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REKTOR HAR ORDET
Läsåret 2020/21 var för ProCivitas Helsingborg ett mycket bra läsår och eleverna lyckades väl i sina
studier och lika viktigt, de trivdes mycket bra på skolan. Trivsel och lyckade studier går ofta hand i
hand och vi känner att vi under läsåret fick ett väl underskrivet kvitto på att skolan i mångt och
mycket gör rätt saker. Vi tror mycket på att varje del av skolan måste ha den kvalité vi önskar vilket
leder till en ständig jakt på att förbättra stort som smått. En viktig del i detta arbete är att ha en stabil
personalkår som kan utveckla verksamheten i små steg under lång tid vilket gynnas av en låg
personalomsättning. Det är självklart för oss att satsa lika mycket på trivseln för personalen som för
eleverna.
Naturligtvis präglades året av den pandemi som fick skolan att hitta nya vägar att driva sin
verksamhet på. Generellt gick distansundervisningen bra men självklart fick vi betala med minskad
social samvaro. ProCivitas Helsingborg lägger ner mycket tid och energi på aktiviteter utanför
klassrummet för att stärka elevernas självkänsla, bredda deras syn på omvärlden och för att göra
skolan mer levande. Dessa insatser fick också stryk på foten under året men kunde genomföras till
viss del.
Skolans inriktning mot entreprenörskap tog sig under året olika uttryck och det är roligt att se hur
våra elever hanterar våra samarbeten med externa forskare, lokala företag, internationella
organisationer o.s.v. Dessa har fallit så väl ut att företag och organisationer nu hör av sig till oss för
att hitta nya vägar tillsammans istället för tvärtom. Även dessa möten gick att genomföra via distans
på ett bra sätt.
Självklart står vi inför nya prövningar nästa läsår men jag känner att vi står på en stabil grund där vi
kan rikta blicken framåt för att utveckla skolan med bra energi och stor arbetsglädje ackumulerat
från läsåret 2020/21.
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GRUNDFAKTA OM PROCIVITAS
Vision och ProCivitas grundpelare
ProCivitas vision är att skapa Sveriges bästa gymnasieskola. Vi arbetar efter devisen ”kvalitet i allt”.
Vårt arbete genomsyras av höga ambitioner inom akademiska studier, systematisk och kontinuerligt
kvalitetsarbete samt ett nära samarbete med det lokala näringslivet och universitet.
Vårt mål är att se till hela individen och sträva efter att skapa en plattform för gott självförtroende,
en stabil värdegrund och goda kunskaper. Vi ska ge eleverna bästa möjlighet till en kvalitativ och
framtidsinriktad utbildning. Det innebär att verka för en trivsam och innovativ skolmiljö, där alla
arbetar för att varje elev ska lyckas med sin utbildning. En målsättning är att eleven efter
genomgången utbildning är nyfiken och modig nog att möta nya utmaningar och möjligheter.
På ProCivitas har du som elev höga ambitioner och samtliga våra program är högskoleförberedande.
ProCivitas vision bygger på 3 grundpelare: Professionalitet, exklusivitet, verklighet
Professionalitet innebär för oss att vi har höga förväntningar på eleverna för att de ska lyckas i sina
studier. Undervisningen är schemalagd och i stor utsträckning lärarledd. Undervisningen innehåller
inslag av gästföreläsningar och samarbete med arbetslivet och universitet. Vi har ett stort fokus på
studiero och alla pedagoger ska föregå med gott exempel.
Exklusivitet innebär att vi satsar på egna kök och matsalen ska efterlikna en restaurangmiljö. Vi
satsar på elevkickoffer och alla elever ska erbjudas en studieresa i Europa under sin tid på skolan. Vi
satsar även på attraktiva lärmiljöer där vi har en särskild utvald linje för inventarier. När det gäller
läromedel och teknik ligger skolorna i framkant. På våra skolor hjälps vi alla åt att hålla snyggt och
rent omkring oss.
Verklighet innebär att vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och universiteten. Vi gör
ofta studiebesök och bjuder in gästföreläsare utifrån. Vi satsar hårt på Ung Företagsamhet och har
vunnit flera priser. Vi deltar även vid det Europeiska ungdomsparlamentet och
matematikolympiaden. Flera av våra elever har dessutom gått sommarforskarskolor. På ProCivitas
har vi även ett mentorsprogram för elever i åk 3, där de får ansöka om möjlighet att få en mentor
från näringslivet eller akademien. På ProCivitas finns det även ett utvecklat alumninätverk med
träffar både fysiskt och genom sociala medier.

