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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
I den katalog vi skickar ut till ÅK9-eleverna kan man läsa i Rektorerna har ordet - “Nyckeln till
framgång är en bra utbildning. Därför är vi stolta över att så många ProCivitaselever lyckas så bra
både i yrkeslivet och med sina universitetsstudier”
Vi vet att det går bra för våra elever och det är vi stolta över. Stoltheten över en bra utbildning ligger
inte bara i god måluppfyllelse. Det är många ingredienser som krävs för att skapa en bra utbildning.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ge eleverna en utbildning som ger dem rätt möjligheter
för framtiden och en skola som de är stolta över.
För att lyckas krävs ett pedagogiskt ledarskap, ett engagerat lärar- och personalteam och det krävs
ett relationsskapande där vi tillsammans med elever, vårdnadshavare och även med våra alumner
skapar engagemang och delaktighet. Därför känner jag mig trygg med den organisation vi
tillsammans har byggt upp. En organisation där vi tillsammans skapar goda relationer och
tillsammans skapar en stolthet över verksamheten.

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
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en
gymnasieexamen. En gymnasieexamen för eleverna på högskoleförberedande program är en
högskoleförberedande examen.
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:
❏ Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
❏ Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
❏ Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3
❏ Ett godkänt gymnasiearbete
Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett
fullständigt program (2500p).
Antal elever med examen läsåret 2018/2019 ligger klart över snittet för riket. Vi har haft en god
trend under se senaste åren och fler elever får examen. Den genomsnittliga betygspoängen för alla
program ligger något över snittet för riket. Vi kan se en positiv trend på naturvetenskapligt program
där den genomsnittliga betygspoängen ökat med 0,6 se senaste två åren. Däremot ser vi en negativ
trend för Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. På SA har vi de två senaste
åren backat 0,9 medan EK har backat 0,8.
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Tabell 1: Andel elever med examen 2018/19

Tabell 2: Genomsnittlig betygspoäng (GDP) - samtliga avgångselever 2018/19

Samtliga Betyg
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019
Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan och
huvudmannen upp hur betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring
-

övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg och andelen icke
godkända betyg

-

hur väl skolan lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

-

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

-

eventuella skillnader mellan pojkar och flickor

-

huruvida skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända
elever når de kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, prövningar,
sommarskola etc.).

Betygsfördelningen totalt för ProCivitas läsåren 2017/18 och 2018/19 skiljer sig inte nämnvärt.
Positivt är att antalet F-betyg har minskat med en procentenhet, från en redan låg nivå. Tydligt är
också att det är en högre andel höga betyg på NA och fler F-betyg på SA. Betygsfördelningen mellan
pojkar och flickor skiljer sig något åt. Det är tydligt att flickor i högre utsträckning når de högre
betygen. Av andelen minst godkända betyg i EN/Sv/Ma/GA läsåret 2018/19 är det värt att notera att
måluppfyllelsen är mycket god med undantag av kurserna Ma2b och Ma2b
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Tabell 3: Betygsfördelning per program

Tabell 4: Betygsfördelning pojkar och flickor 18/19

Tabell 5: Andel minst godkända betyg - Eng/Ma/Sv/GYAR

Nationella provbetyg
Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik
och svenska. Dessa ska av varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av
elevernas kunskapsutveckling samt vara ett stöd för bedömning i respektive kurs.
De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på
en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och
svenska som andraspråk. Det är inte obligatoriskt att genomföra nationella prov i de inledande
kurserna. Vi har valt att inte genomföra nationella prov i Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5.
Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019
I fördelningen av nationellaprov-betyg är det tydligt att måluppfyllelsen är mycket god i svenska och
engelska medan matematik sticker ut med en större andel ej godkända.

