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1. Fakta och organisation

1.1

Bakgrund

ProCivitas Privata Gymnasium AB är ett fristående gymnasieföretag inom AcadeMedia och som
ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieskolor. ProCivitas erbjuder i skrivande stund
studieförberedande utbildningar vid fem skolor – Helsingborg (start 1997), Växjö (start 1999),
Malmö (start 2002), Lund (start 2014) och Stockholm (start 2017).
ProCivitas har som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola. Vi arbetar för att skapa
bästa tänkbara skolmiljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare och
studiemotiverade elever. Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna har mycket att
säga till om på skolan. Det existerar mycket sällan skadegörelse och det råder ordning och reda
på skolorna, något som vi ser som en självklar förutsättning för goda studieresultat.

Skolan har en stark koppling till det lokala näringslivet bl.a. genom gästföreläsningar och ett väl
utbyggt mentorsprogram där alla elever i åk3 erbjuds en egen mentor från näringsliv,
organisationer eller universitet. Vi samarbetar också med företag och organisationer i Växjö
med omnejd.

I vår vision att sträva mot att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola krävs att vi har en tydlig
målsättning i det vi gör. Vi vill att varje elev som kommer till oss ska få en Guldbiljett till
framtiden. Tillsammans laddar vi biljetten med kunskaper och färdigheter som ska ta dem till
sina drömmars mål. Vi vill att våra elever ska få känna sig som vinnare.
”Att känna sig som en vinnare på ProCivitas är en känsla eller ett sinnestillstånd där en
elev, som oberoende av sin bakgrund och oberoende av sina förutsättningar, ges möjlighet
att utveckla sina förmågor och färdigheter, sin självkänsla och inre drivkrafter för att
vara väl förberedd för framtiden”

Skolans strävan mot att uppfylla visionen kan sammanfattas i våra övergripande och
gemensamt beslutade mål:
Inre mål:

❏ Att arbeta för ökad måluppfyllelse
❏ Att arbeta med stresshantering och bättre hälsa
❏
Yttre mål:
❏ Att arbeta för en attraktiv skola/arbetsplats för att stärka varumärket och säkerställa
sökandebilden
❏ Att i stor utsträckning nätverka med företag, organisationer och universitet, grundskolor

Inom Academedia har det initierats ett projekt under namnet Bra Blir Bäst (BBB). Detta projekt
genomfördes på ProCivitas första gången under 2015/2016. Projektet syftar till att utmana oss
själva – i vår bild av vår egen verksamhet och i viljan att förändras. Gemensamt ska vi inom
skolan skapa en förståelse av nuläge och en målbild som engagerar oss alla samt genomföra
viktiga förändringar som ger effekt. Målet är att stärka personalens engagemang och
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ledningsfokus på identifierade förbättringsområden samt säkerställa författningarnas krav på
oss. Till läsåret 2017/2018 har vi för tredje gången använt BBB-verktyget för att sätta
utvecklingsmål.

1.2

Elever

Antalet elever på skolan läsåret 2017/2018 var 337. Vi har under två år, dvs med årskullarna
1999 och 2000 upplevt en nedgång i antal elever. Nedgången speglar demografin i Sverige.
Läsåret 2017/2018 bröts trenden och vi kunde ta in fler elever.
Könsfördelningen är relativt jämn totalt sett men kan skilja avsevärt i vissa klasser tex
idrottsklasser med en större andel killar. Klasstorlekarna varierar mellan 20-34 elever. Våra
elever kommer oftast från hem med god studietradition
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1.3

Ledning och organisation

1.4

Personal

Inför läsåret 2017-2018 kunde vi med stor trygghet fortsätta i den ledningsorganisation som
skapades för ett par år sedan. Rektor tillsammans med biträdande rektor och tre
programansvariga bildar skolans ledningsgrupp. Vi betonar även att alla på skolan tillhör och
arbetar med elevhälsa. Elevhälsoteamet är uppbyggt för att möta de behov vi har med våra
elever och för att säkerställa författningens krav.

Behörigheten bland skolans lärare är god. Under 2017/2018 var behörigheten 87,4%. Läsåret
innan var behörigheten 90,1. Detta är klart över rikssnittet. De lärare som under läsåret inte
varit behöriga har varit ett par visstidsanställda samt en disputerad.
Lärartätheten låg på 18,8 elever per lärare jämfört med 19,7 under föregående läsår och 22,4
under 2015/2016. Detta kan tyckas vara högt, Riket ligger 2017/2018 på 11,7, men det är
viktigt att komma ihåg att ca 100 elever får sin specialidrottsutbildning externt via

4

samarbetande föreningar samt att ProCivitas lärare har relativt många undervisningstimmar
per lärare.

ProCivitas har fyra förstelärare, tre av dessa är programansvariga medan den fjärde är
förstelärare i matematik. Uppdraget som förstelärare innebär att arbeta för samarbete för
undervisning och kollegialt lärande. Uppdraget har i syfte att höja undervisningskvaliteten i
skolan och utveckla verksamheten för högre måluppfyllelse. I uppdraget ingår ex det för
tidigare år beslutade fokusområdet studieteknik samt det uppdrag Academedia ålägger
förstelärarna.

Skolans administration består av tre personer med olika administrativa funktioner. Dessa är
indelade i 1) avancerad admin inom bl.a. Schoolsoft, 2) stödfunktion för personal och elever
samt 3) data och IT-stöd samt 4) lokalansvar (lokalvård, felanmälan, skyddsronder etc.).

Lunchen är kanske den viktigaste schemapositionen varje dag för eleverna. Därför är det av stor
vikt att vi erbjuder eleverna en välsmakande och nyttig lunch. ProCivitas kockar har mycket
höga mål med den mat som serveras. I Restaurang ProCivitas arbetar fyra kockar och en
diskare. Enheten fungerar självständigt där köksmästaren är arbetsledare.

