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Bakgrund 
Huvudmannanivå 
 
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
 

Enhetsnivå 
 
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även 
på förskole- och skolenhetsnivå. 
 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 
 
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena. 
 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

 

Vårt sätt att mäta kvalitet 
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 

❖ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/ 
 verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 
❖ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på 

såväl enhets- som huvudmannanivå. 



❖ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna 
aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå. 

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

 
Vårt kvalitetsarbete 
Den systematik som löper under året och som ligger till grund för skolans systematiska 
kvalitetsarbete beskrivs i ett årshjul. I årshjulet ligger flera verktyg för utveckling och resultat- 
uppföljning i form av schemalagda möten, resurstider och insamling av resultat och data.  
 
Planering, genomförande, uppföljning och analyser av verksamheten görs tillsammans med personal 
och elever enligt årshjul som översiktligt beskrivs nedan 
 
Schemalagda mötestider 2016/2017 
 

1. Pedagog- och elevvårdsmöte, rapportering, överlämning och uppföljning av elevärenden 
2. Personal- och planeringsmöten, roterande mötesagenda med arbetslagsmöte, personalmöte, 

elevkonferenser och BBB-möte 



3. Samplaneringsmöten, undervisande personal och elevhälsa samplanerar undervisning, 
temadagar och studiedagar. 

4. Resurstid, en för lärare att träffas och lärare och elever att träffas 
5. Elevhälsoteam, beslutande och uppföljande möte kring elevärenden 

 
Årshjul för resultatinsamling 2016/2017 

Period 1 – augusti, september, oktober 
Augusti – Arbete med Kvalitetsredovisning för 2015/2016  
Augusti - Kick-off och samplanering 
September - Upprättande och fastställande av PDK för 
2016/2017 
September - Utvecklingssamtal åk1  
September - Medarbetarsamtal – uppstart 
September – Lokal verksamhetsplan för 2017/2018 
Oktober – Fastställande av Elevhälsoplan 
Oktober - Föräldramöte åk1 

Period 2 – november, december, januari 
November - Elevkonferens åk1-3 
November – Friskolenätverk 
November – Rektors lektionsbesök 
December - Utvecklingssamtal åk1-3 
December – Uppföljning av utvecklingssamtal 
December - Utvärdering av nya lärare 
December – Genomförande av ändamålsenlig kvalitet 
Januari - Upprättande av Affärsplan 2017-2018 
Januari - Genomförande av NMI 
Januari- Genomförande av NKI 

Period 3 – februari, mars, april 
Februari – Medarbetarsamtal 
Februari – Rektors lektionsbesök 
Februari- Årsmöte Elevplenum 
Februari - Friskolenätverk 
Mars - Elevkonferens åk1-3 
Mars- Utvecklingssamtal åk1-3 
Mars - Uppföljning av NMI med personal och programråd 
Mars - Uppföljning av NKI med personal och programråd 
Mars – Betygsprognos 2 
April - Budgetarbete 2017-2018 
April - Genomförande av undervisningsutvärdering 

Period 4 – maj, juni, juli 
Juni – Resultatuppföljning med avseende på kursbetyg slutbetyg och 
glidning NP-kurs 
Juni - Utvärdering av läsåret 2016-2017 
Juni - Utvärdering av PDK 2016-2017 
Juni - Upprättande av PDK för 2017-2018 
Juni - Uppföljning av undervisningsutvärdering 
Juni – Kvalitetsrapport upprättas 
Juli – Antagning och schemaläggning 

 

Vårt värdegrundsarbete 
I Skollagens första kapitel § 5 betonas att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individen frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 
och solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  
 
Enligt Skollagens kapitel 6 § 8 ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med översikt 
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.  
 
Alla verksamma i ProCivitas ska arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter och 
förebygga trakasserier och kränkande behandling. Detta ska speglas i undervisning såväl som i 
skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDK). I planen mot diskriminering och 
kränkande behandling ska vi tydligt koppla vision och mål med verksamheten och kartlägga samt 
förtydliga konkreta åtgärder, följa upp och utvärdera. Vårt mål är att planen ska vara känd av all 
personal, alla elever och vårdnadshavare. Alla ska veta vad planen innebär och var den finns att 
hämta. 
 
