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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Sjölins Södermalm är en verksamhet som präglas av höga förväntningar – såväl på och av elever som den 

personal som arbetar här dagligen. Dessa höga förväntningar, tillsammans med målet att bygga tillitsfulla 

relationer, tror vi är en bra grogrund för att eleverna både ska lyckas med sina studier men också ha en bra 

miljö under sina år hos oss. Relationsbygge är överhuvudtaget en central utgångspunkt för oss, ett arbete som 

uppmuntras från dag 1 med nya elever och där skolledningens ambition är att föregå med gott exempel. Rektor 

har en stark uppfattning om att graden av professionalitet är mycket hög i verksamheten och att 

kompetensnivån i personalgruppen är generellt hög. Till våra utmaningar hör att kunna visa för eleverna vilka 

vinster som finns med den casemetodik som vi valt att utgå ifrån samt även att hjälpa våra elever som många 

gånger ställer mycket höga krav på sig själva i skolan att avgränsa sig och sätta rimliga mål för sitt skolarbete. 

Det är vidare skolledningens uppfattning att en förutsättning för att vi ska lyckas med denna strävan är att vi 

håller oss ”i ögonhöjd” med eleverna och att vi så tidigt som möjligt lyckas upprätta den relation byggd på tillit 

som är vårt mål.  

Vi organiserar oss och styr våra resurser för att kunna erbjuda eleverna en högskoleförberedande utbildning 

som ger de redskap och förmågor som behövs för att kunna ta sig an en högskoleutbildning – men vi är också 

angelägna om att skoltiden här och nu, på gymnasiet, har ett värde i sig själv och att denna ska präglas av 

trygghet och glädje. Vi lyckas när vi arbetar tillsammans, när vi bjuder varandra på fungerande exempel, 

metoder och förhållningssätt. Vi har kommit en god bit på väg i detta arbete men vi har fortfarande en stor 

förbättringspotential.   
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RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når målen för utbildningen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultaten för våra avgångselever, hur samtliga 

betyg som satts under läsåret är fördelade, samt resultaten på de nationella prov som genomförts 

AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 

 

 
 

 
Vi kan konstatera en generellt stigande trend avseende andelen elever med gymnasieexamen i jämförelse med 

föregående år. Av årets 215 avgångselever så fick 209 en gymnasieexamen, av de 6 elever som inte nådde 

examen så hade 3 ett studiebevis innehållande 2500 p och 3 hade ett studiebevis med mindre än 2500 p (d v s 

reducerat program/streck i någon kurs). För våra tre program så är det en relativt jämn resultatbild, NA är det 

program som låg något lägre/hade ett mörkertal som något översteg de andra två programmens.  

Vidare kan noteras att den stigande trenden gäller för såväl flickor som pojkar. Notabelt där är också att 

andelen pojkar med examen var en procentenhet högre än för flickor samt att resultatet för pojkar har stigit 

med 14 procentenheter i jämförelse med för två år sedan. 

 

 

 
Även GBP visar en stigande trend i jämförelse med de två senaste åren. Detta gäller för samtliga tre program 

och även för såväl flickor som pojkar. I jämförelse med 2017 ökade GBP på skolan totalt med 18%. 

Ekonomiprogrammet har idag högst GBP på skolan medan Samhällsvetenskapsprogrammet har ökat mest i 
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procent (26) sedan 2017. 

Notabelt också att även om pojkar ligger en procentenhet högre i andel gymnasieexamen så ligger flickorna 

högre i GBP (16,6 mot 16,2).  

SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 
 

 
Betygsfördelningen de senaste två åren är som synes väldigt liknande såväl totalt som för de respektive 

programmen. Andelen högstabetyg (A) ligger något högre på EK jämfört med övriga program (samt totalen) 

vilket också ligger i linje med GBP för de olika programmen.  

Betygsfördelningen för respektive kön är också relativt likartad.  

 
Av de kurser som här är i fokus så kan vi konstatera F-betyg i viss omfattning i kurserna (fallande ordning) 

Ma2b, Ma3b, Ma 4, Ma 5, Ma 3c,En 7, Ma2c samt Gyarb. 

