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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
Läsåret 2018/19 var för ProCivitas Helsingborg ett bra läsår och eleverna lyckades väl i sina studier och lika 

viktigt, det trivdes mycket bra på skolan. Trivsel och lyckade studier går ofta hand i hand och vi känner att vi 

under läsåret fick ett väl underskrivet kvitto på att skolan i mångt och mycket gör rätt saker. Vi tror mycket på 

att varje del av skolan måste ha den kvalité vi önskar vilket leder till en ständig jakt på att förbättra stort som 

smått. En viktig del i detta arbete är att ha en stabil personalkår som kan utveckla verksamheten i små steg 

under lång tid vilket kräver en låg personalomsättning. Det är självklart för oss att satsa lika mycket på trivseln 

för personalen som för eleverna. 

 

Skolans inriktning mot entreprenörskap tog sig under året olika uttryck och det är roligt att se hur våra elever 

står sig i samarbete med externa forskare, lokala företag, internationella organisationer o.s.v. Under året 

jobbade vi upp fler internationella kontakter än tidigare och tanken är att vi ska skörda dessa under nästa läsår 

i form av utbyten med skolor i Europa, Amerika och Afrika.  

 

Självklart står vi inför nya utmaningar nästa läsår men jag känner att vi står på en stabil grund där vi kan rikta 

blicken framåt för att utveckla skolan med bra energi och stor arbetsglädje ackumulerat från läsåret 2018/19. 
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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. Här redovisas resultaten för våra avgångselever, hur samtliga 

betyg som satts under läsåret är fördelade, samt resultaten på de nationella prov som genomförts.  

 

AVGÅNGSBETYG 
Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 

 

 
 

Av ProCivitas Helsingborgs avgångselever 2019 tog 99,5% examen. Detta var första gången på tre år som inte 

alla avgångselever gick ut med examen från skolan. Det genomsnittliga meritvärdet låg i nivå med de 

föregående årens nivå dock med viss naturlig variation.  

 

SAMTLIGA BETYG I ÄMNEN 
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 
I ämnena Svenska, Matematik, Engelska och Gymnasiearbetet nådde nästan alla elever minst E i betyg. En elev 

nådde inte målen för gymnasiearbetet och två elever nådde inte målen för Ma3b. Det påminner om resultatet 

från föregående år.  
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Antalet A-C ökade något förra året men inom marginalen för vilka svängningar man kan förvänta sig från år till 

år. Antalet A-C ligger stabilt över 90% för läsåret 18/19 i samtliga ämnen som tabellen ovan tar hänsyn till.  

NATIONELLA PROVBETYG 
Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 
 

Resultaten för de nationella proven VT19 påminner om föregående år, förutom i fördelningen av betygen A och 

B i En5 samt En6 över VT18-VT19. En trovärdig förklaring är att det var samma elever som skrev NP i En5 VT18 

som skrev NP i En6 VT19 vilket har påverkat resultatet positivt då denna åldersgrupp hade mycket goda 

förkunskaper i engelska. Antalet A för SV3 har också ökat något från VT18 till VT19.  

RESULTATREDOVISNING- UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 
 

Eleverna trivdes mycket bra förra året och var nöjda med sin skola. Det är få variationer över tre år och allt 

ligger inom marginalen för naturliga svängningar. Samtliga tre huvudfrågor får över 93% nöjdhet i elevernas 

respons.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 
 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

Organisering av undervisningen  

Varje programlag träffades varje vecka där biträdande rektor, som också är programansvarig, ledde den 

pedagogiska utvecklingen samt det pedagogiska samtalet. I detta forum stod examensmålen för respektive 

program i fokus såväl som utmaningar på mikronivå d.v.s. individuella elevers och gruppers behov.  

 

Det fanns tid var tredje vecka för att träffas inom ämneslagen. Dessa leddes inte av någon formell ledare utan 

byggde på ett gemensamt intresse för att utveckla ämnet. Någon formell ledare har inte eftersökts i detta 

forum.  

