utbildning så finns fem framgångskriterier. Dessa fem är: 
 
1.Bra bemötande  
2.Tydliga mål och betoning på resultat  
3.Att vara på rätt utbildning 
4.Kvalitet genom samarbete och delaktighet 
5.Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov 
 
För att lättare kunna se huruvida vi uppfyller dessa fem kriterier har vi omformulerat dem till tydligt 
undervisningskopplade kluster som kan påvisa vad eleverna tycker. Våra kluster är: 

1. Bemötande 
2. Tydliga mål och betoning på resultat 
3. Samarbete och delaktighet 
4. Stöd och stimulans 
5. Utbildningens relevans 

 
Utifrån analysen kopplad till SKL:s 5 kriterier för skolframgång kan vi se följande 
 
Bemötande - kundundersökningen visar positiva resultat kring bemötande, eleverna känner sig 
trygga i skolan, har förtroende för rektor, mentor och lärare, eleverna känner sig trygga och tycker 
att de får vara sig själva i skolan. Mindre positiva omdömen kring personalen ingriper om någon blir 
illa behandlad samt eleverna på vår skola behandlar varandra på ett bra sätt. Här har skolan redan 
från det att undersökningens resultat publicerats arbetat med synsätt och lyhördhet, där minsta lilla 
som kan uppfattas som att någon behandlar en annan på ett felaktigt sätt omedelbart ska följas upp 
och bemötas av den som hör eller ser. Det betyder att alla (enligt skolans PDK) har en skyldighet att 
ingripa om något liknande inträffar, och anmäla vidare om händelsen är av en mer allvarlig art.  
 
Tydliga mål och betoning på resultat - Positiva omdömen ses kopplade till följande frågor; Jag tycker 
att jag får djupa kunskaper av skolans arbetssätt med case och Skolan utmanar mig och ställer krav 
 Svar kopplade till frågor som fått lägre omdöme är; Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan, Mina 
lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet samt Skolarbetet lär mig sätt att komma 
på nya idéer och hitta lösningar på problem. Här ser vi det som vi också har som ett 
utvecklingsområde, att arbeta vidare med trygghet utifrån ett studieroperspektiv. Ordningsregler på 
skolan ska vara väl implementerade, alla ska vara delaktiga i framtagandet men också vara fullt 
insatta i och följa det som gemensamt har bestämts på skolan. Vad gäller informationen från lärare i 
samband med resultat och annan återkoppling ska detta fortsatt ske på ett sätt som gemensamt 
bestämts i kollegiet, där samma plattformar och tillvägagångssätt används.  
 
Samarbete och delaktighet - eleverna är nöjda rörande Jag får träna på att föra fram mina 
synpunkter och ståndpunkter samt Skolan har ett aktivt elevråd. Områden där eleverna är mindre 
nöjda är; Jag kan påverka undervisningens innehåll och arbetsformer. Vad gäller området med att 
kunna vara med och påverka i respektive ämne så behöver lärarna mer tydligt arbeta med strategier 
som gör att eleverna upplever en större delaktighet och då också får en möjlighet att påverka 
innehåll och upplägg, inte bara vilka examinationsformer som de föredrar. 
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Stöd och stimulans - eleverna ger goda omdömen rörande kunniga lärare. Lägre omdömen kring; 
Mina lärare har en varierad undervisning, Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så 
bra som möjligt och arbetssättet med case skapar motivation att lära sig mer. Här behöver vi som 
skola se till att arbetssätt med case blir mer tydligt genom vårt gemensamma skolprojekt 
återerövring av case. Även hjälp och stöd, även utanför undervisningen, behöver bli mer tydligt och vi 
måste lansera tid för handledning på ett sätt som får eleverna att delta. Först och främst handlar det 
då om att tillgängliggöra handledningen men också att flagga för att denna tid finns, där man då kan 
få extra hjälp med de uppgifter man sitter med eller helt enkelt lyfta sina kunskaper generellt för att 
nå de mål som eleven satt upp för sig. 
 