1.5

Elevhälsa

Elevhälsoteamet (EHT) träffas varje torsdag mellan 8.30 - 10.00 och de träffarna leds av
biträdande rektor. Med på EHT-mötena är: kurator, skolsköterska, specialpedagog,
skolpsykolog (var 4e vecka), skolläkare (2 ggr/termin samt tillgänglig för konsultation), samt
rektor.

Under EHTs möten avhandlas elev- och gruppärenden, klasskonferenser planeras och följs upp
och förebyggande samt främjande arbete planeras och följs upp.

Samverkan med övrig personal sker vid behov, i bokade handledningsmöten, efter
lärmiljöobservationer, via mail etc. men också strukturerat. Varannan måndag är all personal
med på pedagog-och elevvårdsmöte där EHT återkopplar kring elever och där elevärenden och
oro lyfts från personalen. Sedan arbetar kontaktlärare eller ämneslärare vidare med
elevärendet ihop med personal i EHT. EHT är också aktiva och ledande i det kollegiala lärandet
kring metoder för inlärning, lärmiljöernas betydelse för inlärning och hur vi kan arbeta för ökad
ledning och stimulans, fungerande extra anpassningar och särskilt stöd. Ett annat fokus för
arbetet med elevhälsa är att minska stress och öka elevernas välmående och trygghet.
Vi arbetar utifrån att elevhälsoarbetet är allas ansvar och görs av all personal på skolan, i
klassrummen och i andra lärsituationer. I detta arbete fungerar EHT som en motor och som ett
bollplank kring frågor om ledning och stimulans, extra anpassningar, trygghet och studiero,
värdegrund, stresshantering etc.

Under föregående läsår arbetade vi aktivt med olika förebyggande och främjande insatser. Detta
finns beskrivet i Elevhälsoplan, ProCivitas Växjö, 2017-2018. Utvärderingen visar att insatserna
var värdefulla, men att vidare arbete med teambuilding, grupper och status, lärmiljöer, och
stresshantering behövs. Det vi behöver lägga än mer fokus på under nästkommande läsår är
närvarofokus samt resultatuppföljning.
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1.6

Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

När en elev befaras att inte nå kunskapskraven eller möter andra svårigheter i lärmiljön har vi
rutiner för hur vi går tillväga för att hjälpa eleven. När lärare uppmärksammar detta är rutinen
att ämnesläraren eller kontaktläraren (beroende på orons art) först pratar med eleven och att
sedan gör anpassningar. Oron och anpassningarna lyfts på pedagog- och elevvårdsmöte där
kontaktläraren, andra ämneslärare och EHT gemensamt problematiserar och försöker hitta
lösningar. Kontaktlärarens roll är att ha en samlad bedömning av elevens studiesituation och
mående.
Uppföljning och utvärdering sker på nästa pedagog- och elevvårdsmöte. Då beslutas om
anpassningarna har varit tillräckliga eller om en kartläggning av elevens studieförmåga alt
åtgärdsprogram behövs. Elevhälsoteamet, som fram till detta steg främst haft en handledande
roll, får nu också en kartläggande eller utredande roll. Om åtgärdsprogram ska upprättas gör
specialpedagog det i samråd med ämneslärare, kontaktlärare, elev och vårdnadshavare.
Studieanpassningar och åtgärdsprogram förmedlas till ämneslärare och kontaktlärare på
pedagog- och elevvårdsmöten.

1.7

Arbete med studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning, SYV, är ett uppdrag för all personal på skolan. Studie- och
yrkesvägledarens uppdrag är att informera alla elever kring de val som ska göras de olika
årskurserna och arbeta för att eleverna ska kunna göra ett så klokt val som möjligt utifrån sina
egna förutsättningar och mål.

Hos studie- och yrkesvägledare kan eleverna få vägledning och information om utbildningar,
yrken och den aktuella arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledaren fungerar som en
framtidscoach för de som är villrådiga. Funderingar som kan diskuteras när eleverna söker upp
studie- och yrkesvägledaren är bland annat;
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

1.8

elevens framtid
när eleven har svårt för att bestämma dig
när eleven inte vet vad hen vill
när eleven är orolig för om hen ska klara sina pågående studier
när eleven inte trivs på sitt program
när eleven vill ha hjälp med sina kursval i gymnasiet
när eleven är osäker på vad som krävs när hen ska söka en utbildning eller ett arbete
efter gymnasiet

Arbete med frånvaro och avhopp

Våra elever har generellt god närvaro. Det är viktigt för oss att prata med eleverna kring
närvarons betydelse för goda studieresultat. Vi mäter närvaron i varje klass under ett läsår samt
jämför och analyserar frånvaron. Trots den generellt goda närvaron kan vi se att elever som ej
når examen har en högre frånvaro. Detta kommer vi att arbeta med läsåret 2018/2019.
Skolans arbete med att kartlägga frånvaro har under 2017/2018 visat sig ha vissa brister. EHT
har haft ansvaret för att kartlägga frånvaro genom samarbete med kontaktlärare. Kontaktlärare
har ansvarat för att dokumentera, föra samtal med eleven, kartlägga orsaker till frånvaro (i
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dialog med EHT) och vid behov skicka underlag för hög frånvaro till CSN. Endast i de fall där
frånvaron har varit mycket hög har EHT klivit in för att kartlägga elevens hela studiesituation,
där frånvaro ibland har visat sig vara en faktor. Stort ansvar har alltså legat på kontaktläraren.

EHT har dock lyft frånvaro löpande som ett fokus under årets EHT-möten. Administratör som
ansvarar för sjukanmälan har var inbjuden 1 gång/månad för att delge information om vilka
elever som har hög sjukanmälan. Utifrån det har vidare kartläggning om elevens studiesituation
gjorts. Då har EHT tittat på faktorer som
❏
❏
❏
❏
❏

närvaro
sena ankomster
vilka ämnen som ev. eleven har större frånvaro på
screeningresultat
allmän studiesituation

Elevens situation har också lyfts på pedagog- & elevvårdsmöten för att samla mer information
och sedan har elev och vårdnadshavare bjudits in till möte med kontaktlärare och personal från
EHT. Vid behov har även observationer i klassrumsmiljö gjorts av EHT-personal.