4

Resultaten för årets NP i matematik följer i mångt och mycket en klassisk normalfördelningskurva
där en stor andel av eleverna har samma kursbetyg som provbetyg. En något mindre andel har lägre
betyg på kursen än på NP jämfört med de som har ett högre kursbetyg jämfört med NP. Några kurser
sticker ut lite mer. Förra läsåret var det endast 49% överensstämmelse mellan NP-betyg och
kursbetyg i Ma2b. I år har den siffran stigit till 63% vilket är 10 procentenheter över rikssnittet. I
kursen Ma3b har samma siffra ändrats från 44% till 55%, vilket visar på en förbättring men ändå en
bit under rikssnittet på 10 procentenheter. De åtgärder som sattes in läsåret 2017/18 för att öka
överensstämmelsen mellan NP-betyg och kursprov verkar därmed ha gett resultat, men behöver
även fortsättningsvis ligga i fokus.
Andelen elever med F i provbetyg sticker ut främst i Ma2b och Ma3b, även om andelen minskat i
Ma2b (från 50% till 43%). Betygen i matematik finns anledning att även fortsättningsvis bevaka
närmare kommande läsår. De insatser som görs för att färre ska få F i betyg är en utökad
undervisningstid i mindre grupp på 40 min per vecka för de som behöver, samt att de som ändå inte
klarar kursen erbjuds sommarskola i första hand och i andra hand möjlighet att läsa om kursen
kommande läsår. Andelen som vid studenten går ut med F i slutbetyg i Ma2b är därför lägre än
andelen som har F när kursen avslutades i årskurs 2.
De åtgärder som vi arbetat med tidigare läsår kommer vi även fortsätta utveckla under läsåret
2019/2020. Vi kommer fortsätta att förlänga provtiden så att eleverna vid fler tillfällen får möjlighet
att stöta på längre textuppgifter, mer lika de som kan komma på nationella proven. Vi kommer
vidare att testa av flera moment samtidigt istället för att endast ha examinationer på ett moment i
taget. Detta gör att undervisningen också måste fokusera på att repetera tidigare moment från
kursen.
Specialpedagog och kurator har även påbörjat ett arbete med att intervjua elever som inte klarade
Ma2b för att analysera om det finns gemensamma faktorer att beakta i undervisningen. Detta
arbete kommer fortgå under läsåret 2019/2020.
Tabell 6: Fördelning nationella provbetyg (VT) 2018/19

Tabell 7: Överensstämmelse NP-betyg och kursbetyg (VT) 2018/19
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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 (NKi) i januari/februari varje läsår. Även i undervisningsutvärderingen
följs elevernas upplevelse av trygghet och studiero upp.
Nöjdhet, rekommendation och trivsel
Den upplevda kvaliteten utgår från ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur
eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på
utbildningen. I detta kan vi bland annat mäta huruvida eleverna kan rekommendera sin skola till
andra elever. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer med deras upplevelse
och diagrammet visar andelen elever som angett svarsalternativet 7-10. Rekommendationsgraden
har under många år varit mycket hög och något vi känner en stor stolthet kring. Närmare 90 procent
av eleverna anger 7-10 på rekommendationsgraden. Så ser det även ut när det gäller trivsel på
skolan och hur eleverna i sin helhet är nöjda med skolan.
Tabell 8: Nöjdhet, rekommendation och trivsel
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENinstrumentell kvalitet
I detta avsnitt presenteras och utvärderas skolans arbetssätt/nyckelprocesser (instrumentell
kvalitet). Genom att titta på de funktionella resultaten, samt indikatorer från de
uppföljningar/mätningar/undersökningar som görs inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet, analyseras hur väl de nyckelprocesser som påverkar de funktionella resultaten
fungerat, samt vad som behöver utvecklas för att förbättra måluppfyllelsen under kommande år.

Undervisning och lärande
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
En god lärandemiljö i klassrummet är en av de viktigaste grundförutsättningarna för lärande. En god
lärandemiljö är inte bara viktigt för elevernas lärande utan även för lärarens välbefinnande och rätt
till en bra arbetsmiljö. Läroplanen för gymnasiet genomsyras av lärmiljöernas betydelse för både
kunskapsutveckling och social utveckling.
“Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och
fysiska skolmiljön” (Läroplan för Gymnasiet 2011).
“Alla som arbetar i skolan ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som
möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra
skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Läroplan för Gymnasiet 2011).
De är tre aspekter av lärmiljö som är viktiga att beakta och som vi arbetar med kontinuerligt:
❏ Fysisk lärmiljö
I detta ingår: Klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och
ljusmiljö, synintryck, möbler, möblering och inredning.
❏ Pedagogisk lärmiljö
I detta ingår: Arbetssätt, metoder, struktur, tydlighet, flexibilitet, extra anpassningar,
särskilt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, digitala resurser, schema, bild- och
teckenstöd
❏ Psykosocial lärmiljö
I detta ingår: Värdegrund, socialt klimat, trygghet och gemenskap i skolan samt
undervisningsgruppen, bemötande och relationer mellan lärare, övrig personal och
elever
Under föregående läsår hade vi som utvecklingsmål att arbeta med Undervisning för minskad stress
och ökat lärande. Vi hade under tidigare läsår tydligt sett ett behov av utvecklingsområdet:
1. I NKI och NMI där det framkommit att arbetssituationen påverkar möjligheten till lärande. Vi vill
därför utveckla framgångsrik undervisning.
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2. Genom det strukturerade kollegiala lärande som genomfördes under läsåret 17/18 såg vi att detta
är ett område som vi systematiskt ska fortsätta att arbeta med.
Det kollegiala lärandet kring denna fråga inleddes med att ta avstamp i det goda arbete vi genomfört
om framgångsfaktorer för god undervisning under tidigare läsår då vi arbetat med ex pedagogik i
mogna/omogna grupper (John Steinbeck) och formativ bedömning och scaffolding (Helena
Wallenberg). Förstelärarna hade sedan i sitt uppdrag att leda och organisera vidare arbete i grupper
där fokus låg på hur man kan undervisa för minskad stress och ökat lärande. Personalen arbetade i
pedagogiska grupper vid nio olika tillfällen med avstämning under året och redovisning i juni.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”)
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en
verskamhetsgemesam utvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen
bedrivs utifrån riktlinjerna i läroplanen. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående
stämmer överens med deras upplevelse. Diagrammet visar andelen elever som angett
svarsalternativ 7-10. Elevernas upplevelse av undervisningen följs även upp i den
koncerngemensamma kundenkäten (NKI).
De två undervisningsutvärderingar som genomfördes under läsåret och det arbete vi gjorde med
uppföljning och analys har gett resultat. Det är en skön känsla att få ge en god återkoppling till
personalen kring detta:
“Bra jobbat! Otroligt kul med undervisningsutvärderingen som har gått upp i alla åtta mätområden.”
Vi har tillsammans i hela lärarkollegiet gått igenom och diskuterat resultaten av undervisningsutvärderingen. Fokus har legat på att identifiera de delar av undervisningen som eleverna upplever
fungerar väl respektive mindre väl på skolan, samt om det finns stora variationer inom ett specifikt
område. Utifrån de frågeställningar som identifieras i den gemensamma diskussionen, har
arbetslagen sedan undersökt dessa vidare (t.ex. genom att göra eleverna delaktiga i att diskutera
skolans resultat) samt komma med förslag på hur undervisningen kan utvecklas.
I övre delen av I tabell 9 syns de goda resultaten från de olika påståendena medan den undre delen
visar förbättringen från HT till VT. Värt att notera är att det mätområde som har utvecklats mest är
Läraren ger mig regelbunden återkoppling om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas mer. Här
ser vi en förbättring med 15 procentenheter. Även i NKI (tabell 10) ger en generell bild av att
eleverna är nöjda med sin undervisning. En svag positiv trend kan ses mot föregående läsår.

