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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

 

ProCivitas Stockholm har i och med läsåret 2018/19 varit igång med sin verksamhet under 

två läsår. Vårt första läsår 2017/18 präglades av att vi var helt nya som skola och vårt arbete 

handlade om att formulera och testa alla rutiner, handlingsplaner och försöka skapa 

systematik i våra processer. Vårt andra år har i mångt och mycket handlat om att dels 

revidera, dels förädla det arbete vi byggde upp under år 1. De allra flesta av våra rutiner och 

processer vi nu haft igång under två år har visat sig fungera bra. Det arbete vi nu har framför 

oss innebär till största delen ett arbete med finslipning, fortsatt utvärdering och uppföljning. 

På skolan finns en påtaglig stolthet över det arbete vi åstadkommit och framförallt över den 

nöjdhet våra elever upplever med sin skola. I de elevutvärderingar som görs varje läsår 

kunde vi till exempel i undervisningsutvärderingen under skolans år 2 se en positiv 

utveckling på samtliga punkter. Detta är ett direkt kvitto på att det arbete vi gör ger effekt. 

Som nystartad skola har vi privilegiet att, tillsammans i kollegiet och med eleverna, bygga 

upp den skola med de värden och den skolkultur som vi tror på. Som rektor har jag sedan 

den första lärarrekrytering gjordes betonat det faktum att ProCivitas Stockholm ska vara en 

skola där alla elever oavsett förutsättningar ska lyckas nå sin fulla potential och att det 

arbetet ska ske inom ramen för det ordinarie kursklassrummet. Just det arbetet ställer höga 

krav på varje enskild lärare att kunna vara flexibel och anpassa sin undervisning efter både 

varje grupp och elev. Vårt arbete med att bygga upp en skola från grunden har krävt en hela 

tiden närvarande medvetenhet. Den ständiga frågan vi alltid ställer oss är på vilket sätt det 

arbete vi gör gagnar våra elever? Likaledes är vår ständiga strävan att en hög kvalitet ska 

genomsyra allt vi gör. Det är med stor stolthet – över både elevernas resultat och upplevda 

nöjdhet, över kollegiets kompetens och teamwork, över skolans rykte och attraktivitet, över 

den skolkultur vi alla på skolan bidragit till att bygga upp – kan konstatera att det vi hittills 

gjort under två år har vi gjort mycket bra. Alla på ProCivitas Stockholm ser med stor 

nyfikenhet fram emot kommande läsår i vår skolas fortsatta utbyggnad och utveckling.  

  



4 
 

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 

I och med att skolan läsåret 2018/19 enbart haft årskurs 1 och årskurs 2 på skolan finns inga 

avgångselever vars betyg kan analyseras.  

Samtliga Betyg 

 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

Det generella betygsläget på skolan ser fint ut. Vid betygssättningen i slutet av läsåret 18/19 

kunde vi se en förskjutning mot de högre betygen i förhållande till de betyg som sattes på 

skolan i slutet av läsåret 17/18. Dock var antalet satta F-betyg fler läsåret 18/19 jämfört med 

föregående år. De kurser som sticker ut som överrepresenterade vad gäller F-betyg är 

matematikkurserna. Betygsfördelningen mellan pojkar och flickor visar att flickorna på skolan 

tenderar att uppnå högre betyg än pojkarna även om skillnaden inte är anmärkningsvärt stor.  
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Nationella provbetyg 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

Skolan har gjort ställningstagandet att genomföra alla de nationella prov som finns att 

genomföra i de kurser våra elever läser, ej alltså enbart de nationella prov som är 

obligatoriska.  

 

Nationella prov i Svenska 1 - resultat 

60% av eleverna hade samma provbetyg som kursbetyg. 32% fick ett högre betyg. 8% av 

eleverna fick ett lägre kursbetyg än provbetyg. Eleverna presterade generellt mycket bra på 

den muntliga delen i svenska. Läsförståelse och uppsats gick sämre än väntat för många 

elever, även om många också presterade bra. Två elever hade F på läsförståelsen och då 

bara med 2-4 poäng från E-gränsen.  

 

Nationella prov i Engelska 5 och Engelska 6 - resultat 

I Engelska 5 presterade eleverna väl och resultaten låg i linje med tidigare bedömning i  

kursen. Ungefär 75-80% av eleverna har C och uppåt i provbetyg. 12 elevers kursbetyg 

skiljde sig från det provbetyg de fick på NP. Fem elever fick ett kursbetyg som var lägre än 

det de fick på NP och sju elever fick ett kursbetyg som var högre än det de fick på NP. 

Generellt sett presterade eleverna lägst på skrivdelen. I Engelska 6 presterade eleverna 

generellt sett som förväntat. Eleverna fick genomgående bra resultat. Tre elever klarade inte 

proven (varav två av dem avbröt halvvägs genom hör- och läsförståelseprovet). 

 

Nationella prov i Matematik 1b och Matematik 2b - resultat 

Av totalt 124 elever som skrev nationellt prov i Matematik 1b avvek 8 elever från sitt 

kursbetyg. Dessa avvek alla ett betygssteg uppåt. Av totalt 83 elever som skrev nationellt 

prov i Matematik 2b avvek 17 elever från sitt NP-betyg. Dessa 17 avvek alla ett betygsteg 

uppåt. Generellt så presterade eleverna på den nivå som förväntades av matematiklärarna. 

Den förväntade nivån baserades på det arbete med eleverna som ägt rum under året och  

utifrån läsårets inledande screeningresultat (för elever som läser Matematik 1b) samt utifrån 

det betyg som eleverna som läste Matematik 2b hade med sig från kursen Matematik 1b. De 

elever i både Matematik 1b och Matematik 2b som fick ett F-betyg gavs chans innan 

sommarlovet att skriva ytterligare ett nationellt prov. Resultatet blev att flera av dessa elever 

klarade ett godkänt resultat vid detta andra provtillfälle vilket därmed kunde ge eleven ett E i 

kursbetyg.  
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RESULTATREDOVISNING- Upplevd kvalitet 

Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, 

personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom 

en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

Elevenkäten som mäter elevernas upplevda nöjdhet med skolan i sin helhet visar på en 

positiv ökning av antalet elever som både trivs på skolan, är nöjda med skolan och kan 

rekommendera skolan till andra jämfört med vårt första år. Vi är fortfarande en skola i 

uppbyggnadsfas och utvärderar, analyserar och reviderar ständigt våra processer och 

arbetssätt. Att den upplevda generella nöjdheten med skolan ökat på alla frågor från vårt 

första läsår är ett kvitto på att vi är på fortsatt rätt väg i vårt skolbygge.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - instrumentell 

kvalitet 

Undervisning och lärande 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Varje lärare på skolan har stor frihet att designa sin undervisning på det sätt som bidrar till 

att elever når sin fulla potential i klassrummet. Det finns dock några uttalade förhållningssätt 

för alla lärare att förhålla sig till. Ett av dem är att lärare på ProCivitas Stockholm ska bedriva 

en inkluderande undervisning. Detta betyder att man som lärare behöver vara flexibel och 

anpassningsbar i sin undervisning och möta de olika behov som finns hos alla elever. Alla 

elever är olika. Kollektiva (och mer stelbenta) lösningar (“alla ska göra på detta sätt”) 

fungerar sällan bra i ett klassrum. Alla lärare behöver vara lyhörda för både gruppens och 

individens behov och anpassa sin undervisning därefter. Ett annat förhållningssätt som varje 

lärare behöver utgå är ett formativt förhållningssätt i klassrummet, dvs. att man som lärare 

planerar för aktiviteter där elevernas lärande synliggörs och medvetandegörs vilket i sin tur 

bidrar till att eleverna lyckas nå sin fulla potential. Lärarna behöver stämma av kontinuerligt 
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med sina elever för att säkerställa att både läraren och elevgruppen är nöjda med upplägget 

av undervisningen. Detta kan göras genom exit-tickets, utvärderingar, enkäter etc. Hela 

skolans organisation och framförallt undervisningen i respektive kursklassrum är byggd 

utifrån nyckelbegreppen tydlighet, struktur och relationsskapande. 

 

I utvärderingsarbetet av läsåret 2017/18 konstaterade kollegiet tillsammans vilka 

utvecklingsområden ProCivitas Stockholm hade för att ytterligare öka måluppfyllelsen på 

skolan. Dessa utvecklingsområden formulerades som fokusområden i vår verksamhetsplan 

för läsåret 2018/19. Ett uttalat fokusområde handlade om hur vi i ökad utsträckning kunde ge 

eleverna mer stöd och hjälp när skolarbetet upplevdes svårt. En konkret insats var att i 

början av läsåret utveckla arbetet med att genomföra screening i fler kurser än matematik. 

Alla årskurs 1-elever fick således göra diagnostiska tester i både svenska, engelska och 

matematik. Resultatet analyserades av kurslärare tillsammans med EHT. Syftet var att tidigt 

ringa in de elever som, utifrån screeningens resultat, inte kanske hade med sig de 

förutsättningar och strategier i svenska, engelska och matematik från tidigare skola för att 

klara kurserna utan extra stöd och hjälp. Elever med lägre resultat kallades till samtal med 

specialpedagog där både framgångsfaktorer och eventuella behov av anpassningar 

kartlades för varje elev. Dessa elevers resultat fortsatte sedan att följas upp extra noga både 

av EHT och framförallt i samband med den månadsvisa EWS-avstämningen. Vidare var 

beslutet att utveckla organisationen för passet Studietid en konkret åtgärd för att höja 

elevernas måluppfyllelse. Passet fick under läsåret 2018/19 en fast schemaposition och blev 

obligatoriskt för samtliga elever. Studietidspasset fick också en ny rumslig organisation där 

det blev tydligare för eleverna i vilka klassrum varje kurslärare fanns för handledning samt 

vad som förväntades av eleverna under varje pass.   

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas 

”praktik”) 

 

Vårt arbete med att öka måluppfyllelsen följdes kontinuerligt upp under hela läsåret. De 

omvandlingar som passet Studietid genomgick visade sig ge goda resultat. Passet, med sin 

nya organisation, uppskattades av både elever och lärare. Många elever har under detta 

pass tagit tillfället i akt att fokuserat arbeta med pågående skoluppgifter under handledning 

av kurslärare. Klassrummen där matematiklärarna har funnits tillgängliga för handledning har 

ofta varit mycket välbesökta. Eftersom just matematikkursen under föregående år var 

överrepresenterade i F-statistiken är vi nöjda med att vi kunnat ge eleverna mer tid för 

matematikstudier. Ett ytterligare utvecklingsområde för Studietidspasset som vi upptäckte 

under läsårets gång var att vi i större utsträckning borde kunna hjälpa eleverna i planeringen 

och prioriteringen av sina studier. Ofta såg vi att elever gick till ett kursklassrum under 

studietiden enbart för att ens kompis gick dit och inte för att man verkligen behövde arbeta 

med uppgifter i just den kursen. I arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att 

ytterligare finslipa organisationen kring studietiden.    

 

Vi var mycket nöjda med hur vi lyckades genomföra screeningarbetet i matematik, svenska 

och engelska med samtliga elever i årskurs 1 tidigt under läsårets början. Även om 

resultaten analyserades och följdes upp gav vi dock oss själva i uppgift att inför kommande 

läsår ytterligare utveckla hur vi, utifrån screeningresultaten, kan resursfördela hjälpen så att 

de elever som vi tidigt ser är i behov av den faktiskt får den på ett mer effektivt sätt. I 
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arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att ytterligare finslipa organisationen 

kring hur vi följer upp screeningresultaten och hanterar den påföljande resursfördelningen 

med stödinsatser. 

 

Det faktum att kursbetygen generellt förskjutits mot de högre betygsstegen jämfört med 

läsåret 2017/18 kan förklaras med att våra intagningspoäng ökade inför vårt andra läsår. Vi 

hade under läsåret 2018/19 en årskurs 1-kull med högre meritvärde från årskurs 9 än under 

föregående år. Att antalet satta F-betyg på skolan trots detta ökade kan framförallt härledas 

till kursen Matematik 2b. Denna kurs sticker tydligt ut i statistiken som en kurs som våra 

elever hade svårt att klara. I arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att, genom 

flera olika åtgärder, öka måluppfyllelsen i matematikämnet.    

 

Vad gäller den nationella provresultaten i svenska så beskrevs tidigare att 60% av eleverna 

hade samma provbetyg som kursbetyg. 32% hade ett högre betyg. 8% av eleverna hade ett 

lägre kursbetyg än provbetyg. En förklaring till den stora skillnaden kunde konstateras ligga i 

de oväntat låga resultaten på läsförståelsedelen. Läsförståelsen testas med många 

flervalsfrågor och svensklärarna kunde konstatera att många av eleverna hade svårt att 

urskilja nyanser. De nationella proven skiljde sig mot den undervisning som bedrivits under 

året där eleverna läst, diskuterat och reflekterat över i första hand skönlitteratur. Frågorna 

har varit av mer övergripande och reflekterande karaktär än på detaljnivå, vilket gjort att 

lärarna inte i den utsträckning de uppenbarligen behövt, upptäckt att elevernas förståelse av 

detaljer och nyanser varit begränsad. En annan förklaring är att relativt många av eleverna 

fått F på skrivdelen till följd av att de inte källhänvisat på det sätt som 

bedömningsanvisningarna kräver för ett godkänt betyg på texten. Att källhänvisa har 

eleverna kunnat visa att de kan i många andra sammanhang, både i kursen Svenska 1 och i 

andra kurser, vilket gjort att lärarna ändå kunnat säkerställa att de faktiskt kan detta. 

