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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Verksamhetsåret 18/19 inleddes i nya lokaler och avslutades med att vi fick nya lokaler. Denna förändring kan sägas 

känneteckna verksamhetsåret i stort. Skolan hade under verksamhetsåret 17/18 vuxit ur sina kläder och vi var 

trångbodda och överbelagda i lokalerna. Under förra året fick vi med de nya lokalerna och en del 

renoveringsarbeten i våra befintliga lokaler äntligen en kostym som passade vår nya storlek bättre. Efter att ha 

provat på att ha en skola som ryms i två hus har vi inför kommande läsår fått byta våning i vårt annex och kan nu 

förhoppningsvis gå från en prövoperiod i det som numera är Klara gymnasiums lokaler till att bygga ett utrymme 

som vi kan göra till vår eget.  

 

På liknande sätt präglades verksamheten organisatoriskt av en möjlighet att växa i kläderna. Efter ett turbulent år 

17/18 med rektorsbyte mitt i året och många diskussioner om skolans framtid i personalgruppen kunde vi under 

verksamhetsåret 18/19 börja bygga upp den nya organisation som förhoppningsvis kan rota sig än mer under 

läsåret vi har framför oss. Den nya ledningsgruppen fick möjlighet att arbeta in rutiner med fokus på elevhälsa och 

positiva studieresultat och lade grunden för att fortsätta arbeta med tydligare rutiner kring EHT-ärenden, närvaro 

och studier. Under året kunde också min vision som rektor tydligare växa fram och konkretiseras, något som syns i 

skolans organisation idag, en organisation som planerats för att kunna bibehålla det nära samarbete och de nära 

relationer som präglar en mindre skola, trots att vi idag är en av Malmös större gymnasieskolor.  

 

I takt med att skolans elevantal ökar måste också ledningens transparens öka och organisationens strukturer 

stärkas. Inte minst behöver personalgruppens kompetens tas tillvara i det dagliga arbetet och rektor behöver både 

ha förmågan att delegera och att ha förtroendet för personalen att delegerade uppgifter genomförs på ett 

kvalitativt sätt. Under verksamhetsåret har jag som rektor arbetat aktivt för att skapa en organisation där fler 

personer är delaktiga i beslut och ansvar. Rutiner och strukturer ska vara kända av alla och information ska vara 

lättillgänglig och tydlig. Alla i personalen ska känna sig delaktiga i verksamhetens organisatoriska processer vilket 

förhoppningsvis ökar viljan att också ta ansvar för att bidra till skolans utveckling.  

 

Verksamhetsåret 18/19 har alltså präglats av känslan av att få landa i en ny organisation och upplevelsen att ta 

första stegen in i att skapa ett ProCivitas Malmö som numera över 700 elever ska kunna känna stolthet över att ha 

som sin skola under de tre viktiga år gymnasietiden utgör. Förhoppningsvis har vi som organisation under året lagt 

grunden för en organisation där elevhälsa, studieresultat och värdegrund samverkar för att skapa en skola även vi i 

personalen känner stolthet för.  
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RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når målen för utbildningen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultaten för våra avgångselever, hur samtliga betyg 

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

AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 

Av våra avgångselever 2019 nådde 96 % gymnasieexamen och sett till program nådde 99 % examen på 

ekonomiprogrammet (EK), 100 % på naturvetarprogrammet (Na) och 91 % på samhällsprogrammet (Sa). Det 

innebär 175 elever fick examensbevis medan 7 elever fick studiebevis med minst 2500 p och 2 elever med 

studiebevis under 2500p. Jämfört med föregående två år ligger examensnivån oförändrad på Ek och Na-

programmen. På Sa-programmet ses en minskning av andelen elever som når målen jämfört med avgångsåren 

2017 och 2018, från 100 % 2017 till 91 % 2019. I förhållande till rikssnittet befinner sig skolan över rikssnittet på Ek- 

och Na-programmet och strax över rikssnittet 2018 på Sa-programmet (Fig.1).  

 

Fig. 1 Andelen avgångselever (%) med gymnasieexamen läsåret 2018/2019. 

 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för samtliga avgångselever 2019 var 18,2, vilket är en ökning jämfört med 

föregående år (17,8 2017 och 17,6 2018). Sett till respektive program var GBP på Ek 18,7, 19,3 på Na samt 17,1 på 

Sa. Jämfört med riksnittet ligger GBP på samtliga program ca över 3-4 meritpoäng över riksnittet (Fig.2). 

 

 

Fig. 2 Genomsnittliga betygspoängen (GBP) för samtliga avgångselever 2019. 

 

Sett till andelen examen fördelat på kön kan man se att examensgraden för flickor är oförändrad medan den för 

pojkar har successivt sjunkit de senaste två åren (Fig.3a). Motsvarande differens kan dock inte ses i GBP. GBP har 

ökat för både flickor (från 17,8 till 18,5) och pojkar (17,0 till 17,8) jämfört med föregående år. Däremot är GBP 

högre för flickor än för pojkar (Fig. 3b.). 
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Fig. 3a Andelen avgångselever (%) med gymnasieexamen fördelat på kön läsåret 2018/2019. 

 

 
Fig. 3b Genomsnittlig betygspoäng (GBP) fördelat på kön läsåret 2018/2019. 

 

SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

Fördelningen av betygen (A-F) 2019 visar på att betygen C, B och A är utmärkande i det att de utgör 99 % av 

betygen sett till totalen. Jämfört med 2018 är betygsfördelningen relativt oförändrad på de olika programmen 

bortsett från att betygen C och B har ökat medan betyget A minskat (Fig.4). 

 

 
Fig. 4 Betygsfördelning (%) för samtliga satta betyg läsåret 2018-2019. 

