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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Vilket läsår! Jag känner en stor stolthet över våra fantastiska resultat på skolan, både när det gäller 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Vi gör skillnad för elever och är med och formar 

framtidens samhällsmedborgare.  

 

Läsåret har också innehållit den största förändringen och krisen i samhället och skolan på länge. Där 

känner jag en ännu större stolthet över på vilket sätt vår skola stod rustade för det oförutsedda och 

hur både lärare och elever ställde om och fann sig i den nya, okända situationen. Alla har verkligen 

kämpat extra mycket det här läsåret för att lyckas så här bra. 

 

Fjärrundervisningen har gjort det tydligt för oss alla i skolan att vi är här för att eleverna är här. Som vi 

har saknat att ha dem på plats och få ha undervisning i skolans lokaler, där man kan bygga relation och 

mötas. Det gör oss än mer tacksamma när vi får återgå till en normal tillvaro och undervisning. 

 

Som rektor är det viktigt för mig med delaktighet på alla plan i skolan. Både elever och personal ska 

känna sig delaktiga i skolans utveckling. Tillsammans gör vi en bra skola som hela tiden arbetar för att 

bli ännu bättre. På Sjölins Nacka arbetar personal som trivs med casemetodiken, vilket innebär att 

man tycker om samarbete, gemensamma lösningar och ett arbetssätt som innebär ständig förändring 

och utveckling. Det är glädjande för mig som rektor eftersom jag vill leda en skola med ambitionen att 

alla ska vara delaktiga.  

 

Eleverna som går på Sjölins Nacka uppskattar att casearbetssättet leder till en större helhet och att alla 

ämnen sätts i ett sammanhang tillsammans med andra ämnen. De uppskattar även att vi är en relativt 

liten skola där man känner sig trygg. De känner att det är lätt att göra sin röst hörd och därmed vara 

delaktiga. Denna vår har även många elever saknat att kunna vara i skolan och vara delaktiga fullt ut.  

 

Nu tar vi alla med oss erfarenheterna från detta läsår in i det nya, ännu okända läsåret! 
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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 

och hur samtliga betyg som satts under läsåret är fördelade. 

AVGÅNGSBETYG 

 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020 

Vi når 100% examensgrad och trenden är jämn över de tre senaste åren. Det har legat på 99% eller 

100%. Den genomsnittliga betygspoängen stiger över en treårsperiod, och ligger nu på 16,5 

betygspoäng. Den stiger också på alla program. Trenden mellan programmen är densamma över 

perioden och följer även antagningssiffrorna, som har legat högst på naturvetenskapsprogammet. Det 

finns knappt någon skillnad mellan pojkar och flickor.  
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SAMTLIGA BETYG 

 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2010 

Skolan har fortsatt mycket låg andel F. Andelen som får A-C har sjunkit från 78% till 75%. Detta kan 

dock även jämföras med att den genomsnittliga betygspoängen har ökat. Fler flickor än pojkar når det 

högsta betyget, men skillnaden mellan pojkar och flickor när det gäller andelen som får A-C är bara 

2%. Skillnaderna mellan programmen följer mönstret från antagningspoängen. Matematikämnet har 

flest F även i år, men har en mycket låg procent jämfört med rikssnittet.  

 

 
 

 
 

 
 

NATIONELLA PROVBETYG 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

I år genomfördes inga nationella prov p g a rekommendationerna i samband med coronakrisen. 
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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 februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

Tryggheten på skolan är hög och stabil över en treårsperiod. Arbetsron är hög, men lägre jämfört med 

andra av skolans resultat. I jämförelse med andra skolor är den dock stabil och något högre. 

Elevenkäten visar fortsatt höga siffror över en treårsperiod. Rekommendationsgraden ligger kvar på 

82%. Trivseln är fortsatt hög. Eleverna är nöjda med att arbeta med case. Det finns inga stora 

skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar upplever dock i högre grad att lärarna informerar hur det 

går i skolarbetet och att de får hjälp framåt. Flickorna tycker att eleverna inte behandlar varandra lika 

bra som pojkarna tycker. Hos flickor är nöjdheten dock totalt något högre jämfört med pojkarna. LOV-

enkäten med frågor om likabehandling och trygghet, som gjordes för första gången i år, visar att det 

finns få fall av upplevda kränkningar eller diskriminering. Eleverna vet också vart de ska vända sig om 

de behöver och de har stort förtroende för att personalen tar tag i situationer som uppstår. 
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Utvärdering av fjärr- och distansundervisningen 