Samtliga elever som har ett högre kursbetyg än provbetyg har visat på de kunskaper som de 

inte kunnat visa upp i NP, vid ett efterföljande tillfälle. 

 

I Engelska 5 var det 12 elevers betyg som skiljde sig från det provbetyg de fick på NP.  Fem 

elever har fått ett kursbetyg som var lägre än det de fick på NP och sju elever har fått ett 

kursbetyg som var högre än det de fick på NP. Anledningen anses främst vara att dessa 

elever har visat på kunskaper under kursens gång som kan motivera ett högre betyg än det 

de fick på NP. Några elever fick också chansen att komplettera enstaka kunskapskrav efter 

provet, för att läraren skulle kunna säkerställa att eleverna hade de kunskaper som krävs för 

ett högre betyg. Samtliga av de elever som fått ett högre betyg än provbetyget på NP, har 

efter provet visat att de når dit. De elever som har fått ett lägre betyg än de fick på NP har 

inte presterat tillräckligt väl på övriga moment i kursen för att det ska vara möjligt att 

motivera det betyg som de presterade på NP. Speciellt inte då NP inte täcker in alla 

kunskapskrav i kursen.  

 

Av de totalt 124 elever som skrev nationellt prov i Matematik 1b så avvek 8 elever från sitt 

kursbetyg. Dessa avvek alla ett betygsteg uppåt. 5 av eleverna som avvek gjorde det för att 

de under läsåret visat tillräckliga kunskaper för det högre betygsteget. De tre återstående 

eleverna gavs en till chans att skriva ett gammalt nationellt prov. Detta prov klarade de och 

därmed kunde kursbetyg sättas till ett E.  
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Av totalt 83 elever som skrev det nationella provet i Matematik 2b avvek 17 elevers 

kursbetyg från provbetyget. Dessa 17 avvek alla ett betygsteg uppåt. Eleverna som avvek 

uppåt låg alla på gränsen mot ett högre provbetyg på det nationella provet, men framförallt 

hade de under läsåret visat på kunskaper som motsvarade det högre betyget. Ett par elever 

som avvek fick en möjlighet att skriva ett till gammalt nationellt prov innan sommarlovet. 

Dessa elever klarade detta prov och fick då E i slutbetyg. I arbetsplanen för läsåret 2019/20 

är ett fokusområde att, genom flera olika åtgärder, öka måluppfyllelsen i matematikämnet.   

 

De utvärderingar som genomfördes av undervisningen under läsåret, och vars resultat 

kunde jämföras med föregående års resultat, visar att elevernas upplevelser av hur 

undervisningen fungerar på skolan har ökat för samtliga frågeområden. Den största positiva 

ökningen kan ses för följande påståenden:   

 

Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig 

Läsåret 2017/18: 75% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

Läsåret 2018/19: 82% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

 

Läraren ger mig regelbunden återkoppling om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas 

mer.  

Läsåret 2017/18: 65% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

Läsåret 2018/19: 77% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

 

Mina lärare är bra på att leda undervisningen i klassrummet:  

Läsåret 2017/18: 79% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

Läsåret 2018/19: 91% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

 

Läraren gör det tydligt för mig vilka kunskapskrav vi arbetar mot och vad jag behöver kunna 

för att nå de olika betygen:  

Läsåret 2017/18: 69% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

Läsåret 2018/19: 77% (andel 7-10 på 10-gradig skala) 

 

Analysen av den positiva ökningen kan härledas till vårt mycket aktiva arbete med att bygga 

upp vår skola, dess rutiner och systematik i alla de processer vi har igång kopplade till 

elevernas både måluppfyllelse och upplevelse av undervisningen. Med tanke på att skolan 

bara har varit igång två läsår är vi mycket nöjda med det resultat vi åstadkommit hittills.   

 

Utvärdering – Öka närvaron 

Ett av våra fokusområden i verksamhetsplanen för läsåret 2018/19 var att öka närvaron på 

skolan. Det system vi implementerade för att kontinuerligt mäta och följa upp frånvaron med 

eleverna gav resultat. Det främsta resultatet var inte att den faktiska frånvarokvoten 

minskade drastiskt utan eleverna blev mer medvetna om att närvaron i skolan spelar roll, 

både för att faktiskt klara kurserna men också för att få behålla sitt CSN-bidrag. I 

arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att, genom finslipning av våra rutiner för 

frånvaromätning och uppföljning, ytterligare öka närvarograden på skolan.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
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ProCivitas Stockholms generella förhållningssätt är att alla elever, inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, ska kunna nå sin fulla potential. Det är varje kurslärares uppdrag 

att anpassa sin undervisning så att alla elever, oavsett förutsättningar ska lyckas på bästa 

sätt med sina studier. I kollegiet finns en stark delakultur där alla lärare sinsemellan både ger 

och får stöd och tips från varandra. Även lärare med specialpedagogisk kompetens finns 

som bollplank och stöd både gentemot lärare och enskilda elever i behov av extra stöd. 

Under veckovisa personalmöten har begrepp som differentiering, explicit undervisning, 

relationell pedagogik, fixed och growth mindset diskuterats och det finns en ständig ambition 

hos samtliga lärare att hitta sätt att få varje elev att nå sin fulla potential. Under läsåret 

2018/19 har framgångsfaktorer och anpassningar för enskilda elever dokumenterats i det vi 

kallat för Klassdokument. Parallellt har vår lokala EWS-system varit ett löpande 

arbetsdokument för att överblicka elevernas pågående arbete i kurserna. I EWS:en har både 

klasscoach och EHT snabbt fått signaler om eventuella elever som riskerar att inte klara 

kursen och därmed har vi snabbt kunnat undanröja hinder och anpassa undervisningen för 

att få eleven i fas igen. Under året har EWS-dokumentet kommit att bli hela kollegiets 

primära arbetsdokument för att överblicka elevernas utveckling och måluppfyllelse. 

Klassdokumenten kom under året mer och mer i skymundan i det direkta arbetet riktat mot 

eleverna. I utvärderingsarbetet vid läsårets slut var hela kollegiet ense om behovet av att 

hitta ett annat dokumentationssystem än klassdokumenten där lärare lättare och snabbare 

kan hitta information om behoven av anpassningar i sina undervisningsgrupper. Vår ansats 

detta läsår var även att i EWS-dokumentet fylla i elevernas målbetyg för att i ökad 

utsträckning kunna coacha eleven vidare i sin kunskapsutveckling, tex. i de fall där det satta 

nulägesbetyget låg lägre än elevens målbetyg, eller i de fall där eleven satt ett målbetyg som 

nåddes alltför tidigt under läsåret. Vid utvärdering i slutet av läsåret kunde kollegiet enas om 

att intentionen med målbetygssystemet varit god men att det funnits två problem. När 

eleverna alltför tidigt i kursen angav sitt målbetyg har de haft en tendens att rakt av ange 

målbetyget A i samtliga kurser vilket inte givit lärarna någon realistisk bild att arbeta utifrån. 