Inför läsåret 2015/2016 gjordes ett omfattande arbete med att omarbeta vår Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling. Vi utgick från Diskrimineringsombudsmannens (DO) verktyg Plan för 
skolan. Med DO:s webbverktyg kan skolor ta fram en plan mot diskriminering och kränkande 



behandling. Till läsåret 2016/2017 har vi följt upp och utvärderat arbetet med plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Förändringarna i planen har varit av mindre karaktär.  
 
Kartläggning görs med hjälp av enkäter, undervisningsutvärderingar samt samtal med elever i 
programråd. Frågeställningar som ryms inom ovan nämnda undersökningar berör elevens upplevda 
situation av att  

• bli behandlad med respekt 
• skolans personal tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt 
• känna sig trygg i skolan 
• känna studiero på skolan 
• känna att skolans personal ger eleverna möjlighet att utöva inflytande i skolan 

samt genom frågeställningar i undervisningsutvärderingen 
• Jag känner mig trygg på lärarens lektioner. 
• Jag har möjlighet att vara med och påverka hur vi arbetar i kursen. 

 
Under läsåret 2015/2016 fick vi genom Skolinspektionens riktade granskning bra skjuts på 
värdegrundsarbetet och kunde säkerställa att vi arbetade enligt författningens krav. En av de 
viktigaste förbättringarna var utvecklingen av rutinerna kring att anmäla och utreda kränkande 
behandling.  
 

Våra resultat och analyser 
Funktionell kvalitet 

Kunskapsresultat 

Andel elever med gymnasieexamen (per program) 
 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika 
krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på 
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 
 
Krav för gymnasieexamenför elever på högskoleförberedande program:  

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

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



 
*Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS och egna sammanställningar.  
 
I första kullen som tog examen i GY11 år 2014 kunde ProCivitas Växjö notera en nedgång i antalet 
elever med examen (jämfört med andel elever med slutbetyg). Resultatet gjorde att vi påbörjade ett 
förändringsarbete i processer och uppföljning av elever som gav mycket goda resultat. Läsåret 
2015/2016 kunde vi se en markant förbättring i måluppfyllelse som vi var mycket stolta över. Läsåret 
2016/2017 backade vi dock något gällande detta. Vår analys visar att det handlar om att ett antal 
elever inte fick sin examen i år, trots att vi har arbetat aktivt med anpassningar på olika sätt samt i 
förekommande fall också upprättat åtgärdsprogram för att de ska nå examen.  

Jämfört med riket står vi oss fortfarande mycket bra på Ekonomi- och Samhällsprogrammen. 
Naturprogrammet ligger i år lite lägre än riket. Totalt för skolan ligger vi dock fortfarande klart över 
snittet på andelen elever med examen.  

Vi har i dessa resultat förstått att vi behöver bevaka eleverna än mer i vårt digitala verktyg Early 
Warning System (EWS). Genom att tidigt identifiera problem i studiegången för enskilda elever är det 
möjligt att via samtal, anpassningar och åtgärder höja måluppfyllelsen för alla till nästa år. Vi kan inte 
skönja specifika utmaningar i ett visst ämne. Ett fåtal av eleverna som inte nått examensmålen har 
haft olika utmaningar som är kopplade till sjukdomsperioder eller diagnoser.  Vi har därför sett ett 
ökat behov av kunskap kring metodik och pedagogik med elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Av den anledningen påbörjade vi under vårterminen 2017 ett antal 
utbildningsinsatser samt coachning för personalen, ledd av elevhälsoteamet, för att förebygga att 
elever med NPF inte når godkända betyg. Detta arbete har dock inte slagit igenom i måluppfyllelse 
under detta läsår, men kommer förhoppningsvis påverka nästa års resultat mer positivt.  
 
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
 
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F 
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har 
erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) samt på elever 
med examen. 
 



 
*Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS och egna sammanställningar. 
 
 

 
*Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS och egna sammanställningar. 
 