Distansundervisningen fungerade överlag bra, för en stor majoritet av eleverna. Tryggheten upplevdes 

också hög och inga stora skillnader kunde märkas mellan pojkar och flickor. Dock så upplevde inte alla 

elever att de fick samma hjälp som vanligt, vilket märktes särskilt på Ekonomiprogrammet. Varje elev 

följdes förutom via denna utvärdering även upp individuellt.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Sjölins Nacka har under många år arbetat framgångsrikt med planering och organisering av 

undervisningen. Tjänstefördelning och schemaläggning utgår från elevernas bästa och försöker 

optimera casearbetssättets fördelar. Som exempel kan nämnas att eleverna inte har håltimmar, att 

hela skolan har gemensamma lektions- och rasttider, att lärarna tilldelas kurser för att underlätta 

casearbetet, både när det gäller utbyte i samarbetet med casekollegor och för tydligheten gentemot 

eleverna. Alla lärare har lika mycket elevtid i schemat, men resurserna fördelas efter behov under 

varje schemaperiod, som sträcker sig över sju veckor. Nytt schema läggs för varje period kontinuerligt 

under läsåret, vilket möjliggör en flexibilitet. Inför varje period diskuteras behoven hos både elever och 

personal för att få till den optimala resursfördelningen. 

 

Mötesstrukturen på skolan fungerar väl, vilket också en utvärdering bland personalen har visat. Det 

finns goda förutsättningar för arbetslagen, som utgör navet i skolans organisation, att samarbeta kring 

elevers resultat och mående, då de har arbetslagsmöte varje vecka. 

 

Pedagogisk utveckling möjliggörs genom att vi varje vecka arbetar med våra uppsatta mål för året. 

Dessa gymnasiemöten leds av förstelärarna på skolan, fyra till antalet, och dessa möten fredas från 

sådant som inte rör professionell utveckling.  

 

Varje vecka har vi också gemensamma personalmöten, vilket gör att helheten och utbytet mellan 

arbetslag och personalgrupper bibehålls.  

 

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

På Sjölins Nacka arbetade vi under läsåret med våra två övergripande mål: Bäst på case och Må bra på 

Sjölins. Må bra på Sjölins återkommer vi till under rubriken Elevhälsoarbetet och Likabehandlings- och 

värdegrundsarbetet. Det är viktigt i skolutvecklingsarbete att inte ha för bråttom i sina slutsatser eller 

sina åtgärder. Vi har därför kommit fram till att dessa övergripande mål ska gälla för tre till fem år 

framöver. Inom dessa mål kan det finnas delmål som ska leda oss mot de övergripande målen.  

 

I år fokuserade vi inom målet Bäst på case på delmålet att utarbeta fall enligt Harvardmodell och 

genomföra caseseminarium kopplade till fallen. Detta för att möta de behov vi hade sett av att 

utveckla undervisningen. Genom att arbeta med att utarbeta fall och att ha fallseminarium så försökte 

vi utveckla undervisningen genom att fokusera på hur:et i undervisningen. Målet inkluderar att få 

eleverna delaktiga, motiverade, engagerade, aktiva och dela med sig till alla andra i undervisningen. 

Tanken var att träna eleverna i problemlösningsförmåga, analysförmåga och kommunikativ förmåga 

genom att genomföra fall och fallseminarier i våra case. Detta för att leda mot högre måluppfyllelse. 

 

Vi påbörjade ett arbete med att ha auskultationer, men där lyckades vi inte med målet att alla ska ha 

genomfört en auskultation hos en kollega. Fokus under auskultationerna var att delta på ett 

fallseminarium. De auskultationer som gjordes var värdefulla och ett bra tillfälle för kollegialt lärande. 
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Vi kan se i vår undervisningsutvärdering att eleverna är nöjda med att arbeta i case och de är också 

nöjda med undervisningen i stort. Måluppfyllelsen är god. 

 

Vi har även arbetat med matematikutveckling under läsåret. Matematiklärarna på skolan handleddes 

av en av våra förstelärare som går Skolverkets utbildning i Kollegialt lärande och de använde sig av 

matematikmoduler ur Skolverkets Lärportal. Matematiklärarna fokuserade på två av Skolverkets 

moduler: Bedömning för lärande och Digitala verktyg 1. 

 

Målen för läsåret i matematik var: 

• Vi ska utveckla det kreativa klassrummet där samtliga elever är aktiva på sin nivå. 

• Vi ska ha en undervisning som är flexibel och lösningsorienterad. 

• Vi ska hitta nya vägar framåt om elever har svårt att visa sina kunskaper i exempelvis prov. 

• Vi ska ha en mental inställning att alla elever ska klara kurserna.  

 

Arbetet med matematikutvecklingen har fungerat väl och ett stort kollegialt lärande är påbörjat. Det 

finns en stor nöjdhet bland eleverna med matematikundervisningen på skolan. Ser man till resultaten i 

matematik på skolan så lyckas vi väl. Det som önskas framåt är att få ännu fler praktiska erfarenheter 

av det teoretiska arbetet med modulerna. Det kan handla om handledning och auskultationer och fler 

tillfällen där man kan vara fler lärare i klassrummet för att kunna diskutera undervisningen och 

utvecklingen mot målen utifrån konkreta situationer. Under läsåret var det under en period två lärare 

schemalagda med en klass och det försöket föll väl ut och bidrog till att vi nådde goda resultat i 

matematik.  