För samtliga dessa kurser gäller att procentandelen F-betyg minskat i jämförelse med året innan, med 

undantag för Ma2b där den ökat. Detta är också den kurs med störst procent (23) F-betyg. 
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NATIONELLA PROVBETYG 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 
Ma2b samt Ma3b är de NP som uppvisar högst procentandel F-betyg (42 resp. 21%). Vi kan konstatera att den 

framförallt är i NP i Ma som det förekommer F-betyg på proven (undantaget är Sve3). Att notera beträffande 

överensstämmelse NP-betyg/kursbetyg är t ex att det är ca 20 procentenheter lägre andel F-betyg på kursen 

Ma2b än på NP i samma kurs. Samma jämförelse för Ma3b ger vid handen att 15% av eleverna fick F på NP 

medan 11% fick F som kursbetyg. 

Î samtliga fall där jämförelsetal finns så går andelen F-betyg på NP ned lå 18/19 jämfört med året innan. 

RESULTATREDOVISNING- 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 

 

 
Indikatorerna Trygghet & studiero visar positiva trender i jämförelse med tidigare år. Upplevd trygghet ligger 

kvar på en hög nivå och andelen elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra väl ökar (även 

om siffran 83% kan bli högre). Arbetsro, ett både tidigare och kommande fokusområde, upplevs öka. 
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Såväl rekommendationsgrad som allmän trivsel och nöjdhet ökar i jämförelse med föregående år.   
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Nöjdheten med undervisningen ökar med 4 procentenheter i jämförelse med föregående år. På motsvarande 

sätt ökar andelen elever som tycker lärarna är kunniga och har en varierad undervisning med 5 procentenheter. 

¾ av eleverna anser att lärarna är bra på att leda undervisningen i klassrummet medan något färre, 2/3, upplever 

att lärarna ger stöd när undervisningen är svår. 

 

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Med utgångspunkten att alla elever ska nå grundläggande mål med kurser och med utbildningen i stort samt 

att alla ska kunna utvecklas mot sin fulla potential så läggs ett stort arbete på att bygga väl fungerande 

lärararbetslag. Det finns en stark övertygelse om att lärare som arbetar nära tillsammans med gemensamma 

elever i centrum är en förutsättning för att eleverna ska uppleva utbildningen som sammanhängande och med 

en tydlig helhet. Av den anledningen läggs stor vikt vid tjänstefördelningen på att varje år sätta samman 

lärartjänster som både är begripliga och hållbara för den enskilde läraren men som också betyder att 

arbetslagen blir så långt möjligt ”självförsörjande” med de olika lärarkompetenser som krävs för att skapa en 

helhet av elevernas studieplan. 

En ytterligare central utgångspunkt är att den pedagogiska, nära, relationen lärare-elev bygger på att det finns 

kontaktytor och sammanhang utanför de ordinarie lektionspass som finns i kursen. Av den anledningen finns 

inbyggt i varje lärares tjänst ett åtagande att erbjuda handledning till elever kopplat till lärarens kurser. Denna 

handledning, som kan ske gruppvis och/eller enskilt, kan ha till syfte att säkerställa att en elev når 

grundläggande mål för kursen (= klarar godkänd nivå) men även rikta in sig på de elever som vill ha fler och mer 

utmanande uppgifter med sikte på betygsskalans högre steg. 

 

Då skolans bärande pedagogiska idé bygger på case-metoden så läggs varje år, så också föregående år, mycket 

kraft på att skapa bra förutsättningar för detta. Två viktiga aspekter därvidlag är att skapa ett 

undervisningsschema som stöttar Case, d v s att de kurser som ingår i ett specifikt case schemaläggs på ett sätt 

som gör att de ingående lärarna kan arbeta nära med sina elever. En annan aspekt är att skapa möjligheter för 

samma lärare att träffas för gemensam planering/uppföljning av de case man har tillsammans. 

 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

Rektors bedömning är att det finns en stor samstämmighet i lärarkollegiet om att den nära pedagogiska 

relationen som ovan beskrivits är ett rättesnöre och ett arbetssätt som leder till framgång. Det finns en stark 

önskan att arbeta kollegialt i såväl arbets- som ämneslag. Skolans uttalade Case-metodik förutsätter dessutom 
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att lärarna både vill och kan arbeta tillsammans i såväl planerings- som genomförande- och efterarbetesfas (= 

framförallt bedömning).  

