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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 18/19 var skolans andra verksamhetsår. Hösten 2017 startade skolan upp på Sysslomansgatan 18, och 

inför läsåret som nu passerat flyttade vi som skola upp en våning och fick mer yta för vår växande skola. Redan 

från läsårets inledning pratade jag som rektor med både medarbetare och elever om att detta var ett 

ytterligare steg i skolans utveckling, men att vi med tiden kommer att växa än mer och att vi då med största 

sannolikhet behöver hitta lokaler som kan hantera ett ökat elevantal. För mig som rektor handlar mycket om 

transparens och inkludering, ingen ska behöva arbeta eller studera i ovisshet, och jag vill alltid bjuda in alla som 

är beroende av verksamheten till dialog om hur skolans utveckling kan fortskrida. Det kan handla om spontana 

samtal i korridoren tillsammans med nyfikna elever eller mer formella möten med medarbetarna där man kan 

öppna upp till en mer specifik dialog om de alternativ som skolan har. Denna öppna dialog har stärkt 

tryggheten i vår verksamhet i en tid av viss ovisshet, när man inte riktigt vet vad som kommer att ingå när 

skolan också fortsätter ha en positiv tillväxt.  

 

Det var med positiv energi som skolan drog igång igen under hösten 2018. Vår lilla skola blev lite större med tre 

nya klasser av totalt fem på skolan (vi gick från 64 elever till 160 elever). Denna tillväxt i sig var nyttig för oss, 

och skolan med dess organisation blev påmind om vad som skulle komma längre fram. Det blev inte längre lika 

enkelt och nära till arbete för att röra sig framåt (läsåret 17/18 satt lärare och ledning i samma arbetsrum, en 

fördel med närheten men samtidigt en risk där man bortsåg från systematik och formella vägar för arbete med 

uppkomna situationer i verksamheten). Under läsåret 18/19 delades kollegiet upp, några från ledningen fanns 

utsprida i lärarnas närhet, men jag som rektor hamnade mer och mer i ett eget rum för att få rätt 

förutsättningar att kunna arbeta framåt med skolans utveckling. Detta blev i sig en positiv effekt då skolan fick 

en möjlighet att återuppta mer formella arbetssätt för att kunna hantera uppkomna elevärenden på ett mer 

effektivt sätt. Det var så här det skulle behöva se ut, och det blev en bra förberedelse inför innevarande läsår 

(19/20) då skolan verkligen gått från att vara en liten skola till en stor (160 elever blev drygt 280 elever).  

 

Läsåret 18/19 innebar fler ämneslärare inom respektive ämne. Vi fick en möjlighet att utöka med mer 

samhällskunskap och mer engelska och svenska och även juridik blev positiva tillskott i form av nya lärare i 

verksamheten. Fortfarande fanns det lärare som var ensamma i sina ämnen (att nämna är bl.a. matematik, 

företagsekonomi och naturkunskap). Detta i sig krävde mer av lärarna, och utbytet med andra gymnasieskolor 

inom varumärket var avgörande. Min tidigare roll som rektor på vår systerskola Sjölins gymnasium Södermalm 

kunde ge bra effekt, och nätverkandet kunde underlättas med de kontakter som jag hade kvar där. Så här i 

efterhand kan vi dock se att tillfället inte fullt ut användes, men vi kunde ändå se att vår verksamhet 

utvecklades positivt under läsåret.  

 

En positiv skolkultur där man kan vara öppen med sina egna utvecklingsområden och ta hjälp av andra som har 

andra erfarenheter med sig in i verksamheten har varit ledorden. Jag som rektor har pratat om det livslånga 

lärandet och om tron på att alla hela tiden vill utveckla sig och bli ännu bättre på det vi gör. Med mig själv som 

exempel, att jag inte vet allt men vill lära mer och utvecklas i mitt uppdrag, kunde vi tillsammans se framåt och 

stötta varandra vid tillfällen som upplevdes som utmanande och svåra. Denna kultur pratade vi mycket om i 

våra möten, och särskilt då hur viktigt det var att kunna släppa garden och tillåta sig att se sin del som en del i 

helheten. Kan låta klyschigt, men såklart är inte verksamheten starkare än dess svagaste länk. Detta i sig krävde 

att man kunde se och acceptera allas olikhet och då också backa upp andra vid behov. Detta ser jag som vår 

skolas styrka under tillväxtfasen, och ett svar till den framgång som vi fick vara med och uppleva under det 

läsår som passerat.  

 

Elevunderlaget in hade inför uppstarten hösten 2019 också stärkts i form av ett ökat antal sökande och i och 

med dessa också höjda meritvärden bland de som sökt till oss. Fortfarande märkte man av att flera av eleverna 

som sökt till oss inte sökt oss i första hand, men väl antagna hade vi istället allt att visa av den verksamheten 
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som vi var så stolta över. De elever som antogs stannade i stor utsträckning, och kunde också visa oss genom 

sina svar i den upplevda kvalitén (NKI-enkäten) att vi var på rätt väg och hade många elever hos oss som såg vår 

verksamhet som något verkligt positivt.  

 

Inför det nya läsåret startade också skolan ett nytt teoretiskt program. Vi utökade från att ha 

Ekonomiprogrammet till att nu också erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet. Till hösten 2019 startade vi en 

samhällsklass med inriktningarna samhälle och beteende fördelat i en undervisningsgrupp (inriktningskurserna 

kommer först i årskurs 3). Med en skola i tillväxt gäller det att tänka stort och vara redo att stärka upp 

verksamheten med ett större utbud av spännande möjligheter för våra blivande elever och med kurser som 

också breddar förutsättningarna för våra lärare att få möjlighet att undervisa i fördjupande kurser inom t.ex. 

samhällskunskap och religion. 

 

De stora utmaningarna för året var att se till att ligga i framkant vad gäller skolans största program, alltså 

Ekonomiprogrammet. Vad vi kan se nu, när vi ser tillbaka, är att mer tyngd inom ämnet skulle behövts och 

framförallt tydligheten kring examensmålen i den undervisningen som vi gav eleverna. Som en relativt 

nystartad verksamhet så är det ju alltid avhängt att undervisningen håller en hög kvalité, och när den inte gör 

det måste man hitta strategier framåt då en liten skola också blir extra känslig om delar inte fungerar. 

 

Annat som också påverkat under året handlar om grupperingar i en av våra klasser, och där också starka 

känslor och åsikter skapade barriärer mellan eleverna. Vi arbetade intensivt under höstterminens första veckor 

med frågor som rörde sammanhållning och gruppdynamik, men med facit i hand kan vi se att arbetet 

egentligen skulle intensifierats under året i takt med att vi kunde se situationen mer tydligt. Åtgärden från 

skolans sida handlade istället mer om att lägga ännu tydligare fokus på de områden och elever som gav upphov 

till oro, istället för att arbeta med hela gruppen och alla eleverna på skolan. Värdegrund och likabehandling är 

ett kontinuerligt arbete där man aldrig kan se sig som färdig utan också behöver bibehålla ett förebyggande 

och hälsofrämjande arbete under hela skolåret. 

 

Ser vi sen till elevernas faktiska resultat vad gäller betygen i respektive kurs så tolkar vi de ändå som goda. 

Huvuddelen av eleverna i årskurs 1 under läsåret 18/19 klarade av sina kurser, och många gånger med väldigt 

goda resultat. Matematiken är ett ämne som allt som oftast brukar ge lite sämre resultat, men hos oss kunde vi 

istället se att övervägande del av eleverna slutförde med godkända betyg (minst E) och ofta med ännu högre 

kursbetyg som resultat. 