Utbildning och relevans - området får positivt omdöme gällande Jag är nöjd med undervisningen på 
min skola, Skolan förbereder mig inför högre studier och Undervisningen är verklighetsbaserad och 
aktuell. Mindre positivt omdöme kring frågorna Jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer 
att ha glädje och nytta av, Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag 
lever i och Att vara elev på Sjölins bidrar till min personliga utveckling på ett positivt sätt. 
 
Sammantaget är eleverna mer nöjda med frågor som rör bemötande och samarbete och delaktighet. 
Eleverna har förtroende för sina lärare och tycker att de är kunniga och att utbildningen är relevant. 
Frågor rörande stöd och stimulans och tydliga mål får lägre omdömen.  

4.2 Upplevd kvalitet 

Den upplevda kvaliteten på Academedia handlar om att mäta ifall vi erbjuder en utbildning på ett 
sätt som vinner våra elevers förtroende och därmed gör dem nöjda. 
 
 
Påstående:  Om du tänker på din skola i sin helhet 
Exemplifiering / Beskrivning:  har medel 7,0.  
Förklaring / Begripliggörande:  Mycket spelar in under detta påstående, så det blir ju verkligen en 
temperatur på hur vi summerat levererar. Vi vet med oss att vi brister på vissa områden, och dessa 
områden är avgörande då det handlar om grundläggande trygghet och studiero. 
Slutsats: Här vill vi ju att eleverna ska svara högre. Vi som skola måste först och främst förstå hur 
eleverna tolkar frågan om helheten på skolan, vi behöver ta med oss att allt från trygghet och 
undervisning samt dagligt bemötande är med och spelar in. Med de strategier som vi från start av LÅ 
18/19 tagit fram tror vi att en betydande förändring kan ske. Vi lägger ned hårt arbete på att skapa 
goda relationer med eleverna, möta upp dem i deras behov och sprida den tro som vi har till alla, att 
alla kan lyckas. Relation och trygghet blir ledorden för läsåret som kommer. 
 
Påstående:  Rekommendationsgrad 
Exemplifiering / Beskrivning:  har 7,0 
Förklaring / Begripliggörande: Något som vi tidigare märkt av är att elever ofta trivs på en skola, men 
att de i sin tur inte kan rekommendera den i samma utsträckning. Detta är ett svårt område att 
hantera, då det är mycket som spelar in samtidigt som det är svårt att avgöra hur dessa två områden 
båda kan förekomma. Om man trivs borde man ju som elev också kunna rekommendera skolan. Ett 
svar här är det som visats i de samtal som skolan haft med elever för att ta reda på mer. Eleverna 
tycker det är kul att komma till skolan, eleverna har bra vänner här och dom blir sedda av lärarna. 
Men ser eleverna till undervisningen, som också såklart är grundläggande på en skola, så uppfylls inte 
förväntningarna. Eleverna anser att arbetssättet inte blev som det utlovats och därför också gör att 
motivationen sänkts och energin för att fortsatt sträva mot högt ställda mål inte blir lika utbrett. Det 
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handlar också om detaljer som relationer med vissa lärare, tydlighet i undervisningen som i vissa fall 
uteblivit pga. strukturella svårigheter hos vissa medarbetarna samt att återkoppling inte sker på ett 
givande sätt.  
Slutsats: Vi som skola måste jobba mer med att få till relation som leder till förtroende mellan elev 
och lärare. Vi måste på alla fronter bli bättre på att återkoppla och att ge feedback, samt att vi gör 
detta på ett sätt som gemensamt bestämts i kollegiet. Detta ska leda till tydlighet för eleverna. Kan vi 
samtidigt få till återerövringen av case som arbetssätt så kommer i också få med oss eleverna i en 
större utsträckning.   
 