Vidare upplevde kollegiet problemet med onödig dubbeldokumentation då varje kurslärare 

manuellt behövde överföra varje elevs målbetyg in i EWS:en från Schoolsoft. I arbetsplanen 

för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att att göra informationen om varje elevs behov av 

anpassningar mer tillgänglig samt effektivisera dokumentationen för både lärare och EHT.  

Det generella arbetet på skolan med anpassningar upplever vi fungerar bra. Vi arbetar 

salutogent, bejakar framgångsfaktorer och säger aldrig nej till en elev som önskar en 

anpassning för att lyckas nå sin fulla potential. Att även eleverna verkar uppleva att de detta 

läsår – i högre utsträckning än tidigare – får stöd och hjälp från lärarna gör att vi får bekräftat 

att vi tänker och gör rätt och att vårt kommande arbete handlar om att finslipa de rutiner och 

det system vi har.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

I arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att ytterligare finslipa organisationen 

kring studietiden. Vi tror att vi i ännu större utsträckning kan hjälpa eleverna med både 

planering och prioritering av sitt skolarbete. Många elever är stressade och har periodvis 

mått dåligt psykiskt över att de inte kunnat hantera och planera för sina studier. Studietiden 

har varit ett uppskattat pass hos eleverna och vår ambition är att inför läsåret 19/20 

ytterligare säkerställa kvaliteten på det arbete som görs under detta pass.  
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I arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att ytterligare finslipa organisationen 

kring hur vi följer upp screeningresultaten och hanterar den påföljande resursfördelningen 

med stödinsatser. Konkret riktad resursfördelning kan vara att EHT:s funktioner kopplas in 

för att vidare följa upp enskilda elevers behov av anpassningar. En annan konkret 

resursfördelning kan vara att vi schematekniskt utökar antalet undervisningspass för en 

enskild elev i svenska, engelska eller matematik.  

 

I arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att, genom flera olika åtgärder, öka 

måluppfyllelsen i matematikämnet. Vi tror att ökad lärartäthet, ökat antal lärarledda 

matematiklektioner och fler schemalagda mattestugor kan öka måluppfyllelsen i matematik  

för våra elever. Vi upplever att våra rutiner kring screeningarbetet vid läsårets början 

fungerar väl men vi behöver snabbare och mer effektivt rikta stöd mot de elever som visar 

bristande förkunskaper och förförståelse för matematikämnet.  

 

Vi behöver lägga mer tid på att arbeta med elevernas läsförståelse. Detta bör göras i alla 

ämnen då varje ämne har sitt ämnesspecifika språk. I svenskämnet kommer läsförståelsen 

testas mer regelbundet och testen kommer då likna formen för de nationella proven i högre 

utsträckning. Eleverna behöver arbeta med läsförståelsestrategier och med att urskilja 

detaljer och nyanser i texterna. Eleverna förstår på ett övergripande plan, men missar just 

detaljer. Det syns i testerna då många gör fel på flervalsuppgifter. Skriftligt behöver eleverna 

ännu tydligare uppmärksammas på vikten av att följa instruktioner. Vi behöver också jobba 

mycket med källhänvisningar. Det har förvisso gjorts, både i svenskan och i andra ämnen 

men nationella provens bedömningsanvisningar är petiga, vilket gör att eleverna kan ha 

hänvisat, men inte på rätt sätt. Det kan nog bli ännu bättre dock. Eleverna behöver också bli 

säkrare på skrivregler och att variera sitt språk.  

 

I engelskan behöver eleverna generellt arbeta mer med att skriva och kanske framförallt att 

skriva utan hjälpmedel för att bättre efterlikna den provsituation som de nationella proven 

innebär. Fler inlämningar och skriftliga uppgifter som genomförs under lektionstid skulle 

kunna förbättra denna förmåga hos eleverna. Ett sätt att göra det är att skriva utan 

stavningsprogram först för att sedan låta eleverna bearbeta sina texter med 

stavningsprogram och på så sätt lära sig av sina misstag. Generellt behöver eleverna få 

arbeta mer med att skriva texter under provsituationer då många får lägre betyg på skriftliga 

nationella prov än vad de får när de skriver texter hemma. Detta är i många fall helt naturligt 

då det är betydligt enklare att skriva en text som de även får chansen att bearbeta och där 

de får hjälp med stavning och möjlighet att kolla upp ord.  

 

Arbetet med att öka elevernas förmåga både att läsa och att skriva kommer att ledas av en 

nytillsatt förstelärartjänst under kommande läsår. Uttrycket “alla lärare är språklärare” 

behöver medvetandegöras hos hela kollegiet och alla lärare behöver bli bättre på att, 

tillsammans med eleverna, arbeta med de ämnesspecifika texter som delas ut i 

klassrummen. 
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Elevhälsoarbetet 

 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

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

skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som stödjer elevernas 

utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. 

 

Skolans elevhälsoteam leds av rektor och samarbetar med skolans lärare och övrig 

personal. EHT har under läsåret 2019/20 bestått av skolsköterska (40%), kurator (20%), 

studie- och yrkesvägledare (10%), lärare med specialpedagogisk kompetens (100% på 

skolan men har också undervisning i sin tjänst) samt skolläkare (vid behov samt vid 

skolläkarmottagningar). Trots de relativt små tjänsterna har EHT haft regelbunden mötestid 

en gång i veckan. Mötena har tagit utgångspunkt i EWS-resultaten (elevernas löpande 

måluppfyllelse), närvarostatistiken och analys av densamma samt utifrån de pågående 

kontakter som de olika EHT-funktionerna haft med enskilda elever. Skolsköterskans tid har 

annars till största del handlat om att förbereda och genomföra hälsosamtal med alla elever i 

årskurs 1 samt vara involverad i de elevärenden som inkluderat kontakt med extern 

vårdinstans. Skolkurator har funnits tillgänglig för eleverna, både fysiskt i skolan (genom 

korridorssamtal och enskilda samtal) och via sitt instagramkonto. Instagramkontot driver ett 

främjande och förebyggande arbete och har uppmärksammats och uppskattats mycket av 

skolans elever. Via instagramkontot har skolkuratorn funnits tillgänglig även utanför den 

arbetstid som varit förlagd på skolan. Eleverna känner väl till skolsköterska och skolkurator 

och tyr sig till dessa med frågor och problem kopplade både till skola och psykosocialt 

mående. Lärare med specialpedagogisk kompetens är drivande i arbetet som innebär 

inventering och informationshämtning från alla nya årskurs 1-elever under tidig hösttermin. 