 

Det har varit ett mycket spännande läsår där vi som skola fortsatt att växa. Skolans medarbetare har fått vara 

med på en resa som precis bara har börjat. Vi kan alla vara med och påverka vilken riktning vi ska åt, och med 

energi framåt är alla mycket motiverade att se till att den positiva utvecklingen fortsätter. Det är med stolthet 

som jag som rektor kan se ett starkt team förbereda sig inför ännu ett läsår där vi ska fortsätta stötta skolans 

elever till att nå sin fulla potential under trygga förutsättningar.   
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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 

Inga avgångselever fanns på skolan LÅ 18/19. 

SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

Tabell 1. Betygsfördelning – samtliga betyg i jämförelse mellan programmen. 

 
 

Betygsfördelningen på skolan för LÅ 18/19 visar att vi i relation till LÅ 17/18 hade en mindre spridning mellan 

de satta kursbetygen. Från skolans första verksamhetsår kan vi se att fler fick kursbetyg F och fler fick kursbetyg 

A i jämförelse med skolans andra verksamhetsår. Detta visar dels hur elevklientelet blivit mer stabilt, och det är 

fler som klarar av sina studier och får minst betyget C. Vårt första verksamhetsår innebar att vi hade färre 

sökande till skolan, och de som blev antagna hade oftast inte vår skola som sitt första val. Spridningen var då 

även stor vad gäller de antagnas meritvärden, och det var stor skillnad mellan den som hade högst meritvärde 

mot den som hade lägst. Det som också står ut är när Samhällsvetenskapsprogrammet startade att fick vi in fler 

som hade höga meritpoäng vilket i sin tur kan urskiljas när vi ser betygsfördelningen inom detta program i 

relation till Ekonomiprogrammet.  

 

Tabell 2. Betygsfördelning – samtliga betyg per kön. 

 

 
 

Fler pojkar än flickor får E respektive D i kursbetyg medans fler flickor än pojkar får de högre betygen B och A. 

Vi kan se här att det sammantaget är övervägande C som sätts som betyg, och en mindre andel av eleverna når 

de högsta betygen. Kursbetygen sammantaget går i linje med normalfördelningen i landet, men tänkvärd är 
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ändå hur man kan arbeta annorlunda för att fler ska nå de högre betygen (vilket under läsåret enbart en liten 

del av skolans elever kunnat göra). 

 

Tabell 3. Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyarb. 

 

 
 

Skolan hade under året inga avgångselever och därför inte heller några elever som arbetat med 

gymnasiearbetet (benämnt i tabelltext som Gyarb). I jämförelse mellan skolans första läsår 17/18 och läsåret 

18/19 kan vi se att eleverna över lag lyckats bättre med fler som nått E-A och färre satta F. Även här vet vi att 

elevklientelet sett annorlunda ut, och att skolans första läsår varit en utmaning för många av skolans elever. 

Trots detta så är skillnaden relativt liten, och det man ändå med bestämdhet kan säga är att en stor del av 

skolans elever ändå når väldigt långt. Något som står ut är matematiken som vi vet att eleverna har haft svårt 

för. Endast en liten del av skolans elever som under LÅ 18/19 läste ma1b fick ett kursbetyg F. Ma2b är känd för 

att ytterligare finnas med som en stor utmaning för många. Detta blev särskilt tydligt under läsåret när skolans 

första elever ställdes inför denna kurs, och där fler i slutändan också fick ett F i kursbetyg. Generellt sätt så är 

resultatet inte särskilt uppseendeväckande. Ma2b är en betydligt svårare kurs än ma1b, och ser man till 

elevernas förutsättningar och förkunskaper så lyckades ändå eleverna och skolan bra med att gå i mål med 

kursen. 

NATIONELLA PROVBETYG 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

Tabell 4. Fördelningen nationella provbetyg (vårtermin). 

 

 
 

Även i denna jämförelse kan vi se att spridningen är större vad gäller provbetygen i ma1b i relation till skolans 

första och andra skolår.  

 

Ma2b och En6 genomfördes för första gången på skolan VT19 och har därför inte några jämförande resultat att 

ta upp. Jämförande resultat saknas också för eng5 och sv1 då kravet på rapportering NP för de lägre kurserna 

inte längre finns (enbart högsta kursens NP behöver rapporteras). Skolan genomför dock samtliga nationella 

prov, även om detta enligt Skolverket idag ör frivilligt. Jämförelsen i ma1b visar att eleverna under VT19 når fler 

högre betyg (C-A) på NP än vad som var fallet VT18.  
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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 

 

Tabell 5. Visar upplevd kvalitet utifrån den s.k. elevenkäten (NKI) 

 

 
 

Utifrån tre separat ställda frågor får vi som skola en indikation om hur vi ligger till kopplat den upplevda 

kvaliteten. Frågorna som ställts är rekommendationsgrad, trivsel och nöjdhet (i den ordningen som tabell 5 

visar). Vad gäller rekommendationen så har skolan från första året till det andra stärkt sina resultat vad gäller 

elever som svarar 7-10 på en 10-gradig skala (grön färg). Den skala som motsvarar 4-6 har minskat, men fler 

upplever ändå att de inte kan rekommendera skolan (1-3, röd färg) under skolans andra läsår än vad eleverna 

upplevde under skolans första. Vad gäller trivseln så har även skala 7-10 ökat något, och färre än tidigare har 

registrerat skalan 4-6. Fler elever än tidigare uppger att dom inte trivs på skolan VT19 i relation till resultatet 

VT18. Skolans resultat vad gäller nöjdhet (generell upplevelse) så har fler valt skala 7-10 än tidigare, så även de 

som svarat 4-5. De som svarat 1-3 tillhör en större grupp elever än tidigare. 

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

 

Grundtanken i organiseringen av undervisningen handlar om att ge eleverna rätt förutsättningar för att kunna 

nå sin fulla potential. Här krävs det dels ett välfungerande schema som anpassas efter behoven som finns på 

skolan och som även ser till att den garanterade undervisningstiden uppfylls med minst 2180 timmar på tre 

gymnasieår.  

 

Inför läsåret 18/19 fanns det på skolan dels rutinerade lärare och dels lärare som var mer nya in i skolan och i 

sitt uppdrag som lärare. Flera nyexaminerade lärare anställdes vid skolan, och med detta medföljde även ett 

ansvar om tydlighet från skolans ledning och rektor för hur arbetet skulle genomföras. Dels krävdes en tydlig 

introduktion till alla nya medarbetare, men även en fortsatt introduktion för de som inledde sin tjänst under 

skolans första läsår (17/18). Viktiga delar för att organisera och leda arbetet på skolan har handlat om de 

plattformar, arbetssätt och den kultur som skolan arbetar utifrån samt förhåller sig till. Dels har skolan arbetat 
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fram en policy för arbetet med lärplattformen Schoolsoft. Denna har utarbetats tillsammans med kollegor och 

handlar om att ta upp de viktigaste detaljerna kring handhavandet av plattformen samt vad som minst ska ingå 

för att vi som skola ska kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Även handhavande kring Google 

Classroom finns med i skolans diskussioner, men under året har vi ännu inte landat i en policy för verktyget för 

lärarna att förhålla sig till utan det handlar mer om att få till att alla har åtkomst och att dom skapar klassrum 

för sina elever i respektive ämne. 