 

Under läsåret hade vi även fokus på betyg och bedömning. Under ett par tillfällen arbetade 

förstelärarna med samtliga lärare kring rättssäker bedömning. I år sammanföll det arbetet med 

fjärrundervisningen, och därför blev fokus på hur vi säkerställer en rättssäker bedömning när 

undervisningen delar av året skedde via distans. Vi tog del av material som Skolverket och Academedia 

har tagit fram som dels handlade om den specifika situationen kring betygssättning i samband med 

distansundervisning, men även ett fokus på de allmänna råden vid betygssättning.   

 

Vi arbetade vidare med screening av elevernas kunskaper, i matematik och även i svenska och 

engelska. Vi fortsatte med elevavstämningar och prognosomdömen och omdömessamtal. Detta läsår 

hade vi prognosomdömesdatumen klara innan terminsstart, så att lärare kunde anpassa sina 

bedömningstillfällen till dessa datum. Dessa åtgärder gjorde att vi hade tidig koll på elevernas 

kunskaper, att vi kunde följa elevernas progression under året och att planeringen av undervisningen 

ledde till att eleverna skulle kunna ha bättre koll på sin utveckling. Användningen av prognosomdömen 

ska leda till att lärare planerar för återkoppling och en samlad bedömning vid ett flertal tillfällen under 

året. I undervisningsutvärderingen är det 76% som är helt nöjda med återkopplingen. 

 

När det gäller planeringen av de sista sju-veckorsperioden, så tog vi med oss att gå tillbaka till ett mer 

ordnat och förutseende arbetssätt. Vi planerade för att kunna hjälpa de elever som riskerade att inte 

nå målen, både via en kontinuerlig uppföljning under året, men också genom att schemalägga extra tid 

under sista perioden. I och med övergången till fjärrundervisningen så gjorde vi extra 

elevavstämningar för eleverna i årskurs 3 och när rekommendationerna kom om att man fick ta in 

elever i årskurs 3 i viss utsträckning, så har schemat och tid i kurser skräddarsytts för att fånga upp 

elever som behövde extra stöd och hjälp. 
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Utvärdering - fjärrundervisning 

De utvärderingar vi har gjort kring fjärrundervisningen visar att det fungerade väldigt väl för de allra 

flesta elever. Alla lärare var snabba på att erbjuda undervisning som vanligt så långt det var möjligt, 

redan från dag 1 av omställningen. Det skapade en trygghet och förutsägbarhet hos eleverna. Det var 

hög närvaro både bland personal och elever då man arbetade hemifrån. Alla lärare hade också god koll 

på närvaron. Vissa elever som tidigare inte hade deltagit fullt ut på skolan kunde i vissa fall ha bättre 

närvaro och delaktighet med fjärrundervisningen. För några andra blev det tvärtom svårare att kunna 

delta och de upplevde att det var svårare att få stöd och hjälp. Alla elever följdes upp individuellt för 

att kunna erbjuda stöd och hjälp. Det var relativt lätt att boka och genomföra enskilda möten i och 

med att man kunde befinna sig på olika ort men ändå kunna mötas. Dock saknade både elever och 

personal att mötas och ha undervisning på skolan tillsammans. 

 

Sjölins Nacka når goda resultat, har hög trivsel och många elever som väljer vår skola, så naturligtvis 

ska vi slå vakt om de goda rutiner och traditioner som finns på skolan. Vi kommer fortsätta med det 

täta samarbetet mellan elever och personal för att nå fortsatt goda resultat.. 

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar fungerade väl i de flesta fall. Vid fem tillfällen under året gjordes en 

elevavstämning och då gjordes en översyn över hur det går för varje elev i varje ämne. Då diskuterades 

även goda exempel, vad som fungerade för varje elev. Extra anpassningar som behövdes skrevs in i 

våra klassguider, se närmare beskrivning nedan. Arbetet resulterade i hög måluppfyllelse, dock så 

nådde vi inte fullständig måluppfyllelse, så arbetet kan alltid utvecklas. I år gjordes inte en lika 

noggrann uppföljning av klassguiderna som tidigare år. Utformningen av klassguiderna fungerade inte 

lika bra och behöver ses över inför nästa läsår. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Utifrån de resultat som utvärderingar visade och diskussioner med elever och personal så kom vi fram 

till att vi detta läsår ska fortsätta utveckla skolans specialområde, nämligen casemetodiken. Att arbeta 

i case ställer höga krav på pedagogerna att bland annat vara tydliga kring mål, ge regelbunden 

återkoppling och vara samspelta i planeringen av undervisningen. Att utveckla casemetodiken innebär 

också att nå fler synergieffekter i det ämnesövergripande arbetssättet, vilket ska gynna elevernas 

lärande. Casemetodiken ger också aktiva elever som ger ökat lärande och leder till personlig 

utveckling. 