Här kan tex. nämnas analys och uppföljning av screeningresultat och introsamtal med de 

elever som redan innan skolstart hos oss aviserat att de av någon anledning är i behov av 

anpassningar. Arbetet under året innebär vidare uppföljning och samtal med dels elever som 

är i behov av stöd och hjälp, dels med lärare som behöver handledning i hur anpassningar 

för olika elever kan ske. Informationslänken mellan EHT och lärarna har varit rektor och 

lärare med specialpedagogisk kompetens.  

 

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

”praktik”) 

Våra rutiner för att kontinuerligt mäta frånvaron och sedan följa upp den statistiken med 

eleverna har fungerat mycket bra. I de fall där elever haft en alltför hög frånvaro har EHT 

tillsammans med klasscoach följt upp med eleven vad frånvaron berott på. Beroende på 

anledning har EHT kunnat bidra med stöd och/eller göra anpassningar tex. genom 

schemajusteringar eller genom förändringar i studieplanen för att motivera eleven att i större 

utsträckning vara närvarande i skolan. Kurators instagramkonto driver ett hälsofrämjande 

arbete där olika teman (sömn, motivation, kost, stress, prestation, vänskap etc) ges plats 

olika veckor. Kontot har många följare och kurator kommunicerar med eleverna via 
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direktmeddelanden. En tradition på skolan har blivit att under vecka 49 ordna en temavecka 

på temat De sju diskrimineringsgrunderna. Under denna vecka färgas all ordinarie 

undervisning av frågor kopplade till en eller flera diskrimineringsgrunder. Samtidigt bjuder 

EHT in gästföreläsare, ordnar mini-mässa med utställare och infobord och rfsl och/eller rfsu 

leder workshops med valda klasser. Även detta läsår genomfördes temaveckan för att 

uppmärksamma eleverna på dessa frågor. Responsen var god och eleverna uppskattade 

upplägget.  

 

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

Det åtgärdande arbetet på skolan utgår ifrån de eventuella rödmarkeringar som lagts in av 

lärare i EWS-rapporteringen. I dessa fall har undervisande lärare på olika sätt redan testat 

att anpassa undervisningen – utan resultat. En rödmarkering i EWS:en kan inte ses som 

annat än ett strikt åtgärdande arbete. I de flesta fall har rödmarkeringarna berott på orsaker 

som inte direkt kan härledas till kognitiva utmaningar hos eleven. Istället har rödmarkeringen 

ofta berott på att frånvaron hos eleven varit för alltför hög och att underlag därmed saknats i 

kursen. I dessa fall har åtgärderna riktats mot att hitta sätt att få eleven att i större 

utsträckning vara i skolan; antingen genom anpassningar av veckans schema eller 

justeringar av kurser i elevens individuella studieplan.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Arbetet med att formulera hur elevhälsan organiserar sitt interna arbete har varit föremål för 

revision under båda våra uppstartsår. Arbetet har framförallt handlat om att skapa de, för vår 

verksamhet och utifrån våra lokala förutsättningar, bästa rutinerna för ärendegång, 

dokumentation samt informationsflöden till lärarna. Elevhälsans egen läsårsutvärdering visar 

tydligt att det inte är i vårt externa arbete gentemot elever och vårdnadshavare som 

utvecklingspotentialen finns. EHT:s samtliga medlemmar är mycket måna om att alla 

ärenden hanteras och dokumenteras enligt gällande regelverk och lagtexter och att våra 

elever ges det fulla stöd de behöver. Det är istället inom vår lilla interna EHT-organisation vi 

både behöver förbättra rutinerna och öka systematiken, dels hur vi fördelar arbetet mellan 

oss, dels hur vi kommunicerar internt och dokumenterar våra pågående ärenden. I 

arbetsplanen för läsåret 2019/20 är ett fokusområde att EHT tar ett nytt grepp gällande just 

den interna organisationen och dokumentationen. 

 

Likabehandlings- och Värdegrundsarbete och arbete med normer 

och värden 

 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 

EHT ansvarar varje läsårsuppstart för att inför kommande läsår uppdatera dels 

Elevhälsoplanen, dels skolans Plan mot kränkande behandling. I dessa två handlingsplaner 

beskrivs skolans organisation för elevhälsoarbetet, skolans arbete mot kränkande 

behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor. I planen mot 

kränkande behandling beskrivs också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser 

som planeras kommande år. Planerna uppdateras vid läsårsstart varje år och utvärderas i 

juni samma läsår.  
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Introdagarna kallar skolan de dagar som årskurs 1 har på skolan innan den ordinarie 

undervisningen enligt schema kommer igång. Dessa dagar är viktiga för att, redan under 

elevernas första dagar på skolan, göra dem delaktiga i skolans likabehandlings- och 

värdegrundsarbete. Första dagen börjar med ett traditionellt upprop på skolgården och följs 

sedan av fyra schemabrytande dagar med fokus på teambuilding och att lära känna 

varandra i klassen men även lära känna skolan, skolans personal och lokaler, delta i 

föreläsningar och workshops om studieteknik och om hur studierna på gymnasiet fungerar. 

Under introdagarna genomförs även pass som syftar till att eleverna ska få kännedom om 

skolans digitala plattformar Schoolsoft och Google Classroom. Eleverna blir också under 

introdagarna varse skolans arbetssätt med bordsplaceringar. Alla lärare arbetar med 

bordsplaceringar i klassrummen. Innan varje lektion placerar läraren ut namnskyltar på 

platserna så att när eleverna, när de kommer in i klassrummet, inte ska behöva tänka på 

var, och bredvid vem, man ska sitta. Denna strategi är en del av vårt främjande och 

förebyggande arbete kring inkludering. Ytterligare en rutin som alla elever skolas in i under 

denna introperiod är att lämna ifrån sig sin mobiltelefon vid lektionens början. Denna rutin 

gäller under alla skolans lektioner under hela läsåret. Under introdagarna får alla elever även 

skriva ett enskilt brev till sin klasscoach där de beskriver både framgångsfaktorer och 

utmaningar de upplever i skolarbetet eller generellt i skolans lärmiljö. Informationen i dessa 

brev lyfts under terminens inledande klasskonferenser och bidrar, tillsammans med alla 

annan information vi fått in om varje enskild elev, till att lärarna redan i början av terminen får 

kännedom om enskilda elevers behov av anpassningar. Eleverna får under dessa introdagar 

under ett workshoppass även bidra med tankar och idéer om hur skolans trivselregler ska 

formuleras inför kommande läsår.  

 

Organisering av arbetet med Normer och värden 

I skolans plan mot kränkande behandling står att läsa att varje lärare har ett ansvar och ska 

vara medveten om vad man som lärare förmedlar, synliggör och osynliggör i klassrummet. 