 

Introduktion av nyanställda har haft fokus på att få in alla i arbetssättet case. Dels om innehåll för att vi ska 

kunna kalla det vi gör för case, men också för att tillse att detta innehåll fanns med i lärarnas planering. Skolan 

har också under året arbetat med en casehandbok som, tillsammans med Sjölins modellbeskrivning, ska finnas 

med som ett underlag att dela med nya och gamla medarbetare. Rektor har avsatt tid för gemensam planering 

varje vecka under läsåret 18/19. 

 

Det kollegiala lärandet under året utgick dels från förstelärarens uppdrag (läsåret 18/19 hade skolan en 

förstelärare på plats) och då utifrån temat värdegrund och likabehandling. Detta kom lärarna till del dels 

genom kollegiala träffar (gymnasiemöten) där innehållet hade sitt ursprung i vetenskaplig förankring och 

beprövad erfarenhet. Dels planerades läsåret gemensamt i denna grupp för att temat skulle komma eleverna 

till del i undervisningen med också vid tillfällen av schemabrytande aktiviteter. 

 

Skolans lärare skulle även få mer tid med eleverna genom schemalagd handledning under veckan kontinuerligt. 

Ett större handledningspass där skolan serverade mellanmål planerades in och utfördes. Många elever tog 

detta tillfälle och deltog positivt med ett gott resultat som följd. Andra detaljer kring resursfördelning i form av 

tid handlade om mer tid för matematikkurserna (som vi vet har en avgörande effekt på elevernas lärande) samt 

vid tillfällen extra resurs in som stöttade upp vid handledning i matematik. Listan över resursfördelning kan 

göras lång, men dessa satsningar är de som är mest framträdande och som därför här tas upp som en del i 

planeringsarbete under det gånga läsåret. 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

 

I stort har undervisningen fungerat väl. Vi kan se att det i vissa ämnen står ut lite extra, där eleverna inte 

upplever att förväntningarna som de hade på skolan och ämnet uppfyllts. Bl.a. utgår vi från skolans arbetssätt 

case, och när många nya lärare börjar på skolan är det alltid en puckel att ta sig över innan alla lärare upplever 

sig som förtrogna med hur de ska göra. Med tiden, när skolan är mer mogen som verksamhet och inte har det 

stora flödet in av fler medarbetare, ser vi detta som något som kommer kunna bli till på ett mer tydligt sätt. Det 

handlar också om förmågan hos alla undervisande lärare att faktiskt kunna arbeta med case och att då få ihop 

det så att det ska fungera utifrån det tänk som ligger. En återkoppling som getts är att det sett olika ut i 

undervisningen, och när detta inte har fungerat har undervisningen lagts om och istället undervisats på ett mer 

traditionellt sätt vilket i sig skapar en känsla av att förväntningar inte uppfylls. Detta har vi tagit till oss, och 

framöver är det viktigt att den undervisningen som är öronmärkt för case också genomförs så som den är tänkt 

att ligga. Den uppleva undervisningens kvalité kan delvis utläsas ur skolans NKI (Nöjd Kund Index, enkät för 

upplevd kvalité) samt ur skolans undervisningsutvärdering som ligger kopplad till respektive undervisande 

lärare. Vad som går att utläsa ur NKI, samt i de efterföljande utvärderingarna med elever och lärare, är att 

eleverna upplever undervisningen som positiv, men att skolan behöver arbeta mer med att verkligen få till de 

case som ligger inom ramen för utbildningen. Ofta upplever eleverna att lärarna sitter på olika förståelse för 

vad case är vilket då också skapar en oklar bild av vad som förväntas av eleverna själva. 77 procent upplever 

undervisningen som mycket god. Detta är en ökad nöjdhet som då gått upp med 8 procentenheter sen skolans 

första läsårsutvärdering. Vad gäller undervisningsutvärderingen så kan man sammantaget utläsa att det råder 

en nöjdhet med den undervisning som ges, och för frågor som rör studiero, inflytande, inspiration att vilja lära 

mer samt stöd i undervisningen svarar eleverna att det upplever en nöjdhet med minst 80 procent. Vad som 
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måste bli bättre är dels formerna för återkoppling där lärarna i stort upplever att man återkopplar och ger 

återkoppling på det mesta (både muntligt och skriftligt) men eleverna tvärt om inte ser att de får återkoppling. 

Denna punkt har för skolan alltid varit aktuell, och här måste vi hitta alternativ som förtydligar när återkoppling 

sker för att eleverna också ska kunna förstå vad som ligger inom ramen för återkoppling.  Vi kan även se att 

nöjdheten med undervisningen inte ligger på den nivå som krävs, och särskilt om vi ser till resultatet på 

utvärderingen från våra ekonomielever. Det handlar då om den lokala undervisningen, och vi kan dra slutsatsen 

(av erfarenhet från året som passerat) att undervisningen på Samhällsvetenskapsprogrammet under läsåret till 

viss del höll en högre kvalité i relation till den som skolans ekonomielever fick.  

 

För elever finns det tider för stöd utanför den ordinarie undervisningen. Vi kallar denna tid för handledning, 

och alla lärare på skolan har denna tid i sin arbetstid. Detta är en enorm resurs, men samtidigt har den varit 

svår att få till rent schematekniskt. Under läsåret 18/19 arbetade vi utifrån gemensam handledningstid en gång 

per vecka där vi också bjöd de elever som deltog på mellanmål. Detta var effektivt, och ofta hade vi väldigt 

många elever på plats som nyttjade tiden till dialog med lärare samt för egen inläsning. Idén verkställdes, men 

samtidigt fanns en känsla av att det hela inte var fullt ut effektivt. Tiderna måste bli mer specifika, och även 

riktas mot placeringar i schemat som gynnar eleverna och främjar ett deltagande (Vi pratar bl.a. om parallella 

pass med lärare i undervisning och annan lärare i klassrummet som då stöttar med handledning.). 

 

Under året genomfördes ett antal sittningar i kollegiet där man tillsammans diskuterade olika bedömningar för 

specifika uppgifter. Här var fokus att landa i en samsyn, och att tillsammans lyfta svåra situationer. Dessa 

sittningar kom som en efterfråga från kollegiet, och när detta sen genomförts kunde vi tydligt se att tillfällen 

var mycket givande och direkt kunde fungera som ett stöd för lärare individuellt. Det hela grundade sig i ett 

prestigelöst förhållningssätt där varje deltagare kunde bjuda på vad den upplevde som svårt och då ta hjälp av 

mer erfarna lärare eller lärare som satt på goda idéer och förslag på hur man skulle tolka och bedöma de olika 

exemplen.  

 

För inflytande hos eleverna handlade det egentligen främst om grundläggande strukturer för att så många som 

möjligt skulle få rätt förutsättningar i vardagen. Bl.a. kom mycket bra förslag in som också kunde följas upp och 

fattas beslut kring. Användandet av provschemat i Schoolsoft var en sådan tydlig del, men också möjligheterna 

för eleverna att kunna vara med och lyfta eventuella problem som de kunde se i den undervisningen som gavs. 