  

Matematikutvecklingen kommer även nästa år att ledas av en förstelärare och fortgå under hela 

läsåret. Gruppen med matematiklärare kommer fortsätta att följa olika moduler i Skolverkets 

Lärportal. Särskilt fokus kommer fortsatt vara följande: 

  

• Vi ska utveckla det kreativa klassrummet där samtliga elever är aktiva på sin nivå. 

• Vi ska ha en undervisning som är flexibel och lösningsorienterad. 

• Vi ska hitta nya vägar framåt om elever har svårt att visa sina kunskaper i exempelvis prov. 

• Vi ska ha en mental inställning att alla elever ska klara kurserna.  

 

Vi kommer även att lägga resurser på att öka möjligheten till handledning och auskultationer inom 

matematiken för att möta behovet av mer praktiska och konkreta sätt att hjälpa varandra att utveckla 

undervisningen. Arbetet kommer ledas av vår förstelärare i matematik. 
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Övriga förstelärare kommer fortsätta att leda det framgångsrika kollegiala lärandet under våra 

gymnasiemöten varje tisdag. Det övergripande målet att vara Bäst på case kommer att fokusera på 

delmålet ämnesintegration. Det innebär ett fortsatt fokus på hur:et i undervisningen. Casemetodiken 

bygger på att många perspektiv får plats och att det blir en helhet av många delar. Vi når goda resultat 

på skolan, men vi kan se att en siffra som handlar om lust att lära mer skulle kunna förbättras från 

dagens 63% stor nöjdhet. Ämnesintegration möjliggör också kollegialt lärande när det gäller 

bedömning och undervisning. Under året ska vi även återuppta auskultationer. 

  

Vi kommer fortsätta med elevavstämningar, prognosomdömen och prognosomdömessamtal. 

Arbetslagens organisering årskursvis möjliggör att lärare har god överblick över alla elevers mående 

och resultat, så den styrkan ska vi använda vidare. Klassguiderna kommer att ses över och 

utvärderingar av dem ska ske kontinuerligt under läsåret.  

  

Vi kommer också fortsätta arbeta med betyg och bedömning. Där kommer vi även att fokusera på hur 

vi utmanar alla elever på sin nivå. 

  

Under läsåret kommer vi att gemensamt läsa forskning kring casemetodik och ämnesintegration. Det 

stärker kollegiet att ta del av samma litteratur för en gemensam referensram och för att gemensamt 

kunna utveckla undervisningen utifrån forskningen. 

 

ELEVHÄLSOARBETET 

 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

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

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

utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. Elevhälsan leds av rektor och 

samordnas av en elevhälsosamordnare som är specialpedagog. Elevhälsan samarbetar med skolans 

lärare och övrig personal enligt våra framtagna rutiner. Det ska finnas en tydlighet kring våra rutiner 

för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd, vilket gör att tid prioriteras för 

genomförandet. Elevhälsan går igenom rutinerna med alla lärare i början av varje läsår.  

 

Specialpedagog finns med i arbetslagen och elevhälsan gör besök i klasserna under läsåret. Förutom 

specialpedagog och studie- och yrkesvägledare finns även en skolsköterska och kurator på skolan. 

Dessa finns tillgängliga för bokade samtal och drop-in. 

  

Kartläggning av elevernas hälsa sker för att få en samlad bild av hur eleverna i årskurs 1 tar hand om 

sig själva och på så sätt kartlägga vilka specifika förebyggande åtgärder som elevhälsan kan stödja 

eleverna med för att nå sina mål. T.ex. inom området stresshantering, sömn, hälsa och sociala 

relationer. Detta sker under utvecklingssamtalen och i skolsköterskans hälsosamtal. Eleverna får 

kontakt med elevhälsoteamet redan under introduktionsdagarna vilket sänker tröskeln för att leta upp 

stöd vid behov. 

 

I förebyggande syfte har vi använt klassguider för att främja elevers möjlighet att nå målen. I 

klassguiden skriver specialpedagog eller elevens lärare in vilka behov och extra anpassningar enskilda 

elever eller grupper har. Syftet med klassguiderna är att kunna främja att eleven får rätt stöd och 

anpassning i ett så tidigt skede som möjligt, för att därigenom kunna förebygga att eleven får 

svårigheter i sitt skolarbete längre fram. Klassguiderna utvärderas i arbetslagen inför varje nytt case. 

Med eleverna görs utvärdering vid utvecklingssamtal och vid behov på mentorstid. 
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När en elev befaras att inte nå kunskapskraven skrivs en insatsplan, där det framgår vad som saknas 

för att nå kunskapskraven. Denna insatsplan gås igenom med eleven så snart som möjligt. 

Insatsplanerna lyfts även på arbetslagsmöten, där man dels diskuterar enskilda elever i svårigheter, 

dels går igenom hur behoven ser ut på grupp- och årskursnivå. Mentor eller arbetslag kontaktar 

rektor/EHT vid behov och en pedagogisk utredning görs av pedagoger och EHT för vidare kartläggning. 