De genomsnittliga betygspoängen på avgångsbetygen ligger på samma nivå på alla program som 
föregående läsår. Här ligger ProCivitas Växjö över riksgenomsnittet på skolan totalt. 
Naturprogrammet haltar dock i jämförelse med riket. Vår uppfattning är att vi behöver se över och 
arbeta med att stärka betygssnitten för Naturprogrammet då vi anser att vi bör ligga högre än 
rikssnittet även på detta program. Ett riktmärke är att titta på de betygssnitt eleverna har med sig in 
från grundskolan och jämföra med de snittbetyg de har med sig ut. Här bör finnas någon grad av 
added value eller åtminstone i samma nivå.  

Elever som tagit examen inom tre år 
 
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. 
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning 
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat 
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2013/14 och tog examen 
2016. 
 



 
Källa: SIRIS. 
Genomströmningen på elever - måttet som anger hur många elever som tagit gymnasieexamen inom 
tre år - har detta år höjts markant för hela skolan. För skolan som helhet har höjningen varit 19,7 
procentenheter - från 74,2% till 93,9%. Största höjningen står Ekonomiprogrammet för: med 22 
procentenheters höjning är det i år så att 100% av de elever som startade sin Ekonomiutbildning för 
tre år sedan tog studenten i år.  
 
Nationella prov 
 
Här presenteras resultaten av de nationella för VT17. Resultatet bygger på egna sammanställningar. 
Riksgenomsnittet för VT17 publiceras i oktober.  

 
 

A B C D E F Summa 

ENGENG05 7% 20% 31% 28% 14% 0% 100% 

ENGENG06 8% 16% 34% 23% 16% 4% 100% 

MATMAT01b 3% 13% 20% 17% 38% 8% 100% 

MATMAT02b 1% 1% 5% 18% 30% 44% 100% 

MATMAT02c 5% 0% 32% 32% 32% 0% 100% 

MATMAT03b 1% 11% 8% 21% 34% 25% 100% 

MATMAT03c 19% 11% 22% 33% 15% 0% 100% 

MATMAT04 11% 17% 11% 17% 44% 0% 100% 



SVASVA01 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100% 

SVASVA03 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

SVESVE01 8% 14% 32% 25% 21% 1% 100% 

SVESVE03 14% 17% 31% 24% 11% 3% 100% 

Summa 7% 13% 24% 23% 23% 9% 100% 

Källa: egna sammanställningar. 
Resultaten för årets nationella prov har generellt varit goda och visar att de flesta av ProCivitas 
Växjös elever lyckas nå E eller högre betyg i kurserna för engelska eller svenska.  Några av 
matematikkurserna uppvisar dock lite annorlunda siffror och dessa resultat anser vi att det finns 
anledning att kika närmare på. Under året som kommer ska ProCivitas Växjö arbeta med 
utvecklingsområdet Lärmiljöer. Inom ramen för detta finns utrymme att utveckla 
matematikundervisningssituationerna så att måluppfyllelsen i matematik kan höjas. 
 
Värdegrundsresultat 

Elever såväl som pedagoger upplever trygghet på ProCivitas Växjö men så länge som siffrorna inte är 
100% så arbetar skolan vidare med att vara en plats där alla känner trygghet och beter sig 
respektfullt. Ett respektfullt bemötande i alla relationer och möten mellan elever och elever och 
mellan elever och personal anser vi är viktigt.  
När det gäller arbetsro på skolan ser vi med tillförsikt fram emot januari 2018 då vi tar i bruk 1000 
extra kvadratmeter. Det betyder fler kvadratmeter som eleverna kommer att spridas ut på. Fler 
klassrum och fler gruppytor för studier. Vi är övertygade att detta kommer ge effekt på upplevelsen 
av att ha arbetsro på skolan.  

I värdegrunden är det också viktigt att eleverna upplever att de får information så att de därmed ges 
möjlighet att förbättra sina prestationer. Eleverna på ProCivitas upplever inte alltid att 
återkopplingen från lärare är tillräckligt god. Här har vi ett viktigt arbete att göra. Det är anledningen 
till att vi i utvecklingsmålen för 2017/2018 kommer att arbeta vidare med det vi bedömt är viktigt för 
att kunna utveckla eleverna så att de når målen i större utsträckning och så att de uppfattar att de får 
återkoppling i större utsträckning för att kunna nå sina mål. För pedagogernas del innebär detta att 
årets utveckling kommer att beröra hur man skapar goda relationer med eleverna, får till trygghet 
och studiero i klassrummet, skapar ett kollegialt lärande, samplanerar, lär ut studieteknik och 
använder bättre metoder för återkoppling.  