 

Skolan hade under läsåret fem förstelärare och en IKT-pedagog som ledde det kollegiala utvecklingsarbetet i 

syfte att ge eleverna bästa möjlighet att nå deras individuella mål. Fokus för läsåret 18/19 var:  

 

Effektiva studier, syfte att ge eleverna rätt verktyg för att effektivisera sina studier med mål att höja 

måluppfyllelsen och minska stressen för eleverna. 

 

Effektiva lektioner, syfte att från elevernas perspektiv hitta nycklar för att göra lektionerna mer effektiva och 

därmed öka måluppfyllelsen. 

 

Digitalisering av matematik, syfte att driva igenom de nya direktiven att programmering ska ingå i C-spåret 

inom matematiken samt introducera GeoGebra som digitalt verktyg. 

 

Betygssättning och bedömning där fokus i år var examinationerna utformning och validiteten i dessa.  

 

Matematiken på skolan får tilldelat mer undervisningstid är många andra ämnen då eleverna är i behov av att 

ha mycket lärartid för att utvecklas. Vidare har eleverna tillgång till frivillig extramatte men också extramatte i 

form av extra anpassning för de som riskerar att inte klara målen för kursen.  Skolan satsar också på fler 

undervisningstimmar för de ämnen som karaktäriserar de olika programmen t.ex. samhällskunskap och historia 

på SA-programmet, företagsekonomi på EK-programmet och de naturvetenskapliga ämnena på NA-

programmet. Detta för att ge eleverna bättre möjlighet att nå examensmålen genom att lärarna ska få tid att 

jobba mot examensmålen för respektive program.  

 

Som bas för det pedagogiska arbetet ligger en stor tilltro till lärarnas kompetens i klassrummet. Det innebär 

konkret att lärarna tillsammans med eleverna har stort spelrum att utforma undervisningen enligt de 

styrdokument som reglerar undervisningens mål.  

 

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

Elevernas studieresultat under föregående läsår visade att eleverna tog till sig undervisningen på ett bra sätt. 

Elevernas resultat både i kursen och på NP var långt över rikssnittet, och vid årets utvärdering menade eleverna 

att de fick bra hjälp och stöd av lärarna klassrummet; de hade inspirerande lärare som hjälpte dem i sin 

utveckling och de ansåg att lärmiljön på skolan gynnade deras utveckling.  

 

Eleverna ansåg att de hade god studiero på skolan men efterfrågade fler grupprum för att kunna isolera sig vid 

behov. Detta är en svår situation för skolan att lösa då lokalerna inte erbjuder mer möjligheter till expansion 

lokalmässigt i nuläget. Detta är dock en fråga som väntar på sin lösning och som inte vilar.  
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Eleverna uppfattade att de fick vara med och planera och påverka undervisningen men känner inte att de 

utnyttjade detta fullt ut. Här brottas skolan med respekt för elevernas vilja och skollagens krav på elevernas 

medbestämmande. Med dessa två parametrar vägda mot varande anser skolledningen att detta fungerade på 

ett acceptabelt sätt.  

 

Eleverna har höga ambitioner och kan emellanåt uppleva press från sig själv vilket vi försökte hjälpa dem med 

genom tydlig provplanering och mycket fokus på studieteknik. EHTs uppfattning är att stressnivån sjönk under 

året men att frågan måste få samma respekt även i framtiden.  

 

Arbetet med att effektivisera lektionerna gav en tydlig respons att lärarnas kontroll i klassrummet spelar stor 

roll för att lektionerna ska bli effektiva. Det krävs tydliga ramar och kontroll av lärarna för att lektionen ska ge 

den effekt den är avsedd för. Även om eleverna menade att detta fungerade bra under föregående läsår är 

detta en viktig påminnelse för skolan. 

 

Arbetet med digitaliseringen av C-spåret inom matematiken gick bra även om arbetet är i sin linda. Det 

kommer finnas stort fortbildningsbehov nästa år inom programmering för att ta detta vidare till nästa nivå. 

GeoGebra är nu standardverktyget för eleverna. 