Varje lärare ska aktivt arbeta för inkludering och tydligt agera mot alla typer av 

diskriminering. Lärare med specialpedagogisk kompetens har under året hållit i workshops 

med personalen, både under våra veckovisa personalmöten och under studiedagar, som 

fokuserat på relationell pedagogik, normmedveten undervisning och hur både lärare och 

elever tänker och agerar utifrån både ett så kallat “fixed” och “growth” mindset (Carol 

Dweck). I skolans plan mot kränkande behandling står uttalat att varje lärare kontinuerligt 

ska reflektera över frågor som:  

 

● Vad tar jag som lärare med mig in i klassrummet? (erfarenheter, åsikter, 

föreställningar, privilegier, fördomar...osv) 

● Vad förmedlar jag på mina lektioner? 

● Hur kan det påverka mina elever? 

● Vad presenteras som “normalt”? 

● Vilka/vad utesluts? Vilka/vad inkluderas? 

● Vad väljer jag för material? Vad väljer jag bort? 

● Vilka normer förstärks/utmanas av mina övningar/uppgifter? 

● Kan en person med “funktionshinder” (fysiskt eller mentalt) göra denna uppgift? 

● Kan en icke-binär känna sig bekväm med upplägget? 

● Utgår jag från att alla mina elever är hetero? 

● Har jag olika förväntningar på killar och tjejer? 
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● Har jag olika förväntningar på etniskt svenska elever/elever med utländskt ursprung? 

● Hur strukturerar jag mina examinationer och uppgifter? Är de konstruerade så att alla 

kan förstå vad som ska göras och har möjlighet att kunna genomföra dem? 

 

På ProCivitas råder nolltolerans vad gäller nedvärderande språkbruk och jargong i 

relation till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Brott mot 

nolltoleransen (i allmänutrymmen såväl som i klassrummen) ska uppmärksammas av alla, 

såväl elever som personal, på skolan. Alla elevers och personals upplevelser av 

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till 

rektor. Det är rektors ansvar att skyndsamt anmäla alla sådana upplevelser till huvudman. I 

skolans handlingsplan mot disciplinära åtgärder finns beskrivet vilka åtgärder som vidtas när 

en elev bryter mot skolans regler. Både i dokumentet “Välkommen till ProCivitas” som är ett 

öppet samlingsdokument för skolans alla rutiner, förhållningssätt och handlingsplaner och i 

skolans plan mot kränkande behandling finns tydligt formulerat hur både kränkningar och 

allmänna klagomål på utbildningen kan anmälas och hur hur dessa följs upp.   

 

Under läsåret 2018/19, precis som året dessförinnan, arrangerade skolan under hösten en 

temavecka utifrån temat De sju diskrimineringsgrunderna. Under temaveckan fick eleverna 

möjligheten att fokusera extra mycket på frågor, diskussioner, workshops och gästföreläsare 

kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna. Undervisningen fortgick som vanligt under 

temaveckorna men varje kurs lyfte de sju diskrimineringsgrunderna på ett mer medvetet sätt 

och lät undervisningen färgas av detta tema. Under temaveckorna bjöds även in 

gästföreläsare, ungdomsmottagning och andra relevanta organisationer (RFSU, BRIS, 

Fältassistenterna) för att föreläsa, presentera sin verksamhet samt finnas tillgängliga för 

eleverna i skolan. Våra temaveckor under november respektive april var uppskattade av 

eleverna.   

 

Vi vill att skolans elevkår, tillsammans med sina utskott ska vara ett forum för eleverna att 

själva bidra till att öka känslan av sammanhang, gemensam skolidentitet och inkludering på 

skolan. Elevkåren har under skolans första två år varit i en uppbyggnadsfas. Skolan bidrar 

på flera sätt till att både organisatoriskt och ekonomiskt främja för de events och evenemang 

som skolans elever vill driva.  

 

Utvärdering – Normer och värden 

Målet är givetvis att ingen elev på skolan ska behöva känna sig ensam, utfryst eller bli 

behandlad på ett negativt sätt från elever eller personal. Personal, EHT och elever upplever 

samstämmigt att det sociala klimatet på skolan är trevligt; att eleverna är fina både mot 

varandra och mot skolans personal och att det råder arbetsro under lektionstid. Inte någon 

skola kan nog hävda att det inte alls förekommit några som helst kränkningar under ett läsår. 

EHT och klasscoacher har under året både haft samtal med elever som ibland känt sig 

socialt utanför gruppen och elever som råkat i konflikt med varandra. Dessa ärenden har 

hanterats snabbt och med konkreta handlingsplaner och skolan har kunnat säkerställa att 

inget ärende som en elev kommit med fallit mellan stolarna eller hanterats på ett icke 

tillfredsställande sätt. Som nystartad skola finns alltid förbättringsområden. Vi testar våra 

handlingsplaner, rutiner och förhållningssätt varje dag och utvärderar kontinuerligt hur vi som 

personal (tillsammans med eleverna) kan göra för att bygga upp den skola vi vill ha där alla 
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former av kränkande behandling hanteras skyndsamt. Detta är ett pågående arbete utan 

slutdatum. 

 

Elevkåren fick skolledningens stöd att genomföra flera events för skolans elever. Ytterligare 

utskott bildades som ordnade uppskattade tävlingar och events. Även skolans personal tog 

initiativet att skapa nya föreningar och evenemang som uppskattades av skolans elever.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi fortsätter det arbete vi under två år har påbörjat. All personal på skolan är eniga i 

övertygelsen om att ett inkluderande, relationellt förhållningssätt är nyckeln till att eleven dels 

vill komma till skolan och känna sig trygg överhuvudtaget, dels vilja prestera och lyckas med 

sina studier. Skolan kommer under nästkommande läsår fortsätta stötta elevkåren i deras 

arbete.  

 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Utifrån hela kollegiets gemensamma utvärdering av läsårets alla rutiner och processer har vi 

formulerat de fokusområden vi under läsåret 2019/20 kommer att fortsätta utveckla. Hur vi 

konkret kommer att gå tillväga redogörs för i vår arbetsplan för läsåret 2019/20.  

 

Fortsatt fokusområde 1:  Undervisning och lärande 

Det övergripande fokusområdet för skolan är att öka måluppfyllelsen och för att göra det 

kommer vi framförallt fokusera på tre områden som, om vi lyckas, tillsammans kommer att 

öka just elevernas måluppfyllelse;  

- Ökad systematik och finslipning av rutiner kring stöd och anpassning 

- Ökad närvaro 

- Ökat kollegialt samarbete för en effektivare och smartare verksamhet 

 

Fortsatt fokusområde 2:  Elevhälsoarbetet 

EHT:s mål med läsåret 2019/20 är följande:  

- Ökad systematik i dokumentationen 

- Bättre rutiner och ökad systematik vad gäller arbetsfördelning inom EHT 

- Bättre rutiner och ökad systematik i hur EHT informerar lärare 

 

Fortsatt fokusområde 3: Likabehandlings och värdegrundsarbete 

Vi kommer att fortsätta lägga extra tonvikt på att göra skolan till mer än bara “en plats dit 

man kommer till, har lektioner och sen går hem” som vi vet att några elever uttryckte det i 

utvärderingar under vårt första läsår. Detta läsåret lade vi extra resurser på att stötta 

elevkåren i sitt arbete samt komma på och genomföra events och aktiviteter som enbart 

hade som syfte att öka graden av skolidentitet, gemenskap och samhörighet. Vi arbetade 

aktivt med att öka graden av elevengagemang och skapade bättre förutsättningar för detta 

arbete. Vi fortsätter detta arbete under läsåret 2019/20.  
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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 (LGY2011), 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, sk 

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.  
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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.  
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Om Skolenheten ProCivitas Stockholm 

Organisation och arbetsformer 

Skolans ledningsgrupp har under året bestått av rektor. Från och med maj anställdes även 

en biträdande rektor. På skolan har lärarna organiserats i ett enda arbetslag. Detta har varit 

organisatoriskt möjligt då kollegiet inte har varit så stort. Varje klass har under året haft en 

klasscoach. Utöver skolledning och lärare finns ett elevhälsoteam och en koordinator.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp 

verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella och 

koncerngemensamma målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.  