Upplevd kvalitet 
Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I 
elevenkäterna som genomförs årligen i januari ställs frågor kring elevernas nöjdhet, trivsel, och i hur 
hög grad de skulle rekommendera sin skola.  
 
En viktig parameter för elevernas trivsel är rekommendationsgraden, dvs elevernas benägenhet att 
rekommendera skolan till blivande elever. Här kan vi se en uppgång från föregående år med sex 
procentenheter, från 79 till 85. Vårt mål är att rekommedationsgraden ska vara 90. För att nå till 
målet måste vi varje dag arbeta med kvalitet i utbildningen men även med relationer till våra elever. 



Detta tror vi är en nyckel till att nå uppsatta mål. Relationsskapandet börjar från dag ett och pågår 
dagligen under elevernas skoltid och även efter avslutade studier. Vi vill skapa en familjär känsla för 
ökad trivsel, motivation och måluppfyllelse. Där man trivs, där mår man bra och där kan man 
prestera. Att investera i goda relationer kan betyda väldigt mycket för en elevs framtid. Att skapa och 
bibehålla goda relationer finns med oss under varje läsår.  
 
Upplevelsen av trivsel, studiemiljö och undervisning uppvisar i år en svag nedåttrend. Den är liten 
men det är viktigt att vi bevakar och försöker se vad det kan indikera på.  I detta arbete krävs att vi 
arbetar vidare med att skapa goda relationer med eleverna och det framgångsrika arbete vi gjorde 
föregående år med trygghet och studiero i klassrummet. Vi vet också att trivsel är kopplat till 
studiero och här är ju ett arbete påbörjat med att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att skapa 
fler ytor i klassrum, grupp och uppehåll. Förhoppningsvis kommer de nya lokalerna som vi får ta i 
anspråk i januari 2018 att göra trivseln högre.  
 
Användning och infrastruktur av IT är på ProCivitas god, men inför året som kommer har vi för avsikt 
att stärka vårt pedagogiska IKT-arbete genom att tydligare föra fram IT-relaterade pedagogiska frågor 
på agendan. I ett första steg inför läsåret 2017/2018 har vi förtydligat IKT-pedagogens roll. Vi 
kommer även att arbeta mer strukturerat utefter en matris där vi kronologiskt följer upp IT-frågor 
som är kopplade till vår pedagogiska verksamhet, tex gällande kunskaper kring kompensatoriska IT-
hjälpmedel, upphovsrätt, publicering på nätet mm. 
 

 

Källa: Markör. 

 

Årets fokusområden 

Inför läsåret 2016-2017 valde ProCivitas Växjö två fokusområden att arbeta extra med;  
• Gemenskap för trygghet och studiero för ökad måluppfyllelse 

• Samarbete för undervisning och kollegialt lärande 

 
Gemenskap för trygghet och studiero för ökad måluppfyllelse 
I detta fokusområde har vi utifrån John Steinbergs forskning och genom arbete i arbetslagen - med 
stöd av specialkompetensen i elevhälsoteamet - diskuterat fram ramar för trygghet och studiero i 



klassrummen. Vi har infört klassråd som genomförts tre gånger per termin, låtit varje klass skapa 
trivselregler för klassrummet och utfört skolledarobservationer som sedan fått ligga till grund för 
diskussionsunderlag gällande framgångsfaktorer och kritiska situationer i klassrummet, såväl som 
identifikation av mogna och omogna grupper. Vår bedömning är att vi genom detta arbete 
framgångsrikt skapat tryggare klassrum och tryggare lärare. 
 