Organisation
ProCivitas skolor ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde, som leds av en
utbildningsdirektör, Joakim Molander. Rektorerna på ProCivitasskolorna leds i sin tur av skolchef
Jimmy Rosengren. Rektorsgruppen träffas en gång i månaden på gemensamma rektorsmöten. Under
året har dessutom samtliga rektorer inom teoretiska gymnasieområdet gemensamma kvalitets- och
ledardagar.
På skolorna är personalen organiserade i arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Rektor,
biträdande rektor och arbetslagsledarena utgör skolan ledningsgrupp.
Varje skola har dessutom utsedda förstelärare med speciella utvecklingsuppdrag.
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Skolor och program
Under läsåret 2020/2021 var det drygt 2600 elever som studerade på någon av våra skolor. 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 hade läsåret 2020-2021 7 skolor runt om Sverige.
Skola

ProCivitas Helsingborg

Elevantal Startår

Program

540

1997

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)
Ekonomiprogrammet (EKEKO)
Naturvetenskapligt program (NANAT, NANAS)

ProCivitas Växjö

430

1999

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)
Ekonomiprogrammet (EKEKO)
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS)

ProCivitas Malmö

728

2002

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)
Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR)
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS)

ProCivitas Lund

328

2013

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)
Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR)
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS)

ProCivitas Stockholm

391

2017

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)
Ekonomiprogrammet (EKEKO)

ProCivitas Karlberg

151

2019

Samhällsvetenskapsprogram (SABET)
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT)

2020

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)
Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR)
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS)

ProCivitas Uppsala

96

Om skolenheten
Organisation och arbetsformer
ProCivitas Helsingborg hade under läsåret 6 förstelärare som på olika sätt ledde det kollegiala
utvecklingsarbetet.
Lokaler
Skolan är uppdelad i två olika byggnader med ca 100 meters avstånd mellan lokalerna. Antalet elever
som är samlade inom samma tak sjunker därmed vilket gynnar en bättre ljudnivå samt minskar
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trängsel o.s.v. Totalt har skolan 14 klassrum, en aula för ca 300 personer, 10 grupprum, bibliotek
samt eget kök med 150 matplatser. Skolan har två personalrum, och skolledningen sitter i olika
byggnader.
Personal
Lärarbehörigheten är hög om än inte 100% då två lärare saknar lärarlegitimation. Totalt arbetade 24
lärare på skolan under läsåret. Skolledningen består av rektor samt två biträdande rektorer som
ansvarar för de olika programmen på skolan. Elevhälsan har följande kompetenser: kurator, SYV,
skolsköterska, specialpedagog samt skolledning (samt skolläkare och skolpsykolog vid behov).
Elever
Antal elever fördelat per program och årskurs
Nationellt program

Nationell inriktning

År 1

År 2

År 3

Samhällsprogrammet

samhälle/beteende

37

36

36

Naturvetenskapsprogrammet

natur/samhälle

72

69

74

Ekonomiprogrammet

ekonomi

72

72

73

Socioekonomisk bakgrund
Läsår

Andel Flickor

Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk
bakgrund

2019/2020

65

79

14

2020/2021

68

81
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Vårt kvalitetsarbete
Inom ProCivitas vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam
definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas.
Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt
utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).
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Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar
förutsättningar för utbildningens och undervisningens
genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex.
sammansättning av personal och elever.
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i
det vi gör.
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken
utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer
Uppdraget i fokus
Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning
Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att
korrigera brister och avvikelser.
Kollegial samverkan
Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av
varandra.
Aktiv resursfördelning
Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar
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 och arbetslivet.
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två Undervisningsutvärderingar
(november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen
utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari) som ger oss elevernas
perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april görs dessutom betygsprognoser i
syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.
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Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under
månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som
sker på skolan.

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet
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.
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten
kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet.
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 (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en
arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.
I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.

Enhetens systematiska kvalitetsarbete
Förutom AcadeMedias systematiska uppföljning som har beskrivits under Vårt systematiska
kvalitetsarbete har skolan även andra återkommande insatser för att kunna följa upp verksamheten.
Två gånger varje år har skolan Programforum. Dessa består av programansvarig samt elever från de
olika programmen som önskar deltaga vid forum. Denna är inriktad på programmens olika
examensmål men även på värdegrundsarbete över programmens årskurser.
EHT följer upp årets arbete vid olika tillfällen med en naturlig större uppföljning vid årets slut och då
med fokus på processer, resultat och mål. Skolans värdegrundsambassadörer träffar skolans
värdegrundsansvarig löpande under året för att på så sätt vara delaktiga i skolans arbete med
värdegrundsfrågor samt uppföljning vid årets slut.
Skolledningen följer också upp årets arbete vid slutet av året på samma sätt som EHT – d.v.s. med
fokus på det egna arbetet och de egna processerna.
Två gånger/termin utvärderas skolans utvecklingsarbete, ofta ledda av förstelärare. Då är det
förstelärarna och ansvarig skolledare som utvärderar arbetet med hjälp av den
informationsinhämtning som skett under tiden för det fortgående arbetet.
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.
Individuella utvecklingssamtal genomförs två gånger varje år och efter dessa följs detta upp vid
personalmöte för att ev. kunna se både till trender såväl som andra insikter efter dessa.
En gång varje år genomför skolledningen djupintervjuer med några elever från olika program.
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.
Årshjul systematiskt kvalitetsarbete
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RESULTATREDOVISNING - resultatkvalitet
Kunskaper
Andel med examen