 

Lärarnas bedömning och betygssättning fungerade bra och det var få ifrågasättande av lärarnas bedömning. I 

uppföljning av detta framkom att eleverna är uppdaterade hur de ligger till gentemot kunskapskraven, vad som 

behöver förbättras samt att lärarna håller en jämn nivå över kollegiet.  

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

De extra anpassningar skolan gjorde för eleverna under läsåret föll väl ut. Samtliga elever som behövde extra 

anpassningar p.g.a. pedagogiska svårigheter klarade sina kurser och i de flesta fall nådde de sina egna 

personliga mål för studierna. Framgångsfaktorer för arbetet med extra anpassningar: snabb reaktion från 

skolan så fort vi ser att eleven behöver extra stöd samt uthållighet från skolan då eleverna ibland behöver 

långvarigt stöd. Tätt samarbete mellan EHT och pedagoger har också gett bra effekt, då information från EHT 

förmedlas via biträdande rektorer till skolans pedagoger via programlunchen på veckobasis.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Under kommande läsår ska skolan fokusera på att vidareutveckla arbetet med Effektiva studier. Eftersom 

eleverna har höga ambitioner så behöver många få stöd i hur de effektiviserar sina studier för att hinna med att 

nå sina resultat och få tid över till vila, träning o.s.v. Vi har nya elever varje år men behovet är detsamma. För 

att komma vidare i arbetet med detta ska vi sätta det kollegiala lärandet i fokus då pedagogerna är nyckeln för 

att eleverna i slutändan ska kunna ta nya och effektivare arbetssätt till sig. Vi kommer också att lägga mer fokus 

på kollegialt lärande inom andra områden för med målet att öka elevernas måluppfyllelse. Samtliga pedagoger 

ska genomgå en webbaserad kurs i Betygssättning och bedömning som är framtagen av Karlstad universitet 

vilket kommer följas upp i kollegiet med lärande samtal lett av två förstelärare. Exakt vilka områden vi mer 

kommer fokusera på kommer fastställa i början av HT19 då vi inte har identifierat några akuta områden utifrån 

elevernas respons föregående år.  

 

ELEVHÄLSOARBETET 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsoarbetet arbete följs årligen upp i slutet av vårterminen och utifrån slutsatserna sätts nya mål för 

nästkommande år. Det finns många kanaler med information som ligger till grund för utvärderingen: EHTs 
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arbete, personalens erfarenheter, elevernas åsikter, Elevhälsogruppens(EHG) tankar och idéer, programforums 

åsikter, årets utvärderingar o.s.v.  

 

EHT träffades varje vecka och hade till uppgift att tillsammans med lärarna identifiera behov hos elever, se till 

att de extra anpassningar som gjordes hade avsedd effekt samt arbetade förebyggande med elevernas hälsa 

och välmående kopplat till skolan. EHT bestod av skolsköterska, skolläkare, rektor, biträdande rektor, 

programansvarig, kurator, specialpedagog och skolpsykolog. 

 

Skolans främjande arbete var inriktat på att utbilda eleverna i studieteknik för att effektivisera deras studier. Vi 

har över åren sett ett tydligt behov av att hjälpa eleverna att hitta nya tillvägagångssätt för att studera effektivt 

då de gamla teknikerna inte är anpassade för gymnasiet.  

 

Lika viktigt som elevernas individuella planering och studieteknik är att skolans examinationsplanering fungerar 

för att på så sätt minimera stress och belastning som inverkar negativt på hälsa och studieresultat. 

Examinationerna planerades vid skolstart i augusti och fick bara ändras efter godkännande av biträdande 

rektor.  

 

Eleverna fick också möta externaoch interna föreläsare under året som tog upp aktuella ämnen inom hälsa och 

välmående, sömn, droger, stress och alkohol. Dessa föreläsningar följdes upp i klassrummen med hjälp av 

klasscoachen.  