Detta genomfördes dels i undervisningen, dels på mentorstider varje vecka, men också i elevrådet där rektor 

deltog vid del av mötet för att kunna ta emot frågor men också kunna ge svar på funderingar som fanns. I det 

stora hela upplever eleverna på skolan att de har möjlighet till inflytande över undervisningens planering och 

genomförande (85 procent svarar att de upplever en stor nöjdhet med situationen). 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

Skolans elevhälsorutin samt policy för extra anpassningar och särskilt stöd visar med tydlighet hur vi som skola 

ska arbeta med detta område. Trots tydlighet i dokumentationen, och genomgångar med alla medarbetare, har 

det inte varit helt tydligt vilka vägar som ska användas när man stöter på en elev som inte når hela vägen fram 

till minst ett E. Resultatet har blivit att man ibland tagit genvägar och på andra sätt ändå fått till det stöd som 

man som ansvarig lärare eller mentor har behövt. Det har i sig varit positivt, och vi har ändå lyckats nå hela 

vägen fram även där det initialt verkat helt utan räddning. Det som har fungerat väl är underlaget och 

dokumentationen i de s.k. Klassguiderna där alla extra anpassningar samlats för eleverna individuellt. 

Underlaget ägs av mentor, men alla undervisande lärare har tillgång och kan utifrån dessa skapa ett upplägg i 

klassrummet som gynnar fler. Denna rutin sitter bra och är en hjälp för alla när man planerar sitt möte med 

eleverna. 
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Det vi kan se efter genomfört läsår är att fler elever blivit bra hjälpta av de extra anpassningarna. En slutsats 

som vi också kan dra är de extra anpassningar som planeras för enskilda individer allt som oftast också kommer 

andra väl till pass. Vi jobbar nu på en bredare front med att lösa många av de extra anpassningarna i 

undervisningen så att alla får del av dessa. Det blir då både enklare och mer effektivt än om vi skulle ha 

planerat och genomfört olika upplägg på individnivå. Eleverna ger också uttryck för att detta är bra sätt att ge 

undervisningen, varför vi också än mer kommer använda detta sätt i framtiden som ett sätt att stärka elevernas 

möjligheter att nå ännu längre. 

  

Slutsats – arbetet framåt 

 

Kommande läsår behöver vi ha ett mer tydligt fokus kring det kollegiala lärandet. Två förstelärare på skolan 

kommer att tydligt fokusera på några utvalda delar av skolans utvecklingsområden för att vi ska kunna få till en 

positiv och inkluderande verksamhetsutveckling.  

 

Handledningstiden ska även på en bredare front anammas och vi ska gå från att ha ett större handledningspass 

per vecka till att lägga ut handledning i schemat för elever där detta kommer dom mer väl till pass. Det ska dels 

vara parallellt med lektioner som ligger inom ramen för caseundervisning, och då tillsammans med de övriga 

lärare som också undervisar i samma case men i annat ämne. Detta i sig gör att vi kan ha fler än en lärare inne 

per lektionspass, och framförallt kan lärarna då underlätta för varandra genom att kunna stötta eleverna på 

lektion och se till att hjälp och stöd snabbare kommer eleverna till del. Det vi ser som en ytterligare synergi i 

det hela är att lärarna som arbetar och planerar samma case nu också bättre får en förståelse för vad deras 

kollega tar upp, och på så vis kan säkra att den röda tråden, som ska genomsyra undervisningen, också blir 

synlig sen i den egna undervisningen. Eleverna ska känna igen sig, och kunna se till helheten i temat för caset 

som de läser, vilket nu också blir mer tydligt genom detta samarbete. Ytterligare ges nu även förutsättningar 

för lärarna att kunna genomföra auskultation av varandras undervisning (som också ligger inom ramen för det 

kollegiala lärandet under kommande läsår).  

ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

 

Organisationen kring elevhälsoarbetet på skolan har utgått från tillgängliga resurser i form av skolkurator, 

skolsköterska, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Som en mindre skolenhet finns dessa resurser 

endast i en mindre sysselsättningsgrad, och varje vecka kunde i alla falla de tre förstnämnda tillsammans med 

rektor genomföra EHT-möten. En förutsättning var att dels schemalägga resurserna så att alla kunde ses 

tillsammans en gång per vecka. Agendan för mötena arbetades fram, och en tydlig dagordning har alltid funnits 

när teamet har träffats. Det har framförallt handlat om att öronmärka tid vid mötena, så att det inte enbart 

hamnar i ett åtgärdande arbete, utan att vi också skulle kunna arbeta mer förebyggande-och hälsofrämjande. 

Vid mötet för alltid en deltagare protokoll och en annan skötte tidtagningen. Mötena inleddes alltid med 

åtgärdande frågor och avslutades sen med blicken framåt mot förebyggande-och hälsofrämjande insatser. 

Syftet med denna uppdelning handlade också mycket om att få energi av mötena, istället för att dräneras vilket 

ofta blir fallet om man enbart hamnar i åtgärdande frågor (eller för den delen avslutar mötet med de 

åtgärdande frågorna). Parallellt med EHT genomfördes även arbetslagsmöten. Detta i sig gav skolans EHT 

möjlighet att också samverka och träffa övriga kollegor på skolan och då mer tydligt kunna fånga upp enskilda 

elevärenden och då fungera som bollplank, men också att få till diskussioner om just ett förebyggande-och 

hälsofrämjande arbetet med blicken framåt.  

 

EHT hade under året en viktig roll med att förfina den elevhälsorutin som sen tidigare funnits med. Här skulle 

fokus läggas på att förtydliga hanteringen av ärenden som rörde extra anpassningar och särskilt stöd. Dels 
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genom att förtydliga de s.k. Klassguiderna och hur dessa skulle bli en naturlig del i lärarnas arbete (en plats där 

alla elevers extra anpassningar samlades på klassnivå). Klassguiderna ska fungera som en viktig pusselbit för 

undervisande lärare i deras dagliga möte med eleverna. Här ser rektor det som avgörande att alla väl känner till 

dokumentet och också vidtar åtgärder utifrån innehållet i dessa. 

 

Rutinerna för arbetet med elevhälsa bygger mycket på dokumentation och tydliga kommunikationsvägar. 

Skolan har sen tidigare en utarbetad elevhälsorutin för när och hur man ska agera innan och vid en anmälan till 

EHT (rektor). Vid en inkommen anmälan till EHT utreds dessa alltid. Anmälans utformning innebär att redan 

den som ska lämna in en anmälan genomför en kartläggning tillsammans med mentor.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 

Under läsåret har en tydlig plan funnits för det förebyggande-och hälsofrämjande arbetet. Vi har utgått från ett 

årshjul, med ett antal insatser planerade i form av hälsodagar eller andra teman som ska främja detta arbete 

lokalt hos oss. Vår förstelärare för läsåret 18/19 hade i sitt uppdrag att planera dessa tillfällen, och när dessa 

genomfördes gjordes det med god effektivitet och till mångas uppskattning. En slutsats vi kan dra är att dessa 

insatser låg lite väl utspridda, och att vi till kommande läsår behöver arbeta än mer intensivt med att planera 

för detta arbete och se till så att de också genomförs enligt plan. Allt som oftast landade vi i en fråga om tid, 

och vad som kunde prioriteras. Undervisningen trumfade oftast (vilken den framgent också ska göra), men med 

en bättre planering kan vi också få till fler tillfällen då vi kan hitta synergier i undervisningen och de 

förebyggande- och hälsofrämjande insatserna. Denna kombination är viktig att leva upp till, och också en 

nyckel för oss för att säkra ett kontinuerligt arbete under året. Vi kan se att insatserna genomförda under 

passerat läsår framförallt låg i läsårets början, något som vi nu ska se till ligger mer utspritt över läsåret.  