Samtliga elever tog examen 2021. Detta ligger i linje med de senaste åren.

GBP Avgångsbetyg

Resultaten för avgångseleverna 2021 ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Alla skillnader
mot föregående år ligger inom felmarginalen.
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Betygsfördelning samtliga elever

Årets fördelning av betyg ligger i linje med tidigare år.

Demokrati- och värdegrundsarbetet
Andel elever som upplever att skolan är en trygg plats

Generellt känner sig eleverna trygga på skolan och att de behandlas väl. Resultaten påminner om
föregående år och områden som behöver förbättras är elevernas deltagande i värdegrundsarbetet på
skolan samt deras medvetenhet och kännedom av skolans ordningsregler samt PMK. Andelen flickor
som känner att eleverna inte behandlar väl är något högre än föregående år.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - struktur-och processkvalitet
Undervisning och lärande
Rektors organisering
ProCivitas Helsingborgs organisation ser ut som följer: skolledningen består av en rektor och två
biträdande rektorer vilka också fungerar som programansvariga. Vi har stor tillit till pedagogernas
individuella skicklighet och de har stor frihet att anpassa undervisning, planering och genomförande
på egen hand såväl som med sina ämneskollegor.
Under året ändrades vissa av skolans utvecklingsområde pga. den rådande pandemin. Året kom att
präglas av de nya digitala kraven som distansundervisningen krävde och skolans kollegiala lärande
fokuserade enbart på detta. Det var många olika aspekter av distansundervisningen som skulle
täckas upp bl.a. provsituationer i hemmet, lektionsdesign, hur synliggör vi elever som har svårt att ta
plats i den digitala miljön o.s.v.
Organisering av arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning
Normalt så samarbetar ProCivitas med andra skolor från andra utbildningskoncerner i Helsingborg
kring betygssättning och bedömning. Arbetet i år kom istället att ske inom skolan då vi inte hade
möjlighet att träffa andra skolor fysiskt. Eftersom samarbetet skolor emellan sker på årsbasis fanns
det i år utrymme att istället fokusera på de utmaningar som kom med bedömning av examinationer
som skedde i hemmet istället för på skolan. Till nästa läsår kommer arbetet med andra skolor att
återupptas.
Distansundervisningens organisering
Personalen fick under distansundervisningen välja om de önskade vara på skolan eller hade möjlighet
att jobba hemma. De elever som kände att undervisning via hemmet inte fungerade fick komma till
skolan. För att detta skulle fungera fick skolan investera i teknik och personal avsättas för att kunna
hjälpa till vid de behov som distansundervisningen medförde bl.a. vid examinationer.

Utvärdering och analys
Analys av kunskapsresultaten
Kunskapsmässigt klarade eleverna sig generellt lika bra under föregående år som ett icke-pandemiår.
Upplevelsen av att vardagen blev tråkigare spillde inte över på skolresultaten. Eftersom eleverna till
stor del arbetade från hemmet så blev det mer fokus på undervisning och kunskap på bekostnad av
andra inslag såsom externa föreläsningar, samarbete med företag o.s.v. Även om omständigheterna
tvingade skolan att släppa vissa delar och fokusera mer på andra så var det också ett medvetet val att
låta undervisningen med kurserna som bas få större plats. Samtliga avgångselever tog examen och
möjligheten att kalla in elever till skolan vid behov var en viktig faktor för detta. Det gick inte att se
någon skillnad mellan pojkar och flickor som kan knytas till distansundervisningen.
Analys av undervisningens kvalitet
Eleverna var under året mycket nöjda med sin undervisning. Vid årets undersökning gav de nästan
identisk respons som föregående år och eleverna kände att lärarna inspirerade dem, var tydliga och
bra i klassrummet, skapade arbetsro och att undervisningen var meningsfull för dem. Den enda fråga
som fick något lägre respons, även om eleverna var nöjda, var frågan om återkoppling vilket också
lärarna upplevde som pressande då eleverna inte var på plats på skolan.
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Andel elever som är nöjd med undervisningen

Analys av undervisningens kvalitet
Distansundervisningen gick bra under hela läsåret. Både lärare och elever uppfattade undervisningen
som mindre varierad men samtidigt effektiv. Detta sätt att undervisa fungerar väl under kortare
perioder men på lång sikt hade bristen på variation i undervisningen kunnat få effekter. Elevernas
resultat motsvarade föregående års resultat. Lärarnas ökade digitala kompetens skapade dock
många nya metoder att undervisa om kan användas i framtiden och ge större möjligheter att möta
elevernas behov.