 

NATIONELLA PROVBETYG 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

Jämfört med föregående år ses en minskning av andelen F i Eng7, Sv2 och Ma3b, en oförändrad andel F i Ma2b och 

en svag ökning av betyget F i Sv3 och gymnasiearbetet. Förändringarna är generellt små och den största 

förändringen är i Ma3b där andelen F minskat med 6 %. Övriga förändringar av andelen F ligger inom +/- 2 % (Fig.5). 
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Fig. 5 Betygsfördelning (%) av resultaten från nationella prov i Eng5-7, Ma1b-3b, Ma1c-3c, Sv1-3 och 

gymnasiearbetet för samtliga elever läsåret 2018-2019. 

 

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

förväntningar och önskemål på utbildningen. Upplevd kvalitet följs framförallt upp genom en årlig 

koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

Diagrammet nedan visar fördelning av elever som svarat 0-3, 4-6 samt 7-10 på en skala 1-10 med 10 som högsta 

värde. Sett till elevernas nöjdhet, trivsel och graden av rekommendation har 92-94 procent av eleverna svarat 7-10. 

Trivselgraden och graden av nöjdhet är 94 procent, vilket är en sänkning med 2 procentenheter jämfört med 2017 

och trivseln på skolan har sjunkit med 5 procentenheter från 97 procent 2017 till 92 procent 2019. Även om den 

upplevda kvaliteten är hög och eleverna är nöjda med skolan visar resultaten på en negativ trend (Fig.6). 

 

 
Fig. 6 Elevernas upplevda kvalitet utifrån rekommendationsgrad, trivsel och nöjdhet med skolan överlag för 

samtliga elever läsåret 2018-2019. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med 

deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever i procent som angett svarsalternativ 1-3, 4-6 och 7-10.  

 

I samma enkät svarade 98 procent av eleverna 7-10 på den 1-10-gradiga skalan att de känner sig trygga på skolan. 

Det är en marginell ökning från föregående år. På frågorna hur eleverna upplever att de behandlar varandra samt 

om eleverna kan få arbetsro i skolan svarade 86 procent 7-10 och 12 procent 4-6. Det är stort sett oförändrat sedan 

2017. En mer tydlig negativ trend ses i hur eleverna upplever att personalen ingriper om någon blir illa behandlad. 

2017 svarade 97 procent 1-7 på den frågan medan den siffran hade sjunkit med 5 procentenheter till 2019 (Fig. 7). 
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Fig. 7 Elevernas upplevda kvalitet utifrån trivsel och trygghet överlag för samtliga elever läsåret 2018-2019. 

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet 

visar andelen elever i procent som angett svarsalternativ 1-3, 4-6 och 7-10.  

 

I undervisningsutvärderingen gjord på vårterminen 2019 svarar 75 +/- 3 procent 7-10  och 15 +/- 2 procent 4-6 av 

eleverna att lärarna får eleverna att tro på sig själva, att uppleva kunskapen som meningsfull och att läraren 

inspirerar eleverna att lära sig mer. 71 procent av eleverna upplever i hög grad (skala 7-10) att de får återkoppling 

om hur det går i studierna och 76 procent svarar att lärarna i hög grad är tydliga med vilka kunskapskrav som 

behandlas och vad eleverna behöver kunna för att nå de olika betygen. 88 procent av eleverna anser att läraren i 

hög grad låter alla komma till tals och 73 procent anser att eleverna i hög grad har inflytande över undervisningens 

planering och genomförande (Fig.8). 

 

 
Fig. 8 Elevernas upplevelse av undervisningen i den verksamhetsgemensamma undervisningsutvärderingen. 

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet 

visar andelen elever i procent som angett svarsalternativ 1-3, 4-6 och 7-10. Undersökningen omfattar samtliga 

elever läsåret 2018-2019. 
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

 

Organisering av undervisningen  

Vår verksamhet syftar till att alla våra elever ska ges möjlighet att kunna tillgodogöra sig kunskaper för att utvecklas 

så långt som möjligt och uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga 

kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier (Lgy 11, §2.1). En av förutsättningarna för måluppfyllelsen 

är att eleverna känner sig trygga och får ro i skolan för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi lever i en 

föränderlig tillvaro som ställer krav på individens förmåga att anpassa sig till en globaliserad värld och ta till sig 

information.  Målsättning för oss på ProCivitas är att alla elever ska klara examen och vara väl förberedda inte bara 

för högskolestudier och arbetsliv utan också för samhällets föränderliga krav. 

 

För att nå målen följer vi upp elevernas resultat och studiesituation systematiskt under året. Under läsåret 

genomförs betygsprognoser under höst- respektive vårterminen s.k. Early Warning System (EWS) vilka följs upp av 

elevvårdskonferenser. Under konferenserna deltar berörda lärare, elevhälsa och skolledare som tillsammans 

analyserar och utvärderar varje elevs skolsituation och studieresultat. Vidare publiceras höstterminens omdömen 

på skolans intranät under januari.  I samband med höstens betygsprognos samt efter höstterminens omdömen 

publiceras genomförs också utvecklingssamtal.  

 

Ytterligare ett led i arbetet mot att eleverna ska klara målen handlar om att tidigt kunna göra studiestödjande 

insatser. För att på bästa sätt kunna möta klassers och elevers behov genomförs inför läsåret en 

överlämningskonferens där studieresultat och skolsituation för eleverna som ska börja årskurs två och tre ses över. 

Syftet med konferensen är att få en gemensam översyn bl.a. över elever som har F i tidigare kurser eller hög 

frånvaro under föregående år.  Genom detta får mottagande lärare god kännedom om klasserna och eleverna 

vilket ger lärarna bättre förutsättningar för att möta deras behov. 