 

Vad gäller närvaro så har vi en genomarbetat rutin som följs upp varje vecka. Denna uppföljning fungerar, men 

en avgörande del i rutinen handlar om uppföljning vid ogiltig frånvaro. Ansvaret ligger här framförallt hos 

mentor, som när en elev inte är på plats behöver följa upp detta och då särskilt med vårdnadshavare. En elev 

kan vara sjuk, men har en elev anmäld frånvaro under en längre period är det mycket viktigt för oss att följa 

upp detta eftersom frånvaro påverkar elevens studier. Här måste vi som skola bli bättre, och krav ställs nu på 

alla mentorer att också ringa när oklarheter med frånvaro föreligger och där frånvaron kan påverka elevens 

möjligheter att klara av kurserna. 

 

En annan del som rör just frånvaro är rutinen som implementerats hos alla myndiga elever (åk. 2 under tidigare 

läsår). En elev som är myndig kan inte själv anmäla sig som frånvarande, utan måste ringa till skolan och där ta 

detta muntligt. Vi kunde se att närvaron blev bättre, men eftersom möjligheten fortfarande fanns för eleverna 

att själva anmäla sig som frånvarande kunde inte rutinen få den effekt som önskades fullt ut. Inför kommande 

läsår ska funktionen att kunna anmäla sig själv som frånvarande helt tas bort vilket borde ge den effekt som vi 

hoppas på, alltså en större närvaro bland eleverna som är myndiga.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete 

 

Vi behöver, som alltid inför ett nytt läsår, säkra att alla som är i undervisning har en god förståelse för vår 

elevhälsorutin. Det handlar om den övergripande arbetsgången när man väl upptäcker en elev som inte når 

målen, men också de olika delarna som tar upp extra anpassningar som hur vi arbetar i klassrummet, hur vi 

uppdaterar och använder skolans klassguider samt hur man formellt fyller i de anmälningar och övriga 

blanketter som behöver finnas med i samband med pedagogiska kartläggningar och utredningar. Samtidigt ska 

vi vara lyhörda, och i samband med att vi har en skola som växer kommer också resurserna i EHT att både bytas 

ut och också öka i sysselsättning vilket kräver att inkluderingen och förväntan på de roller som finns också är 

tydliga. När vi växer som skola krävs det även att alla formella kommunikationsvägar fullt ut följs samt att 
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rutiner och policys ägs av alla för att vi hela tiden ska kunna arbeta effektivt och skyndsamt för att säkra att alla 

som har behov snabbt får det dom behöver för att lyckas. Från läsåret som passerat har inte alltid de formella 

vägarna för hantering nyttjats, utan det har varit lite blandat kring hur ärendena tagits upp. Här måste vi se till 

det som tidigare beskrivits, att med en stor skola krävs också att de formella vägarna fullt ut anammas och att 

krav ställs på alla att följer detta.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Formella arbetsvägarna ska användas fullt ut. Vi har en rutin, och den ska utan undantag användas. I den 

dagliga dialogen med medarbetare ska dessa stöttas i förståelsen och arbetsgången så att det till slut ska vara 

en rutin som alla känner sig säkra på. Även om det är mindre ärenden som lyfts, så ska det naturligt vara så att 

en hänvisning till rutinen görs. Initialt kan det kanske framstå som väl byråkratiskt, men blanketter och rutiner 

som finns på skolan ska användas. 

 

Nya medarbetare in (både lärare och EHT-resurser) ska redan från start slussas in i arbetsgång och stöttas 

kontinuerligt till dess att det hela sitter. 

 

Själva rutinen kring elevhälsoarbetet är väl utarbetat och fungerande, så här gäller det att vi som skola värnar 

om innehåll och står fast vid att det är denna arbetsgång som ska följas.   

 

Årshjulet för det förebyggande-och hälsofrämjande arbetet ska utarbetas på ett sätt som gör att det är tydligt 

genomförbart. Redan tidigt på kommande läsår ska planen vara klar, och förstelärare och EHT ska ha en tydlig 

roll att spela i de moment som läggs in. Här handlar det också om att inkludera övriga medarbetare i upplägget, 

så att inte hinder på vägen dyker upp i form av annan planering eller liknande. Detta är alltså något som ska 

ingå, men med ett mer övergripande grepp om detaljerna.  

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH VÄRDEN 
 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Inom Sjölins 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 och händelser utifrån resultatet i den Likabehandlings- 

och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår samt från de elevintervjuer som genomförs 

fortlöpande. 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. Dels 

finns det övergripande en plan för vilka delar som ska komma eleverna till del genom undervisning och under 

tid med lärare vilket ska skapa synergier för en positiv skola med trygga förutsättningar för eleverna att kunna 

tillgodogöra sig studierna. 

 

Som en nystartad verksamhet har skolkultur varit en stående punkt på agendan och för planeringen av skolans 

första läsår. Redan vid uppstarten 2017 fick en av skolan lärare ett utökat ansvar att se till just dessa delar för 

att bana väg för en trygg skola. Första läsåret hade skolan enbart 64 elever, och det var relativt enkelt att hitta 

strukturer och sätt för att arbeta med just trygghet och positiv skolkultur. En del utmaningar fanns med redan 

då, och arbetet blev avgörande för att skapa ett upplägg som gav eleverna rätt förutsättningar att hamna rätt 

inför studiernas uppstart och inför de kommande tre läsåren hos oss. Redan läsår två (18/19) utökade skolan 

med 100 elever vilket i sig ställde högre krav på oss som verksamhet vad gäller att arbeta med 
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trygghetsskapande insatser som belyste just normer och värden. Inledningsvis fungerade detta mycket bra, 

men ju längre läsåret passerade, ju mer tappades denna boll och blev till slut inte så som vi från början 

planerat. Istället för att arbeta förebyggande landade mycket av arbetet på att åtgärda befintliga problem och 

utmaningar. En av skolans klasser var också speciellt utmanande, och trots ett omfattande arbete upplevde vi 

inte att vi hamnade rätt. Något som också den upplevda kvalitetsundersökningen kunde visa, när tryggheten på 

skolan inte levde upp till den plan som vi lagt (tryggheten låg på 86 procent, vår ambition var minst 90 procent 

och strävan ändå 100 procent trygghet). Detta i sig får vi se som ett tecken på att det framgent måste få rätt 

utrymme och mer tid kommer krävas för att det också ska bli fråga om förebyggande arbete och inte bara om 

att åtgärda uppkomna problem och utmaningar i stunden. 

 

På skolan finns ordningsregler som under läsåret 18/19 reviderats tillsammans med skolans elever och 

personal. Ordningsreglerna i sig hade målsättningen att skapa en grund att stå på för att se till områden som 

studiero och god arbetsmiljö genom normer och värden. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

 

Skolans sätt att arbeta handlar mycket om att skapa goda relationer till sina elever. Det är först och främst 

målet att lära känna sina elever som är avgörande för att undervisningen sen ska fungera som det är tänkt. 

Detta är skolans stora fokus, och parallellt med undervisning med hög kvalitet ligger även mjuka värden som ett 

starkt fokus för att helheten ska fungera som det är tänkt. Detta i sig ser vi har fungerat väldigt bra. Vår stora 

styrka är att vi kan detta med relationellt perspektiv och att få till goda relationer till våra elever. 

 

Den del som berör normer och värden i undervisningen fungerar också bra, och vi kan få till detta enligt Lgy11 

enligt förväntan. Dock har vi några områden på skolan som helt klart behöver ligga som grund för vidare 

planering. Det handlar dels om att säkra så att tryggheten på skolan är fortsatt hög, och då måste vi se till 

situationen på individnivå och inte bara dra stora växlar på det övergripande resultatet från våra utvärderingar. 