Elevernas höga andel gymnasieexamen, tillsammans med den relativt låga, därtill minskande, frekvensen F-

betyg, förefaller styrka att dessa förhållnings- och arbetssätt de facto stöttar elevernas kunskapsutveckling och 

förmågor.  

Det betyder emellertid inte att det inte finns utvecklingsområden. I elevenkät/undervisningsutvärderingar 

framgår det att skolan kan bli tydligare med den återkoppling som eleverna förväntar sig på undervisningen. 

Rektors bedömning är att det, generellt sett, nödvändigtvis inte ges för lite återkoppling men att det finns ett 

behov av fortsatt utveckling av hur återkoppling ges samt att den med fördel kan ges på gruppnivå oftare. Det 

senare är tidsbesparande för läraren vilket innebär att återkoppling kan ges oftare.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar inleds vid starten av år 1 genom de Klassguider som då upprättas. Dessa 

levande dokument innehåller angelägen information av och för lärare som undervisar gemensamma elever. 

Det handlar om förhållnings- och arbetssätt som fungerar särskilt väl för att enskilda elever ska lyckas i 

undervisningen. Specialpedagog är en nyckelfigur vid upprättandet av klassguiderna varpå de fylls på och 

revideras av lärarna gemensamt. Dessa klassguider, tillsammans med det arbete som t ex görs i samband med 

de återkommande elevavstämningarna (EWS) under året, tycks ge resultat i den bemärkelsen att elevernas 

måluppfyllelse är hög samt att antalet Åtgärdsprogram är relativt litet. 

Vi har under året kunnat notera en något minskad total frånvaro (eller, som vi vill uttrycka det: minskad 

förlorad undervisningstid). Det krävs mer analys för att fastställa samband mellan ett fungerande arbete med 

extra anpassningar och minskad elevfrånvaro men med stöd i forskning samt vår egen dialog med elever så kan 

fastslås att när vi lyckas anpassa undervisningen så att den träffar varje enskild elev så leder till högre 

motivation att komma till skolan och ta del av undervisningen. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi har ett fortsatt arbete att göra med att förtydliga vinsterna med casemetoden för våra elever. Detta i sin tur 

förutsätter att vi fortsätter vår utvecklingsresa med att på lärar/skolnivå återerövra case. Bl a genom att det i 

varje Sjölinscase ska vara tydligt för eleverna vilka de minsta gemensamma nämnarna är samt, inte minst 

viktigt, hur caset hänger ihop med de kurser som ingår i detsamma. Vi behöver fortsätta och fördjupa det 

kollegiala samarbetet på skolan, vilket vi kommer att göra genom ett förtydligande och närmande mellan de 

olika försteläraruppdrag som kommer att finnas under året. 

Vi behöver vidare arbeta med att höja lägstanivån av arbetsro/tydlighet i klassrummet. Detta genom att vara 

än mer envetna med de gemensamma riktlinjer/trivselregler som behöver finnas i undervisningen. En 

gemensam och ständigt återkommande lektionsstruktur, fasta placeringar/styrda gruppindelningar samt 

gemensamma förhållningssätt för digitala verktyg/mobiler är inte bara en förutsättning för arbetsro, det 

hänger dessutom samman med de extra anpassningar av undervisningen som ovan behandlats. 

Våra framgångsfaktorer är en stark strävan efter en nära pedagogisk relation lärare-elev, en stor lust hos 

lärarna att arbeta kollegialt och ämnesintegrerat samt en flexibilitet kring vad som behövs för en enskild elevs 

möjligheter att nå studieframgång. 