 

En annan viktig åtgärd för att tidigt kunna göra insatser är att kartlägga elevernas behov. Av den anledningen 

genomförs screeningar i årskurs ett i början av läsåret. Samtliga elever i årskurs ett genomför ett diagnostiskt test i 

matematik och ett i läsutvecklingsschemat s.k. LUS-test. Resultaten från dessa ger oss möjlighet att tidigt fånga upp 

eventuella specialpedagogiska behov. Ytterligare en del är lärarnas anmälningsplikt kring elever som riskerar att 

inte nå målen i en kurs (SkolL 3 kap. 5§ 7§).  

 

En annan viktig förutsättning för att eleverna ska kunna nå målen är deras närvaro i skolan. Under läsåret 

fastställdes nya rutiner kring uppföljning av närvaro som innebär att klassmentor var tredje vecka följer upp 

närvaron i klassen och tar kontakt med elev och vid behov vårdnadshavare vid mer än enstaka giltig frånvaro. Som 

ytterligare uppföljning går administrationen igenom närvarorapportering månadsvis och rapporterar till CSN.  

 

För att eleverna ska få bättre förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt mot målen har mer 

undervisningstid tillförts i kurserna Sv3, Eng 7 och matematikkurserna. Vidare är kurserna Ma2b och Ma3b indelade 

i behovsgrupper och eleverna i andra och tredje årskurs har möjlighet att välja grupp utefter behov. 

 

En annan viktigt del i arbetet att nå våra målsättningar är att lärarna får möjlighet att arbeta tillsammans och 

utveckla sin undervisning. Lärarna är organiserade i programlag för att ges förutsättningar för att utgå från 

elevernas behov. Programlagen träffas regelbundet och vid behov deltar även elevhälsa och skolledning. För att 

möjliggöra samarbete och erfarenhetsutbyte har vi bland annat avsatt två timmar gemensam tid i veckan där vi 

organiserar för olika typer av diskussioner och erfarenhetsutbyten. Tiden används även för kompetenshöjande 

insatser i form av föreläsningar av inbjudna föreläsare. Utöver den avsatta mötestiden är lärarna placerade för att 

skapa förutsättningar för pedagogiska diskussioner.  
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Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

 

Andelen avgångselever med godkänd examen har legat i stort sett oförändrad på 99-100 procent de senaste tre år 

på ekonomi- och naturprogrammet. Motsvarande siffror på samhällsprogrammet var 100 procent 2017, 96 procent 

2018 och 91 procent 2019. Sett till andelen med godkänd examen bland flickor ligger den oförändrat på 99 procent 

medan andelen pojkar med godkänd examen stadigt minskat från 99 procent 2017 till 92 procent 2019. Vad gäller 

GBP har denna stigit för ekonomiprogrammet från 17,8 (2017) till 18,7 (2019) medan motsvarande siffra för 

naturvetarprogrammet är 18,1 (2017), 19,1 (2018) och 19, 3 (2019) och för samhällsprogrammet 17,1 (2017), 17,2 

(2018) och 17,1 (2019). Samtliga programs GBP ligger 3-4 poäng över rikssnittet men till skillnad från de två andra 

programmen har GBP inte ökat på samhällsprogrammet under de tre senaste åren. 

 

När det gäller andelen godkända betyg på kursnivå (behörighetsgivande kurser) 2018/2019 kan vi se vissa skillnader 

mellan kurserna. Störst utmaningar verkar det finnas i kurserna i matematik och svenska, särskilt i de mer 

avancerade kurserna i de högre årskurserna. Andelen F i Ma3b sjönk med 6 procentenheter från 11 procent 

vårterminen 2018 till 5 procent vårterminen 2019 medan andelen F i Sv3 steg från 1 procent 2018 till 4 procent 

2019. 

 

Under läsåret 2019 hade vi en större andel avgångselever på samhällsprogrammet med idrottsinriktning som inte 

fick examen. Förklaringen kan till en större del utläsas av andelen godkända betyg i behörighetsgivande kurser. Den 

här elevgruppen hade F i enstaka behörighetsgivande kurser. Gemensamt för elevgruppen var att de var 

idrottssatsande ungdomar, med hög frånvaro och till övervägande del pojkar. Trots att mer undervisningstid lades 

ut i bl.a. Sv3, och att extra anpassningar sattes in tillsammans med aktivt arbete för att få dem att nå målen 

lyckades vi inte i vårt uppdrag. Övriga elever (2st) som inte klarade gymnasieexamen hade F i ett stort antal kurser. 

Dessa elevers problematik uppmärksammades tidigt och extra anpassningar och särskilt stöd sattes in. I arbetet för 

att få dem att nå målen engagerades elevhälsan i deras situation och hade fortlöpande kontakt under deras 

gymnasiegång. Vidare hade skolan fortgående kontakt med vårdnadshavare och externa aktörer för att på bästa 

sätt kunna möta elevernas behov. Gemensamt för båda grupper av elever var att hög frånvaro försvårade skolans 

möjlighet att ge stöd och extra anpassning och trots ett aktivt arbete från både lärare, elevhälsa och skolledning 

lyckades vi inte i vårt uppdrag att alla avgångselever skulle få examen. Vår slutsats gällande den första elevgruppen 

är att ännu tidigare sätta in förebyggande insatser och vara mer proaktiva i vårt arbete med den här elevgruppen. 

Detta har gjort att vi nu för den här elevgruppen i de nedre årskurserna har tidigt varit i kontakt med 

vårdnadshavarna och kopplat in elevhälsan. Vidare har vi lagt ut mer undervisningstid och tillsatt extra studietid. En 

annan viktig aspekt för den här gruppen elever är att skapa kontinuitet och vi har därför särskilt tagit i beaktande 

att lärare, i den mån det går, ska följa klassen under gymnasieåren. Ytterligare en aspekt är att det i huvudsak var 

idrottsutövande elever som ingick i gruppen som inte nådde målen. För att hjälpa eleverna att koordinera sin idrott 

och sina studier fanns en idrottskoordinator tillgänglig under läsåret, men denne var bara på skolan två dagar i 

veckan vilket försvårade samarbetet. Vår slutsats är att tillgängligheten till idrottskoordinatorn måste förbättras för 

att samarbetet idrottskoordinator – elev – lärare ska fungera bättre. 