 

Skolans Elevhälsogrupp, elever från alla program och årskurser, fanns som ett bollplank för EHT i syfte att lyfta 

elevernas syn på vilka behov och utvecklingsområden som fanns att jobba med. Skolan hade stort fokus på de 

främjande åtgärderna under läsåret 18/19. Kuratorn träffade samtliga åk1-klasser för att diskutera 

gruppdynamik och hur man som individ kan vara viktig för att gruppen ska fungera. Vi tror också mycket på att 

låta elevernas placera sig i klassrummet via ett datorprogram, Randomizer, som slumpvis fördelar eleverna – 

tanken är att eleverna ska sitta med olika elever varje lektion inledningsvis på året. Målet är att de ska lära 

känna sina klasskamrater bättre vilket också fungerade. 

 

Eleverna fick också vid flera tillfällen, såsom vid projektveckor, temadagar o.s.v. jobba över program- och 

kursgränser i syfte att lära känna varandra och därmed öka gemenskapen.   

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att eleverna ska må bra socialt samt uppleva skolans vardag så stressfri 

som möjligt. Socialt fick våra program- & årskursövergripande aktiviteter bra effekt. Införandet av Randomizer 

var ett bra verktyg för att få elever inom klasser/grupper att komma i kontakt med varandra på lektionstid. 

Detta kommer vi fortsätta med i högre utsträckning nästa år än vad vi gjort hittills.  

 

Under året träffade vår skolsköterska klasserna i åk2 för att informera om, samt diskutera, vikten av sömn och 

vilken effekt för mycket stress kan ha på kroppen. Detta för att upplysa om de medicinska effekterna av för lite 

sömn och för mycket stress. Det är svårt för oss att veta vilken effekt detta gett och detsamma gäller för den 

föreläsning vi haft om droger och alkohol. Alla föreläsningar följs upp klassvis men den reella effekten av dessa 

är svårt att bedöma.  

 

Trots att vårt arbete gav bra resultat under året så finns ett behov av att EHT måste vara noggranna att hela 

tiden se till elevernas situation i skolan som slutmålet samt vilka insatser ska göras för att elevens situation i 

skolan ska förbättras och inte tappa skolsituationen i det allmänna resonemanget kring elevens hälsa. 
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Utvärdering – Åtgärdande arbete  

Arbetet fungerade väl och eleverna som var i behov av stöd och anpassningar klarade examen med ett 

undantag. EWS gör att EHT får tidiga signaler och kan agera snabbt. Lärarna anmäler till EHT alternativt noterar 

i EWS när de är oroliga för någon elev eller anar en vikande trend.  Ibland tenderar EHT att landa i åtgärder som 

rör elevernas hälsa men inte kopplar det direkt till elevens situation i skolan vilket är viktigt för att inte tappas 

fokus på EHTs uppdrag.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Snabba åtgärder med omprövning av beslut om insatser inte får avsedd effekt gällande elevernas strävan att nå 

sina mål. Fortsatt arbete med antistressmetoder som examinationsplanering, Effektiva studier, samt ökad 

användning av Randomizer. EHT ska också ha fokus på att se till elevens situation i skolan när ev. insatser och 

åtgärder diskuteras.  

 

.   
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LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH VÄRDEN 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Inom ProCivitas har alla skolor ett separat dokument, Plan för diskriminering och kränkande behandling, där 

skolans organisation, skolans arbete mot kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet 

kring dessa frågor beskrivs. Den fastställs i januari varje läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, 

förebyggande och främjande insatser som planeras kommande år.  

 

Organisering av arbetet med Normer och värden 

Arbetet med normer och värden är en del av den vardagliga undervisningen. Klasserna hade klasstid varje 

vecka under läsåret och via dessa ledde klasscoachen klassens diskussion kring olika frågor – ibland på eget 

initiativ och ibland på initiativ från EHT eller skolledning.  

Kuratorn ledde samtal rörande gruppvärderingar för åk1 elever – detta skedde vid skolstart och följdes upp 

under året. Om det görs en bedömning att någon klass skulle behöva detta i åk2 alt åk3 så finns möjlighet till 

detta. 

 

ProCivitas har också en tradition att bjuda in externa föreläsare och ibland inom området för värderingar. Dessa 

riktade sig till olika elevgrupper men följs alltid på med klassen efteråt. I år hade vi besök av en organisation 

som jobbar mot drog- och alkoholmissbruk.  