Tabell 9: Undervisningsutvärdering
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Tabell 10: Undervisning - indikatorer från elevenkäten (NKI)

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
När en elev befaras att inte nå kunskapskraven eller möter andra svårigheter i lärmiljöerna har vi
rutiner för hur vi går tillväga för att hjälpa eleven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eleven uppmärksammas av ämneslärare.
Ämneslärare berättar för kontaktlärare.
Kontaktlärare eller ämneslärare kontaktar EHT.
EHT problematiserar gemensamt och försöker hitta lösningar.
Specialpedagog träffar eleven, diskuterar svårigheterna och föreslår lämpliga extra
anpassningar.
Extra anpassningarna dokumenteras av specialpedagog och görs tillgängliga för undervisande
lärare och eleven.
Specialpedagogen informerar undervisande lärare om de extra anpassningarna.
Anpassningarna utvärderas i början av varje termin, genom att specialpedagogen kallar eleven
och tillsammans diskuterar hur anpassningarna fungerar och en ev. revidering görs.
Om anpassningarna inte upplevs som tillräckliga går ärendet åter till EHT.
EHT tillsätter en pedagogisk utredning av svårigheterna.
Ev. åtgärdsprogram skrivs.

Kontaktlärarens roll är att ha en samlad bedömning av elevens studiesituation och mående.
Elevhälsoteamet, som fram till detta steg främst haft en handledande roll, får nu också en
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kartläggande eller utredande roll. Om åtgärdsprogram ska upprättas gör specialpedagog det i
samråd med ämneslärare, kontaktlärare, elev och vårdnadshavare.

Slutsats – arbetet framåt
Vi har under några läsår flyttat fram våra positioner rejält när det gäller pedagogiskt ledarskap i
skolan och i klassrummet. Vi har introducerat och arbetat med begrepp för att skapa en gemensam
terminologi där vi förstår vad vi avser. Vi har använt beprövad erfarenhet tillsammans med
vetenskaplig grund och kollegialt lärande för att lära oss mer hur vi tillsammans kan skapa bättre
undervisningssituationer. Skolledningen har skapat strukturer för auskultationer i klassrummen även
om vi under läsåret 2018-2019 var något sämre på detta.
Vi vill gärna tolka att de positiva resultat vi har i måluppfyllelse och synbar positiv effekt på elevernas
kunskapsutveckling/måluppfyllelse är ett resultat av det arbete vi gjort med kollegialt lärande och
det pågående arbetet med extra anpassningar.
Lagen om extra anpassningar kom 2014 och var för oss tydligt funnits på agendan. Den pedagogiska
verksamheten har tagit till sig den sakta men säkert. Vi arbetar vidare med att stärka lärarens roll i
arbetet med att implementera extra anpassningar Den nya Klassguide är ett steg mot detta m
ledning och stimulans. Tillgänglig undervisning har blivit ett ledord där en förankring i forskning och
beprövad erfarenhet har visat sig vara betydande. FL har arbetat med lektionsdesign (Helena
Wallberg) och handledning för kollegialt lärande (Annika Cederberg-Scheike)