 

ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

En framgångsrik skola förutsätter såväl en bemanning av samtliga elevhälsans professioner (dit rektor f ö även 

räknar studie- & yrkesvägledare). Således finns alla dessa professioner i verksamheten och träffas dessutom 

regelbundet, under rektors ledning, för att hantera såväl åtgärdande insatser samt planera och genomföra 

främjande och förebyggande aktiviteter. 
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Det åtgärdande arbetet är organiserat så att mentorer och/eller kursansvariga lärare anmäler oro för elev på 

en därtill avsedd blankett. Dessa blanketter, som alltså fylls i efter att läraren ifråga sökt stöd i sitt 

lärararbetslag och då man där uttömt de möjligheter som anpassningar av undervisningen kan ge, behandlas 

varje vecka vid det återkommande EHT-mötet. Där beslutar rektor kring vidare åtgärder så som en fördjupad 

pedagogisk kartläggning, möten med elev/vårdnadshavare/lärare etc. Återkoppling sker till den anmälande 

läraren av den medlem i EHT som blivit ansvarig för att ta ärendet vidare.  

Det främjande och förebyggande arbetet knyts till de fokusområden som pekas ut på årsbasis. Med 

utgångspunkt i lå 18/19 har Närvarofrämjande arbete samt Värdegrundsarbete med utgångspunkt i 

likabehandling valts ut som fokusområden. Dessa främjande och förebyggande insatser arbetas med vid de 

gemensamma möten som EHT har med skolledning samt arbetslagsledare varannan vecka. 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Som för många andra skolor så är det ett ständigt pågående arbete att få/ta sig tid till arbeta på de främjande 

och förebyggande nivåerna i elevhälsoarbetet. Det kan finnas tendenser till att det åtgärdande får ta för 

mycket tid på bekostnad av det mer strukturella, framförallt främjande arbetet. 

Under föregående år gjordes emellertid ett flertal främjande, och i några fall förebyggande, insatser som 

bedömdes verkningsfulla och som gav mersmak till fortsatt arbete. Bl a genomfördes en sk Samtyckesvecka 

under vårterminen då stora delar av undervisningen samt skolans verksamhet i övrigt hade inslag av ett 

samtyckestema där t ex frågor om individens okränkbarhet och rätt till sin egen kropp stod i fokus.  

Till de friskfaktorer som vi utgår ifrån hör inte minst vikten av att bygga fungerande relationer mellan 

skolpersonal-elev och elev-elev. Att varje elev blir bemött, sedd, saknad när hen är borta och har en känsla av 

att skolan vill att hen ska lyckas. Skolnärvaro är en friskfaktor men kan inte analyseras i sig själv utan behöver 

förstås utifrån angreppssättet: VAD får elever att vilja/kunna komma till skolan och delta i undervisningen samt 

de sociala sammanhang som erbjuds.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Det åtgärdande arbetet fungerar i grunden väl, i den bemärkelsen att de elevärenden som identifieras hanteras 

enligt en känd ordning och leder i de allra flesta fall till ett förbättrat läge för eleven. Däremot är det alltid en 

relevant fråga att reflektera över huruvida vi har system/”glasögon” som tillåter oss att hitta de elever som 

behöver stöd för att lyckas. I synnerhet om våra system tillåter oss att upptäcka dessa elever innan deras 

svårigheter, i värsta fall, leder till frånvaro eller annan problematik. När det gäller just hur vi reagerar på 

frånvaro samt hur vi utreder densamma så har vi planer på hur förstärka den delen. Mer om det under 

kommande rubrik. 

Skolan har en tydlig idé över sambandet ”ledning och stimulans i undervisningen” – ”extra anpassningar” – 

”särskilt stöd” ser ut. Målbilden är att den absoluta majoriteten av insatserna ska förläggas till den ordinarie 

undervisningen, både vad gäller den ledning och stimulans av lärandet som där ska ske och de extra 

anpassningar som kan komma i fråga. Vad gäller det senare kan vi konstatera att extra anpassningar för 

grupper, d v s åtgärder som t ex förtydligar/förenklar för en enskild elev med behov, både sparar tid för 

lärarens samt gagnar alla elever. Att på det viset förflytta extra anpassningar till att bli naturliga inslag i den 

ordinarie undervisningen har visat sig ha god effekt. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Två övergripande förändringsområden för skolans elevhälsoarbete har identifierats. För det första handlar det 

om att styra om tillvaron till att handla mer om de främjande och förebyggande nivåerna av elevhälsoarbetet. 