Påstående:  Trivselgrad 
Exemplifiering / Beskrivning:  har 7,5. 
Förklaring / Begripliggörande: Under föregående läsår hade skolan mindre lokaler att vistas i, och 
detta sammantaget med ytan för elever att använda mellan lektioner gjorde att de hades svårt att 
komma undan från andra. Detta innebar en minskad trygghet och att trivseln då inte heller blev 
graderad som särskilt hög.   
Slutsats: Att få till en trivsel som gör att eleverna kan svara högre på denna fråga framöver är en 
förutsättning för oss. Trygghet leder till trivsel, och att bli sedd av lärarna är ett sätt. Det 
relationsbyggande arbetet kommer vi genom mer tid med mentorseleverna att också uppnå. 
Relationen leder till ökat förtroende och då också trivsel. 
 
Påstående:  Jag är nöjd med undervisningen 
Exemplifiering / Beskrivning:   har 7,0 vilket är lägre än både Sjölins som helhet och Academedia som 
helhet.  
Förklaring / Begripliggörande:  En avgörande faktor är att vi som skola är nystartad och att det under 
HT 2017 enbart fanns en, om än mycket erfaren caselärare, som kunde sprida arbetssätt och stötta 
de nya medarbetarna som sen tidigare inte arbetat med metodiken. Det fanns även under året en 
lärare som fick arbeta mer intensivt med att komma in i arbetet vilket i sig också påverkade elevernas 
nöjdhet.  
Slutsats: Fortsatt arbete med återerövringen av case som metodik krävs och finns också planerad. 
Vad gäller coachning av lärare så finns det även här en plan för hur ledningen i större utsträckning 
ska möta upp och stötta de lärare som behöver hitta strategier för relationsskapandet samt för att 
skapa ett förtroende mellan elev och lärare där tydlighet ligger som grund i allt vi gör. 
 
Bäst resultat inom verksamhetens egna frågor har Jag får vara mig själv i skolan (8,0) och Mina lärare 
är kunniga, Skolan utmanar mig och ställer krav, Jag känner förtroende för rektorn och Jag känner 
förtroende för mina lärare som alla har 7,6. 
 
Lägst resultat inom verksamhetens egna frågor har Jag kan påverka undervisningens innehåll och 
arbetsformer (6,0), Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet 6,3) och Skolan 
lär mig sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem (6,5). 
 
Den fråga där det är störst diskrepans mellan Sjölins generellt och Sjölins Kungsholmen är Jag känner 
förtroende för rektorn där diskrepansen är 1 procentenhet till Sjölins Kungsholmens fördel.  
 
Frågor där 90 % eller fler svarat nivå 7-10 finns inte. 
 



20 
 

Frågor som är kopplade till den övergripande frågan Jag kan rekommendera min skola till andra och 
som inte når upp så högt i undersökningen är  

6. Arbetssättet med case skapar motivation att lära sig mer 
9. Jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer ha glädje och nytta av 
11. Mina lärare har en varierad undervisning 
16. Att vara elev på Sjölins gymnasium bidrar till min personliga utveckling på ett positivt sätt  
17. Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i 
18. Skolarbetet lär mig sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem 

 
Generellt har Sjölins Kungsholmen ovanligt många frågor där det finns en stor andel gula svar - dvs 
halvnöjda elever. Frågor med mest “gula” svar är Mina lärare har en varierad undervisning (31% gula 
svar) och Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan med 30% gula svar. Här kan man hitta en 
möjlighet att “gå in” för att öka känslan av nöjdhet. Ett sådant område handlar om trygghet och 
studiero för alla, att detta med tydlighet blir realitet och att vi då kan vända den del elever som 
upplever att detta inte fungerade vid tiden för undersökningen.  

4.3 Systematiska processer 

Återerövring (implementering) av case som arbetssätt 
Återerövringen av case genomfördes enligt planerat upplägg. Det vi som ny skolenhet fick med oss 
var bra, men vi märker också att det inte var tillräckligt. Inför nästa läsår behöver också våra (nya) 
lärare mer tydligt söka upp och genomföra ett utbyte med andra skolors mer erfarna caselärare. Det 
handlar för oss om att bjuda in oss själva, och nyttja de kontakter som vi har på de andra skolorna. 
Även lokalt behöver vi ha pass med nya lärare för att snabbt få in dem i tänket kring case. . 
Återerövringen av arbetssättet fortsätter alltså även under innevarande läsår (18/19) och kommer 
med största sannolikhet att fortsätta även under år tre. 