Elevhälsoarbetet
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Elevhälsoteamet (EHT) träffas varje torsdag mellan 08.30 - 10.00 och de träffarna leds av biträdande
rektor. Med på EHT-mötena är: kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog (var 4e vecka),
skolläkare (2 ggr/termin samt tillgänglig för konsultation), samt rektor.
Under EHTs möten avhandlas elev- och gruppärenden, klasskonferenser planeras och följs upp och
förebyggande samt främjande arbete planeras och följs upp. EHT arbetar även åtgärdande både med
elevfall och med ex gruppkonflikter.
Samverkan med övrig personal sker vid behov, i bokade handledningsmöten, efter
lärmiljöobservationer, via mail etc men också strukturerat. Varannan måndag är all personal med på
pedagog-och elevvårdsmöte där EHT återkopplar kring elever och där elevärenden och oro lyfts från
personalen. Sedan arbetar kontaktlärare eller ämneslärare vidare med elevärendet ihop med
personal i EHT. Samverkan sker också under och vid uppföljning av klasskonferenser under HT och
VT.
EHT är också aktiva och ledande i det kollegiala lärandet kring metoder för inlärning, lärmiljöernas
betydelse för inlärning och hur vi kan arbeta för ökad ledning och stimulans, fungerande extra
anpassningar och särskilt stöd. Ett annat fokus för arbetet med elevhälsa är att minska stress och öka
elevernas välmående och trygghet.
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Vi arbetar utifrån att elevhälsoarbetet är allas ansvar och görs av all personal på skolan, i
klassrummen och i andra lärsituationer. I detta arbete fungerar EHT som en motor och som ett
bollplank kring frågor om ledning och stimulans, extra anpassningar, trygghet och studiero,
värdegrund, stresshantering etc
EHT är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet genom skolans arbete med NMI, NKI samt
versamhetsanalys.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets,
”praktik”)
Under föregående läsår arbetade vi aktivt med olika förebyggande och främjande insatser. En viktig
utgångspunkt i vårt hälsofrämjande arbetet är att elevers hälsa och skolresultat är starkt
sammankopplade. Vårt nära arbete mellan EHT och pedagoger är därmed en viktig förutsättning för
goda studieresultat och elever som mår bra. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har givit
flertalet positiva effekter.
En av våra viktigaste friskfaktorer är att vi är en skola där elever trivs, där de kan känna sig trygga och
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vårt arbete med ProCivitasandan, med att varje klass har
grundpelare för trygghet och studiero samt vårt teambuildningsarbete har fallit väl ut. Dock är detta
ett pågående arbete och arbetet i vissa klasser har inte givit lika goda resultat som i andra klasser.
Vid behov samarbetade dock EHT och kontaktlärare under föregående läsår om ex gruppkonflikter.
Arbetet med att förebygga hög frånvaro genom att utreda orsaker till frånvaro och införa nya rutiner
vid frånvaro har givit positiva effekter i att 98 % av eleverna i åk 3 tog gymnasieexamen. En ny rutin
berörde dock främst den olovliga frånvaron. Under läsåret togs därmed beslutet att även följa upp
elevers sjukfrånvaro. De synbara positiva effekterna vi kunde se var mindre stressade elever samt 98
% av åk 3 elever som nådde gymnasieexamen. Vi har även uppmärksammat fler elever som nu har
studiestuga i sitt schema, alt har ombetts visa upp sjukintyg och träffat skolsköterska och ev kurator.
Vi har även utökat vårt EHT team med en socialpedagog/adminsitratör med ansvar för kontroll av
närvaro/frånvaro.
Utifrån perspektivet att hälsa och skolresultat är stark sammankopplade träffade skolsköterska,
specialpedagog och kurator alla elever i åk 1 vid början av höstterminen, samt uppföljning under
höstterminen. Besöken och samtalen i klasserna handlade om förebyggande och hälsofrämjande
faktorer som sömn, träning, återhämtning, planering, att ej prokrastinera etc. Dessa besök följdes
sedan upp i utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare samt under skolsköterskans
hälsosamtal med alla elever i åk 1.
Ett annat viktigt förebyggande arbete som bedrivits är att alla åk1 elever screenas i Ma, En och Sv
när de börjar på skolan. Syftet med detta är att tidigt kunna kartlägga vilka behov som finns på
individ- och gruppnivå för att kunna ge eleverna den ledning och stimulans, de extra anpassningar
eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. Screeningresultaten följs sedan upp i
klasskonferenser för att fungera som planeringsunderlag för pedagogerna för att främja gruppens
pedagogiska lärmiljö. Vid behov utreds även individuella elever vidare och specialpedagog skriver
studieanpassning i samråd med elev som sedan sprids till berörda pedagoger. Gruppers behov följs
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inte inte upp i samma utsträckning som individers behov. Ytterligare en framgångsfaktor kan vi se i
de tidiga överlämningssamtal som vårdnadshavare bjuds in till redan den första månaden. Här får vi
möjlighet att fånga upp saker kring eleverna som annars upptäckts långt in på läsåret.

