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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
Att arbeta som rektor för Sjölins gymnasium i Göteborg, är nog ett av de roligaste rektorsuppdrag jag haft. Det 

är inte ett uppdrag utan utmaningar, snarare tvärtom. Skolan har under sin levnadstid, snart 20 år, bytt rektor 

alldeles för ofta, och jag med mina knappa 2 läsår på skolan, är snart att betrakta som en av de som varit längst 

på posten. Även personalomsättningen har stundtals varit hög. Sett över tid har också våra elevers resultat 

varit allt för varierande. Men trots utmaningar, finns en stolt grundton i verksamheten hos både elever som 

personal. En ton som vittnar om att vi, med vår unika casemetodik, både vill och kan, bara förutsättningarna är 

de rätta. Och tillsammans har vi nu börjat bygga rätt förutsättningar. Det är ett mödosamt arbete och vi är inte 

där än men vi är på god väg. De gemensamma ansträngningar som skolledning, lärare, elever och övrig 

personal gjort de senaste läsåren, har utvecklat skolan i positiv riktning. Det visar de samlade resultaten från 

läsåret 2018 – 2019. Framför allt är jag stolt över att våra elever är mer nöjda med sin utbildning, att de trivs 

bättre och de känner sig tryggare på skolan, i år än förra året. Det är grundpelare som måste stå stadigt för att 

vi också ska få bättre studieresultat och nå målet; att samtliga våra elever slutar gymnasiet efter 3 år med en 

examen. Vi kommer att komma dit. Det syns, inte bara i de samlade resultaten, utan i både elevers och lärares 

ögon. Det glimmar ett stolt jävlaranamma, så nu håller vi i och håller ut för att på sikt skapa en gymnasieskola i 

världsklass. 
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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 

 

 
Våren 2019, avslutade 135 elever sina gymnasiestudier på Sjölins gymnasium i Göteborg. Av dessa nådde 122 

av dem fram till en gymnasieexamen. Sett över de senaste 3 åren bryts en positiv trend förutom för eleverna 

som läst på skolans Samhällsprogram, där andelen elever med examen ökar från blygsamma 87% till goda 96%.  

 
När det gäller genomsnittligt betygspoäng har resultaten de senaste åren varierat, även om skolans som helhet 

har haft resultat i paritet med riket i stort. Sett över tid är trenden inte odelat negativ men variationen allt för 

stor. Även här sticker dock skolans Samhällsprogram ut med en fin positiv trend vad gäller genomsnittligt 

betygspoäng. 

SAMTLIGA BETYG 
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 
 

Som framgår av diagrammet ovan fördelar sig skolans betyg som helhet efter normalfördelningskurvan; 

ungefär lika många av betyget med högst valör som betyget med lägst valör delas ut. Likaså visar diagrammet 

att de flesta betyg som delas ut är av valörerna D och C. 

Sett över tid har det skett en förskjutning av kurvan mot de högre valörerna: allt färre betyg F och E delas ut 

medan allt fler B och A sätts. Även andelen betyg med valören C har ökat över tid.  
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Även vad gäller andelen godkända betyg i En/Ma/Sv och GYAR: ämnen som är behörighetsgivande kurser för 

en godkänd gymnasieexamen, är trenden positiv. Allt färre F sätts sett över tid. Likaså visar diagrammet att de 

kurser som på nationell nivå, har ett lägre resultat, främst kurserna Ma2b, Ma3b och Sv3, visar samma mönster 

här på Sjölins gymnasium i Göteborg, men även här är trenden försiktigt positiv. 

NATIONELLA PROVBETYG 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 
 

Även resultaten på de nationella prov som genomförs visar en positiv trend. Allt fler elever klarar de nationella 

proven med godkända resultat även om resultaten för matematikkurserna sticker ut i negativ bemärkelse som 

helhet. Dock ska hållas i minnet att det är just kurserna i matematik som nationellt sett har de lägsta 

resultaten. Våren 2018 skrev nästan 6 000 elever nationellt prov i kursen Ma2b, över hälften av eleverna, 50,2 

%, erhöll betyget F. Det visar på att de stora utmaningar som Sveriges matematiklärare har att brottas med. 