Skolan har följt följande rutin för frånvarohantering under läsåret 2017/2018:
Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till 4 timmar eller mer under en månad, bör
skolan rapportera det som skolk till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen.
Rapportering sker i tre steg:
1. Elev kontaktas och meddelas vilka konsekvenser frånvaron kan leda till. Alla kontakter med
elev skall noteras i elevkortet i Schoolsoft. Ansvarig kontaktlärare ansvarar för kontroll av
elevers frånvaro. Detta skall göras en gång per vecka. Om elev är omyndig skall vårdnadshavare
kontaktas av kontaktläraren och meddelas vilka konsekvenser oanmäld frånvaro kan leda till.
Kontakter med vårdnadshavare dokumenteras i elevkortet i Schoolsoft.

Myndiga elever:
Samma process gäller för myndiga elever förutom kontakten med målsman. En myndig elev är
beträffande sin skolgång självständig gentemot sina föräldrar. Vi får därför inte kontakta
målsman rörande elevens skolgång och frånvaro. Däremot kan skolan informera föräldrarna om
att uppgifter om att elever har varit frånvarande som regel är offentliga. Föräldrarna kan därför
själva kontakta skolan för att få reda på uppgifterna.
2. Om den olovliga frånvaron fortsätter utfärdas en skriftlig erinran till eleven. Om elev
är omyndig skickas denna erinran till vårdnadshavare. I erinran framkommer tydligt vilka
konsekvenser fortsatt oanmäld frånvaro kan ge. Det skall även framkomma att ärendet
skickas vidare till CSN om ej förbättring sker. Mallen för den skriftliga erinran finns på
Schoolsoft. Kopiera erinran och spara.

3. Rapportering till CSN görs av administration som mailar ut när det är dags för CSNrapportering (ca en gång per månad). Om ingen förändring gällande närvaron har skett till
de elever som fått en skriftlig erinran ska anmälan till administrationen ske. Ge kopian av den
skriftliga erinran till administrationen (del av underlaget till CSN).
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Utvärderingen visar att skolan behöver en mer fungerande rutin kring frånvarohantering och
därför har ansvaret om rapportering lyfts från kontaktlärare till administratör. Närvarofokus
kommer nu lyftas var sjätte vecka på pedagog- & elevvårdsmöten, samt varannan vecka på EHTmöten. Administratör ansvarar för att dokumentera antal frånvarotillfällen och att skicka
underlag till EHT för ev. beslut om att skolan ska skicka vidare underlag till CSN.
Kartläggningsarbetet där kontaktlärare, ämneslärare och EHT-personal ger en samlad bild
kommer fortsatt komplettera den information som framkommer i samtal med elev och
vårdnadshavare.
Skolan kommer också under året fortsatt kartlägga vilka faktorer som bidrar genom att titta på
de faktorer som European Agency for Special Needs and Inclusive Education har tagit fram om
just skolfrånvaro och skolavhopp. Där har de identifierat tre processer som leder till
riskfaktorer:

1. Push-out är processer inom skolan som ökar risken för att elever ska hoppa av
eftersom de marginaliseras och hamnar i utanförskap. Det är faktorer i skolans
organisation och verksamhet som leder till avhopp.
2. Pull-out är processer utanför skolan som drar eleven ut ur skolan, t ex arbete eller i mer
negativa fall gäng och kriminalitet.
3. Fall-out är processer hos eleven som leder till att eleven tappar intresse för lärande och
delaktighet. Droger men också ett jobb som är roligare kan vara fallout-faktorer.

Vårt fokusområde är att inta ett relationellt perspektiv.. All personal i skolan har som uppgift att
bemöta eleverna efter bästa förmåga för det är i de relationsskapande mötena som framgång
skapas. Vi har som uppgift att arbeta med att förbättra skolans organisation kring elever med
frånvaro, att förstå elevens livssituation i och utanför skolan och att arbeta med elevens känsla
av motivation och delaktighet. Vi behöver arbeta mer likartat i klassrum för att kunna skapa
naturliga anpassningar som kommer alla elever till godo. I detta arbete som pågår ligger det
förhållningssätt vi gemensamt har i klassrummet mot tex mogna och omogna grupper.

1.9

Skolbibliotek

Dagens skolbibliotek uppfyller inte till fullo författningens krav på ett skolbibliotek. ProCivitas
har inlett arbetet med att bygga upp ett skolbibliotek utifrån gällande krav: (Skollagen 2:36) dvs
en ”Gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas
förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas
lärande”
Två viktiga steg krävs för att möjliggöra en uppbyggnad. 1) En lokal avsedd för ändamålet.
Denna lokal kunde vi inviga i januari 2018. 2) En strategisk plan för uppbyggnad av resursen.
Denna är utformad och implementering kommer att inledas så snart lokalen är färdigställd.

I den strategiska planen arbetar vi för att skapa en gemensam och ordnad resurs av medier och
information på plats i skolan som ställts till elevernas och lärarnas förfogande. Vi vill skapa en
dynamisk miljö för elever och personal, inte bara ett rum med böcker.

Utbyggnad av skolbibliotek
Vi avser att bygga upp ett skolbibliotek utifrån gällande krav: (Skollagen 2:36) ”Gemensam och
ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som
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ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”
Ökad tillgänglighet
Eftersom skolbiblioteket skall genomsyra hela skolans verksamhet måste det vara tillgängligt
under hela skoldagen samt vara organiserat för att möta våra elevers olika behov och
förutsättningar. Vårt bibliotek är därför inrett centralt i korridoren och är öppet för eleverna
varje dag mellan kl. 07.00-19.00. Biblioteket är inte bemannat och vi kommer initialt inte att ha
någon utlåningsverksamhet.