 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi 

gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 

utveckla vår verksamhet kan vi skapa och medvetandegöra kunskap om vad som leder till 

framgång. Dialogen är central i kvalitetsarbetet. Den skapar delaktighet och samförstånd om 

resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas 

en kontinuerligt dialog med eleverna och mellan skolledning och lärare och annan personal. 

Nedan specificeras de löpande rutiner som finns på ProCivitas Stockholm som är 

utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
 

Aktivitet Innebär vad?  Görs när? Vilka 
medverkar? 

Vem 
ansvarar? 

Terminsuppstart 

lärare 

Skolledning  och personal sätter agendan och 

ramarna för läsårets arbete, tillsammans inom 

kollegiet såväl som individuellt för varje lärare 

inom ramen för sin egen undervisning. 

Gemensamma programpunkter samt enskild 

reflektion och målformulering i medarbetarlogg. 

Läsårsstart 
augusti 

All personal Skolledning 
leder arbetet 

Verksamhetsplan Med utgångspunkt i föregående läsårssluts 

gemensamma läsårsutvärdering sammanfattar 

skolledning en detaljerad planering av vilka 

utvecklingsinsatser som ska genomföras under 

kommande verksamhetsår i en verksamhetsplan.   

Hösttermin
ens början 

All personal Skolledning 
leder arbetet 

Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten summerar föregående läsårs 

systematiska kvalitetsarbete med rapporter och 

analyser kring måluppfyllelse och resultat 

(betyg), uppföljning av verksamhetsplanens 

formulerade utvecklingsområden, skolans 

värdegrundsarbete och åtgärder formulerade för 

kommande läsår. 

Hösttermin
ens början 

 Rektor 

Skolinspektionens 

skolenkät för 

Besvaras av den pedagogiska personalen i början 

av höstterminen. Resultatet redovisas i 

Hösttermin
ens första 

Pedagogisk 
personal 

Rektor 
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pedagogisk personal december och analyseras tillsammans inom 

kollegiet.  

hälft 

Screening elever Screening i matematik, svenska och engelska. Augusti/Sep
tember 

Alla elever Kurslärare 
Ma1b, Sv1, 
Eng5 + lärare 
med 
specialpedag
ogisk 
kompetens.  

Introsamtal lärare Samtal mellan lärare och närmsta chef i början 

av terminen när undervisningen varit igång 

någon/några veckor. Fokus: uppföljning av 

uppstartsarbetet och varje lärares egen 

reflektion och målformulering inför läsåret.  

September All personal Skolledning 

Kontinuerlig 

utvärdering av 

undervisningen i 

respektive 

kursklassrum 

Varje kurslärare ansvarar för att kontinuerligt ha 

en dialog med respektive kursgrupp hur 

undervisningen upplevs av eleverna. Kurslärarna 

bestämmer själva formen för de löpande 

utvärderingarna (Google formulär, Exit tickets, 

Mentimeter-mätningar, muntliga fokusgrupper, 

enskilda samtal osv.).  

Löpande 
under hela 
året 

Alla elever Alla 
kurslärare 

Lektionsbesök + 

uppföljningssamtal 

 

Närmsta chef besöker respektive lärares 

lektioner. Anmälda såväl som oanmälda besök 

görs, 1-2 gånger per termin. Närmsta chef har 

uppföljningsmöte med berörd lärare. Läraren 

uppvisar då också exempel på elevernas 

utvärderingar av undervisningen. 

Dokumentation av uppföljningssamtalet i 

medarbetarlogg.  

Löpande 
under hela 
året 

Alla lärare Skolledning 

Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal leds av klasscoach. Elev och 

vårdnadshavare kallas till samtal en gång på 

höstterminen och en gång på vårterminen. Varje 

klasscoach delar en utvecklingssamtalslogg med 

respektive elev som följer elevens utveckling 

under alla tre gymnasieåren.  

Novmembe
r och mars 

Alla elever 
och 
klasscoache
r 

Klasscoacher 

Undervisningsutvärd

eringar – genomförs 

centralt av 

Academedia 

 

En gång på höstterminen och en gång på 

vårterminen genomförs en central 

undervisningsutvärdering där alla elever 

utvärderar respektive kurslärares undervisning.  

En gång på 
hösttermin
en. En gång 
på 
vårtermine
n.  

Alla elever Rektor + 
respektive 
kurslärare 

Uppföljning 

Undervisningsutvärd

eringar 

 

Respektive lärare analyserar sitt resultat och 

reflekterar skriftligt utifrån givna frågor i sin 

medarbetarlogg. Uppföljningssamtal med 

närmsta chef. Alla kurslärare återkopplar 

resultatet med sina respektive 

undervisningsgrupper. 

 

I samband 
med att 
resultatet 
från 
undervisnin
gsutvärderi
ngarna 
kommer 

Alla lärare Skolledning 

Kundundersökning – I början av vårterminen genomförs en central Vårtermine Alla elever Rektor 
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genomförs centralt 

av Academedia 

 

kundundersökning med fokus på hur eleverna 

upplever skolan utifrån faktorer såsom trygghet, 

studiero, trivsel, inflytande, undervisningens 

kvalitet etc. Kundundersökningens resultat följs 

upp och analyseras tillsammans med både 

personal och elever. Resultat presenteras för 

eleverna.  

ns början 

Medarbetarundersök

ning – genomförs 

centralt av 

Academedia 

 

I början av vårterminen genomförs en central 

medarbetarundersökning med fokus på hur de 

anställda upplever sin arbetsplats. 

Medarbetarundersökningens resultat följs upp 

och analyseras tillsammans inom kollegiet. 

Vårtermine
ns början 

All personal Rektor 

EWS  EWS-systemet är ett internt signalsystem där alla 

inom kollegiet ges en bild av elevernas 

kunskapsutveckling och behov av stödåtgärder. I 

EWS-kalkylarket kan kurslärarna när som helst 

markera om en elev är grön, gul eller röd. Cirka 

var 5:e vecka görs en officiell EWS-avstämning 

där färgmarkeringarna analyseras både av EHT 

och inom personalgruppen.  