 

I undervisningsenkäten från vårterminen 2019 framkommer det att eleverna i hög grad (93 procent) upplever att 

lärarna är bra på att leda undervisningen i klassrummet och att lärarna är kunniga och har en varierande 

undervisning (90 procent). Eleverna upplever i något mindre grad att lärarna ger dem stöd när det är svårt i 

undervisningen (79 procent). Däremot känner sig 98 procent i hög grad (7-10 på en skala av 1-10) trygga på skolan 

medan motsvarande siffra är 86 procent i fråga om studiero. I fråga om studiero uppger även 12 procent av 

eleverna att de har möjlighet (4-6 på en skala av 1-10) att få studiero under lektionerna.  Likaså anger 90 procent av 

eleverna att lärarna i hög grad (7-10 på en skala av 1-10) är kunniga och har en varierad undervisning. Andelen 

elever som anger att de till hög grad (7-10 på en skala av 1-10) har inflytande över undervisningen, planering och 

genomförande uppgår till 73 procent och 17 procent anser att de har god möjlighet (4-6 på en skala av 1-10). En 

stor andelen av eleverna (88 procent) anser också att de i hög grad (7-10 på en skala av 1-10) får komma till tals och 
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bli lyssnade på 7 procent anser att de har god möjlighet (4-6 på en skala av 1-10).  Sett till alla avgångselever är 

examensgraden 96 procent och eleverna är i helhet nöjd med sin skola och kan rekommendera den till andra 

elever. Vår gemensamma bedömning är att skolans undervisning håller god kvalitet.   

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Ett av våra utvecklingsområden som påbörjades våren 2018 och fortgick under 2018-2019 var att förbättra våra 

rutiner och höja kompetensen kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetet har 

inneburit förbättrade rutiner för att identifiera och kommunicera elevers behov av extra anpassning. Utökad 

specialpedagogisk tjänst, förbättringar av den fysiska lärmiljön, förbättrad dokumentation och kompetenshöjande 

insatser för lärarna har ökat kunskapen och medvetenheten kring elevers olika behov. Samarbetet mellan 

specialpedagog och undervisande lärare har utvecklats och samarbetet mellan elevhälsa och undervisande lärare 

fungerar väl vilket gör att elevers behov av stöttning uppmärksammas tidigt. 

 

Trots ökat fokus på arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd så har andelen elever 

som inte får examen ökat, särskilt på samhällsprogrammet. I analysen av de extra anpassningar och det särskilda 

stöd som ges har vi kommit fram till att tidiga insatser är av stor vikt för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Några 

av de insatser vi idag gör för att tidigt fånga upp elever med behov av extra anpassningar (exempelvis LUS-test och 

överlämnings-EWS m.m) fanns inte på plats för eleverna som gick ut 2018 och 2019, vilket gör det svårt att i 

föreliggande rapport med säkerhet utvärdera insatsernas effekt. Vidare har elevhälsan byggts ut och nya rutiner 

införts vilket försvårar utvärderingen. Till detta kommer att skolan befunnit sig i en tillväxtfas de senaste tre åren 

med ett ökande antal elever, större kollegium och organisationsförändring som följd.  Slutsatsen är att fortsätta det 

påbörjade arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. En annan slutsats är att 

kompetensutbildning kring hur man arbetar inkluderande i klassrummet behöver fortgå.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Resultaten från elevenkäterna och undervisningsutvärderingarna visar att 92 procent av eleverna är i hög grad 

nöjda med sin undervisning och trivs på skolan.  Av samtliga avgångselever fick 96 procent examen och den 

genomsnittliga betygspoängen låg på 18,2  –  en ökning med 0,6 poängen jämfört med föregående år. 

 Vår bedömning är att vi överlag har en väl fungerande undervisning och att undervisningen i hög grad är anpassad 

efter elevernas behov. 

 

Vi kommer att fortsätta med insatserna kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd i form av 

exempelvis LUS-test och överlämnings-EWS för att tidigt fånga upp elever med behov av extra anpassningar. Vidare 

kommer den utökade undervisningstiden i Sv3, Eng 7 och Ma-kurserna att fortgå liksom behovsgrupperingarna i 

Ma2b och Ma3b vilka ha visat sig ha god effekt på elevernas utveckling mot målen.  

 

För gruppen idrottssatsande elever kommer en förstelärartjänst att tillsättas för att utveckla undervisningen för 

den här gruppen elever. Vidare kommer tid avsättas i tjänst för att koordinera idrottselevernas idrottssatsning och 

skolarbete. Till skillnad från föregående läsår kommer idrottskoordinatorn, som också innehar förstelärartjänsten, 

att vara heltid på skolan.   

 

I vårt arbete framåt ser vi ett fortsatt behov av att arbeta med kompetensutveckling kring hur undervisningen kan 

bli mer inkluderande, särskilt för elever inom autismspektrat. Fortsatta utbildningsinsatser och utveckling av det 

kollegiala lärandet som bidrar till att sprida god undervisning och stärka lärarnas professionsutveckling är viktiga 

förutsättningar för att nå vårt mål. Ett väl fungerande kollegialt erfarenhetsutbyte är gynnsamt både för elevernas 

lärande och lärarnas undervisning. Vi kommer därför att under läsåret avsätta förstelärartjänster med fokus på 

kollegialt lärarande. Vidare kommer vi att delta i huvudmannens kompetenshöjande insatser vad gäller kollegialt 

lärande för att skapa goda förutsättningar att få ett väl fungerande kollegialt samarbete. 
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Samsyn kring bedömning och betygsättning är en annan viktig förutsättning för elevers utveckling mot målen och 

en likvärdig utbildning. Vi kommer därför att delta i huvudmannens samarbete med Karlstad universitet när det 

gäller betyg och bedömning. Samtliga lärare kommer att genomgå webbkursen betyg och bedömning i regi av 

Karlstads universitet och arbetet kommer att ledas av en förstelärare. Lärarna kommer att arbeta med kursen i 

ämneslag och gemensam tid finns avsatt för att möjliggöra arbetet. 