  

Elevvårdskonferenser sker med elev och förälder när en elev har svårigheter i skolarbetet och i 

förekommande fall upprättas åtgärdsprogram. 

 

Elevhälsan gör dels en egen utvärdering av årets arbete och dels så deltar elevhälsosamordnaren vid 

övrig personals analystillfällen. 

 

Mål för elevhälsan 2019/2020 var: 

● Ökad procent på Elevhälsan 

● Fler EHT-funktioner på plats samtidigt, vilket ökar tillgängligheten  

● “Må bra på Sjölins” - TIO-projekt (TIO - Trygghet, Inflytande, Omtanke):                                                                                                              
En övergripande struktur på ämnen/tema som vi vill att alla våra elever tar del av under sina 3 
år på Sjölins antingen på TIO-tiden eller i övrig undervisning 

● Uppdatering och förtydligande av närvaro/frånvaro rutiner  
● Synliga och närvarande EHT-funktioner både för elever och personal 

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

Måluppfyllelse under läsåret: 

● Ökad procent på Elevhälsan - ja 

● Fler EHT funktioner på plats samtidigt, vilket ökar tillgängligheten  

○ Specialpedagog/elevhälsosamordnare ökad tjänst från 50% till 80%  

○ Nyanställd kurator 20%, arbetstid fördelad på 2 arbetsdagar 

○ Nyanställd skolsköterska 30%, arbetstid fördelad på 2 arbetsdagar  

○ SYV 20% (övrig tjänst på skola i samma byggnad) vilken har skapat möjlighet för viss 

flexibilitet för närvaro för aktiviteter och möten.  

Detta har ökat tillgängligheten för både elever och lärare.  

För EHT teamet har det också skapat en annan kontinuitet och möjlighet till uppföljningar med kortare 
intervaller. 

● “Må bra på Sjölins” - TIO-projekt:                                                                                                              
En övergripande struktur på ämnen/tema som vi vill att alla våra elever tar del av under sina 3 
år på Sjölins antingen på TIO-tiden eller i övrig undervisning 

○ Arbetet är påbörjat och några delar är genomförda, arbetet fortsätter skolåret 20/21 
● Uppdatering och förtydligande av närvaro/frånvaro rutiner  

○ Rutiner har blivit uppdaterade och aktiverade 
○ Elevhälsan har speciellt i samband med fjärrundervisningen aktivt följt upp elevers 

frånvaro i samråd med mentorer/ undervisande lärare  
● Synligt och närvarande EHT-funktioner både för elever och personal 
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○ Efter höstlov, jullov och sportlov har EHT teamet bjudit in alla elever till frukost mingel 
(Välkomna tillbaka efter lov!) Detta har varit uppskattat av eleverna och har bland 
annat gett möjlighet till spontana frågor till EHT-funktionerna. 

○ Enkät till alla elever med frågor angående tekniska hjälpmedel ILT, appwriter, frågor/ 
önskemål angående möjligheter på TIO-tiden, mindfullness, diskussionsgrupper, 
samtalsgrupper, föreläsningar mm. 

Möjlighet att delta på mindfullness har funnits under hela läsåret och har fortsatt även i “fjärrform”. 
Det har varit mycket välbesökt och uppskattat av eleverna.  

Diskussions/samtalsgrupper och föreläsningar jobbar vi vidare med till nästa läsår. 

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

Vi har rutiner och uppföljningar som fungerar, men som alltid kan bli ännu bättre och tydligare och 

mer konsekvent dokumenterat. 

  

Utifrån givna förutsättningar har vi försökt att ha någon av EHT-funktionerna på plats varje dag och 

förmedla till eleverna att de alltid kan kontakta någon av elevhälsan.  

  

Lärarna jobbar aktivt med ledning och stimulans och anpassningar utifrån elevens behov både i 

planeringen och i undervisningen. 

  

I organisationen är det “korta”avstånd vilket gör att det är snabbt och lätt att komma vidare i 

processer. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Dessa friskfaktorer kommer vi fortsätta att utgå från i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet:  

  

Alla elever är allas och all personal jobbar aktivt på att vara tillgängliga. Ett dynamiskt samarbete 

mellan undervisande lärare, arbetslagsledare, ledning, övrig personal och EHT – alla på skolan är 

elevhälsa. 

  

Bemötandet är viktigt, alla elever ska uppleva sig sedda. 

  

Skolan har en tydligt lösningsfokuserad kultur med en positiv elevsyn som också aktivt hålls levande. 

  

Eleverna har sammanhängande skoldagar (dvs inga håltimmar). 

  

Alla lektioner och raster har samma start- och sluttider. 

  

Eleverna har sina fasta platser i sitt klassrum, klassrummen är möblerade för rätt antal elever (det 

märks tydligt när någon är frånvarande). 