Utvärdering
Det bästa instrumentet för att kvalitetsutveckla biblioteksverksamheten så att vi förstår dess
betydelse för elevernas lärande och resultat är genom utvärdering. Därför kommer bibliotekets
verksamhet utvärderas varje läsår. I utvärderingen svarar eleverna på frågor rörande
bibliotekets tillgänglighet och innehåll samt om biblioteket är ett verktyg för deras lärande.

Resurser i biblioteket
Biblioteket syftar till att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt bidra till
deras språkinlärning. Eleverna kommer därför att ha tillgång till skönlitteratur, tidskrifter samt
facklitteratur knutna till ämnesplanerna. Vi har elever från andra länder och kulturer och
tillgodoser deras eventuella behov av litteratur av mer lättläst karaktär. Vid behov och
önskemål köps litteratur skriven på elevens hemspråk in.
Våra elever har tillgång till en egen dator och i denna tillgång till bland annat NE.se. Skolan har
kommit långt vad gäller 21st Century Skills och ser därför datorn som en naturlig del i
undervisningen. Skolbiblioteket kommer att innehålla litteratur som är knuten till skolans
läroplan och kursplaner. Framöver kommer vi även att se över möjligheter till personalresurs
kopplad till biblioteket.

1.10 Lokaler

Skolans lokaler är funktionella med traditionella klassrum och övriga elevytor. Klassrum,
labbsalar är utrustade för att kunna genomföra en god undervisning.

I de undersökningar vi har företagit kan vi se tydligt att eleverna uppfattar sin studiemiljö som
trygg. Däremot har vi även kunnat se att det är svårare med arbetsro. I klassrummen är det god
arbetsro. Det eleverna och personal fört fram handlar om trångboddhet och brist på studieytor,
grupprum och delvis brist på klassrum.
I januari 2018 utökade vi våra ytor med ca 1000 m2. I de nya ytorna har vi fått tillgång till fem
klassrum, grupprum, bibliotek, arbetsrum och tyst läsesal samt flera nya toaletter.
Skolans bibliotek är beläget centralt i skolan. Här finns arbetsbord, läsfåtöljer samt
referenslitteratur, magasin och både skönlitteratur och facklitteratur till utlåning. Där finns
även kopior av elevernas läroböcker vilka kan användas i biblioteket om eleven av någon
anledning inte har med sin lärobok till lektionen/skolan. Detta bidrar till att eleven kan göra
klart sitt skolarbete innan de reser hem för dagen. Där finns även kopior av de skönlitterära
böcker som läses av hela klasser. Biblioteket är öppet under hela skoldagen.
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I arbetet med att främja och förebygga en god arbetsmiljö och identifiera ev. risker genomförs
tillsammans med skyddskommittén återkommande skyddsronder och skyddskommittémöten.
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2. Kvalitetsarbete

2.1

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 har inte följts upp under 2017/2018.

2.2

Vårt systematiska årsflöde

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:

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 kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september. Huvudman skriver en
motsvarande kvalitetsrapport för verksamheten sammantaget som skickas in till koncernen i
november.

2.3

Våra systematiska processer

Våra systematiska processer utgår från Academediamodellen samt det egna årshjulet för
systematiskt kvalitetsarbete. De undersökningar som görs av verksamheten byggs in i årshjulet
och analyseras av oss såväl som huvudman. Analyserna ger ett underlag för beslut kring
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utvecklingsområden för nästkommande läsår. Till detta använder vi även ett verktyg för
verksamhetsanalys (det tidigare sk BBB-verktyget) för att göra en självskattning av
verksamhetens styrkor och svagheter. Sammantaget är vår bedömning att dessa verktyg och
processer är framgångsrika i vårt skolutvecklingsarbete och leder till en tydlig Verksamhetsplan
som vi kontinuerligt följer upp och dokumenterar under verksamhetsåret .

2.4 Utvecklingsområden 2017/2018
Fram till juni månad har vi sammanställt analyser av resultat och gjort självskattningen.
Resultaten mynnar ut i gemensamt satta utvecklingsområden för kommande läsår. De
utvecklingsområden som beslutades om i juni 2017 var följande:
12

Utvecklingsområde 1 - Ökat samarbete för undervisning, kollegialt lärande och minskad
stress i lärandemiljöer
A) Delområde 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.
“Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och
fysiska skolmiljön” (Läroplan för Gymnasiet 2011).
“Alla som arbetar i skolan ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt
som möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, och samverka för
att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Läroplan för Gymnasiet 2011).
De är tre aspekter av lärmiljö som är viktiga att beakta och som vi arbetade med under det
gångna läsåret:

❏ Fysisk lärmiljö
I detta ingår: Klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljudoch 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

B)
Delområde kollegialt lärande
En förstelärare på ProCivitas i Växjö arbetar för samarbete för undervisning och kollegialt
lärande. Uppdraget har i syfte att höja undervisningskvalitén i skolan och utveckla
verksamheten för högre måluppfyllelse. I uppdraget ingår ex det för året beslutade
fokusområdet studieteknik samt det uppdrag Academedia ålägger.

Föregående läsårs arbete med 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. Personal har under föregående läsår upplevt stress och en
påfrestande arbetssituation med många möten och stor undervisningsbörda.

C)
Delområde studieteknik
När eleverna börjar på gymnasiet förväntas de ta ett stort ansvar för sina studier. En stor del av
veckan kommer även att användas till självstudier ju längre de kommer i sina studier. Det
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.
13

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. Det här läsåret har vi även bjudit in Björn Liljekvist som pratar om
smart arbete, dvs studieteknik, minnesteknik, speed reading och effektiv inlärning.

Utvecklingsområde 2 - Förebygga psykisk ohälsa och minska stress
Elever 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. Personal upplever stress och bristande arbetsro, framförallt under vissa perioder
under läsåret Elever upplever stress kring sina studier, att de inte når de studieresultat de
önskar och att de i några fall känner att hälsan påverkas.
Det förebyggande och hälsofrämjande arbete som främjar närvaro, trivsel och ökad hälsa
i skolan har tagit fokus på ett antal aktiviteter under läsåret.