T.ex. vet vi att tryggheten från året inte ligger på den nivå som den borde vara. Incidenter under läsåret har 

bl.a. varit av den karaktär att elever upplevt sig som kränkta av andra elever på skolan, och detta i sig är 

oacceptabelt. Här måste skolan arbeta skyndsamt och med kraft markera när dessa förutsättningar inte 

uppfylls. Utöver detta behöver ju skolan också fortsatt bidra med att se till så att all undervisning genomsyras 

av arbetssätt som hanterar frågor som rör just normer och värden, och när mål från Lgy11 inte uppfylls måste 

vi våga avbryta planerad verksamhet, i stort som smått, för att hantera och bemöta beteenden som inte är 

önskvärda.  

 

Ser vi till resultatet från skolans undervisningsutvärdering (se resultatbilaga, tabell 5) kan vi se att det finns ett 

ganska stort antal elever som inte upplevde att läraren ingriper om någon utsätts för diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling. Dock får man se det som ett ibland missvisande resultat, då kanske 

inte alla elever ser eller upplever händelser som kategoriserade enligt det som eftersöks. I de fall som eleven 

direkt upplevt något av kränkande, diskriminerande eller trakasserande karaktär så är det ändå så att ändå 7 

procent upplevt detta vilket i sig är en för stor andel. Här ska det självklart vara nolltolerans. Något som vi 

också pratat mycket om i kollegiet och behöver diskutera även framgent. Inget är viktigare än att bemöta 

beteenden som inte är önskvärda på vår skola. Även studiero går hand i hand med det som rör trygghet, och 

vad vi kan se (se resultatbilaga, tabell 5) så har skolan gjort en bra återhämtning från 2018 års utvärdering och 

stärkt upplevelsen och nöjdheten bland elever med 7 procentenheter (från 69 procent till 76 procent). 

Fortfarande inte några siffror som vi kan nöja oss med, men insatserna som planerats har ändå gett effekt och 

visar att vi rör oss framåt med en positiv utveckling.  
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Slutsats – arbetet framåt 

 

Vi som skola måste fortsatt värdesätta goda relationer och mjuka värden som en förutsättning i att få till en 

undervisning av hög kvalitet där eleverna upplever sig som trygga och sedda av alla medarbetare på skolan. 

Detta ska dels komma nya och gamla lärare till del genom kollegialt lärande, men också att diskussioner tas 

kring de situationer som finns på skolan när de väl dyker upp för att vi tillsammans ska kunna hitta strategier 

för att möta upp och förändra i det som krävs.   

 

Tryggheten på skolan måste stärkas, och det förebyggande-och hälsofrämjande arbetet måste mer tydligt ta 

upp områden som rör just normer och värden. Kränkningar är inte accepterat, och om det väl händer behöver 

situationerna utredas enligt de regler som finns. Dessa utredningar ska till utan undantag, så att vi som skola 

skyndsamt kan se till vad som ligger bakom samt tydligt markera och guida våra unga vuxna till beteenden som 

ger dom bättre möjligheter att kunna lyckas framöver. 

 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Skolan har efter utvärdering av läsåret 18/19 landat i ett antal olika utvecklingsområden som berör 

undervisning och lärande, elevhälsoarbetet och likabehandlings-och värdegrundsarbete. Av erfarenhet vet vi 

att för många fokus under ett läsår ofta kan få motsatt effekt, och att det då blir svårt att få effekt framåt. 

Skolan har därför bestämt sig för att låta ovan tre nämnda områden stå som huvudrubriker, men att det ligger 

mindre områden knutna som olika resurser inom skolan kommer ha ett ansvar för. Med ett fördelat ansvar 

kommer vi som skola kunna arbeta på en bredare front och då mer effektivt kunna röra oss framåt i 

utvecklingen att fortsatt vara en positiv utbildningsaktör som stärker den upplevda kvalitén internt samtidigt 

som vi stärker attraktionskraften från utomstående när fler elever och nya medarbetare söker sig till vår 

verksamhet. 

 

Vad gäller undervisning och lärande kommer skolan att fortsatt arbeta med återerövringen av vårt arbetssätt 

case. Vi ser detta arbete som långsiktigt, och idag befinner vi oss i läget att det också är dags att se till den egna 

verksamheten inom utvecklingen av arbetssättet. Här kommer det dels att handla om fortsatt tydliga ramar för 

vad case handlar om och samtidigt se att vi alla arbetar mot samma håll. Det primära blir då att säkra så att vi 

möter upp i de förväntningar som vi skapar bland nya elever som vill söka sig till oss. Att vi lever som vi lär. 

Ytterligare ingår att vässa de redan befintliga case som finns, och få till dessa så att vi lokalt har format 

innehållet så att det fungerar på bästa sätt för våra lärare. Det blir då bl.a. viktigt för oss att utgå från våra egna 

lärares erfarenheter och expertis så att innehållet i våra case blir det bästa möjliga. 

 

En mer övergripande målsättning handlar också om hög måluppfyllelse för våra elever. Med utgångspunkt i 

elevgruppen hitta sätt som gör att alla får rätt förutsättningar och rätt stöd att nå sin fulla potential under den 

tiden som de har kvar på skolan och att de efter studenten är redo för vidare studier. Området talar om en 

100% högskolebehörighet vilket är ett strävansmål och helt klart möjligt om vi under året kan samla och landa 

med de elever som haft det tufft hos oss så här långt. En kartläggning är gjord, och utifrån grundläggande data 

vet vi nu också var kraften mer specifikt ska sättas in. 

 

Även schemat hör i högsta grad till området som rör undervisning och lärande. Vi har under skolans första två 

läsår haft ett stort arbete som lagts ned för att ha ett fungerande schema att utgå från. De resurser som 

arbetat med schemat under denna tid har varit självlärda, och hela tiden har vi lärt oss av det som fungerar bra 

och det som fungerat mindre bra. Med dessa resursers hjälp, och med stöd från centrala funktioner med goda 

erfarenhet av schemaläggning, är tanken nu att vi ska ta ett nytt grepp kring schemat under läsåret 19/20 

genom att inkludera fler i arbetet med utformandet, och ta in centra resurs som lär upp nyckelfunktioner i ett 
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mer specifikt schemaprogram (istället för att hela tiden utgå från Schoolsoft när schemat läggs). Med fler 

ansvariga kommer fler ögon på innehåll och upplägg vilket i sig kommer göra att genomförandet blir mer 

effektivt och där målsättningen kommer vara att lägga ett schema för en längre tidsperiod (inte bara per period 

så som vi arbetat hittills).  

 

En av skolans två förstelärare har i sitt uppdrag att med kollegiet arbeta med interaktiv undervisning (Teaching 

through interaction). Detta område är dels ett specialområde för försteläraren, dels ett område som har många 

ingångar som vi som också skola behöver beakta och utveckla. Interaktiv undervisning handlar om att ge 

eleverna bättre förutsättningar att kunna prestera på en hög nivå och lyckas med sina studier. Här ingår ett 

upplägg som handlar om att ge emotionellt stöd av en inkännande lärare, där klimatet är positivt och öppet. 

Stärka klassrumsorganisation och struktur som skapar en god kultur av arbetsro, nyfikenhet och 

ansvarstagande samt att undervisningsstöd ges där utmanande frågor varvas med en effektiv återkoppling 

(vilket ska gå hand i hand med den rutin som finns på skolan, och som genom detta område på nytt läggs fram 

och behandlas av kollegiet) och stöd höjer nivån genom att eleverna ständigt utmanas intellektuellt.  