Detta ska göras genom att vi under våren identifierade de två (delvis överlappande) fokusområden som ska 

genomsyra verksamheten under året – att arbete tydligt närvarofrämjande med målet att minska förlorad 

undervisningstid samt att förtydliga skolans värdegrundsarbete. Att arbeta framgångsrikt främjande och till viss 

del förbyggande med dessa områden förutsätter i sin tur att arbetet sker som en integrerad del av skolans 

övriga processer – vilket i sin tur kräver att elevhälsoteamet har ett nära samarbete och sammanhang med 
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lärargruppen. Av den anledningen kommer EHT under lå 19/20 att träffas arbetslagsledare/ledningsgrupp 

varannan vecka för att skapa systematik i insatserna.  

I grunden upplever vi oss ha hittat en formel för de pedagogiska insatserna som fungerar väl på skolan. D v s vi 

lyckas i stor utsträckning skapa den nära pedagogiska relation som vi eftersträvar. Förutsättningarna som ges i 

lärarnas tjänster underbygger denna strävan, även om det självklart skulle vara önskvärt med mer tid för varje 

elevs unika lärande. 

Vi avser att ytterligare förflytta fokus från åtgärdande insatser i de fall när oro uppstår för elevers 

måluppfyllelse till att mer fokusera på främjande och förebyggande insatser. 

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH VÄRDEN 
 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Inom Sjölins gymnasium har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot 

kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den skrivs i 

januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den Likabehandlings- och 

värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, 

förebyggande och främjande insatser som planeras kommande år.  

 

Organisering av arbetet med Normer och värden 

Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i undervisningen.  

Arbetet med Normer och värden är en integrerad del av såväl undervisningen/läraruppdraget som de övriga 

kontakter och sammanhang som eleverna har i sin vardag på skolan. Det betyder att varje lärare har till uppgift 

att i sin undervisning utgå ifrån läroplanens skrivningar om Normer och värden. Utgångspunkten är att 

identifiera de områden/moment i olika kurser/ämnen som kan länkas till detta område. Casemetoden utgör 

ytterligare en arena/ett tillfälle när detta med fördel kan göras. Dessutom använder skolan, och kommer i än 

högre grad framöver, mentorstider till att arbeta med dessa frågor. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

Skolans uttalade ambition är att ha en nära pedagogisk relation med eleverna. Förutom att detta, enligt vår 

beprövade erfarenhet, leder till ökad måluppfyllelse i högre grad så innebär denna relation också en arena att 

arbeta med Normer och värden. Årets elevenkät visar att resultaten rör sig i positiv riktning inom flera av de 

områden som undersöker värden i verksamheten. 

Jag trivs på min skola 83 % 

Jag känner mig trygg 93 % 

Personalen ingriper om ngn blir illa behandlad 77 % 

Eleverna behandlar varandra på ett bra sätt 83 % 

Elever och personal arbetar tillsammans för en bra skolmiljö 70 % 

Jag får vara mig själv i skolan 84 % 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Elever upplever generellt en hög grad av trivsel och trygghet, antalet anmälda kränkningar är lågt liksom 

konflikter elever emellan. Vi har dock kunnat notera att ett förebyggande arbete behöver göras genom att 

ytterligare tydliggöra skolans allmänna värdegrund, hur innehållet i plan mot diskriminering och kränkande 

behandling (PDK) ser ut samt vad vuxenansvaret är både för att förebygga och åtgärda upplevda kränkningar. 

Därtill har vi ett arbete att göra med fokus på normer, t ex arbetet mot vithetsnorm och vardagsrasism. Frågan 

om sexualundervisning är också angelägen – detta t ex mot bakgrund av de perspektiv som ett mycket 

framgångsrikt UF-företag (SNAF) lyfte under föregående läsår.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Skolan ligger idag (med måttet avgångselever i juni 2019) nära en hundraprocentig examensandel. Målet är 

därför att förstärka undervisningen och uppföljningen av densamma för att ytterligare minimera antalet elever 

som inte når grundläggande mål i kursen/utbildningen. Med ett förtydligat fokus på att lösa elevers utmaningar 

inom ramen för pågående kurs, att tidigt inventera och sätta planer för elever med tidigare F-betyg samt att 

strukturera undervisningssituationen (skapa arbetsro samt förutsättningar för de extra anpassningar som 

hjälper eleverna framåt) så är målbilden att nå närmare 100% gymnasieexamen. 