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Elevhälsans åtgärdande arbete i form av rutiner när elever riskerar att inte nå godkända betyg har
under läsåret bestått av olika insatser. Rutinen vid oro för en elevs mående eller för att en elev
riskerar att inte nå godkända betyg är samma som rutin för utredning och uppföljning av extra
anpassningar och särskilt stöd, och den beskrivs ovan under rubriken “Arbetet med extra
anpassningar”.
Under läsåret har vi arbetat systematiskt med bättre rutiner för resultatuppföljning för att motverka
ohälsa och för att motverka att elever riskerar att inte nå målen för gymnasieexamen. Vi har arbetat
med överlämningskonferenser på individ- och gruppnivå, klasskonferenser samt Schoolsofts EWS
och skolans elevhälsoteam har haft ett tydligare ansvar för att sammanställa, samt följa upp de fall
av elever som riskerar att inte nå godkända betyg. Arbetet har lett till goda resultat för elever i åk 3,
men slutsaten kan dras att rutinerna och arbetet med elever i åk 1 och 2 behöver vidareutvecklas.
Insatserna har bl a lett till att vi har uppmärksammat fler elever som nu har studiestuga i sitt
schema, elever i behov av SVA - undervisning följs upp och stöd ges till lärare och elever av
förstelärare. SVA-elever får stöd på studiestuga på fredagar.
Förstelärare i ma, kurator och specialpedagog har samarbetat för att undersöka
problematik/svårigheter att klara kursen Ma 2b. Intervjuer med elever har b la genomförts men
arbetet är ej avslutat utan kommer fortgå även under detta läsår.
Rutinen för anmälan, utredning och uppföljning av extra anpassningar och särskilt stöd har fungerat
väl i det att 24 studieanpassningar är skrivna och används för planering av undervisning och stöd till
elever. Inga åtgärdsprogram är aktiva. Under kommande läsår behöver detta analyseras för att
säkerställa att extra anpassningar som är/övergår till särskilt stöd inte tappas bort. Ett område att
fortsätta utveckla är hur individens behov av extra anpassningar kan införlivas i individens och
gruppens behov av ledning och stimulans och därför har specialpedagog nu fått i uppdrag att
analysera existerande studieanpassningar för underlag för vidare arbete. Vi har också fattat beslut
om att införa klassguider till läsår 2019/2020 där information om gruppens behov av ledning och
stimulans ska specificeras. Dessa ska ägas av mentorerna men utformas tillsammans med EHT
personal.

Slutsats – arbetet framåt
Slutsatser som kan dras är att ett gott samarbete mellan EHT-teamet och skolans pedagoger med
fungerande rutiner är viktigt. Resultatsuppföljningsprocessen har fungerat väl men ett större fokus
på elevers resultat i åk 1 och åk 2 behöver revideras i processen. Våra elever får bra stöd på
individnivå men arbetet med ledning och stimulans för hela gruppen bör utvecklas genom en
klassguide där fokus ska ligga på tillgänglig undervisning för alla.
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Vårt arbete med grundpelare per klass för ordning och studiero, teambuildningsinsatser, de goda
relationerna mellan personal och elever etc vet vi är framgångsfaktorer och något som vi behöver
värna om. Ett vidare förebyggande arbete med grupper kommer dock drivas med fokus på den
psykosociala lärmiljön.
De fokusområden som EHT teamet kommer arbeta med kommande läsår är:

❏

Att utveckla det förebyggande och löpande arbetet med goda lärmiljöer

❏

Att utveckla en än mer varierad och tillgänglig undervisning

❏

Att utveckla kunskap och arbete med elever med ätstörningsproblematik

❏

Fortsatt närvarofokus

Likabehandlings- och Värdegrundsarbete och
arbete med normer och värde
Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete
Inom ProCivitas har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot
kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den
skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (LoV-enkäten) som genomförs i oktober varje läsår. I
planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras
kommande år.