  

Det finns en aktiv medvetenhet angående närvaro/frånvaro hos personalen. På mentorstiden följer 

mentorn upp närvaro/frånvaromönster i grupp där alla elever tittar på sin egen bild av 

närvaro/frånvaro på Schoolsoft. Mentor följer upp individuellt med de elever där det finns oro från 

lärarna och hög frånvaro. 

 

Vi kommer att fortsätta med att öka procent på elevhälsan genom att skolsköterskan ökar sin tjänst 

från 30% till 40%. 
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Vi kommer som tidigare nämnts se över klassguidernas utformning, användande och utvärdering. 

 

När det gäller målet Må bra på Sjölins så kommer vi bland annat att fortsätta att arbeta med TIO-

tidens struktur och innehåll och försöka öka samhörigheten mellan elever på skolan genom årskurs- 

eller klassövergripande aktiviteter. 

 

Arbetet med att ha ett synligt EHT-team fortsätter under nästa år genom att de finns med ute i 

verksamheten. De planerar också workshops för både elever och personal utifrån de önskemål och 

utvärderingar som har gjorts under året. Det blir även en coping-mässa där elever och personal ska få 

lära sig strategier kring exempelvis stress och sömn.  Mindfulness fortsätter även nästa läsår.  

 

LIKABEHANDLINGS- OCH DEMOKRATIUPPDRAGET 

 

Organisering av Likabehandlings- och demokratiuppdraget och arbetet med Normer och värden 

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 utifrån resultatet i den 

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen 

dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande 

år.  

 

Några exempel som kan nämnas ur Sjölins Nackas likabehandlingsplan följer nedan. 

 

Varje fredag har klasserna samlingar i mentorsgrupp där möjlighet finns till diskussioner kring aktuella 

samhällsfrågor, skolfrågor, förhållningssätt, uppförande, värderingar, ordningsregler och spelregler. 

Skolans övergripande ordningsregler gås igenom varje termin och för varje klass diskuteras det fram 

specifika spelregler. Värderingsövningar är ett vanligt inslag i undervisningen och i casen, både under 

de första introduktionsdagarna och återkommande under läsåret.  

 

Det finns en hög lärarnärvaro i skolans lokaler. Lektionerna leds alltid av lärare och eleverna har inga 

håltimmar. I början av läsåret presenteras skolans personal för alla elever. Under 

introduktionsdagarna sker en gemensam aktivitet med övernattning för varje årskurs.  

 

De samtal som hålls med elever under året fokuserar på frågor om trygghet och trivsel, exempelvis på 

utvecklingssamtalen och gruppsamtalen i samband med skolutvärderingar. Det finns en nära kontakt 

med hem och föräldrar via utvecklingssamtal, föräldramöten, nyhetsbrev och mail. 

 

Elevhälsofrågor är en ständigt återkommande punkt under arbetslagsmötena och ledningsmöten, då 

även elevhälsosamordnare deltar. Gruppindelningar i undervisningen görs alltid av lärare med syftet 

att fler elever ska lära känna varandra och för att främja att alla elever ska känna sig inkluderade. Hur 

klassrummen fördelas diskuteras i kollegiet inför varje läsår och klassrummen byts varje läsår. 
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Förutom det som beskrivs i likabehandlingsplanen så arbetar vi även aktivt med dessa frågor i 

utvecklingen av våra Sjölins-skolor. Vi har en utökad ledningsgrupp inom Sjölins där ledning och 

förstelärare ingår från alla fyra skolor. Detta läsår har vi påbörjat ett arbete som handlar om att 

diskutera vilka mjuka värden vi vill arbeta särskilt med. All personal på skolorna har också deltagit i 

förarbetet. En samsyn och diskussion kring dessa frågor leder till att det blir ett än mer fokuserat 

arbete med eleverna kring dessa frågor. Nästa läsår ska arbetet mynna ut i en förnyad skrift om Sjölins 

mjuka värden.  

 

Utvärdering – Normer och värden 

Arbetet med värdegrundsfrågor har skett enligt plan som beskrivits ovan och det har varit 

framgångsrikt. LOV-enkäten och andra enkäter har visat att det finns en stor trygghet och få 

upplevelser av kränkande behandling på skolan. Siffrorna visar på en stor jämnhet mellan årskurserna 

och mellan pojkar och flickor. 

 

Detta år tog vi med oss att ha fler skolgemensamma aktiviteter, vilket vi har haft, men fortfarande 

önskar mer av. Vi prövade också att samla eleverna i samma årskurs i samma del av skolan. Det gjorde 

att sammanhållningen mellan eleverna i årskurs 1 ökade, möjligtvis på bekostad av samhörigheten 

mellan årskurserna. Inför nästa läsår kommer vi fortsätta pröva att samla eleverna årskursvis och även 

placera natureleverna bredvid varandra eftersom de inte har någon parallellklass som de övriga 

programmen har. På så vis hoppas vi att alla ska känna samhörighet både inom årskurserna och inom 

programmen.  