 

Skolan följer även de avstämningsdatum 

Academedia har bestämt för den centrala EWS-

avstämningen i Schoolsoft. Denna avstämning 

gör vi för att Academedia på central nivå ska få 

information om hur måluppyllelsen ser ut för 

våra elever under pågående läsår. Det är dock i 

vårt lokala EWS-kalkylark som vårt egna löpande 

arbete gentemot eleverna utgår ifrån.   

Löpande 
under hela 
året 

Alla lärare, 
EHT 

Skolledning, 
lärare 
klasscoacher, 
EHT 

System för 

kursvarningar 

 

En elev som rödmarkeras i EWS:en behöver 

samtidigt även kursvarnas i Schoolsoft. En 

kursvarning signalerar till elev och 

vårdnadshavare att det vid avstämningstillfället 

saknas underlag för att eleven ska kunna nå lägst 

betyget E i kursen. I  samband med en 

kursvarning informerar kursläraren eleven samt 

tar tillsammans med eleven fram en 

handlingsplan för hur eleven kan arbeta för att 

komma i fas i kursen. 

Löpande Alla 
kurslärare 

Kurslärare 
och 
klasscoach 

Nulägesbetyg Strax efter sportlovet sätter alla kurslärare ett sk. 

nulägesbetyg i Schoolsoft på alla sina elever. 

Nulägesbetyget sätts utifrån det underlag som 

hitintills arbetats med i kursen. Kursläraren 

ansvarar för att informera klassen om vad 

nulägesbetyget grundar sig på för underlag samt 

hur eleven kan arbeta för att eventuellt höja sitt 

betyg sista delen av kursen.  

Ca v. 11 Alla 
kurslärare 

Rektor, 
kurslärare 

Rutiner för närvaro Koordinator presenterar löpande statistik över 

elevernas frånvaro. EHT analyserar statistiken, 

Löpande 
under året.  

Koordinator
, EHT, 
klasscoache

Rektor/EHT, 
klasscoacher 



25 
 

ofta i samråd med klasscoach. Elever som vid 

första avstämningstillfället har mer än 15% total 

frånvaro får en varningsblankett (EHT tar fram 

blanketten men klasscoach ansvarar för att dela 

ut och få tillbaka blanketten påskriven). De 

elever som varnats men som även vid 

nästkommande avstämningstillfälle har fortsatt 

hög frånvaro rapporteras till CSN. Koordinator 

sköter administrationen kring CSN.  

r 

Månatlig 

resultatdialog 

Rektor granskar verksamheten utifrån 

Academedias ställda mål gällande kvalitet, 

ekonomi, HR, Marknad, IT och rapporterar 

utfallet till huvudman.  

En gång i 
månaden 

Rektor Rektor 

Utvärdering av 

läsåret 

I slutet av varje läsår utvärderar skolledning och 

samtlig personal läsårets alla processer och 

rutiner. Syftet är att medvetandegöra vad som 

fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. 

Utvärderingsarbetet dokumenteras och ligger 

sedan till grund läsårets kvalitetsrapport samt 

för valet av de fokusområden som skrivs i nästa 

läsårs verksamhetsplan 

I slutet av 
läsåret 
(juni) 

Alla på 
skolan 

Rektor 

 

Lokaler 

Skolan startade sin verksamhet i helt nyrenoverade lokaler i augusti 2017. Vi finns på en 

attraktiv adress i hjärtat av Södermalm med storslagen utsikt över Stockholm. Skolan har 

under läsåret haft 7 fullstora klassrum, två pedagogrum och en större pausyta med köksdel. 

Idrottsundervisningen har skett i närliggande idrottshall Eriksdalshallen och på SATS Sofo.  

Skolans lunchservering delas med Sjölins Gymnasium Södermalm och Vittra Grundskola 

som också har sina lokaler i huset. Lunchserveringens personal är anställd av Academedia 

centralt. All mat lagas från grunden i det nyrenoverade köket (2017) och har en uttalad 

ekologisk och miljömedveten profil. Skolan har under hela året serverat frukost till eleverna 

varje morgon innan lektionerna startat. Cirka 30% av skolans elever har under året 

regelbundet ätit frukost på skolan.  

 

I samband med att skolans lokaler färdigställdes inför skolstart skapades även en ny it-

infrastruktur med nya nätverk anpassade efter lokalernas nya förutsättningar med 

gymnasieelever. Det installerades även nya projektorer i alla klassrum. Alla skolans elever 

och personal har varsin dator och det digitala arbetet är väl utvecklat på skolan. Arbetet 

både mellan lärare och elev och inom kollegiet sker i våra digitala plattformar. I Google 

classroom har alla lärare sina digitala kursklassrum där allt material som hör till kursen 

(presentationer, uppgifter, anteckningar etc.) läggs ut både före, under och efter en lektion. 

Materialet finns tillgängligt på ett och samma ställe för alla elever. Alla kursplaneringar finns 

även tillgängliga på Schoolsoft så att vårdnadshavare kan ta del av planeringen i varje kurs. 

Personalens arbete sker främst i Google Teamdrive. Genom att alla våra gemensamma 

dokument (t ex. mötesdokument, EWS-verktyg, närvarostatistik etc.) finns tillgängliga där 

främjas en delakultur och ett aktivt kollegialt arbete. 
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Elever och personal 

Skolan har under sitt andra år haft 9 pedagogtjänster på heltid. Totalt har 15 pedagoger varit 

anställda. Av de 15 pedagogerna är 14 behöriga med lärarlegitimation. Skolan har under sitt 

andra år haft en förstelärare. Försteläraren har även varit skolans specialpedagogiska 

kompetens. Utöver rektor, lärare och EHT-personal har en koordinator varit anställd. 

Koordinatorns uppgifter har varit flera; elevadministration, IT, kommunikation (sociala 

medier), ekonomihantering etc.  

 

Under läsåret har 220 elever gått på skolan. Upptagningsområdet är framförallt Stockholms 

stad men många elever kommer även från kranskommuner som Nacka, Värmdö, Lidingö, 

Huddinge och Tyresö. Antalet elever per klass har under året varit 32 stycken. 

Könsfördelningen är relativt jämn. I samhällsklasserna har fördelningen varit något snedare 

med fler flickor än pojkar.  

 

 

 

Nationellt program Nationell inriktning 

 

 

År 1 År 2 År 3 

Ekonomi- 

programmet Inriktning (EKEKO) 48 31  

Ekonomi- 

programmet Inriktning (EKJUR) 48 32  

Samhälls- 

programmet Inriktning (SASAM) 12 0  

Samhälls- 

programmet Inriktning (SABET) 20 29  

Totalt 220     

Aktuella siffror: månad år (t ex maj 2018) 
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