 

ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan leds av rektor i samarbete med biträdande rektor och består av skolsköterska, kurator, specialpedagog 

och elevstödjare. Vid behov deltar även skolläkare och skolpsykolog i arbetet. Elevhälsan träffas en gång i veckan 

varav varannan vecka mötena är öppna för undervisande personal att delta. Under mötena avhandlas såväl 

åtgärdande som hälsofrämjande och förebyggande insatser (SkolL kap 2 25§, ) Till detta deltar elevhälsan vid 

programlagens möten när behov att arbeta med/diskutera frågor kring undervisning och extra anpassningar 

föreligger. Elevhälsan deltar även under överlämningskonferensen och elevvårdskonferenserna i samband med 

betygsprognoserna på höst – och vårtermin. Elevhälsan är, tillsammans med lärarna, även med i arbetet att 

utvärdera skolans resultat och deltar i beslut kring skolans utvecklingsbehov. 

 

Under året har särskilt fokus lagts på att främja närvaro. Arbetet har bestått i att arbeta fram och förtydliga rutiner 

kring närvarofrämjande insatser. Det innebär bl.a. att klassmentor följer upp klassens närvaro var tredje vecka och 

tar kontakt med elev och vid behov vårdnadshavare vid mer än enstaka frånvaro. Rutinerna gör det möjligt att 

tidigare fånga upp oroväckande frånvaro och framförallt få en tydligare bakgrund till orsaken till frånvaron. Detta 

ger oss bättre förutsättningar att sätta in rätt åtgärder och därmed förebygga frånvaro. Vidare har vi haft att 

vårdnadshavare och myndig elev ska ringa eller maila in varje dag vid sjukdom, detta för att vi ska ha daglig kontakt 

om elev har hög frånvaro. 

 

Om en lärare bedömer att en elev riskerar att inte nå målen eller om oro för en elevs mående uttrycks görs en 

anmälan till rektor och elevhälsa (enligt SkolL 3 kap. 5§ 7§). Om eleven riskerar att inte uppnå målen genomför 

specialpedagogen en pedagogisk utredning tillsammans med elev, vårdnadshavare (om eleven är under 18 år), 

lärare, andra professioner inom elevhälsan samt vid behov externa aktörer (såsom BUP).  Därefter fattas beslut om 

lämplig åtgärd (extra anpassning eller särskilt stöd). Uppföljning av eleven sker vid kommande elevvårdskonferens 

och vid elevhälsomöten i de fall eleven har haft kontakt med elevhälsan. Om det vid uppföljningen visar sig att den 

extra anpassningen inte varit tillräcklig görs en ny utvärdering av situationen med tidigare inblandad personal samt 

elev (och vårdnadshavare om eleven är under 18 år). Därefter beslutas om ytterligare anpassning eller, om 

anpassningen inte ansetts tillräckligt, genomförs en pedagogisk kartläggning med ett eventuellt påföljande beslut 

om särskilt stöd. Som en säkerhetsåtgärd görs uppföljning av närvaron dels i samband med elevvårdskonferenserna 

och dels en gång i månaden av administrationen i samband med CSN-rapporteringen. 

 

Under läsåret har även förbättrade rutiner för anmälningarna till elevhälsan implementerats av elevhälsan liksom 

förbättrade dokumentationsrutiner kring elever som behandlats under elevhälsans möten. De förbättrade 

anmälningsrutinerna har gjort att rätt stöd sätts in snabbare och att det tydligare framgår vilka anpassningar som är 

gjorda och vilka som inte har fungerat.  

 

En annan viktig aspekt i vårt elevhälsoarbete är att skapa en trivsam och välkomnande miljö på skolan både fysiskt 

och socialt I det här arbetet är vårt samarbete med skolans elevkår betydelsefullt. Skolans elevkår har här en viktig 

roll i att främja gemenskap och samhörighet bland eleverna på skolan. Genom elevkåren, med stöd från 

skolledningen, hålls gemensamhetsskapande aktiviteter i form av lekar och tävlingar löpande under läsåret. 
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Skolan anordnar också en stor tvådagars elevkickoff för samtliga ettor. Lägret genomförs i augusti i syfte att främja 

trivsel och gemenskap bland de nya ettorna. Fokus ligger på gemensamhetsskapande gruppaktiviteter tillsammans 

med elevkåren, äldre elever, lärare och kurator.  

 

Skolmaten är ett annat högt prioriterat område på skolan. Bra mat är en viktig hälsofaktor och den är avgörande för 

att elever ska orka prestera under skoldagen. Skolan har därför ett eget kök med egna kockar och satsar aktivt på 

att ha bra skolmat med god tillgång till smakligt och näringsriktig mat. Det finns även alltid tillgång till mellanmål i 

form av knäckebröd och smör och ofta finns det även frukt att tillgå.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

Vi kan se att de närvarofrämjande insatser som gjorts under året har haft en positiv effekt och att närvaron ökat. 