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 
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Som framgår av diagrammet ovan ökar rekommendationsgraden, trivseln och nöjdheten med skolan som 

helhet, över de senaste tre åren. Glädjande nog är det också andelen elever som är mindre nöjda med skolan 

(Andelen 1-3) som minskar över tid.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

 

Övergripande organisation läsåret 2018 – 2019 

Under läsåret 2018 -2019 har skolledningen, rektor och biträdande rektor, tillsammans med skolans 25 lärare, 

arbetat med att undervisa våra 440 elever på skolan tre program: Ekonomiprogrammet 9 klasser, Natur- och 

Samhällsprogrammet 3 klasser vardera. Till sin hjälp har både elever och lärare haft skolans EHT, bestående av 

specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, SYV. Även skolpsykolog och skolläkare ingår i EHT men inte på 

samma sätt i den dagliga driften så som de andra funktionerna i EHT gör.  

 Skolan har under läsåret haft 4 förstelärare med direkt ansvar för att tillsammans med skolledningen leda 

skolans pedagogiska utvecklingsarbete. För att göra skolans lärare delaktiga i arbetet har tre av förstelärarna 

har lett årskursvisa utvecklingslag, bestående av en mindre grupp lärare vars huvudsakliga undervisning skett i 

en viss årskurs. 

 Vidare har skolan också använt sig av klasslag, bestående av mentorer och undervisande lärare för en 

specifik klass vars huvudsakliga uppgift varit att tillsammans med skolans EHT, se över elever i behov av 

anpassningar och särskilt stöd. Skolans lärare har ingått i flera klasslag.  

 För att ge skolans lärare bästa förutsättningar både för undervisningens samtliga delar som för skolans 

gemensamma utvecklingsarbete, har skolledningen avsatt gemensam tid för detta under läsårets för- och 

efterarbetsdagar, studiedagar( 6 st), samt under den veckovisa planerings- och konferenstiden, utlagd varje 

torsdag under läsåret: gemensam planeringstid 13:00-14:30, gemensam konferenstid, 15:00-17:30.  

 

Skolans kvalitetsarbete 

För att förbättra och förändra skolans verksamhet för ökad måluppfyllelse har skolan genomfört tre olika 

insatser över läsåret:  

• Proaktiv elevuppföljning med hjälp av EWS i SchoolSoft. Vid tre tillfällen under läsåret har kollegiet 

som helt använt sig av EWS:n i SchoolSoft för att ge en nulägesanalys av varje enskild elevs resultat i 

respektive kurs. Utifrån det samlade resultatet har sedan EHT gjort en analys av vilka anpassningar och 

vilket särskilt stöd som bör ges till vilka elever. Sedan har EHT tillsammans med Klasslagen, 

tillsammans försökt att sätta in rätt insatser för klasser, grupper och enskilda elever.  

• Utveckling av casemetodiken under parollen: återerövra case. Arbetet sker på samtliga enheter inom 

Sjölins med uppdrag från Skolchef och rektorsgrupp och leds av Casegruppen, i vilken samtliga enheter 

har representation. Från Sjölins gymnasium i Göteborg deltar två av skolans förstelärare. Under året 

har vi samarbetat med Karolinska institutet i form av föreläsningar av Terese Särö. Vi har genomfört 

skolgemensamma utvecklingsdagar kring casemetodiken, poängplaner som enskilda case, i både 

storgrupp som i mindre programgrupper. Tid som använts har varit, för- och efterarbetsdagar, 

studiedagar samt skolans konferenstid. 

• Ledarskap i klassrummet, lett av två av skolans förstelärare med fokus på ökad undervisningsstruktur 

och studiero. Under läsåret har förstelärarna tillsammans med kollegorna i Utvecklingslagen 

genomfört auskultationer utifrån Skolinspektionens tankar och riktlinjer för klassrumsobservationer. 

Ett arbete som sedan lett fram till ett antal praktiska insatser att pröva och utvärdera.  

 

Tjänsteplanering och ökad kontinuitet 

Ett av skolans mål, rent organisatoriskt, inför läsåret 2018 – 2019, var att stärka kontinuiteten för både lärare 

och elever. Tidigare har skolans val av metodik, casemetodiken, av flera olika anledningar, lett till att kurser 

delats upp mellan lärare. Rent konkret innebar det att ansvar för undervisningen i en kurs kunde ha flera, oftast 

två men ibland tre eller fyra, ansvariga lärare, för en och samma elevgrupp. Det ledde till otydligheter på flera 

olika nivåer; mellan lärare och lärare, men också mellan elever och lärare: Vem är huvudansvarig för kursen? 
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Vem planerar och hur tas elevperspektivet tillvara och förs mellan undervisande lärare? Vem genomför vilka 

utvärderingar? Vem ansvarar för bedömning och betyg? Vem ansvarar för att rätt anpassningar görs och för 

den informationen vidare?  