 

Arbetet med TIO-tiden har fortskridit. Dock kom inte projektet som nämnts ovan i hamn, utan 

kommer fortsätta nästa läsår. Vi inledde även detta läsår med att diskutera ordningsregler och 

spelregler för varje grupp på skolan. 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi kommer fortsätta arbeta med det framgångsrika förebyggande och främjande arbetet med 

värdegrundsfrågor. Vi kommer slutföra vårt TIO-tidsprojekt för att behålla och stärka det goda arbete 

som görs i dessa frågor. 

 

Det kommer bli värdefullt att ta fram ett gemensamt värdegrundsdokument i den utökade 

ledningsgruppen, som vi nästa år ska slutföra för att sedan implementera bland alla 

pedagoger/personal. 

 

Vi kommer även att arbeta med två delmål under det övergripande målet Må bra på Sjölins. Det första 

delmålet handlar om att främja närvaro. Vi vet att en hög närvaro i skolan är en viktig faktor för att må 

bra och lyckas i sina studier. Detta mål hänger också ihop med resultaten kring undervisningen, där 

lusten att lära och inspiration kan bli ännu högre. Vi har goda rutiner kring uppföljning av närvaro men 

ska kommande läsår arbeta med vad i undervisningen och lektionerna som främjar närvaro. Det ska 

vara roligt, givande och oumbärligt att vara på lektionerna. 

 

Det andra delmålet handlar om vår gemensamma skolmiljö. Det pågår en ombyggnation på skolan och 

det skapar en oro för att stämningen och sammanhållningen ska påverkas negativt, när vissa hängytor 
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försvinner. Dessutom blir det något fler elever på skolan. Skolan är också från 2008 och det är viktigt 

att skolan fortsatt ska upplevas som en trevlig och välkomnande miljö. Därför behöver vi anstränga oss 

tillsammans för att hålla ordning och ta hand om våra lokaler. Detta kommer att påverka trivseln att 

vara fortsatt hög och arbetsron att bli ännu bättre.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Resultaten på skolan är mycket goda och måluppfyllelsen väldigt hög. Examensgraden är 100% och 

den genomsnittliga betygspoängen stiger. Det handlar framåt om att fortsätta utvecklas för att hålla 

fortsatt hög kvalitet i allt vi gör. Detta läsårs erfarenheter med coronakrisen har också visat att det är 

viktigt att ligga steget före i den pedagogiska utvecklingen för att kunna möta oförutsedda händelser. 

Vi kommer fortsätta arbeta med våra långsiktiga mål som vi satte upp förra läsåret för att främja 

skolutveckling på riktigt. 

 

Inför nästa läsår kommer vi följaktligen arbeta med följande övergripande mål med tillhörande delmål: 

 

• Bäst på case 

 

• Ämnesintegration 

 

• Må bra på Sjölins 

 

• Främja närvaro (här ingår matematikutvecklingens fokus på att utveckla undervisningen) 

 

• Vår skolmiljö  

 

• TIO-tidsprojekt med övergripande struktur för TIO-tiden ska slutföras 
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GRUNDFAKTA - SJÖLINS 

CASEMETODIK MED RÖTTER UR HARVARD 

Sjölins pedagogiska helhetsidé utgår från en holistisk kunskapssyn där kunskap inte delas upp i ämnen 

var för sig utan att ämnen integreras med varandra och bildar en helhet. Vår pedagogik utgår från 

Casemetodiken som bygger på ett verklighetsbaserat och ämnesövergripande arbetssätt med rötter i 

Harvard. Arbetssättet är tydligt högskoleförberedande och förbereder eleverna på utmaningar 

liknande de som de kan stöta på i sitt framtida yrkesliv. 

 

Vår vision är att eleverna ska förberedas för framtida studier och yrkesliv och samtidigt träna sociala 

förmågor och växa som människor. I Casemetodiken tränas även elevernas sociala förmågor såsom 

kritiskt tänkande, samarbete och förmågan att se ur olika perspektiv. En stor del av metodiken handlar 

om att läraren ska handleda eleven i sitt arbete och vi lägger stor vikt vid den relationella pedagogiken 

mellan lärare och elev. Hos Sjölins har lärarna en relation till alla elever och vi värnar om deras 

utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

 

Casemetodiken 

På Sjölins är undervisningen till största del upplagd utifrån olika typer av case.  Ett Sjölinscase utgår 

från en verklig händelse, en situation eller ett dilemma. Varje Sjölinscase är ämnesövergripande där 

flera kurser och ämnen samverkar kring samma case.  

En caseperiod varar i ca 6 veckor och genomgår olika faser. Varje caseperiod startar med en 

intresseväckande uppstart där frågeställningen presenteras.  Därefter sker en undersökande del där 

eleverna får undersöka frågeställningen under varierade undervisningsformer. Gästföreläsare och 

studiebesök är vanligt under denna period men även mer traditionell undervisning. Under denna del 

ägnas även mycket tid till individuell handledning där eleverna tränas i att se saker ur olika perspektiv. 