När klasscoachen följer upp frånvaro var tredje vecka ger det oss en god möjlighet att snabbt fånga upp elever som 

är i behov av stöd i sitt mående för att klara sina studier på bästa sätt. Vårt fokus på att skapa både en social och 

fysisk trivsam miljö med möjlighet till bärande relationer till personal på skolan bedöms ha avsedd effekt baserat på 

bl.a. vår enkätundersökning. Vi ser att en mycket hög andel av elever känner sig trygga 98 procent och att 88 

procent ansåg i mycket hög grad (7-10 på en 1-10 gradig skala) att de kunde vara sig själva på skolan och 10 procent 

(4-6 på en 1-10-gradig skala) till stora dela kunde vara sig själva. Sammantaget visar detta på att eleverna trivs på 

skolan och känner sig trygga och att skolans förebyggande arbete ger önskat resultat. Trots detta går det inte att 

bortse från att det i en miljö med många studiestarka elever lätt utvecklas en prestationskultur som kan orsaka 

stress och ångest hos vissa individer, särskilt flickor, vilket också bekräftats i elevhälsans elevsamtal. Vår bedömning 

är att vi behöver intensifiera arbetet med att förebygga stress och prestationsångest inför kommande läsår.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

Under läsåret 2017-2018 identifierades behov av att förbättra rutiner för anmälan, utredning och uppföljning och 

arbetet har gett positiva resultat. Vår bedömning är att dessa har fungerat väl under läsåret 2018/2019. Lärarna 

anmäler till rektor när de befarar att en elev inte kommer klara målen för en kurs. Rutinen att läraren ska göra en 

skriftlig anmälan till elevhälsan via en blankett är ännu inte fullt fungerande. Anmälan görs fortfarande oftast 

muntligt till elevhälsan och i de fall lärarna är osäkra om anmälan ska göras rådfrågas alltid elevhälsan. 

 

Däremot har förnyade dokumentationsrutiner tillsammans med förbättrade provskrivningsrutiner för elever med 

anpassningar fungerat väl. Det senaste året har även fokus legat på att skapa lugna miljöer för studier och under 

läsåret 2018-2019 iordninggjordes ett studierum särskilt anpassat för elever med specialpedagogiska behov. 

Analysen av elevhälsoteamets arbete under året visar att arbetet med elever i behov av extra anpassningar och 

särskilt stöd har fungerat väl. 

 

En förtydligande av elevhälsans olika roller – framförallt mellan skolsköterska, kurator, specialpedagog och 

skolledning – har stärkt arbetet ytterligare.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Under kommande läsår kommer att fokus elevers stress och prestationsångest. I det arbetet kommer att ligga att 

förbättra examinationsschemat för att elevernas ska kunna ha framförhållning och lättare planera sina studier. 

Vidare kommer en satsning på studieteknik att påbörjas under året. Till detta kommer ett pilotförsök med 

utbildning av elever i mental träning och stresshantering att påbörjas. Försöket kommer att ledas av skolans 

kurator i samarbete med en lärare. 

 

Ett annat område som vi kommer att fortsätta arbeta med är utvecklingen av en inkluderande lärmiljö särskilt för 

elever med omfattande måendeproblematik och/eller med diagnoser där klassrummet i sig är en utmaning. 
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LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH VÄRDEN 
 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Skolväsendet vilar på demokratins grund och ett av skolans huvuduppdrag är att förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. På ProCivitas gäller nolltolerans 

mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen och all personal har ett gemensamt 

ansvar för detta arbete. Skolan ska vara en trygg plats där man bemöter och bemöts med respekt.  Två gånger per 

termin genomförs klasscoachtid där bland annat frågor som rör likabehandling och värdegrund behandlas. Vidare 

träffas skolans elevplenum, som består av två klassrepresentanter från varje klass, programansvariga lärare och 

skolledning, två gånger per termin. Under personalmöten och elevplenum utvärderas och analyseras årligen 

skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete och dokumenteras sedan i ett separat dokument tillsammans med 

elever, lärare, elevhälsan och skolledning. I planen som sammanställs i början av våren framgår de åtgärdande, 

förebyggande och främjande insatser som planeras kommande år. 

 

Organisering av arbetet med Normer och värden 

Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i undervisningen. Lärarna, 

skolledning, elevhälsan, eleverna (klassvis) samt elevplenum utvärderar och analyserar resultaten från elevenkäten 

och är med och tar fram en plan mot kränkande behandling och en likabehandlingsplan.  

Vidare har programansvariga i uppdrag att aktivt arbeta med frågor som rör normer och värden ute i 

programlagen. Vi har tydliga rutiner kring anmälan av kränkning/trakasserier/diskriminering där den i personalen 

som uppmärksammar kränkning eller tar emot berättelse om kränkning anmäler detta skyndsamt till rektor som i 

sin tur anmäler till huvudman, som skyndsamt utreder situationen tillsammans med rektor. Vidare leder skolans 

elevkår ett förebyggande arbete mot kränkande behandling genom utskottet ”ProCivitas för alla” som med stöd 

från skolledningen tar in föreläsare och uppmärksammar exempelvis internationella komma-ut-dagen m.fl. 

Utskottet har också varit delaktigt i att arrangera en värdegrundsdag under vårterminen 2019 med fokus på 

utsatthet, rasism och minoriteters problematik.  

  

Utvärdering – Normer och värden 

Våra resultat visar att 98 procent av eleverna svarade 7-10 på den 1-10-gradiga skalan att de kände sig trygga på 

skolan och 86 procent svarade 7-10 respektive 12 procent 4-6 på samma skala att de upplevde att eleverna 

behandlar varandra väl samt att de kunde få arbetsro. Vidare anser 88 procent i hög grad att de kunde vara sig 

själva på skolan och 92 procent svarade att elever och personal jobbar tillsammans för att få en bra arbetsmiljö. 