 Målet för läsåret 2018 – 2019, var att hålla samman lärare och elever i undervisningen, så att varje kurs för 

en och samma elevgrupp har en och samma undervisande och ansvarig lärare över läsåret. För att åstadkomma 

detta har skolledningen under tjänsteplaneringsfasen haft som målbild att en heltidstjänst motsvarar ansvar för 

undervisning om 600 poäng ± 50 poäng samt 18 timmar per vecka ± 1 timma, i undervisning, både som 

ansvarig och som handledande lärare. Med detta för ögonen fick skolledningen till en tjänsteplanering som 

innebar att målet med ökad kontinuitet nåddes. 

 

Casemetodiken 

Även det fokus på utvecklingen av casemetodiken, som huvudman initierat för samtliga enheter, har lett fram 

till att varje enhets organisation som helhet och organisering av lärande har behövt ses över. De större 

förändringarna som detta fokus fört med sig: förändrade poängplaner och nya case för samtliga program samt 

förändrat antal veckor för varje enskilt case, från 7 till 6 veckor och på så sätt gått från 5 case till 6 case per 

läsår. Även detta har haft betydelse för tjänsteplanering och i förlängningen för våra elevers resultat. Under 

läsåret 2018 – 2019, innebar förändringen att elever i årskurs 1 arbetade med helt nya case, medan elever i 

årskurs 2 och 3 fortsatt arbetade med gamla case. Alla lärare och elever arbetade efter den nya 

caseperiodsuppdelningen om 6 case/ läsår à 6 veckor.  

 En förändring av det här slaget ställer så klart krav på både organisation som helhet, som på lärare och 

elever. Generellt kan sägas att de nya casen, för eleverna i årskurs 1 varit mer sammanhållna och på grund av 

den mer sammanhållna tidsperioden ställt högre och bättre krav på eleverna att arbeta koncentrerat. Även för 

de elever i årskurs 2 och 3 som visserligen har arbetat med gamla case, har den mer koncentrerade tiden för 

varje case varit positiv. Vi kan se att nästan samtliga kurser i engelska, matematik och svenska, har ett 

förbättrat resultat sett både till ett minskat antal F men också en ökning av satta betyg i spannet C till A. 

 

Matematiken, den eviga frågan 

Matematikundervisningen har varit ett bekymmer för Sjölins gymnasium i Göteborg. Framför allt B-spårets 

matematik har varit utmanande både för lärare som elever. Som exempel kan tjäna att andelen elever med 

betyget F i kursen Ma2b, våren 2018 var så hög som 40% och för kursen Ma3b, var andelen elever med betyget 

F, så pass hög som 47%. 

 Under läsåret 2018 – 2019, prövade vi att lägg ut 3 lektionspass i veckan på flera av våra matematikkurser 

istället för den mer traditionella fördelningen 2 pass per vecka. Likaså har skolan genomfört en så kallad 

mattestuga varje torsdag under läsåret om 2 timmar per gång: extra läsning i matematik, med samtliga 

matematiklärare närvarande. Skolans matematiklärare och också regelbundet träffats för att diskutera 

undervisning, samt betyd och bedömning. Sammantaget tycker vi oss se ett litet positivt resultat av insatserna: 

andelen elever med betyget F i Ma2b, sjönk under året till 38% och andelen elever med betyget F i Ma3b, sjönk 

till 42%.  

Slutsats – arbetet framåt 

Sammanfattningsvis kan sägas att de insatser som skolan gjort för att förbättra och utveckla sin verksamhet till 

viss del varit framgångsrik. Betygsfördelningen visar på att allt färre elever lämnar kurser med betyget F och 

fler elever når också betygen C till A än tidigare. Andelen minst godkända betyg i de behörighetsgivande 

kurserna, En/Ma/Sv/Gyar, har också ökat över tid. Även resultaten på de nationella prov som genomförs på 

skolan visar samma tendens. Det är självfallet glädjande och visar att vi är på rätt väg, men sett till andelen 

elever med examen i allt för hög utsträckning varierar från år till år och så även den genomsnittliga 

betygspoängen, kan vi inte vara nöjda, utan behöver fortsatt utveckla vår verksamhet utifrån våra elevers 

behov för nå examen. 