 

Mål = Alla elever ska nå gymnasieexamen, genom att 

- Förtydliga analysen av de återkommande elevavstämningarna under läsåret – större fokus på kollegialt lärande 

kring extra anpassningar som fungerar. 

- I ökad grad lägga upp kursen så att grundläggande nivå (= E-nivå) säkerställs för elever så snart möjligt, d v s 

minska risken för att enskilda moment i slutet av kursen blir avgörande för elevens möjlighet att nå godkänt 

betyg. 

- Förstärka inventering av satta F-betyg i år 2 och 3 inför varje läsår. Systematisera hur planer görs för att åtgärda 

dessa. 

Mål = Förbättra arbetsro och undervisningsklimat, genom att 

- Implementera en återkommande lektionsstruktur i all undervisning. 

- Fasta placeringar samt styrda gruppindelningar för år 1 och 2 (samt vid behov även år 3) 

- Kollegialt lärande med fokus fungerande förhållnings- och arbetssätt som främjar tydlighet i undervisningen och 

arbetsro. (Auskultationer) 

- Minska antalet tillfällen då elever arbetar utanför klassrummet, samt säkerställa att lärare finns närvarande/styr 

verksamheten när så ändå sker. 

Mål = Återkoppling och bedömning, genom att 

- En miniminivå fastställs beträffande när/antal uppgifter som ska ha publicerats med feedback i Schoolsoft under 

läsårets gång 

- Kollegialt lärande på arbetslags- och ämnesnivå kring att utveckla/sprida metoder för återkoppling på gruppnivå. 

Mål = Ökad närvaro (= minska förlorad undervisningstid), genom att 

- Införande av begreppet ”förlorad undervisningstid”, där mindre åtskillnad görs mellan anmäld och ej anmäld 

frånvaro 

- Skolans närvarorutiner gås igenom med personal, elever och vårdnadshavare i början av läsåret 

- Snabbare kontakt med elev/vh vid frånvaro, oavsett om den anmälts eller ej. 

- Utredning av elevs förlorade undervisningstid samt ev. skolsocial kartläggning 

Mål = Elevhälsoarbete är hela skolans ansvar, genom att 

- Elevhälsan och arbetslagsledare utgör tillsammans med rektorer fr o m lå 19/20 en ledningsgrupp för 

elevhälsoarbete – fokus främjande och förebyggande insatser. 

- Större fokus på främjande insatser (vad fungerar för alla) och att förebygga oroande tendenser på grupp/klassnivå 

Mål = Alla elever känner till skolans allmänna värdegrund, plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDK) samt 

alla vuxnas ansvar att agera mot kränkningar 

- (Genom enkät) säkerställa att klasserna tagit del av och förstått skolans ordningsregler 

- Styrda frågeställningar/övningar med fokus värdegrund till klassernas klassråd/mentorstider under läsåret 

- Genomföra LOV-enkät samt annan kartläggning som ligger till grund för ny PDK jan 2020 
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GRUNDFAKTA 
 

OM VERKSAMHETEN SJÖLINS 

 

Historik, fakta och organisation 

På Sjölins Gymnasium bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program och inriktningar:  

- Ekonomiprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Vi har bedrivit utbildning sedan 2000 och ingår sedan 2013 i utbildningskoncernen AcadeMedia.  

 

Sjölins har läsåret 2018/2019 4 skolor, en i Göteborg och 3 skolor i Stockholm. Under läsåret 2018/2019 var det 

drygt 1465 elever som studerade på någon av våra skolor.  

 

Skola startår 

Sjölins Göteborg 2001 

Sjölins Nacka 2009 

Sjölins Södermalm 1999 

Sjölins Vasastan 2017 

 

Framför allt är det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för 

verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring.  

 

  



14 
 

     Systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbete inom Sjölins handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för att 

utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och samhällsliv som 

väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom Sjölins hela tiden gör oss medvetna om vad vi 

gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. 

 

Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som vinner 

elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier. 