Vi vill tydligt visa eleverna att goda relationer mellan oss och elever sinsemellan är viktigt för
att nå goda studieresultat. Goda relationer tillsammans med trygghet i skolans alla lärmiljöer är
av största vikt för att nå goda studieresultat. Inledningsvis arbetar vi med eleverna som grupp i
den relationsskapande teambuildningen som vi genomför vid läsårets start med åk1-eleverna.
Denna syftar till att skapa trygghet i gruppen. En trygghet de ska ta med sig i klassrummen för
att kunna prestera.
Det proaktiva screeningarbetet riktar sig till varje elev för att vi ska ha de bästa möjliga
förutsättningar att arbeta med varje individs utmaningar. I screeningarbetet ingår de diagnoser
vi gör i svenska, engelska och matematik. Tillsammans med resultat från grundskolan och de
överlämningssamtal vi bjuder in till med vårdnadshavare vi terminsstart ger oss en god bild av
gruppen och individen.

Arbetet med att främja en go psykosocial lärmiljö har gjort i två aktiviteter under läsåret. 1)
Upp, upp, vi lyfter - ett arbete mot psykisk ohälsa där vi med hjälp av Riksidrottsförbundets
teater och satsning mot psykisk ohälsa vill där tankar, känslor och beteenden som rör psykisk
ohälsa lyfts fram. Den är tänkt att vara ett stöd i elevers egna tankar och reflektioner samt skapa
kraft, vilja och mod att våga prata om det 2) Elever och föräldrar har fått lyssna på
skolpsykologens föreläsning om psykisk ohälsa och det mycket viktiga arbetet i att förstå de
svårigheter våra elever kan hamna i.
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3. Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete
Inför läsåret 2016/2017 genomfördes ett omfattande arbete inom BBB för att stärka vår
gemensamma värdegrund genom att arbeta med fokus på studiero och klassrumsklimat (bla
mogna och omogna grupper). Detta har funnits med oss även inför 2017/2018. Inför läsåret
2015/2016 gjordes även ett omfattande arbete med att omarbeta Plan mot diskriminering och
kränkande behandling (PDK). Vi utgick från Diskrimineringsombudsmannen (DO) verktyg Plan
för skolan. Detta arbete har fortgått under läsåret 2016/2017 samt 2017/2018 med fokus på att
än mer synlig- och tydliggöra arbetet mot kränkande behandling. En viktig del i detta arbete har
varit att skapa bra rutiner för att anmäla samt att följa upp diskriminerande och kränkande
handlingar.
Skolans värdegrund

Skolans värdegrund tar sitt avstamp i den vision vi gemensamt satt för verksamheten.
ProCivitas vision är att vi ska sträva efter att vara Sveriges bästa gymnasieskola. I vår strävan
att nå vår vision vill vi att alla elever ska få känna sig som vinnare.
”Att känna sig som en vinnare på ProCivitas är en känsla eller ett sinnestillstånd där en
elev, som oberoende av sin bakgrund och oberoende av sina förutsättningar, ges möjlighet
att utveckla sina förmågor och färdigheter, sin självkänsla och inre drivkrafter för att
vara väl förberedd för framtiden”

Värdegrunden ska avspeglas i all personals arbete med alla elever i skolans alla lärmiljöer.
Diskriminering och kränkande behandling

Alla i verksamheten ska arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter och
förebygga trakasserier och kränkande behandling. I skolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling kopplar vi tydligt vision och mål med verksamheten och kartlägger,
förtydligar konkreta åtgärder, följer upp och utvärderar de åtgärder som sätts in för att nå vår
vision och våra mål.
Vårt mål är att planen ska vara känd av all personal, alla elever och vårdnadshavare. Alla ska
veta vad planen innebär.

Under läsåret 2017/2018 har vi specifikt arbetat med trygghet i skolans alla lärmiljöer. Ett led i
arbetet med att främja trygghet och studiero för varje elev, samt kunna ge den ledning och
stimulans som eleven behöver för att nå sina mål, arbetar vi på ProCivitas med att klasserna får
diskutera fram sina fem grundpelare för klassrummet samt att pedagogerna har tagit fram
framgångsfaktorer - förhållningssätt för lärare i respektive klass.
Exempel från framarbetade grundpelare av en klass:
❏
❏
❏
❏
❏

Fokus för studiero, samt ta ansvar för sin egen och andras framgång.
Trygghet i klassen och på skolan.
Gemenskap, alla ska känna att de tillhör klassen.
Var trevliga och respektera lärare och kamrater.
Kom med en bra inställning
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I det förstärkta arbetet med klassråd och stormöten med alla klassers klassrepresentanter har
stärkt samarbetet och delaktigheten för elevernas skola, utbildning och undervisning.

Klagomål mot utbildningen

Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Om
elev eller vårdnadshavare har synpunkter så kan de direkt framföras till skolan eller den det
berör. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får
återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till
verksamhetschef/huvudman. Under läsåret 2017/2018 har inga klagomål mot utbildningen
inkommit.
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4. Måluppfyllelse, resultat och analys

Utifrån det systematiska kvalitetsarbete och de utvecklingsmål vi satt för verksamheten samt de
processer och arbete under läsåret är det av vikt att analysera resultat och måluppfyllelse. I
detta arbete är det viktigt att hitta orsaker som förklarar måluppfyllelsen och därmed kunna
arbeta med förbättringar i den egna verksamheten.

4.1

Funktionell kvalitet

Den funktionella kvaliteten inom Academedia handlar om att nå så hög måluppfyllelse som
möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten. Detta gäller såväl
kunskapsmål som värdegrundsmål.

4.1.1 Kunskapsresultat

I första kullen som tog examen i GY11(2014) kunde vi notera nedgång i antalet elever med
examen (jämfört med andel elever med slutbetyg tidigare år). Vi har under några år med GY11
på flera områden skapat ett förändringsarbete i processer och uppföljning av elever som gett
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 och vi har inte riktigt nått
hela vägen fram under 2017/2018.