 Andra glädjeämnen är att NKI visar på en ökad nöjdhet med utbildningen som helhet, en högre 

rekommendationsgrad och en ökad trivsel. Indikatorerna för Trygghet och studiero följer samma trend, även 
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om vi ser att just studieron är område där vi behöver fortsätta arbeta. Likaså visar det sammantagna resultatet 

från årets genomförda undervisningsutvärderingar, att återkoppling och medbestämmande är två områden 

som behöver fortsatta insatser. 

 Nästa läsår har vi för avsikt att fortsätta tjänsteplanera för kontinuitet för lärare och elever. Vi kommer 

fortsätta och utöka vår proaktiva elevuppföljning. Caseutvecklingen går in i sitt 3 läsår med fokus på att 

förändra och förnya case för samtliga program i årskurs 3 samt ytterligare fokus kring metodiken som sådan. 

Skolan kommer också fortsätta sitt arbete med att stärka ledarskapet i klassrummet med hjälp av kollegialt 

lärande, men också låta kollegiet genomgå kursen Betyg och bedömning i samarbete med Karlstads universitet.  

ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål 

och undanröjer hinder för lärande och utveckling. 

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

Elevhälsoteamet träffas gemensamt en gång per vecka under ledning av rektor för att gå igenom aktuella 

elevärenden samt planera det främjande och förebyggande arbetet på skolan. 

 I teamet ingick läsåret 18/19 en skolsköterska på 50%, en specialpedagog på 30%, en kurator på 60 % och 

en studie- och yrkesvägledare på 40%. Även en av de biträdande rektorerna deltog vid elevhälsoteamets 

möten. 

 Årets fokusområde har varit att bättre anpassa stöd till elever som riskerar att inte nå målen för sina kurser 

och i slutändan sin gymnasieexamen. Arbetet har inneburit att Elevhälsans olika kompetenser arbetat 

åtgärdande tillsammans med skolans pedagoger, för att identifiera vilka elever som faktiskt ligger i riskzonen 

att misslyckas med sina studier, utreda orsaker till de vikande resultaten samt sätta in adekvata åtgärder.  

 Det är främst den gemensamma processen för att fånga upp elever i behov av anpassningar och särskilt 

stöd som varit fokusområdets föremål. För att korta informationsvägar och handlingstid införde elevhälsan 

under året ett direktmöte med pedagogisk personal grupperade efter i vilka klasser man undervisade. 

Elevhälsan kallade sedan mentor för en klass samt all undervisande personal för just den klassen till ett möte, 

där man då kunde informera och diskutera både klassen i stort som enskilda elever.  

Hälsofrämjande och förebyggande arbete – fokus frånvaro 

Skolan genomför månadsvis avstämningar av frånvaro för skolans elever. De elever vars frånvaro är allt för hög 

utan adekvat förklaring, kallas till ett möte med mentor eller med Elevhälsan, under vilket man försöker reda i 

vad orsakerna till frånvaron är. Detta kan leda fram till ett gemensamt arbete mellan elev, vårdnadshavare, 

mentor och elevhälsan, men även extern kompetens kan komma att användas, för att få eleven tillbaka till 

skolan och skolarbetet. Allt för hög olovlig frånvaro rapporteras också till CSN för beslut om indraget 

studiebidrag 

Åtgärdande arbete – fokus EWS 

Under läsåret 18/19 har skolan om helhet arbetat med EWS utifrån den modell som finns i SchoolSoft. Skolans 

lärare har vid 3 tillfällen följt upp sina elevers resultat med hjälp av EWS:n. Elevhälsan har efter analys av 

materialet, kunnat föreslå åtgärder för klasser, grupper och enskilda elever men också stötta och handleda 

grupper av lärare eller enskilda pedagoger.  