 

Elevhälsoarbetet på skolan blir ett ytterligare fokus. Här inleds läsåret med mer grundläggande lösningar, där 

t.ex. skolans samtliga EHT-resurser enligt skollagen ska finnas representerade på skolan. När denna rekrytering 

är klar ska skolan dels arbeta med en systematik som gör att alla tydligt vet vad som förväntas av deras roll, det 

ska bli mer tydligt och dialogen mer nära, vilket förhoppningsvis ska generera att EHT förblir väl sammansvetsat 

och att vi då slipper byten av resurser efter en relativt kort tid 

 

Skolans förebyggande och hälsofrämjande insatser ska även under läsåret ske på dels individnivå men även för 

större grupper som mentorsgrupp, hela årskurser och också vid enstaka tillfällen för hela skolan.  

 

Även närvaro, som en förebyggande och hälsofrämjande insats, ligger som en viktig del i detta arbete. En 

struktur för kontinuerliga avstämningar samt att de rutiner och åtgärder som idag finns på skolan kommer att 

förfinas vidare under läsåret. 

 

Som avslutande utvecklingsområde kommer skolan behöva arbeta mer tydligt med likabehandlings- och 

värdegrundsarbetet. Detta uppdrag sitter hos vår andra förstelärare, där denne ska arbeta med områden som  

 

Målsättningen är att stärka den upplevda tryggheten på skolan. Att fler ska uppleva en god studiero och känna 

att de har möjlighet att nå sin fulla potential i undervisningen. Vi kommer även arbeta med att säkra så att alla 

elever utgår från en förståelse och en medvetenhet kring att de med sitt beteende är en direkt del av allas 

gemensamma arbetsmiljö. Att alla elever upplever att elevdemokrati finns och att eleverna har en möjlighet till 

inflytande. Att det finns trygga personalkontakter och kunskap om PDK samt likvärdigt och respektfullt 

bemötande från lärare till elev och arbetsro och likvärdigt talutrymme i den dagliga undervisningen på skolan 

kommer att vara återkommande. Det kommer även vara direkt avgörande att vi skapar förutsättningar kring en 

god arbetsmiljö med mer yta för eleverna att vistas på mellan lektionerna. Denna yta ska bjuda in till studier, 

men för de övriga tiderna när eleverna behöver paus ska det finnas möjlighet att umgås under former som 

bibehåller ett lugn på arbetsplatsen men vid vissa tillfällen också kan ge utrymme för att göra av med extra 

energi. 

 

Så sammantaget kan vi beskriva tre parallella huvudprocesser, men där två av dessa har så pass tydliga 

synergier att skolans båda förstelärare kan driva processen i form av kollektivt lärande för att skolan tydligt ska 

röra sig framåt med elevernas bästa i fokus. Rektor organiserar och ger förutsättningar till utvecklingsarbetet, 

förstelärarna regisserar innehållet i dialog med rektor. 
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GRUNDFAKTA 
 

OM SJÖLINS GYMNASIUM 

 

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 

 

Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och sammanhangsperspektivet är bärande. 

Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på elevernas upplevelser och 

erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att 

komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta strategiskt, praktiskt och kreativt inom 

både nya och traditionella kreativa områden. 

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.  

 

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. 
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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 VASASTAN 

 

Organisation och arbetsformer 

 

Skolans organisation utgår från ledningsgruppen som består av två resurser i form av rektor och en biträdande  

rektor (på halvtid). I respektive program finns det ett s.k. programlag eller arbetslag som leds av vardera en  

arbetslagsledare. Varje arbetslagsledare är även förstelärare på skolan, och leder skolans arbete med kollektivt  

lärande. Förutom arbetslag, arbetar skolan i s.k. lärteam där också förstelärarna leder processen i dessa  

grupper/team. Temat för det kollektiva lärandet är beslutat i den utökade ledningsgruppen, där också  

förstelärarna är en naturlig del, och utgår från skolans fokusområden. 

 

På veckobasis sker mötestider dels genom träffar i hela kollegiet, s.k. gymnasiemöten. Dels sker möten i de 

båda arbetslagen, och dels sker möten i de s.k. lärteamen. Vi har ett rullande schema på skolan, för 

gymnasiemötena gäller ansvar fördelat var fjärde vecka mellan rektor, förstelärare ett och två samt EHT. Vissa 

veckor ligger mötestiderna öronmärkta för gemensam planering eftersom vårt arbetssätt kräver att lärarna ses 

och diskuterar samt planerar gemensamt. För arbetslagsmötet finns det även där ett rullande schema, 

varannan vecka genomförs arbetslagsmötet med fokus elevhälsa samt organisation för att få till vardagen i 

respektive program och planera kommande upplägg. Varannan vecka ägnas istället mötestiden åt lärteam (nya 

grupper med fokus kollegialt lärande) under ledning av förstelärarna. 

  

Sjölins gymnasium arbetar med verklighetsbaserat lärande (VBL) i form av CASE.  CASE är en specifik 

undervisningsmetodik som går ut på att elevernas läsår delas upp i ett antal perioder som består av 6-8 veckor. 

Under dessa veckor läser eleverna ett CASE som dels byggs upp av ett antal utvalda ämnen, en så kallad 

ämnesintegrering. Ett Sjölins CASE inleds med att eleverna tar del av en CASE-uppstart där ett problem eller 

etiskt dilemma presenteras. Tanken är att denna uppstart ska väcka känslor och skapa ett intresse och ett 

engagemang hos eleverna inför den fortsatta undervisningen. Veckorna fortsätter med en fördjupning kring de 

ämnen som ingår där eleverna får de verktyg som de behöver för att kunna hitta en lösning på problemet eller 

det etiska dilemmat. Veckorna som innehåller fördjupningen kan bl.a. byggas upp av föreläsningar, 

examinerande moment, exkursioner och studiebesök eller rollspel och seminarier. Problemet eller det etiska 

dilemmat finns hela tiden med som en röd tråd och är något som läraren återkommer till kontinuerligt. När 

CASE perioden närmar sig slutet är tanken att eleverna ska kunna presentera förslag på lösning av problemet 

eller det etiska dilemmat. CASE-perioden avslutas sen med en CASE avslutning. All undervisning på skolan ska 

även innehålla verklighetsbaserat lärande, VBL, som innebär att all undervisning (även utanför Sjölins CASE) ska 

vara verklighetsbaserad och aktuell. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

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. 

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 

arbetsplan som senare blir ett viktigt underlag i skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i 
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september. Huvudman skriver en motsvarande kvalitetsrapport för verksamheten sammantaget som skickas in 

till koncernen i november. 

Efter respektive caseperiod (var sjätte vecka) gör varje lärare en elevavstämning för respektive elev som hen 

har i undervisning. Denna elevavstämning skickas in via Schoolsoft där en sammanställning görs. Resultatet 

ligger som grund för en klasskonferens i arbetslaget. Elevavstämningen gås igenom, diskuteras och analyseras 

med personalen på kursnivå och i dialog med skolans ledning och skolans EHT. I december jämför vi våra 

preliminärt framtagna resultat av kursbetyg och nationella prov mot de resultat som publiceras av Skolverket. 

Eventuella avvikelser analyseras. 

I februari följer vi upp våra nuvarande elevers uppfattning om såväl undervisning som trygghet och trivsel. 

Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och analyseras i så väl medarbetargrupp som elevgrupp. 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 hos oss enbart 

syftar till att utgöra underlag för lokal utveckling av undervisningens kvalitet. 