Varje case har ett tydligt caseavslut som innehåller presentationer och examinationer av olika slag.  

Examinationer och bedömningar sker både under arbetets gång och vid caseavslutet.   

ORGANISATION 

Sjölins fyra gymnasieskolor ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde, som leds av en 

utbildningsdirektör, Joakim Molander. Rektorerna leds i sin tur av Sjölins leds i sin tur av skolchef 

Jimmy Rosengren. Rektorsgruppen träffas en gång i månaden på gemensamma rektorsmöten. Under 

året har dessutom samtliga rektorer inom teoretiska gymnasieområdet gemensamma kvalitets- och 

ledardagar.  

På skolorna är personalen organiserade i arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Rektor, 

biträdande rektor och arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp. 

Varje skola har utsedda förstelärare med speciella utvecklingsuppdrag.  

SKOLOR OCH PROGRAM 

Historik, fakta och organisation 

Sjölins har läsåret 2019/2020skolor, en i Göteborg och 3 skolor i Stockholm. Under läsåret 2019/2020 

var det 1829 elever som studerade på någon av våra skolor. Sjölins har bedrivit utbildning sedan 2000 

och ingår sedan 2013 i utbildningskoncernen AcadeMedia. 

På Sjölins Gymnasium bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program.  
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- Ekonomiprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

 

 

  

Skola Elevantal Startår Program 

Sjölins Södermalm 

 

669 1999 

 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, SAMBET) 

Sjölins Göteborg 

 

461 2001 

  Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, SAMBET) 

Sjölins Nacka 

 

412 2009 

Ekonomiprogrammet (EKEKO) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, SAMBET) 

Sjölins Vasastan 
 

283 
2017 

 Ekonomiprogrammet (EKEKO,EKJUR) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, SABET) 
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VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

 

Kvalitetsarbete 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.  

Utgångspunkten är att alla elever klarar utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som 

vinner elevernas förtroende och ger dem en god bas för vidare studier. 

 

Kvalitetsbegrepp 

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. 

 

Proaktiva uppföljningar, betygsprognoser och elevenkäter 

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. 

Nytt för i år är att vi genomförde en gemensam Likabehandlings- och värdegrundsenkät (oktober).  I 

april i år genomfördes även en enkät för distansundervisningen för att säkerställa att eleverna kunde 

tillgodogöra sig undervisningen digitalt.  

 

Resultatdialog  

Varje månad har skolchef en resultatdialog med varje enskild rektor. Under resultatdialogen följer 

skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som sker på skolan.  

 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

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.  
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Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet.  

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. Elevernas 

trygghet, trivsel och studiero (upplevd kvalitet) sammanställs på liknande sätt på huvudmannanivå 

såväl som på enhetsnivå.  

Efter avslutat läsår sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan 

tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 
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OM SKOLENHETEN SJÖLINS NACKA 
  

Organisation och arbetsformer 

Sjölins Nacka och dess verksamhet leds av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av rektor och 

biträdande rektor. Vid tillfällen då ledningen är utökad tillkommer även tre arbetslagsledare och 

personal inom EHT. Arbetslagen spelar en central roll i organisationen och är centrerade kring elever i 

respektive årskurs. Lärare har i de flesta fall sin undervisning till största del i samma årskurs. 

  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Vi följer Academedias riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Till skolans egna rutiner hör också 

prognosomdömen med tillhörande prognosomdömessamtal två gånger per läsår, utvärderingar efter 

varje caseperiod och fokussamtal med elever i samband med utvärderingar. Hela personalen deltar i 

kvalitetsarbetet under året och gör en samlad analys i slutet av läsåret, som ligger till grund för det 

fortsatta arbetet. 

  

Lokaler 

Lokalerna är moderna och ljusa med många gemensamma ytor för elever och personal. Skolan finns i 

Kunskapsgallerian i Sickla, tillsammans med två andra gymnasieskolor, YBC och Rytmus. Alla elever har 

tillgång till en dator, Chromebook, och varje klassrum är utrustat med projektor och ljudanläggning. 

  

Elever och personal 

Skolan har 400 elever på skolan fördelade på 13 klasser med ca 30 elever i varje klass. Det finns 175 

pojkar på skolan och 225 flickor. Eleverna är fördelade på Naturvetenskapsprogrammet, 

Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Intagningspoängen 2018 var 280 på 

Naturprogrammet, på Ekonomiprogrammet 275 poäng och på Samhällsprogrammet låg 

intagningspoängen på 250 poäng. 

  

På skolan arbetar 23 lärare, en biträdande rektor, en rektor, en administratör, en vaktmästare, en IT-

ansvarig, en skolsköterska, en studie- och yrkesvägledare, en kurator och en specialpedagog. Skolan 

hade fyra förstelärare under läsåret. 

 

 

 