Slutsats – arbetet framåt 

Elevhälsans utvärdering av läsåret 2018 – 2019 sätter fokus på kontinuitet och behovet därav. Under året har 

skolan under perioder stått utan skolsköterska och det har haft en negativ inverkan på elevhälsans arbete som 

helhet. Elevhälsan har också fått ny skolläkare och även ny skolpsykolog och även om båda dessa personer är 

nog så kompetenta, tar det alltid lite tid före det att man kan vara med och bidra till en positiv 

verksamhetsutveckling. 
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 Elevhälsan har också under året prövat en ny mötesstruktur för att träffa skolans pedagogiska personal, 

både i det främjande och förebyggande som det åtgärdande arbetet. Målet har varit att Elevhälsan träffar den 

pedagogiska personalen oftare och i direkt dialog kring klasser, grupper och enskilda elever. Målet har uppnåtts 

och skolans pedagogiska personal har varit nöjd med ökad mötesfrekvens och det mer direkta men effekten av 

det nya arbetssättet har inte kunnat mätas fullt ut än. 

 Nästa läsår hoppas skolan få ha elevhälsan på plats och intakt under verksamhetsåret. Vidare kommer 

elevhälsan fortsätta att möta den pedagogiska personalen i direkta möten kring klasser, grupper och enskilda 

elever, för att på så sätt stödja lärarnas arbete med att skapa en inkluderande undervisning för skolans elever.  
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LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET OCH ARBETE 

MED NORMER OCH VÄRDEN 
 

På Sjölins gymnasium i Göteborg arbetar vi utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi 

ska alltid främja våra elevers lika rättigheter samt motverka och förhindra diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Det ska stå klart för var och en av skolans elever, vårdnadshavare och skolpersonal att 

det råder ett absolut förbud mot all form av diskriminering, kränkningar, och trakasserier. Hos oss ska alla 

elever oavsett bakgrund, ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, fritt kunna studera och verka utan att känna oro för 

sin egen och andras trygghet. 

 

Organisering av arbetet med Normer och värden 

I undervisningen och inte minst genom skolans val av casemetodiken som pedagogiskt verktyg främjas 

demokratiuppdrag: ”att utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna. ”. Det blir tydligt då samtliga teman som skolans case bygger på till 

sin natur främjar undervisning om de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Det är också 

varje lärares skyldighet att i sin undervisning också öppna upp för diskussioner kring dessa ämnen och teman.  

 

Utvärdering - Normer och värden 

Skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering revideras varje höst. Skolans personal, elever och 

elevhälsa är delaktiga i revisionen. Underlag som används är bland annat, information som samlats in via 

undervisningen, elevråd, klasslag och elevhälsans möten. Men också resultat från skolans NKI-enkät ger svar på 

frågor kring trygghet och värdegrund. Sammantaget ger detta skolan indikationer på vilka kommande 

främjande, förebyggande och även åtgärdande insatser som bör vidtas för att främja en trygg miljö för lärande.  

 

Slutsats - arbetet framåt 

Utifrån de indikatorer som visar på skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete, behöver vi stärka följande 

punkter: 

• Skolan behöver finna fler elevnära forum för medbestämmande. 

• Vi behöver förändra vårt sätt att få information om trygghet, diskriminering etc. 

• Vi behöver säkerställa att varje lärare ger skolans elever medbestämmande över undervisningen 

• Vi behöver få tillstånd ett starkare elevråd och en aktiv elevkår för att främja skolans elevers 

möjligheter att påverka sin skola och arbetsplats än mer 

• Vi behöver fortsätta arbeta med fatt förbättra eleverna inbördes relationer 



12 
 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Nästa läsår har vi för avsikt att fortsätta tjänsteplanera för kontinuitet för lärare och elever. Vi kommer 

fortsätta och utöka vår proaktiva elevuppföljning. Caseutvecklingen går in i sitt 3 läsår med fokus på att 

förändra och förnya case för samtliga program i årskurs 3 samt ytterligare fokus kring metodiken som sådan. 

Skolan kommer också fortsätta sitt arbete med att stärka ledarskapet i klassrummet med hjälp av kollegialt 

lärande, men också låta kollegiet genomgå kursen Betyg och bedömning som hölls av Karlstads universitet.  

 Även för elevhälsans del, tänker vi oss att kontinuitet är det viktigaste och hoppas på en elevhälsa plats och 

intakt under verksamhetsåret. Vidare kommer elevhälsan fortsätta att möta den pedagogiska personalen i 

direkta möten kring klasser, grupper och enskilda elever, för att på så sätt stödja lärarnas arbete med att skapa 

en inkluderande undervisning för skolans elever. 
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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.  
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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, s.k. 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 GYMNASIUM I GÖTEBORG 
Organisation  

Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor, som i sin tjänst också har viss undervisning. Skolan 

har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studievägledare. Skolpsykolog 

och skolläkare finns kontrakterade som externa funktioner och tas in vid behov. 