Resultaten tyder på att vårt arbete med att skapa trygghet och delaktighet fungerar väl. En mer oroande trend ses i 

frågan om personalen ingriper om någon blir illa behandlad. Här svarade 89 procent 7-10 på den 10-gradiga skalan, 

vilket visserligen är högt men som jämfört med de föregående två åren visar på en negativ trend. Det här resultatet 

är svårt att förklara. En möjlig förklaring kan vara att vi de senaste två åren dels har vuxit med ett antal nya lärare 

och dels haft en del vikarier. Som ny på en arbetsplats och kanske också ny i lärarrollen skulle man kunna tänka att 

det inte är lika naturligt att ingripa. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vår bedömning är att vi har ett fungerande arbete men att det kan utvecklas ytterligare. Kommande läsår ska vi på 

ett tydligare sätt sammankoppla klasscoachtid, elevplenum och programlag för att främja samarbetet och dialogen 

elever och personal emellan. Det förekommer en viss uppfattning om att dessa tre är isolerade forum vilket inte är 

tänkt.  Vidare kommer vi att fortsätta och utvidga vårt arbete med mänskliga rättigheter via skolans FN-rollspel 

genom att involvera fler klasser och elever under kommande läsår. För att förbättra vårt systematiska 

kvalitetsarbete rörande likabehandling och värdegrund kommer vi under nästa läsår införa en elevenkät redan 

under höstterminen som specifikt utvärderar dessa frågor. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
När det gäller skolans funktionella mål uppnår vi idag i hög grad våra uppsatta mål vad gäller såväl undervisning och 

lärande som trygghet och trivsel. Vår uppföljning visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan och 

andelen gymnasieexamen ligger på 96 procent. En minskning i uppnådd gymnasieexamen jämfört med tidigare år, i 

synnerhet på samhällsprogrammet, kan förklaras av hälsoskäl men också av att en grupp elever i stor utsträckning 

idrottssatsade utanför skolan. Redan under läsåret 2018/2019 har det satts in åtgärder i de yngre årskullarna för 

den här gruppen av elever för ge dem bästa möjliga förutsättningar att nå målen. Vidare har en förstelärartjänst 

med fokus på utveckling av NIU-programmet tillsatts samt att NIU-koordinatorn från och med läsåret 2019/2020 

kommer att finnas tillgängliga alla dagar på skolan. Betygssnittet ökade under läsåret både på ekonomi- och 

naturprogrammet och var i stort sett oförändrat på samhällsprogrammet. Detta kan tillskrivas högre 

antagningspoäng snarare än strukturfaktorer. Skolan har ett fungerande system för att följa upp undervisning och 

lärande i samarbete med elevhälsan som möjliggör att åtgärder kan sättas in i tid. Våra resultat visar också på 

fungerande strukturer gällande likabehandlings- och värdegrundsarbetet liksom arbete för normer och värden även 

om kopplingen mellan klasscoachtid-elevplenum-programlag kan stärkas. För att förbättra vår uppföljning av 

värdegrundsarbetet ytterligare inför vi under hösten 2019 en riktad likabehandlings- och värdegrundsenkät. Under 

läsåret 2019/2020 kommer vi förutom att fortsätta satsa på matematikstärkande pedagogik, IKT och 

programutveckling även att fokusera på kollegialt lärande, betyg och bedömning, NIU-utveckling samt 

stressförebyggande insatser. 

 

  



15 
 

GRUNDFAKTA 
 

OM VERKSAMHETEN (PROCIVITAS) 

 

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 

 

Framför allt är det målen i läroplanen (LGY 2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för verksamheten i 

alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring.  
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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 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.  



17 
 

OM SKOLENHETEN PROCIVITAS I MALMÖ 
 

Bakgrund 

ProCivitas i Malmö startade läsåret 2002-2003 på Dringenbergska gården, Norra Vallgatan 66. Första året hade 

skolan en inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Ekonomi. Redan från start hade skolan ett tydlig 

koppling till näringslivet och ett Mentorsprogram där varje elev fick en egen kontaktperson från näringslivet som 

ett bollplank för att diskutera sin framtid.  

 

Läsåret 2004-2005 startades ProCivitas Idrottsgymnasium, ett specialutformat idrottsprogram för 

gymnasieungdomar som önskade kombinera en elitsatsning inom idrott med gymnasiestudier. 

 

2010 startades Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap. 

 

I samband med gymnasiereformen Gy 11 år 2011 startades Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning 

Samhällsvetenskap, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap respektive Naturvetenskap och 

Samhälle samt Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi. Samma år startades också Nationellt godkänd 

idrottsutbildning, NIU. 

 

Läsåret 2012-2013 introducerades Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap. 

 

Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik startade 2018. 

 

 

Organisation och arbetsformer  

Skolans arbetsorganisation består av skolledning (rektor och biträdande rektor), en utökad ledningsgrupp 

bestående av de sju förstelärarna, elevhälsan och programlag som är indelade efter skolans tre program samt NIU 

där tränare kopplade till skolans nationella idrottsprogram ingår (Fig.7). 

 

 
Fig. 7. Flödesschemat visar ProCivitas i Malmös arbetsorganisation läsåret 2019/2020. 

 

 Den pedagogiska utvecklingen är organiserad kring prioriterade utvecklingsområden för skolan. Varje område leds 

av en förstelärare och lärarna är huvudsakligen uppdelade i programlag men kan inom vissa fokusområden vara 

uppdelade i ämneslag. Tillsammans tar sig förstelärare och lärare an områden som identifierats som fokusområden. 