Förstelärarens uppdrag 
Skolan hade under LÅ 17/18 inget försteläraruppdrag på skolan, men för att ändå utse en person för 
detta genomfördes en lokal lösning där en av lärarna fick detta som en del i ett utökat ansvar. 
Arbetet bar frukt och vi landade i en förbättrad skolkultur på skolan som blev mer positiv. Lärarna 
kände sig stärkta i sitt uppdrag, och tack vare ett intensivt arbete kunde vi inleda HT 2018 med 
eleverna i åk. 2 som goda förebilder. Arbetet behöver fortgå, och som vi ser det så är värdegrund och 
likabehandling ett pågående arbete då vi hela tiden får in nya elever på skolan. Inför LÅ 18/19 
kommer läraren som tidigare ansvarat för uppdraget att nu också få rollen som förstelärare vilket gör 
att arbetet kommer få utrymme även i år. Skolpsykologen ska även kopplas in för föreläsningar och 
workshop om bl.a. svåra grupper och konflikthantering för att bättre rusta våra lärare inför 
fortsättningen. 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
I EHT har vi under föregående läsår arbetat tydligt med att sätta de rutiner som ska finnas på en skola 
och dessa är nu implementerade i verksamheten på ett positivt sätt. Bl.a. hanteringen av anmälan till 
EHT, hur lärarna ska göra kopplat inledande kartläggning och vad som sen sker i EHT vad gäller 
fortsatt utredning och resultatet åter till elev och lärare. Upplevelsen är nu att rutinerna sitter, men 
nya medarbetare behöver kontinuerligt sättas in. Det positiva nu är dock att samtliga medarbetare 
från skolans första år kan stötta och hjälpa de nya medarbetarna så att förståelsen sprids och vi mer 
skyndsamt kan lyfta de elever som har ett behov av detta för att få hjälp med t.ex. särskilt stöd. Vad 
gäller likabehandling och värdegrund så kommer caset ”Vi och Dom” som var framgångsrikt förra 
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året, att nu tidigareläggas. Det blir då möjligt för oss som skola att nå eleverna från flera håll för att vi 
ska kunna bibehålla en trygg skolmiljö och särskilt då få våra nya åk. 1:or att snabbt ställa om och 
snabbt komma in i den skolkultur som vi vill ha. 

Närvarofrämjande åtgärder 
Case som eleverna förväntat, kreativt och engagerande 

Återkoppling och feedback, att öka förståelsen bland eleverna för vad som förväntas av dom, hur 
dom kan göra annorlunda för att också uppnå bättre resultat. Viktigt för oss blir att eleverna känner 
att dom kan lyfta sina resultat efter input från läraren. Vi ska göra lika, eleverna ska känna igen sig i 
en återkoppling oavsett ämne.  

Att utgå från en mer tydlig rutin kring frånvaro, alltså inte bara att CSN-bidraget dras, utan att det blir 
fler insatser. Även när frånvaron ligger lägre (ingen risk att bidraget dras) så ska ändå insatser ske 
som får eleverna att i större utsträckning komma till skolan. Vi arbetar nu vidare med att utveckla 
dessa rutiner, t.ex. om man har lite ströfrånvaro så kommer man få ett samtal med mentor och 
eventuellt någon från elevhälsan. Det ska vara kännbart att skolka, även för de som gör det 
uträknande och själva följer sin statistik vis Schoolsoft. De som också får sitt bidrag indraget ska få 
ytterligare insatser, där man följer upp med EHTs resurser för att försäkra sig om att den ogiltiga 
frånvaron minskar. 

Även fortsatt planerar skolan in de arenor som tidigare nämnts, där eleverna har en möjlighet att 
lyfta de synpunkter som de har på verksamheten som sen kan åtgärdas vilket i sin tur ökar känslan av 
meningsfullheten i skolan som då innebär att eleverna i större utsträckning också kommer till skolan 
på alla pass. 