 

Skolans elevhälsogrupp var en viktig pusselbit för att få elevernas uppfattningar om hur stämningen på skolan 

var under det gångna läsåret. De jobbade under året med Procoaching d.v.s. sammanlänkade äldre elever med 

yngre elever i syfte att bygga broar mellan årskurserna 

 

Utvärdering – Normer och värden 

Generellt fungerar värdegrundsarbetet på skolan väl – det fanns ett bra ansvarstagande för den psykosociala 

arbetsmiljön både bland elever och personal. Eleverna gav tydligt uttryck för att lärarna tog ansvar för 

arbetsmiljön, samt att de trivdes och kände sig trygga och kan vara sig själva på skolan. Ibland var tonen på 

sociala medier hård vilket kunde spä på konflikter inom olika grupper. Även om skolan försökte förebygga detta 

med samtal i klassforum samt föreläsningar med uppföljning om hur man uttrycker sig på bl.a. sociala medier, 

så eskalerade småsaker ibland och blev till större problem. Skolan är en del av samhället och de trender som 

finns utanför skolan blir också en del av skolans trender – i stort och i smått. Således är detta ett arbete som 

kommer fortgå utan att vila med all säkerhet i flera år till. Elevhälsogruppens arbete med procoaching nådde 

inte hela vägen fram utan kommer sjösättas nästa läsår. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Till nästa höst kommer vi att genomföra en större undersökning kring Normer och värden i den LoV-enkät som 

genomförs inom Acadmedia. Denna kommer att styra vårt arbete kommande läsår. I övrigt kommer EHG att 

uppgå i Elevskyddsombudgruppen då den psykosociala frågorna hör hemma där. Procoaching kommer starta 

upp under HT19, lett av Elevskyddsombuden. I övrigt fortgår arbetet enligt föregående år.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
ProCivitas Helsingborg har under många år försökt jobba med utvecklingsprocesser som sträcker sig över flera 

läsår. Detta för att kunna nå långsiktiga resultat där utvecklingen får ske ett steg i taget. Ibland kan det finnas 

behov av en annorlunda hanteringen men i de flesta fall lyckas vi hålla blicken några år framåt i vårt 

utvecklingsarbete på skolan. 

Den totala bilden av skolan efter läsåret 2018/19 visade att skolan fungerade väl och nådde bra studieresultat 

med hög examensgrad såväl som hög trivselgrad. Till nästa år kommer vi fortsätta vår satsning i att hjälpa 

eleverna hitta rätt studieteknik för att både höja deras måluppfyllelse såväl som minska stressen för dem. 



 11 

Vidare kommer vi ge mycket plats för kollegialt lärande, bl.a. Betygssättning och bedömning, men vilka övriga 

områden detta ska röra kommer bestämmas under HT19. 

Eftersom arbetet med extra anpassningar gav önskat resultat kommer vi jobba vidare med samma strategi – 

snabba reaktioner och anpassningar för att så fort som möjligt bryta ev. negativa trender samt använda 

programlunchen som ett viktigt forum för att följa upp eleverna i undervisningen.  

Vi kommer även fortsätta vårt värdegrundsarbete med inriktning på relationer mellan eleverna. Strategin är 

precis om under detta läsår att skapa forum för eleverna att träffas och arbeta tillsammans – både i större och 

mindre projekt. Vi ser inga områden i detta som är akuta och tror på en långsiktig strategi inom 

värdesgrundsarbetet.  
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GRUNDFAKTA 

OM VERKSAMHETEN (VARUMÄRKET) 
 

Historik, fakta och organisation 

På ProCivitas bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program och inriktningar:  

- Ekonomiprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Vi har bedrivit utbildning sedan 1997 och ingår sedan 2011 i utbildningskoncernen AcadeMedia.  

 

ProCivitas har läsåret 2018/2019 6 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Solna i norr. Under läsåret 

2018/2019 var det drygt 1920 elever som studerade på någon av våra skolor.  