Organisering av arbetet med Normer och värden
Skolans arbete med normer och värden går som en röd tråd genom elevens tre studieår. Från det att
de börjar i åk 1 pratar vi om ProCivitasandan som innebär att vi är en skola där alla ska känna sig
välkomna, kunna vara sig själva, där vi visar respekt för varandras olikheter etc. Vi trycker på att man
ska vara “Be Nice”. I åk 1 inleds skoltiden med två teambuildingdagar redan andra veckan med
övernattning i Isaberg Mountain Resort. Där introduceras eleverna till skolans värdegrundsarbete
genom bl a föreläsning och diskussion av människors lika värde. Detta följs sedan upp på klassråd
och i undervisningen på olika sätt. Vidare genomförs flera teambuildningsaktiviteter för eleverna på
skolan under deras tre år, ex recentiorsfest, studieresa till Stockholm, studieresa till Berlin med b la
studiebesök på Sachsenhausen.
För skolan är det också en självklarhet att vi uppmärksammar människors lika värde genom att
anordna föreläsningar om diskrimineringsgrunderna samtidigt som vi uppmärksammar och deltar i
ett av Sveriges största Pridetåg. Detta sker i maj varje år.
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Under läsåret 2018/2019 har vi specifikt arbetat med trygghet i skolans alla lärmiljöer. Ett led i
arbetet med att främja trygghet och studiero för varje elev, samt kunna ge den ledning och
stimulans som eleven behöver för att nå sina mål, arbetar vi på ProCivitas med att klasserna får
diskutera fram sina fem grundpelare för klassrummet samt att pedagogerna har tagit fram
framgångsfaktorer - förhållningssätt för lärare i respektive klass.
Exempel från framarbetade grundpelare av en klass:
❏ Fokus för studiero, samt ta ansvar för sin egen och andras framgång.
❏ Trygghet i klassen och på skolan.
❏ Gemenskap, alla ska känna att de tillhör klassen.
❏ Var trevliga och respektera lärare och kamrater.
❏ Kom med en bra inställning
I det förstärkta arbetet med klassråd och stormöten med alla klassers klassrepresentanter har stärkt
samarbetet och delaktigheten för elevernas skola, utbildning och undervisning.

Utvärdering – Normer och värden
Frågeställningarna kopplade till värdegrundsresultaten i NKI ger oss en bra bild av att eleverna
känner trygghet i skolan. Under åren 2017-2019 gav 94-96 procent av eleverna 7-10 på påståendet
Jag känner mig trygg i skolan. Eleverna upplever i stor utsträckning att personalen på skolan ingriper
om någon blir illa behandlad. Här bedömer 82-88 procent av eleverna detta till 7-10. På påståendet
Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt ser vi en förbättring från
2017 med ca 15 procentenheter. I undervisningsutvärderingen ser vi att eleverna i stor utsträckning
svara vet ej på frågan Läraren ingriper om någon utsätts för diskriminering eller kränkande
behandling. Vår tolkning är att svaret vet ej betyder att det inte heller upplevt någon form av negativ
behandling.
På frågan om arbetsro i skolan upplever idag en större andel av eleverna att de har arbetsro i skolan.
Vi ser en markant ökning från 2017 vilket till stor del beror på utökade lokalytor. Även i undervisning
utvärderingen kan vi se att eleverna upplever att läraren har en god förmåga att skapa studiero. Vi
ser en förbättring från föregående år med 4 procentenheter.

Tabell 11: Indikatorer Trygghet & studiero (Elevenkäten NKI)
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Tabell 12: Undervisningsutvärdering VT 2019 samt jämförelse mellan HT 2018 och VT 2019

Slutsats – arbetet framåt
Nytt för kommande läsår är en är en gemensam uppföljning av elevernas uppfattning om
likabehandlings- och värdegrundsarbetet, den s.k. LoV-enkäten (Likabehandlings- och
värdegrundskartläggningen). LoV-enkäten är framtagen med utgångspunkt i skollagens kapitel 6
(åtgärder mot kränkande behandling) och diskrimineringslagen.
Syfte:
❏ Undersöka elevernas uppfattning om hur skolorna arbetar med likabehandling- och
värdegrundsarbetet.
❏ Skapa ett underlag som ligger till grund för skolornas arbete med planen mot
diskriminerande och kränkande behandling (PDK).
❏ Säkerställa att skolorna har väl utarbetade rutiner för att motverka trakasserier och
kränkande behandling, i enlighet med bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen
❏ Säkerställa att rutinerna för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling
efterlevs på våra skolor

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Våra systematiska processer utgår från Academediamodellen samt det egna årshjulet för
systematiskt kvalitetsarbete. De undersökningar som görs av verksamheten byggs in i årshjulet och
analyseras av oss såväl som huvudman. Analyserna ger ett underlag för beslut kring
utvecklingsområden för nästkommande läsår.
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Till detta använder vi även ett verktyg för verksamhetsanalys för att göra en självskattning av
verksamhetens styrkor och svagheter. Sammantaget är vår bedömning att dessa verktyg och
processer är framgångsrika i vårt skolutvecklingsarbete och leder till en tydlig Verksamhetsplan som
vi kontinuerligt följer upp och dokumenterar under verksamhetsåret .
Utifrån de formella resultaten, undersökningar och självskattningsverktyget satte vi gemensamt den
övergripande målsättningen för läsåret 2019/20. Detta finns tydligt formulerat i Verksamhetsplan för
2019/20 där delmål och uppföljning är dokumenterat.