Andelen elever med examensbevis 2017/2018 ligger för ekonomiprogrammet på 94,4 % av
eleverna med examen, naturvetenskapsprogrammet har 92,6 % av eleverna examen medan
samhällsvetenskapsprogrammet nuddar på 89 %. Vi backar därmed någon procentenhet på SA
och EK medan NA går någon procentenhet framåt. Vi får komma ihåg att det är relativt få elever
per program och därmed slår det procentuellt mycket med någon enstaka som inte får examen.
Resultaten ligger ungefär i nivå med Riket på samma program. Av de som inte får examen är sju
av åtta killar. Främsta anledningen för killarna utan är examen är en mycket hög frånvaro och
där vi då inte har haft möjligheten att hjälp dem i skolan. Här finns självklart andra förklaringar
i sjukdomsperioder och diagnoser och där vi har arbetat med olika anpassningar för att öka
deras möjligheter till examen.

Den genomsnittliga betygspoängen på avgångsbetygen har förändrats något. På EK backar
snittpoängen 0,5 medan NA är 0,6 bättre än föregående år. På SA ligger de kvar på motsvarande
från föregående år. Dessa nivåer skiljer sig inte nämnvärt från Riket i övrigt.
Andelen elever med examen inom tre år (2014-2017) ligger på EK och SA klart över Riket
medan NA ligger klart under. För NA ligger fyra elever utan examen av de som slutade. Skolan
totalt ligger klart över rikssnittet för elever med examen inom tre år.

Vi behöver bevaka och följa eleverna än mer i vårt digitala verktyg Early Warning System
(EWS), genom samtal, anpassningar och åtgärder för att höja måluppfyllelsen till nästa år. Vi
kan inte skönja specifika utmaningar i ett visst ämne förutom att matematik är en större
utmaning för många elever under hela skolgången. En förklaring för de som inte nått examen är
hög frånvaro. Ett fåtal av eleverna som inte nått examensmålen har haft olika utmaningar som
är kopplade till sjukdomsperioder eller diagnoser. Det vi däremot har sett är ett ökat behov av
kunskap kring metodik och pedagogik med elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF). Därför har vi under läsåret fortsatt med utbildningsinsatser
genom den samlade kompetensen inom elevhälsan. Detta arbete har dock inte slagit igenom
fullt ut i måluppfyllelse under detta läsår, men kommer förhoppningsvis påverka nästa års
resultat mer positivt. Vi behöver även än mer bevaka och följa upp elever med hög frånvaro.
Dessa riskerar att inte nå mål i enskilda ämnen eller att de inte får examen.
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Resultaten för årets NP följer i mångt och mycket en klassisk normalfördelningskurva där en
stor andel av eleverna har samma kursbetyg som provbetyg. En något mindre andel har lägre
betyg på kursen än på NP jämfört med de som har ett högre kursbetyg jämfört med NP. Några
kurser sticker ut lite mer. Kurserna Ma2b och Ma3b har en betydligt högre andel elever med
högre kursbetyg än provbetyg (51 resp 56% av eleverna har högre kursbetyg än provbetyg och i
princip ingen har ett lägre kursbetyg än provbetyg). Andelen elever med F i provbetyg sticker ut
främst i Ma2b och Ma3b. Betygen i matematik finns anledning att bevaka närmare kommande
läsår.

I Ma2b har vi arbetat i mindre grupper med ett antal elever som har haft svårt för kursen. Dessa
elever hade svårt att klara nationellt prov men har i den mindre undervisningsgruppen fått
arbeta extra med sina utmaningar och därmed fått fler chanser att visa att de når kraven för E.

Vi har även inför läsåret 2017/2018 gjort en del förändringar för att minska andelen som får
högre kursbetyg än provbetyg. Vi kommer fortsätta att förlänga provtiden så att eleverna vid
fler tillfällen får möjlighet att stöta på längre textuppgifter, mer lika de som kan komma på
nationella proven. Vi kommer vidare att testa flera moment samtidigt istället för att endast ha
examinationer på ett moment i taget.

4.1.2 Värdegrundsresultat

I den årliga enkätundersökningen (NKI) bland skolans elever finns ett antal frågor som syftar
till att övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om
huruvida eleverna behandlar varandra med respekt och om personalen tar ansvar för att alla
blir behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga, om de kan få arbetsro i skolan
samt om eleverna tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad de har för synpunkter. Ett
positivt utfall registreras för de elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på
enkätundersökningens tiogradiga skala.

Alla ovanstående nämnda processer och strukturförändringar som har gjorts på skolan under
året har haft som syfte att öka möjligheterna för eleverna att nå fullständig examen och få
generellt bättre kunskapsresultat. För att lyckas med detta behöver eleverna vara på plats,
känna sig trygga, stimulerade och motiverade. Sveriges Kommuner och Landsting har kommit
fram till att för att få elever att stanna i utbildning så finns fem framgångskriterier. Dessa fem är:
1.
2.
3.
4.
5.

Bra bemötande
Tydliga mål och betoning på resultat
Att vara på rätt utbildning
Kvalitet genom samarbete och delaktighet
Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov

För att lättare kunna se huruvida vi uppfyller dessa fem kriterier har vi omformulerat dem till
tydligt undervisningskopplade kluster som kan påvisa vad eleverna tycker. Våra kluster är:
1. Bemötande
2. Tydliga mål och betoning på resultat
3. Samarbete och delaktighet
4. Stöd och stimulans
5. Utbildningens relevans
Utifrån analysen kopplad till SKL:s 5 kriterier för skolframgång kan vi se följande
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Bemötande - kundundersökningen visar övervägande positiva resultat kring bemötande,
eleverna känner sig trygga i skolan, eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och personalen
ingriper om någon blir illa behandlad.