 

I det systematiska kvalitetsarbetet har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den funktionella 

kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen 

och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund 

och demokratisk kompetens. 

 

Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten som 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 i sina studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av god kvalitet, likvärdig bedömning 

och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen.  

 

Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån 

sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av 

resultat enligt ett fastslaget årshjul. Vi har en proaktiv uppföljning, sk EWS (Early Warning System), där vi följer 

upp hur det går för eleverna flera gånger per termin. I november och i april gör vi dessutom betygsprognoser i 

syfte att fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.   

 

Vi gör två Undervisningsutvärderingar (november och mars) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de 

upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som 

ger en bild av elevernas upplevda kvalitet (se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc. 

 

Under hösten 2019 kommer det även genomföras en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) 

som syftar till att ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett 

underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret 

(funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan redovisas i 

resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.  

    

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt under 

läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 

undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  

 

Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas fram 

för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Finansiering 

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

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  
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OM SKOLENHETEN SJÖLINS SÖDERMALM 

 

Organisation och arbetsformer 

Skolan är organiserad runt tre gymnasieprogram med tillhörande lärararbetslag. Dessa arbetslags 

gemensamma arbete leds av en förstelärare/arbetslagsledare. Med det uttalade målet att skapa en meningsfull 

helhet för eleven på det program hen går så läggs stor vikt vid att skapa en tjänstefördelning där programlaget 

är självförsörjande med lärarkompetenser så långt möjligt, d v s att lärare som undervisar gemensamma elever 

i olika ämnen ska ha mycket tid och bra forum att dela sina bilder av varje elevs lärande och progression. Detta 

med utgångspunkt i casemetoden. Till stöd för detta finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, 

skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Målet för teamets arbete är både att 

undanröja hinder för elever lärande samt, gärna i första läget, främja och förebygga elevhälsa i samverkan med 

lärare. 

Skolans ledning består av rektor samt två biträdande rektorer. Staben innefattar också 

schemaläggare/administratör, skolassistenter, IT-tekniker samt vaktmästare. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Elevers studieresultat sammanställs och börjar analyseras i juni efter avslutat läsår. Fokus ligger på andelen 

gymnasieexamen i första hand men även på betygsfördelningar ämnes/kursvis, då med särskilt fokus på 

förekomst av F-betyg. I förekommande fall görs även en analys av överensstämmelse mellan betyg på 

nationella prov och på kursbetyg i motsvarande kurser. Sammanställningen av befintliga F-betyg för år 2 och 3 

aktualiseras i samband med läsårsstart då planer görs för hur F-betyg ska kunna åtgärdas (samt dokumentation 

görs i de fall när elever avsäger sig att vidta någon åtgärd). Lärare och elever kopplas ihop bl a för att göra plan 

på hur prövning ska kunna genomföras. Målet 100% gymnasieexamen är styrande. 

Analysen av betygsfördelning samt gymnasieexamen utgör, tillsammans med analys av de under våren 

genomförda elev- samt medarbetarenkäterna, stommen för de mål som formuleras i arbetsplanen i början av 

läsåret. 

Under läsåret följs elevernas kunskapsresultat upp genom tre elevutvärderingar (EWS:er), ett 

utvecklingssamtal/termin samt via löpande avstämningar med mentor. Att progressionen i respektive kurs hålls 

levande säkerställs genom att det vid givna tillfällen under läsåret ska finnas publicerade uppgifter (där 

feedback getts) i Schoolsoft. Detta säkerställer också kontinuitet i den händelse att en lärare slutar under 

pågående kurs. 

 

Lokaler 

Skolans lokaler inrymt i två huskroppar där all undervisning sker. Respektive program har hemvister 

(=våningsplan) där majoriteten av undervisningen sker för just de eleverna. Idrottssal, skolrestaurang samt 

elev/personalcafé inryms i lokalerna. Lärarna sitter samlade i programarbetslag. 

 

Elever 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet EKEKO, EKJUR 128 62 64 

Naturvetenskapsprogrammet NANAT, NASAM 64 64 64 

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET, SASAM 64 64 96 

Totalt   256 190 224 

Aktuella siffror: 201908 
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