Samarbete för undervisning och kollegialt lärande 
Arbetet har gjorts skolövergripande i ämnesgrupper med ämnes- och metodikfokus med hjälp av 
specialkompetensen i elevhälsoteamet. Förstelärare har ansvarat för utveckling av arbete med 
återkoppling, studieteknik, utvecklingssamtal och mall för skrivande. Förstelärare har ansvarat för 
det kollegiala lärandet. Vår bedömning är att vi flyttat oss i rätt riktning i mycket av kollegialt lärande 
- från att varit ganska anonyma i arbete med det kollegiala lärandet till att det tydligt finns på 
agendan och är kopplat till utvecklingsmål.  

 

Åtgärder för ökad utveckling 
Inför läsåret 2017-2018 har ProCivitas Växjö valt sex fokusområden att arbeta extra med;  

• Ökat samarbete för undervisning 
• Kollegialt lärande 

• Minskad stress 

• Lärmiljöer – fysisk, pedagogisk och psykosocial 

• Studieteknik 

• IKT-utveckling 

 

Under läsåret 2015/2016 gjorde vi ett omfattande arbete med skolutveckling med fokus på det 
systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för projektet “Bra Blir Bäst”(BBB). Detta arbete har 
fortlöpt under 2016/2017. Utifrån ramverktyget i BBB satte vi flera utvecklingsområden som gett 
goda resultat. Vi har även inför läsåret 2017/2018 varit noggranna med att begränsa antalet 
utvecklingsområden samt att vi vill bygga vidare på det goda arbetet och de goda resultat som 
föregående års arbete gett.  

 
Vi utgick från ramverktyget och ställde tillsammans med personal en ny diagnos. Denna visar stora 
förbättringar på många områden. I arbetet tog vi med oss analyser av våra elev- och 
medarbetarenkäter och valde utifrån detta två utvecklingsområden.  
 



 

 

Ökat samarbete för undervisning 
 
Under föregående läsår arbetade vi med skapa större trygghet och studiero i skola och under varje 
lektion. Våra satsningar stärkte vår medvetenhet om vikten av att kontinuerligt arbeta förebyggande 
för att motverka grupperingar och otrygghet.  
 
Utifrån resultaten från elev- och medarbetarenkäter under 2017 framkom att det finns ett glapp 
mellan elevers och lärares upplevelse av frågor kring hur väl läraren motiverar, förklarar och skapar 
lust för eleven att lära sig mer. Lärare och elever var däremot överens om att det kan vara svårt att få 
arbetsro i skolan.  Vår bedömning var därför att alla lärare behöver vidareutveckla sitt kunnande och 
sin förståelse om lärmiljöer för att kunna leda arbetet i klasserna, samt att vi som skola behöver 
fortsätta synliggöra och diskutera pedagogiska metoder för fungerande lärsituationer - inte för att 
komma fram till “best practice” utan för att öka vårt kollegiala lärande. Vi ser också behov av att 
lärare fortbildas i vikten av en god psykosocial lärmiljö, av ett positivt bemötande, höga 
förväntningar, lärarens/ledarens betydelse, samt att hela kollegiet behöver samtala kontinuerligt om 
vår gemensamma elev- och kunskapssyn. 
 
Kollegialt lärande 
 
Föregående läsårs valda utvecklingsområde mot ökat kollegialt lärande gav ett gott resultat. Syftet 
var att arbeta vidare mot ännu bättre måluppfyllelse och minskad stress för elever såväl som 
personal.  Fokusområdet här blir att ha en inriktning på det kollegiala lärandet som handlar om 
studieteknik. 
 

Kollegialt lärande:  
• Arbetet görs skolövergripande i olika gruppkonstellationer vilka är skapade utifrån rådande 

behov.  
• Förstelärare ansvarar för utveckling av det kollegiala lärandet. 

 
Arbetet är organiserat i fyra perioder där period 1 och 3 ligger vid första halvan av respektive termin 
och inbegriper utbildningsinsatser för personalen. De kommer ledas av förstelärare och personal från 
elevhälsoteamet och fokusera på förväntningar, studieteknik och lärmiljöer. Under period 2 och 4 
kommer lärarna arbeta i en mindre grupp med auskultationer, lärande samtal och co-coaching enligt 
en modell av John Steinbeck. 
  