❏

Hälsa och välbefinnande
Målet är att skapa ett systematiskt hälsoarbete för minskad stress och bättre hälsa. Vi har
tydligt sett ett behov av utvecklingsområdet genom:
1. I medarbetarsamtal under vårterminen 2019 framkom en bild av ökad känsla av stress.
Det påverkar personalens välbefinnande. Vi vill tillsammans med dem skapa en mer
hälsosam arbetssituation. 2. I verksamhetsanalysen i juni 2019 gjordes en hälso- och
stressinventering där det framkommer ett behov av en satsning på området.
Resurser är avsatta i form av en förstelärare och en lärare med projektuppdrag för
utvecklingsområde hälsa och välbefinnande. I projektet ingår bland annat att skapa ett
systematiskt årshjul för hälsoarbete.

❏

Pedagogik
Målet är att utveckla en än mer varierad och tillgänglig undervisning. Vi har tydligt sett ett
behov av utvecklingsområdet genom:
1. I NKI, NMI och UU har det framkommit att elever efterfrågar en mer varierad undervisning
för att öka deras möjlighet till lärande. Personal har även uttryckt en stress över ökat antal
studieanpassningar. Vi vill därför arbeta för att utveckla en mer tillgänglig undervisning för
hela gruppen/klassen.
2. Genom det strukturerade kollegiala lärande som genomfördes under läsåret 18/19 ser vi
att detta är ett område som vi systematiskt ska fortsätta att arbeta med.

❏

Lärmiljöer
Målet är att utveckla det förebyggande och löpande arbetet med goda lärmiljöer. Vi har
tydligt sett ett behov av utvecklingsområdet:
1. I analys av vilka faktorer som bidrar till att elever har svårt att nå godkända betyg och en
gymnasieexamen har tillgänglig undervisning och goda lärmiljöer visat sig vara en avgörande
faktor.
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2. Genom det arbete som genomfördes under läsåret 2018/19 med att främja närvaro ser vi
att området att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan är ett område som vi
ska fortsätta utveckla en systematik för att arbeta med.
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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.
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.
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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 i Växjö
ProCivitas har som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola. Vi arbetar för att skapa bästa
tänkbara skolmiljö som attraherar engagerade och välutbildade lärare och studiemotiverade elever.
Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna har mycket att säga till om på skolan. Det
existerar mycket sällan skadegörelse och det råder ordning och reda på skolorna, något som vi ser
som en självklar förutsättning för goda studieresultat.
Skolan har en stark koppling till det lokala näringslivet bl.a. genom gästföreläsningar och ett väl
utbyggt mentorsprogram där alla elever i åk3 erbjuds en egen mentor från näringsliv, organisationer
eller universitet. Vi samarbetar också med företag och organisationer i Växjö med omnejd.
I vår vision att sträva mot att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola krävs att vi har en tydlig målsättning
i det vi gör. Vi vill att varje elev som kommer till oss ska få en Guldbiljett till framtiden. Tillsammans
laddar vi biljetten med kunskaper och färdigheter som ska ta dem till sina drömmars mål. Vi vill att
våra elever ska få känna sig som vinnare.
”Att känna sig som en vinnare på ProCivitas är en känsla eller ett sinnestillstånd där en elev,
som oberoende av sin bakgrund och oberoende av sina förutsättningar, ges möjlighet att
utveckla sina förmågor och färdigheter, sin självkänsla och inre drivkrafter för att vara väl
förberedd för framtiden”
Skolans strävan mot att uppfylla visionen kan sammanfattas i våra övergripande och gemensamt
beslutade mål:
Inre mål:
❏ Att arbeta för ökad måluppfyllelse
❏ Att arbeta med stresshantering och bättre hälsa
Yttre mål:
❏ Att arbeta för en attraktiv skola/arbetsplats för att stärka varumärket och säkerställa
sökandebilden
❏ Att i stor utsträckning nätverka med företag, organisationer och universitet, grundskolor
Organisation och arbetsformer
Inför läsåret 2018-2019 kunde vi med trygghet fortsätta i den ledningsorganisation som skapades för
ett par år sedan. Rektor tillsammans med biträdande rektor och tre programansvariga bildar skolans
ledningsgrupp. Vi betonar även att alla på skolan tillhör och arbetar med elevhälsa. Elevhälsoteamet
är uppbyggt för att möta de behov vi har med våra elever och för att säkerställa författningens krav.