 

 

Skola startår 

ProCivitas Malmö 2002 

ProCivitas Helsingborg 1997 

ProCivitas Lund 2013 

ProCivitas Växjö 1999 

ProCivitas Stockholm 2017 

ProCivitas Karlberg 2019 

 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
Kvalitetsarbete inom ProCivitas handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för 

att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och samhällsliv 

som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom ProCivitas hela tiden gör oss medvetna 

om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. 

 

Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som vinner 

elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier. 

 

I det systematiska kvalitetsarbetet har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den funktionella 

kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen 

och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund 

och demokratisk kompetens. 

 

Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten som handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer 

och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får 
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det inflytande i sina studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av god kvalitet, likvärdig bedömning 

och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen.  

 

Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån 

sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av 

resultat enligt ett fastslaget årshjul. Vi har en proaktiv uppföljning, s.k. EWS (Early Warning System), där vi 

följer upp hur det går för eleverna flera gånger per termin. I november och i april gör vi dessutom 

betygsprognoser i syfte att fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.   

 

Vi gör två Undervisningsutvärderingar (november och mars) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de 

upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som 

ger en bild av elevernas upplevda kvalitet (se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc. 

 

Under hösten 2019 kommer det även genomföras en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) 

som syftar till att ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett 

underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret 

(funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan redovisas i 

resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.  

    

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt under 

läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 

undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  

 

Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas fram 

för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Finansiering 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  

 

OM SKOLENHETEN PROCIVITAS HELSINGBORG 

 

Organisation och arbetsformer 

ProCivitas Helsingborgs organisation ser ut som följer. Skolledningen består av en rektor och två biträdande 

rektorer vilka också fungerar som programansvariga. Vi har stor tillit till pedagogernas individuella skicklighet 

och de har stor frihet att anpassa undervisning, planering och genomförande på egen hand såväl som med sina 

ämneskollegor. Den pedagogiska strukturen utgår från de olika programmens pedagoger som träffas varje 

vecka för att utveckla programmet, se till behov både på grupp- och individnivå och utbyta pedagogiska idéer.  

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Förutom Academedias systematiska uppföljning som har beskrivits under Systematisk kvalitetsarbete har 

skolan även andra delar för att kunna följa upp verksamheten. I slutet av varje år följs skolans arbete på 
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programnivå upp vid s.k. programforum. Dessa består av programansvarig samt elever på de olika programmen 

som önskar deltaga. Denna är inriktad på programmens olika examensmål men även på värdegrundsarbete 

över programmens årskurser. EHT följer upp årets arbete, processer, resultat o.s.v.  i slutet av varje läsår och till 

hjälp har EHT Elevhälsogruppens uppföljning. Skolledningen följer också upp årets arbete vid slutet av året på 

samma sätt som EHT – d.v.s. med fokus på det egna arbetet och de egna processerna.   

 

Lokaler 

Skolan är uppdelad i två olika byggnader med ca 100 meter mellan lokalerna. Antalet elever som är samlade inom 

samma tak sjunker därmed vilket gynnar en bättre ljudnivå samt minskar trängsel o.s.v. Totalt har skolan 14 

klassrum, en aula för ca 300 personer, 10 grupprum, bibliotek samt eget kök med 150 matplatser. Skolan har två 

personalrum, och skolledningen sitter i olika byggnader.  

 

Elever och personal 

Under läsåret 2018/19 gick 527 elever på skolan ungefär fördelat enligt 65% tjejer och 35% killar. 

Lärarbehörigheten var hög om än inte 100% då en lärare inte var behörig och saknade lärarlegitimation. Totalt 

arbetade 28 lärare på skolan under läsåret. 

 

Förutom pedagoger har ProCivitas Helsingborg stödpersonal enligt 

Administratör 1,0 tjänst 

SYV & Näringslivskoordinator 1,0 tjänst 

Vaktmästare 0,4 tjänst 

Köket består av 3,25 tjänst fördelat på tre kockar och en diskare 

 

Skolsköterska 0,75 tjänst 

Kurator 0,4 tjänst 

Specialpedagog 0,4 tjänst 