Tydliga mål och betoning på resultat - för mål och resultat är omdömena inte lika positiva som
för bemötande. Svar kopplade till frågor som fått lägre omdöme är, Jag tycker att jag kan få
arbetsro i skolan, Jag vet hur det går för mig i skolarbetet, Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så
att det ska gå så bra som möjligt för mig och Mina lärare är bra på att leda undervisningen i
klassrummet. Positiva svar fick frågan Skolans personal/lärare har höga förväntningar på mig.
Samarbete och delaktighet - positiva resultat visas för frågan; Mina lärare ger utrymme för alla
att komma till tals i klassrummet och På min skola har vi en aktiv elevkår.
Mindre positiva svar får frågan; Jag tycker att skolan tar hänsyn till vad vi elever har för
synpunkter och På min skola har vi kontakter med näringsliv, universitet och andra föreningar och
organisationer.
Stöd och stimulans - Eleverna är mindre nöjda och denna del och rör frågorna Mina lärare ger
mig utmaningar när det går lätt i undervisningen, Mina lärare ger mig stöd när det är svårt i
undervisningen och Mina lärare är kunniga och har en varierad undervisning.
Utbildning och relevans - inom detta område är eleverna genomgående positiva, de är nöjda
med undervisningen, är stolta över att gå på skolan samt tycker att Procivitas bidrar till deras
personliga utveckling.

Sammantaget är eleverna mer nöjda med frågor som rör bemötande, samarbete och delaktighet
och relevans. Frågor rörande mål och resultat och stöd och stimulans får lägre omdömen. Fler
kontakter med omvärlden efterfrågas.
Trygghet och studiero

Jag känner mig trygg i skolan får 9,3 vilket är en mindre ökning från föregående år. På frågan
Personalen på min skola ingriper om någon blir illa behandlad ligger i princip på samma nivå
som tidigare med 8,3. Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt har
ökat från förra årets 7,8 och 2016 års 7,4 till 8,0 i år.

Frågeställningen Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan har ökat mest från förra årets 6,7 till
årets 7,7 i medel.

Samarbete och delaktighet
Bäst resultat inom verksamhetens egna frågor har På min skola har vi en aktiv elevkår (8,8), Jag
är stolt över att gå på min skola (8,3) och Att vara elev på ProCivitas bidrar till min personliga
utveckling på ett positivt sätt (8,3).

Lägst resultat inom verksamhetens egna frågor har Jag tycker att skolan tar hänsyn till vad vi
elever har för synpunkter (7,2), Mina lärare ger mig utmaningar när det går lätt i undervisningen
(7,5).
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Frågeställningarna kopplade till värdegrundsresultaten ger oss en bra bild av att eleverna
känner trygghet och studiero i skolan. Betydande i detta är självklart att vi under läsåret kunde
ta i bruk större undervisningsytor och det arbete vi alltid ska göra - att skapa goda relationer
med eleverna. Det vi ska uppmärksamma till kommande läsår och utveckla än mer är att ta
hänsyn till vad eleverna tycker. Under läsåret har vi arbetat aktivt för att skapa ett tydligare
fokus på klassråd och stormöten i syfte att få återkopppling från eleverna. Detta arbete har satt
sig och vi bedömer att resultaten kommer att komma under nästa läsår. Vidare är det viktigt att
fortsätta det arbete som vi gjort de senaste åren med större tydlighet i att ge eleverna stöd,
stimulans och återkoppling på deras kunskapsutveckling.

4.2

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I NKIundersökningen som genomförs årligen i januari ställs frågor kring elevernas nöjdhet (NKI),
trivsel, och i hur hög grad de skulle rekommendera sin skola. Den upplevda kvaliteten handlar
om att mäta ifall vi erbjuder en utbildning på ett sätt som vinner våra elevers förtroende och
därmed gör dem nöjda.

En viktig parameter för elevernas nöjdhet och trivsel är rekommendationsgraden, dvs elevernas
benägenhet att rekommendera skolan till blivande elever. Rekommendationsgraden har under
de två senaste åren höjts från 79 (8,1) till årets 88 (8,6). Det är resultat som vi självklart är
nöjda med. Resultatet är klart bättre än Academedias snitt men fortfarande lägre än snittet för
ProCivitas. Vårt mål är att ligga på minst 90.

Frågeställningen Om du tänker på din skola i sin helhet har fått 85 (8,2) vilket är på ungefär
samma nivå som förra årets 87 (8,2) och en mindre höjning sedan 2016. Resultatet är klar
bättre än Acadmedias snitt men lägre än procivitassnittet. Även här är vårt mål att ligga på 90.

Trivselgraden har ökat till 92 (8,9) från förra årets 87 (8,5). Även här är det tydligt att vi ligger
klart över snittet för Academedia. Här ligger vi även på samma höga nivå som snittet för
ProCivitas.
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Påståendet Jag är nöjd med undervisningen på min skola får 7,9 vilket är mindre än för
ProCivitas generellt men högre än Academedia generellt.

I alla frågor utom en har skolan lägre resultat än ProCivitas generellt. Den fråga där man har
högre är På min skola finns en aktiv elevkår. Den fråga där det är störst diskrepans mellan
ProCivitas generellt och ProCivitas Växjö är På min skola har vi kontakter med näringsliv,
universitet och andra föreningar och organisationer där skillnaden är 1 procentenhet.

Frågor som är kopplade till den övergripande frågan Jag kan rekommendera min skola till andra
och som inte når upp så högt i undersökningen är
❏
❏
❏
❏
❏

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig
Mina lärare är bra på att leda undervisningen i klassrummet
Jag tycker att skolan tar hänsyn till vad vi elever har för synpunkter
Mina lärare ger mig stöd när det är svårt i undervisningen
Mina lärare är kunniga och har en varierad undervisning

Frågor med mest “gula” svar är Jag tycker att skolan tar hänsyn till vad vi elever har för
synpunkter och På min skola har vi kontakter med näringsliv, universitet och andra föreningar och
organisationer som båda har 20%. Här kan vi hitta en möjlighet att “gå in” med ganska enkla
medel för att ge lite bättre nöjdhet hos de halvnöjda.