Vidare har varje klass under läsåret en lärare som har särskilt ansvar för klassen en s.k. klasscoach. I årskurs ett 

delas klasscoachskapet av två lärare medan i övriga klasser har klasscoacherna var sin klass.  Klasscoachens roll är 
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att, förutom att agera kontaktperson för elever och vårdnadshavare, också fånga upp klassens tankar och 

synpunkter under klasscoachtiden.  Vidare har klasscoachen som uppgift att hålla utvecklingssamtal under 

höstterminen termin med eleverna i sin klass. Samtliga elever erbjuds även utvecklingssamtal under våren i form av 

ämnessamtal med undervisande lärare. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med övriga skolor 

inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, 

planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och huvudmannanivå enligt ett 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 

elevundersökningen och andra utvärderingar av undervisningen, betygsprognoser och övriga uppföljningar av 

bland annat 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. 

 

I oktober gör varje lärare en betygsprognos som skickas in centralt och sammanställs. Betygsprognosen gås igenom, 

diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå. I november genomförs utvecklingssamtal och höstens EWS-

konferens.  I december jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av slutbetyg och nationella prov mot de 

resultat som publiceras i SIRIS. Eventuella avvikelser analyseras. 

 

I januari följer vi upp våra tidigare elevers uppfattning om utbildningen inom verksamheten och i februari följer vi 

upp våra nuvarande elevers uppfattning om såväl undervisning som trygghet och trivsel. Samtliga resultat gås 

igenom, diskuteras och analyseras. Vid behov sker specifika åtgärder alt förändringar som vi bedömer behövs för 

att utveckla och förbättra undervisningen för eleverna. 

 

I mars genomför varje lärare läsårets andra betygsprognos och i april utvärderar alla våra elever undervisningen på 

kurs- och lärarnivå. Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå under 

vårens EWS-konferens. Utvärderingen av undervisningen följs upp på individnivå via samtal mellan rektor och varje 

lärare men resultat och analys aggregeras inte på skol- eller verksamhetsnivå då denna utvärdering enbart syftar till 

att utgöra underlag för lokal utveckling av undervisningens kvalitet. 

Utöver dessa större och löpande undersökningar av skolans kvalitet genomförs kursutvärderingar höst och vår, 

vilka följs upp genom samtal med respektive lärare. 

 

Lokaler 

ProCivitas i Malmö har sedan 2005 en väldisponerade lokal om 3350 m2 och sedan 2018 ett våningsplan om 817 m2 

i en närliggande fastighet. Lokalerna är centralt belägna när Malmö centralstation. I dessa lokaler sker all 

undervisning utom den som är idrottsrelaterad. Den stora skolbyggnaden domineras av en stor ljusgård, vilket ger 

överblick och skapar möjlighet till samvaro och trivsel. Klassrummens storlek är anpassat för det antal elever vi har i 

klasserna. Klassrummen som är fräscha och ljusa är utrustade med kortskjutande projektorer. På våning 2 finns en 

länga med grupprum. På våning 1 finns ett välutrustat labb för eleverna på NA-programmet. I vårt 

undervisningsannex som ligger placerat ca 200 m från huvudbyggnaden innehar ProCivitas översta våningsplanet. 

Förutom klassrum, grupprum och personalrum finns två stor ljusa, öppna samlingsytor med studieplatser. Vidare 

har skolan eget kök där maten tillagas. Kök och matsal ligger placerat i huvudbyggnaden. 

Idrottslokaler hyrs på Kockums fritid och externa föreläsningslokaler finns att tillgå på Malmös Tekniska Museum, 

Lärarhögskolan och Kockum Fritid. 
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Elever och personal 

I tabellerna nedan framgår fördelningen elever, lärarbehörighet, skolledning och administration i skolan läsåret 

2018/2019. Eleverna kom främst ifrån Malmö-regionen men även andra delar av sydvästra. Förutom skolledning, 

pedagoger, administration och tränare kopplat till idrottsutbildningen fanns (redovisat i andel heltidstjänst) även 1 

skolsköterska, 0,5 kurator, 0,4 specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog efter behov.  

 

Tabell 1. Tabellen visar antal elever totalt, andel kvinnor, andel med utländsk bakgrund, andel med högutbildade 

föräldrar samt antal elever i år 1, år 2 och år 3. Uppgifterna avser oktober det valda året. 

Elevstatistik läsåret 2017/18 ProCivitas Privata Gymnasium, Malmö 

 Total resp.program Antal 

elever 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel m. 

utl.bakgr. 

(%) 

Andel m. 

högutb.föräldrar 

(%) 

Antal 

elever 

i 

årskurs 

1 

Antal 

elever 

i 

årskurs 

2 

Antal 

elever 

i 

årskurs 

3 

ProCivitas Privata Gymnasium, 

Malmö 

683 56 16 

 

80 254 245 184 

Nationella program totalt 683 56 16 80 254 245 184 

Högskoleförberedande program 

totalt 

683 56 16 80 254 245 184 

Ekonomiprogrammet 255 55 - - 109 73 75 

Naturvetenskapsprogrammet 141 49 - - 73 71 37 

Samhällsvetenskapsprogramme

t 

247 51 - - 72 39 72 

Källa: Siris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar antal lärare totalt, andel kvinnor, andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 

behörighet i mins ett ämne i procent samt andel lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen i procent. 

Även antal heltidstjänst rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog framgår.   

 Elevstatistik läsåret 2017/18 ProCivitas Privata Gymnasium, Malmö 

Antal lärare (antal heltidstjänst) 31,1 

Rektor och biträdande rektor (antal heltidstjänst) 1,5 

Administration (antal heltidstjänst) 2 
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SYV 0,5 

Andel kvinnor (%) 43 

Andel lärare (heltidstjänster) m lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (%) 97,1 

Andel lärare (heltidstjänster) m pedagogisk högskoleexamen(%) 95,5 

Källa: Siris 
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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER

 

 

 
 

 

 
 

 

 

DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER
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DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO

 
 

 
 

 
 

DIAGRAMBLAD 4: INDIKATORER – LÄRARBEHÖRIGHET, ÖVERENSSTÄMMELSE NP, UPPLEVD KVALITET 
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