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

Lokaler
Skolans lokaler är funktionella med traditionella klassrum och övriga elevytor. Klassrum, labbsalar är
utrustade för att kunna genomföra en god undervisning.
I de undersökningar vi har företagit kan vi se tydligt att eleverna uppfattar sin studiemiljö som trygg.
Däremot har vi även kunnat se att det är svårare med arbetsro. I klassrummen är det god arbetsro.
Det eleverna och personal fört fram handlar om trångboddhet och brist på studieytor, grupprum och
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delvis brist på klassrum. I januari 2018 utökade vi våra ytor med ca 1000 m2. I de nya ytorna har vi
fått tillgång till fem klassrum, grupprum, bibliotek, arbetsrum och tyst läsesal samt flera nya
toaletter.
Skolans bibliotek är beläget centralt i skolan. Här finns arbetsbord, läsfåtöljer samt referenslitteratur,
magasin och både skönlitteratur och facklitteratur till utlåning. Där finns även kopior av elevernas
läroböcker vilka kan användas i biblioteket om eleven av någon anledning inte har med sin lärobok
till lektionen/skolan. Detta bidrar till att eleven kan göra klart sitt skolarbete innan de åker hem för
dagen. Där finns även kopior av de skönlitterära böcker som läses av hela klasser. Biblioteket är
öppet under hela skoldagen.
I arbetet med att främja och förebygga en god arbetsmiljö och identifiera ev risker genomförs
tillsammans med skyddskommittén återkommande skyddsronder och skyddskommittémöten.
Elever och personal
Antalet elever på skolan läsåret 2018/2019 var 395. Vi har under två år, dvs med årskullarna 1999
och 2000 upplevt en nedgång i antal elever. Nedgången speglar demografin i Sverige. Läsåret
2018/2019 bröts trenden och vi kunde ta in en extra klass.
Tabell 13: Antal elever per år sedan starten 1999.

Könsfördelningen är relativt jämn totalt sett men kan skilja avsevärt i vissa klasser med idrottselever
kan det vara en större andel killar. Klasstorlekarna varierar mellan 20-34 elever. Våra elever kommer
oftast från hem med god studietradition
Tabell 14: Antal elever per program och inriktning

Nationellt program

Nationell inriktning

År 1

År 2

År 3

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap (NANAT)

34

24

15

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle (NANAS)

---

8

5

23

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap (SASAM)

50

7

7

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap (SABET)

---

27

35

Ekonomiprogrammet

Ekonomi (EKEKO)

82

60

41

Totalt

166

126

103

Aktuella siffror: februari 2019

Behörigheten bland skolans lärare är god. Under 2018/2019 var behörigheten 92,1 %. Läsåret innan
var behörigheten 87,4%. Detta är klart över rikssnittet. De lärare som under läsåret inte varit
behöriga har varit en disputerad lektor, en lärare i ekonomi som läser lärarutbildning samt en
arkitekt som undervisar 10% i estetisk kommunikation.
Lärartätheten låg på 20,9 elever per lärare jämfört med 18,8 under föregående läsår och 22,4 under
2015/2016. Detta kan tyckas vara högt, Riket ligger 2017/2018 på 11,7, men det är viktigt att komma
ihåg att ca 100 elever får sin specialidrottsutbildning externt via samarbetande föreningar samt att
ProCivitas lärare har relativt många undervisningstimmar per lärare samt att vi har fulla klasser i alla
årskurser.
Tabell 15: Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne. Källa Skoleverket.se/siris 20190921

Tabell 16: Antal elever per lärare. Källa Skoleverket.se/siris 20190921
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ProCivitas har fyra förstelärare, tre av dessa är programansvariga medan den fjärde är förstelärare i
matematik. Uppdraget som förstelärare innebär att arbeta för samarbete för undervisning och
kollegialt lärande. Uppdraget har i syfte att höja undervisningskvaliteten i skolan och utveckla
verksamheten för högre måluppfyllelse. I uppdraget ingår det för året beslutade fokusområdet samt
det uppdrag Academedia ålägger förstelärarna.
Skolans administration består av sex personer med olika administrativa funktioner. Dessa är
indelade i 1) avancerad admin inom bla Schoolsoft, 2) stödfunktion för personal och elever samt 3)
data och IT-stöd samt 4) lokalansvar (lokalvård, felanmälan, skyddsronder etc).
Lunchen är kanske den viktigaste schemapositionen varje dag för eleverna. Därför är det av stor vikt
att vi erbjuder eleverna en välsmakande och nyttig lunch. ProCivitas kockar har mycket höga mål
med den mat som serveras. I Restaurang ProCivitas arbetar fyra kockar och två diskare. Enheten
fungerar självständigt där köksmästaren är arbetsledare.
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