Insatser kopplade till frånvaro och avhopp 
Framgångsfaktorer, som skolan ska fortsätta med inför LÅ 18/19, är att ha ett fortsatt utbrett arbete 
med uppföljning, samtal men också dragning av CSN-bidrag vid tillfällen då elevernas frånvaro blir för 
hög (vi som skola kommer utgå från 10 % eller högre). Utöver detta så har vi insatserna som ska 
medföra en större upplevelse av meningsfull undervisning, bl.a. genom att förtydliga arbetssättet 
case (projektet återerövring av case) men också förtydliga rutinerna kring återkoppling och feedback. 
Utöver detta så finns det även en god plan för hur vi kan koppla en SYV mer tydligt till verksamheten 
till skillnad från skolans första år. SYV ska kunna nyansera bilden för eleven som eventuellt upplever 
att det skulle vara aktuellt med byte av skola. Beroende på vad som ligger bakom dessa tankar kan 
SYV dels förtydliga vad det innebär, dels, såklart, också vara behjälplig om det är just ett byte som 
eleven vill göra. Avhopp sker, det vet vi, och ofta är det svårt för skolan att ändra en elevs åsikt när 
den väl bestämt sig. Dock ska vi som skola bibehålla goda strategier för att ersätta de elever som 
väljer att lämna, att vi då fyller upp klasserna som tappar elever. 

Proaktiv kunskapsuppföljning (screening och tracking)   
Inledningsvis när en ny årskurs tas emot på skolan, fyller elever tillsammans med vårdnadshavare i en 
blankett med pedagogisk information. Det kan handla om stöd som eleven sen tidigare fått utifrån de 
behov som den haft på grundskolan. När de nya eleverna antogs till den nya skolan inkom detta 
underlag som en start för det vidare arbetet. Detta är ett mycket välfungerande sätt att ta till, då det 
ger ovärderlig information till mentorer och lärare som sen skyndsamt kan användas direkt i den 
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undervisningen som eleverna får del av. Den pedagogiska informationen genererade extra 
anpassningar som sen uppdaterades i en s.k. Klassguide som mentor ansvarar för, men som alla 
undervisande lärare får del av och måste utgå från.  

En lärdom som nu tagits inför LÅ 18/19 är att en kartläggning ska genomföras redan under skolans 
uppstartsveckor på hösten för att ingen elev ska hamna mellan stolarna och därför efter i studierna 
pga. att det inte blivit synligt vilka behov som respektive elev satt på vid uppstarten. Dessa 
kartläggningar behöver inte hanteras av specialpedagogen direkt, utan kan göras av respektive 
lärare. Det finns idag många olika verktyg att använda, men framförallt lärarens egna tester kan 
fungera riktigt bra så länge som läraren utgår från att det är en nivå av förståelse som ska testas och 
visas upp för att läraren sen ska kunna lägga undervisningen på rätt nivå, men också för att kunna 
hitta elevernas behov av extra anpassningar innan undervisningen kommit igång ordentligt. Främst 
gäller detta för lärare inom ämnen som svenska, engelska och matematik, men oavsett ämne är 
detta något som samtliga lärare ska utforska innan det att undervisningen startar på riktigt. Inför LÅ 
18/19 har nu lärarna inlett ett kartläggningsarbete och de elever som uppvisat stora kunskapsluckor 
är kopplade till arbetslag och EHT där man ser över upplägg som ska hjälpa eleven (och läraren i sin 
planering) för att den ändå ska få rätt förutsättningar att nå sin fulla potential hos oss på gymnasiet. 

4.3.1 Valda utvecklingsområden  

Övergripande målsättning för läsåret 17/18 var: 
● Starta upp en verksamhet med elever och personal som upplever trygghet och stabilitet  
● Skapa en attraktiv skola och arbetsplats 
● Hög måluppfyllelse genom närvaro och fokus på att främja sammanhållning 
● Främja elevinflytande 
● Främja studiero 
● Aktivt arbeta med värdegrund bland elever och personal 
● Likvärdig bedömning 

  
För oss som nystartad skolverksamhet låg ett tydligt fokus på att få till den bästa möjliga uppstarten 
för våra elever och lärare. Detta i sig krävde att planeringen inför skolstart behövde vara 
grundläggande och alla detaljer behövde finnas med tydligt. 
 