 Andra funktioner på skolan är administratör, vaktmästare/IT-tekniker, resurslärare i matematik samt 

elevcoach. 

Arbetsformer 

Skolledningen har mötts varje måndag under läsåret i ett ledningsmöte för att planera, hantera och följa upp 

skolverksamheten som helhet. 

 Skolan har också en pedagogisk ledningsgrupp vilken även den träffats på veckobasis. Den består av 

skolledning samt skolans förstelärare. Arbetet i den pedagogiska ledningsgruppen har sedan tagits vidare ut till 

skolans fyra utvecklingslag, vars arbete letts av skolans förstelärare. Arbetet har rört organisering, planering, 

utveckling och uppföljning av skolans kärnverksamhet och genomförts under skolans torsdagskonferenser 

(varje vecka under läsåret 15-17:30) och under de studiedagar som lades ut under läsåret. 

 Skolans elevhälsoteam (skolsköterska, specialpedagog, kurator och SYV) har under ledning av rektor träffats 

varje vecka på måndagar under läsåret i ett möte med fokus på elevhälsans olika uppdrag. Två gånger under 

läsåret har elevhälsan samlats i ett så kallat stormöte, där samtliga funktioner och roller deltar.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet har letts av skolledningen tillsammans med skolans förstelärare. Utifrån de 

fokusområden som ingått i arbetet har ansvariga förstelärare tillsammans med rektor planerat och strukturerat 

arbetet. Tid för de olika fokusområdena och det löpande läsårsarbetet har sedan fördelats och lagts ut under 

skolans torsdagskonferens och studiedagar. Tid för utvärdering och analys av insatserna har till viss del skett 

löpande men samlats upp under skolans junidagar. 

Lokaler 

Skolan är belägen i ett vackert gammalt hus med charmiga lokaler inredda för att erbjuda en varierad lärmiljö. 

Det finns två stycken stora och välutrustade laborationssalar, en med fokus på kemi med angränsande 

preparationsrum och flera dragskåp samt en med fokus på fysik. Alla klassrum är olika utformade och många 

har en glasvägg mot andra utrymmen. Skolans hjärta är ett härligt café med en intilliggande stor takterrass som 

används flitigt av elever och personal tillsammans. Skolan har även en stor och pampig aula med både scen och 

läktare. Aulan används både vid större tillställningar som avslutningar och för mindre sammanhang som att öva 

på att hålla tal eller visa film. 

 Alla klassrum är utrustade med projektor, högtalare och duk. Samtliga projektorer är anpassade för att 

kunna arbeta trådlöst via Chromecast. 

 I anslutning till några av klassrummen finns mindre grupprum för att kunna dela på klasser eller för elever 

att använda vid tillexempel grupparbeten. 

 Skolans personal har sina arbetsrum i direkt anslutning till de ytor som eleverna har som uppehållsytor och 

finns på så sätt lättillgängliga för den elev som söker undervisande lärare eller mentor. 

Elever 

På skolan gick läsåret 18/19 445 elever i 15 klasser, vilket är 15 fler elever än föregående år. Nio av skolans 

klasser tillhör Ekonomiprogrammet medan övriga sex klasser är jämt fördelade på 

Naturvetenskapsprogrammet och det Samhällsvetenskapsprogrammet. 

 Klasserna är i snitt 30 elever per klass och det råder en liten övervikt av pojkar på skolan, vilka har ca 54 % 

av platserna på skolan. Den större andelen pojkar gäller framförallt det Ekonomiprogrammet medan de två 

andra programmen har en mer jämn könsfördelning. 
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Pedagogisk personal 

Under läsåret 2018–2019 arbetade 26 lärare på skolan. Tre av skolans lärare saknar formell behörighet men har 

adekvat ämnesutbildning. Av dessa tre avslutar en den sista delen av sin lärarutbildning under 2019. 

På skolan fanns under läsåret fem förstelärare med följande uppdrag: 

• 2 förstelärare arbetade med utveckling och implementering av skolans casemetodik 

• 2 förstelärare arbetade med ledarskap i klassrummet och samarbetar med annan förstelärare kring 

detta område 
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