Vi är övertygade att Trygghet och studiero i skolan har ökat och kommer att öka bara av det
faktum att vi har fler klassrum, grupprum och uppehållsytor. Tillsammans med övriga insatser
med tex klassens grundpelare blir det tydligt för elever och personal att vi ser trygghet och
studiero som en viktig framgångsfaktor i elevernas kunskapsutveckling.

Vi ser våra elever som våra bästa ambassadörer. Varje dag de går hem från skolan och är nöjda
så sprider de en bra känsla för sin skola. 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. Detta ska vi alltid arbeta för.
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4.3

Systematiska processer

4.3.1

Valda utvecklingsområden

Våra systematiska processer som utgått från Academediamodellen samt det egna årshjulet för
systematiskt kvalitetsarbete. De undersökningar som görs av verksamheten byggs in i årshjulet
och analyseras av oss såväl som huvudman. Analyserna ger ett underlag för beslut kring
utvecklingsområden för nästkommande läsår. Till detta använder vi även ett verktyg för
verksamhetsanalys (det tidigare sk BBB-verktyget) för att göra en självskattning av
verksamhetens styrkor och svagheter. Sammantaget är vår bedömning att dessa verktyg och
processer är framgångsrika i vårt skolutvecklingsarbete och leder till en tydlig Verksamhetsplan
som vi kontinuerligt följer upp och dokumenterar under verksamhetsåret .
Utifrån de formella resultaten, undersökningar och självskattningsverktyget satte vi gemensamt
den övergripande målsättningen för läsåret 17/18:
• Ökat samarbete för undervisning, kollegialt lärande och minskad stress
• Förebygga psykisk ohälsa och minska stress
• Stärka den gemensamma värdegrunden
Valda utvecklingsområden för att möta dessa mål var:
• Ökat samarbete för undervisning
• Kollegialt lärande
• Minskad stress
• Lärmiljöer – fysisk, pedagogisk och psykosocial
• Studieteknik
• IKT-utveckling

Aktiviteter för att stödja dessa utvecklingsområden har bland annat varit att arbeta med att
skapa större trygghet och studiero under varje lektion.

Det kollegiala lärandet har fokuserat på förväntningar, studieteknik och lärmiljöer via
auskultationer, lärande samtal och co-coaching enligt en modell av John Steinbeck. För att
minska stressen och motverka psykisk ohälsa har olika utbildningsinsatser genomförts i
förebyggande syfte.

När det gäller lärmiljön har satsningar gjorts kring fysiska-, pedagogiska- samt psykosociala
lärmiljön. Under läsåret har vi arbetet kring ett gemensamt grepp rörande 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. När det gäller IKT har fokus varit att höja
elevernas grundläggande kunskap och användning av sina datorer samt IKT-pedagogen har
hållit i workshops för personalen.
Vår bedömning, utifrån formella resultat, är att de utvecklingsområden vi satt för 2018/2019 är
relevanta för att förbättra skolresultas såväl som att höja flera andra mätvärden i de formella
undersökningarna. Därmed utgör våra utvecklingsmål vår verksamhetsplan för läsåret.
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Resultatbilaga
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 gymnasieexamen för 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).

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
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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.

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
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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 2014/15 och tog examen
2017.

Källa: SIRIS.
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Nationella prov
Här presenteras resultaten av de nationella proven samt överensstämmelsen mellan nationella
kursprovsbetyg och kursbetyg VT18. Resultatet bygger på egna sammanställningar.
Riksgenomsnittet för VT18 publiceras i oktober.
A

B

C

D

E

F

Summa

ENGENG05

26%

22%

29%

16%

7%

0%

100%

ENGENG06

9%

11%

30%

26%

22%

1%

100%

MATMAT01B

5%

5%

25%

27%

27%

11%

100%

MATMAT02b

0%

1%

6%

12%

30%

50%

100%

MATMAT02c

10%

23%

32%

19%

13%

3%

100%

MATMAT03b

0%

4%

6%

13%

38%

40%

100%

MATMAT03c

15%

5%

30%

10%

30%

10%

100%

SVASVA01

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

SVASVA03

0%

0%

33%

0%

67%

0%

100%

SVESVE01

7%

22%

30%

28%

11%

1%

100%

SVESVE03

8%

21%

23%

29%

10%

9%

100%

Summa

9%

14%

24%

22%

19%

12%

100%

Källa: egna sammanställningar.
Skola

Antal elever med både
provbetyg och kursbetyg

Lägre

Lika

Högre

ProCivitas Växjö

671

12%

57%

32%

ENGENG05

114

18%

54%

28%

ENGENG06

89

11%

51%

38%

MATMAT01B

84

2%

76%

21%

MATMAT02b

73

0%

49%

51%

MATMAT02c

31

0%

87%

13%

MATMAT03b

48

0%

44%

56%

MATMAT03c

20

0%

80%

20%

SVASVA01

2

0%

0%

100%

SVASVA03

3

0%

100%

0%

SVESVE01

122

24%

56%

20%

SVESVE03

85

21%

45%

34%

Källa: egna sammanställningar.
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Värdegrundsresultat
I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till
att övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om
huruvida eleverna behandlar varandra med respekt och om personalen tar ansvar för att alla
blir behandlade med respekt, om eleverna känner sig trygga, om de kan få arbetsro i skolan
samt om eleverna tycker att personalen på skolan tar hänsyn till vad de har för synpunkter. Ett
positivt utfall registreras för de elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på
enkätundersökningens tiogradiga skala.

Källa: Origo.
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Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den
elevenkät som genomförs årligen (Origo) ställs frågor kring elevernas nöjdhet (NKI), trivsel och i hur
hög grad de skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett index för respektive
område; Nöjdhet (NKI), trivselgrad samt rekommendationsgrad.

Källa:
Origo.
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Personalstatistik

Här presenteras andel lärare heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen. Uppgifterna samlas in
15:e oktober och avser personal som finns på skolan vid mättillfället.
Statistiken är hämtad från den nationella statistiken som finns i Siris (Skolverket).

Källa: SIRIS.

Källa: SIRIS.
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