En av utmaningarna var att ordinarie rektor inledde en föräldraledighet i samband med augusti 
månads senare del. För att täcka denna frånvaro hade skolan en tillförordnad rektor på plats i form 
av den lärare som följde med rektor från Sjölins Södermalm. Tillsammans lades en del planering ned 
under VT 2017, och i samband med uppstarten arbetade ordinarie rektor och tillförordnad rektor 
nära för att få allt att komma på plats. Vid uppstartsdagen för lärare och senare upprop för eleverna 
deltog båda för att inge trygghet om att verksamheten kommer starta på bästa möjliga sätt. 
 
Inför uppstarten samlades också en del rutiner in, och det som sen tidigare inte fanns upprättades. 
Lärarna slussades in i upplägget, och rutinerna drogs igång och de brister som uppstod fylldes snabbt 
med innehåll och upplägg som underlättade för alla inblandade. Tillförordnad rektor och ordinarie 
rektor hade dialog på månadsbasis, och vid akuta situationer fanns alltid ordinarie rektor tillgänglig. 
Alla dessa insatser var grunden för att skolan skulle starta på bästa möjliga sätt, men också för att 
säkra attraktivitet och att eleverna vid start fick en känsla av att förväntningarna uppfylldes och att 
de fick känslan av att de hamnat på en riktigt bra skola. Även sammanhållningen, både i elev – och 
lärargrupp, var något som det satsades mycket på. I lärargruppen gick det enligt plan, med en del 
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gemensamma aktiviteter under skoldagar och kvällar, vilket ledde till en fantastiskt god stämning i 
gruppen. I elevgruppen fick vi arbeta mer, och då eleverna inte hade några äldre elever att se upp till 
stannade en viss ”grundskolementalitet” kvar där både språkbruk och likabehandling behövde 
hanteras under större delen av året. Mot slutet av VT 2018 blev ändå upplevelsen att vi nått långt 
med de två klasserna, och till HT 2018 hade vi nu ett gäng som skulle kunna agera som goda 
förebilder för våra nya elever. 
 
Hög måluppfyllelse genom närvaro och fokus på att främja sammanhållning är en punkt som fortsatt 
kommer behövas finnas med. Vi ser att återerövringen av case kan vara en väg framåt, när vi ökar 
motivationen hos eleverna genom att ge dem det som de förväntar sig. Mer tydliga rutiner kring 
frånvaro samt vad som händer vid en för hög frånvaro men också vad som händer när t.ex. 
ströfrånvaro uppstår. Resurser från EHT ska mer tydligt vara del av att arbeta med hantera frånvaro, 
och deras direkta insatser vid ströfrånvaro ska komma eleverna till del. 
 
Främja elevinflytandet lyckades vi bra med under föregående läsår. Både ett elevråd med 
elevrådsrepresentanter från respektive klass fanns med, tydliga kommunikativa vägar vid tankar, 
idéer och klagomål fanns med och var tydliga för eleverna. Detta ska vi bibehålla när vi blir fler inför 
LÅ 18/19, och alla elever ska veta hur de ska agera om de vill kunna ge inflytande på sin egen 
skolgång. Fler forum för denna återkoppling kommer också att delas, där både nära kontakt med 
rektor möjliggörs, tillgänglighet bland lärare bibehålls samt att eleverna även i den direkta 
undervisningen få möjlighet och en känsla av att kunna vara med och påverka. 
 