Utöver dessa större och löpande undersökningar av skolans kvalitet genomförs undervisningsutvärderingar 

höst och vår. Eleverna svarar i denna undersökning på 12 frågor vilka är direkt kopplade till deras respektive 

undervisande lärare. Resultatet från undervisningsutvärderingen följs upp genom samtal med respektive lärare 

på individnivå, men självklart också gemensamt i hela kollegiet där vi då kan se generella tendenser som kan 

visa vad vi behöver utveckla i stort.  

Lokaler 

 

Skolan startade igång i lokaler på Sysslomansgatan 18 HT 2017. I samband med att skolan startade, så inleddes  

sökandet efter lokaler som framöver skulle kunna ta emot ett större elevantal. Redan efter skolans första läsår  

flyttade vi upp i huset, i samband med att vi också blev fler elever. Inför uppstarten HT 2019 var gränsen 

avseende antal elever nådd, och det blev nu på allvar aktuellt att landa i ett beslut för var skolan framgent 

skulle husera.  

Skolan förlades då i lokaler som ligger ett stenkast bort (en station med tunnelbanan från  

tidigare adress) och vid höstterminens start 2019 öppnade vi upp dörrarna till vår nya adress där vi nu också  

tog emot alla elever efter sommaruppehållet. Innan inflytt genomfördes ett omfattande arbete som  

innefattade ny belysning, nya ytskikt tack vara målning och nya golv som lades in. Totalt på skolan finns nu nio  

klasser och då även nio klassrum som rustats med det senaste inom presentationsteknik. Även ett omtag togs 

inför uppstarten HT 2019 vad gäller servering mat som nu sker i de egna lokalerna på en anpassad yta i skolan.  

De nya lokalerna gav även förutsättningar för oss som skola att kunna erbjuda eleverna fler grupprum för  

arbete som sker mellan lektionerna. Idrotten genomförs delvis som teoripass i vanlig lektionssal, men också  

som fysiska pass i en fullstor idrottshall som ligger utanför skolans lokaler som ger goda möjligheter till  

omklädnad och dusch. Skolan har även inlett ett arbete med att upprätta en laborativ sal för experiment  

kopplat kurser inom naturkunskap, biologi, kemi och fysik. Trots att skolan ännu inte har något  

Naturvetenskapsprogram (enligt plan ska detta erbjudas från och med HT 2020) så börjar vi rusta lokalerna  

redan nu, och i en mer försiktig skala börjar testa labbmiljö i de kurser som går redan nu (läs kursen i  

naturkunskap 1b). 
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Elever och personal 

  

På Sjölins gymnasium Vasastan går idag 284 elever. Eleverna är fördelade mellan tre årskurser, och inom 

respektive program finns det två olika inriktningar. Programmen är Ekonomiprogrammet med inriktningarna 

ekonomi och juridik samt Samhällsprogrammet med inriktningarna samhälle och beteende. Skolan startade sitt 

första läsår 2017 med enbart två klasser inom Ekonomiprogrammet med ekonomi och juridik som inriktningar. 

Skolans andra läsår utökades med Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna samhälle och beteende. 

Idag finns det på skolan sex ekonomiklasser och tre samhällsklasser, totalt nio klasser på skolan. Fördelningen 

flickor och pojkar på skolan kan ses som jämn. 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. 

 

På skolan finns det idag 25 medarbetare. Av dessa är 17 undervisande lärare, och övriga tillhör skolans övriga 

personal så som ledning, elevhälsa och andra funktioner. Ledningen består av en rektor och en biträdande 

rektor. Till den utökade ledningen hör även två arbetslagsledare (ekonomi och samhällsarbetslaget) samt en 

skoladministratör. Skolan elevhälsa (EHT) består av, förutom rektor som leder arbetet inom EHT, en 

specialpedagog (även skolans biträdande rektor), en skolkurator, en skolsköterska samt skolans studie-och 

yrkesvägledare. Mer sporadiskt under läsåret deltar även skolans skolpsykolog samt skolläkare (1-2 ggr per 

termin, beroende på behoven som finns i verksamheten). Skolans skolpsykolog arbetar även med frågor som 

rör det kollegiala lärandet. 

 

Behörigheten bland lärare är idag god, men där luckor finns genomförs just nu fortbildning som ska leda till att 

alla som idag saknar tillgodogör sig legitimationen så att vi vet att vi som skola kan fortsatt ha en bibehållen 

hög kvalitet i undervisningen. Detta rör dels en av skolans matematiklärare som idag är behörig upp till 

grundskolan, en spansklärare (som sen tidigare är spansktalande och som arbetat under lång tid inom svensk 

skola med just spanska som modernt språk) samt en juridiklärare som skriver sin sista uppsats innan hen blir 

behörig (tidigare arbetat under många år som aktiv jurist). Trots att dessa medarbetare idag saknar behörighet 

och legitimation mot gymnasiet, så lyckas de alla tre på ett mycket bra sätt i sin undervisning av våra elever på 

skolan. 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet Inriktning EKEKO 32 29 32 

Ekonomiprogrammet Inriktning EKJUR 32 32 31 

Samhällsprogrammet Inriktning SASAM 32 17  

Samhällsprogrammet Inriktning SABET 32 15  

Totalt   128 93 63 

Aktuella siffror: september 2019 
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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER 

 
Under läsåret 2018/2019 hade skolan ännu inga avgångselever. Till våren 2020 tar vår första omgång av elever 

(ekonomiprogrammet) studenten, och fram till dess att skolan ett upplägg igång som ska stötta alla till att nå 

sin fulla potential och klara av sina studier.  

DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER 

 
Tabell 1. Betygsfördelning – samtliga betyg 

 
Tabell 2. Betygsfördelning – samtliga betyg per kön 

 
 

Tabell 3. Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyarb 
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DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO 

 
Tabell 4 

 
 

Tabell 5 
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Tabell 6 

 

 
 

Tabell 7 
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DIAGRAMBLAD 4: INDIKATORER – LÄRARBEHÖRIGHET, ÖVERENSSTÄMMELSE NP, 

UPPLEVD KVALITET 
 

Tabell 8 

 

 
 

Tabell 9 

 

 
 

 

 


	LEDARE – REKTOR HAR ORDET
	RESULTATREDOVISNING- Funktionell kvalitet
	Avgångsbetyg
	Samtliga Betyg
	Nationella provbetyg

	RESULTATREDOVISNING- Upplevd kvalitet
	UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- instrumentell kvalitet
	Undervisning och lärande
	Organisering av undervisningen
	Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
	Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
	Slutsats – arbetet framåt

	Elevhälsoarbetet
	Organisering av elevhälsoarbetet
	Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
	Utvärdering – Åtgärdande arbete
	Slutsats – arbetet framåt

	Likabehandlings- och Värdegrundsarbete och arbete med normer och värden
	Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete
	Organisering av arbetet med Normer och värden
	Utvärdering – Normer och värden
	Slutsats – arbetet framåt


	SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
	GRUNDFAKTA
	Om sjölins gymnasium
	Historik, fakta och organisation
	Systematiskt kvalitetsarbete
	Finansiering

	Om Skolenheten Sjölins gymnasium vasastan
	Organisation och arbetsformer
	Systematiskt kvalitetsarbete
	Lokaler
	Elever och personal


	BILAGOR
	Diagramblad 1: Resultatredovisning – avgångselever
	Diagramblad 2: Resultatredovisning – samtliga elever
	Diagramblad 3: Indikatorer – undervisning, trygghet och studiero
	Diagramblad 4: Indikatorer – lärarbehörighet, överensstämmelse NP, upplevd kvalitet