 
Förebygga psykisk ohälsa och minska stress 
 
Arbetet med att minska stress har varit pågående under flera läsår då det är ett av våra övergripande 
mål. Elever uttrycker att de upplever stress, framförallt under vissa perioder under läsåret, och har 
uttryckt ett behov av mer kunskap kring stress och psykisk ohälsa: begrepp, förebygga, signaler, 
möjliga åtgärder etc. Elever upplever också stress kring sina studier, att de inte når de studieresultat 
de önskar och att de i några fall känner att hälsan påverkas. Vi kommer därför genomföra olika 
utbildningsinsatser och arbeta förebyggande på olika sätt. Viktigt tror vi dock att det är att vi pratar 
mer om vad psykisk ohälsa är, hur det påverkar oss, vilka stressorer som kan finnas etc.  

 
Lärmiljöer - fysisk, pedagogisk och psykosocial 
 
En god lärandemiljö i klassrummet är en av de viktigaste grundförutsättningarna för lärande. En god 
lärandemiljö är inte bara viktigt för elevernas lärande utan även för lärarens välbefinnande och rätt 
till en bra arbetsmiljö. Läroplanen för gymnasiet genomsyras av lärmiljöernas betydelse för både 
kunskapsutveckling och social utveckling.  
 
Vi har identifierat tre aspekter av lärmiljö som är viktiga att beakta och som vi kommer att arbeta 
med under läsåret:   
 

• Fysisk lärmiljö 
I detta ingår: Klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och 
ljusmiljö, synintryck, möbler, möblering och inredning. 

 
• Pedagogisk lärmiljö 

I detta ingår: Arbetssätt, metoder, struktur, tydlighet, flexibilitet, extra anpassningar, 
särskilt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, digitala resurser, schema, bild- och 
teckenstöd 

 
• Psykosocial lärmiljö 

I detta ingår: Värdegrund, socialt klimat, trygghet och gemenskap i skolan samt 
undervisningsgruppen, bemötande och relationer mellan lärare, övrig personal och 
elever 
 

Studieteknik 
 
När eleverna börjar på gymnasiet förväntas de ta ett stort ansvar för sina studier.  Ju längre de 
kommer i sina studier, desto högre krav på självstudier kommer ställas. Detta kräver motivation, 
självdisciplin, koncentration och planering. Därför blir studieteknik ett viktigt verktyg för att eleverna 
ska lyckas med sina studier och samtidigt få tid till annat.  
  
Vi upplever att många elever inte vet hur man studerar och planerar upp sina studier. Det skapar 
stress hos eleverna och de når inte sina uppsatta mål. Många elever kan vara mer fokuserade och 
utnyttja lektionstiden bättre. Sen några år tillbaka har eleverna fått en gemensam föreläsning i 
studieteknik samt tittat på två filmer i studieteknik, en med allmänna tips och en i matematik. Några 
punktinsatser som inte riktigt har följts upp. Utifrån detta har vi detta läsår valt att ta ett mer 
gemensamt grepp kring studieteknik och förtydligat både insatserna men framförallt att det är 
fokusen för vårt kollegiala lärande, dvs hur kan vi arbeta med hela lärmiljön och studieteknik.  
  



IKT-utveckling  
 
På skolan har vi under senare år sett ett ökat behov av utbildning för eleverna i grundläggande 
kunskap och användning av sina datorer. Rätt använd i klassrummet ger datorn eleven möjlighet till 
en fördjupad kunskapsbildning. Under läsåret 17/18 introduceras därmed vår variant av ett 
datorkörkort där planen är att för Åk1 börja med grundläggande kunskaper följt av en progression 
över deras kommande år där i Åk3 fokus ligger på att förbereda eleverna på digitala arbetssätt 
anpassade för vidare studier. 

För personalen introduceras en digital guide i form av en hemsida med länkar, information och 
videoguider vad som förväntas av personalen i det digitala arbetet, policydokument och 
förväntningar. Dessutom sker ett utskick med IKT-nyheter och pedagogiska tips veckovis och vår IKT-
Pedagog kommer även hålla i ett antal workshops för personalen under läsåret. 

Utifrån den handlingsplan som framkom från LIKA-utvärderingen har vi även valt ut ett antal punkter 
som fokuserar på ledningsarbetet med fokus på ledningsdokument och handlingsplaner. 
 

 

 

 
 
 