Främja studiero är den punkt som vi kontinuerligt måste ha med oss. Relationer leder till trygghet, 
men också till en respekt för allas olikhet och för varandra i vardagen. När vi arbetar med 
relationsbyggande delar i vår verksamhet är det fortsatt viktigt för oss att olika människor arbetar 
med varandra. Vi har strategier för detta, bl.a. med arbetsgrupper som hela tiden förändras (alla 
elever får arbeta med olika skolkamrater). Förtydligande av ordningsregler samt kontinuerliga 
diskussioner med klasserna gör att vi genom att ligga på också får ett resultat som innebär studiero 
för alla. Vår förstelärare för LÅ 18/19 har i sitt uppdrag att arbeta med värdegrund och 
likabehandling, något som kopplas till det som rör studiero och en positiv skolkultur och miljö. 
 
Likvärdig bedömning måste finnas med även inför LÅ 18/19. Vi har under skolans första läsår 
diskuterat en del om bedömning i lärarlaget, och detta fortsätter även kommande läsår. Dock 
behöver vi lägga mer vikt vid sambedömningar, ett arbete mellan ämneslärare som undervisar i 
samma kurser och även mellan lärare som arbetar på andra skolor inom Sjölins men också inom 
andra skolor i området där skolan finns. Likvärdigheten uppstår när vi bedömer utifrån rättvisa 
perspektiv, där rätt kunskaper mäts och sen ligger till grund för en korrekt betygssättning. 
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Resultatbilaga 
Funktionell kvalitet 

Kunskapsresultat 

Andel elever med gymnasieexamen (per program) 
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. 
 
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:  

● Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) 
● Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p 
● Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 
● Ett godkänt gymnasiearbete 

 
Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett 
fullständigt program (2500p).  

Inga avgångselever fanns på Sjölins Kungsholmen läsåret 2017/18. 

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) samt på elever 
med examen. 
 
Inga avgångselever fanns på Sjölins Kungsholmen läsåret 2017/18. 

Elever som tagit examen inom tre år 
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. 
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning 
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat 
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2014/15 och tog examen 
2017.  
 
Sjölins Kungsholmen får sin första examenskull läsåret 2019/20. 
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Nationella prov 
Här presenteras resultaten av de nationella proven samt överensstämmelsen mellan nationella 
kursprovsbetyg och kursbetyg VT18. Resultatet bygger på egna sammanställningar. Riksgenomsnittet 
för VT18 publiceras i oktober.  

 A B C D E F Summa 

ENGENG05 8% 19% 54% 19% 0% 0% 100% 

MATMAT01B 0% 5% 19% 20% 46% 10% 100% 

SVESVE01 0% 17% 47% 25% 11% 0% 100% 

Summa 2% 13% 39% 21% 20% 4% 100% 

 

Källa: egna sammanställningar. 

Skola 
Antal elever med både 
provbetyg och kursbetyg Lägre Lika Högre 

Sjölins Kungsholmen 164 19% 50% 31% 

ENGENG05 52 31% 37% 33% 

MATMAT01B 59 3% 68% 29% 

SVESVE01 53 25% 43% 32% 

 

 Källa: egna sammanställningar. 
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Värdegrundsresultat 
I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till att 
övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om huruvida 
eleverna behandlar varandra med respekt och om personalen tar ansvar för att alla blir behandlade 
med respekt, om eleverna känner sig trygga, om de kan få arbetsro i skolan samt om eleverna tycker 
att personalen på skolan tar hänsyn till vad de har för synpunkter. Ett positivt utfall registreras för de 
elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på enkätundersökningens tiogradiga skala. 

 

 
Källa: Origo. 
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Upplevd kvalitet 

Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den 
elevenkät som genomförs årligen (Origo) ställs frågor kring elevernas nöjdhet (NKI), trivsel och i hur 
hög grad de skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett index för respektive 
område; Nöjdhet (NKI), trivselgrad samt rekommendationsgrad. 

 
Källa: Origo. 
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Personalstatistik 

Här presenteras andel lärare heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen. Uppgifterna samlas in 
15:e oktober och avser personal som finns på skolan vid mättillfället. 

Statistiken är hämtad från den nationella statistiken som finns i Siris (Skolverket). Statistik saknas för 
Sjölins Kungsholmen för läsåret 17/18.  
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