Slutsatser och åtgärder till förbättring
Till nästa år finns stora möjligheter att använda erfarenheterna från distansundervisningen som ett
komplement till ordinarie undervisning kommande år. De elever som av någon anledning är
frånvarande från skolan men har möjlighet att följa undervisningen digital kommer nu få större
möjligheter till det. Vidare finns nu fler alternativ till examinationer då tilltron till tekniken har ökat
och därmed möjligheterna att använda tekniken som ett effektivt verktyg både i undervisning och i
examinationssituationer.
Till nästa år ska det kollegiala lärandet riktas in på ämnesgrupper och de behov som lärarna inom
ämnesgrupperna har. Genom att använda sig av befintligt behov så ska vi täcka olika delar av den
pedagogiska verksamheten beroende på ämne, erfarenhet, intresse o.s.v. Mål för detta kommer
arbetas fram under terminsstart ht-2021.

Demokrati och värdegrundsarbetet
Rektors organisering
I enlighet med Skollagen (6 kap. 8 §) utarbetar varje skola årligen en plan mot kränkande behandling.

Syftet med planen är att beskriva både det främjande arbetet för att motverka kränkningar samt
beskriva vilka rutiner och ansvarsfördelning som finns på skolan om någon elev känner sig utsatt för
alla former av diskriminering eller kränkande behandling.
Planen grundar sig på två lagar
Skollagen 2010: 800 6 kap
Diskrimineringslagen 2008: 567 kap 1–3
Planen baseras på en årlig kartläggning av skolans psykosociala miljö. I kartläggningen ingår en
elevenkät (LOV-enkäten), där eleverna får svara på frågor om deras upplevelse av skolans
likabehandlings- och värdegrundsarbete. Förutom enkäten ingår annan tillgänglig information i
kartläggningen, till exempel inkomna anmälningar och klagomål samt sådan övergripande kunskap
om skolans psykosociala miljö som inhämtas genom bland annat hälsosamtal, utvecklingssamtal,
uppföljning med personal, elevplenum, möte med elevskyddsombud och utredningar. Två gånger
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varje läsår har också varje program en uppföljning med programansvarig där eleverna får lyfta sina
åsikter och tankar. Mot bakgrund av kartläggningen genomförs också årligen en utvärdering av
föregående års plan mot kränkande behandling.
Skolan har en lärare utsedd att leda värdegrundsarbetet på skolan och tillsammans med
elevskyddsombud samt Värdegrundsforum träffas de återkommande för längre och djupare samtal
kring värdegrundsfrågor på skolan. Detta sker kontinuerligt under året. Värdegrundsforum består av
två värdegrundsambassadörer från varje klass. Målet med detta är att eleverna aktivt ska delta i
skolans värdegrundsarbete, framför allt med det förebyggande arbetet.
Årets elevenkät (LOV-enkäten) genomförs under oktober månad.
Årets plan mot kränkande behandling utvärderas och revideras i januari och läggs ut på skolans
hemsida och SchoolSoft. Planen kommuniceras till alla elever på mentorstiden i september månad då
uppdateras eleverna på planen för att sedan revidera den i januari - viss revidering kan ske redan i
september.
Enligt Skolverkets riktlinjer ska skolans elever och personal ges möjlighet att medverka i
utvärderingen och framtagandet av planen. På skolan sker detta genom att:
LOV-enkäten presenteras för både elever och personal som vid detta tillfälle får komma med tankar
och idéer, klasscoach leder en diskussion kring nuvarande PMK (september & januari).
Värdegrundsansvarig och elevskyddsombud träffas för ett längre och djupare samtal kring
värdegrundsfrågor på skolan. Detta sker både efter LOV-enkäten i oktober samt efter
elevundersökningen i januari.
Eleverna har klassråd två gånger/termin och därefter följer skolledningen upp dessa och återkopplar.
Klassråden och programforum är skolans formella demokratiska vägar för eleverna men stor del av
dialoger sker informellt.

Utvärdering och analys
Utvärdering och analys av resultaten på trygghet, likabehandling, studiero, elevers inflytande
Eleverna trivs mycket bra på skolan och 97% av eleverna ger skolan högsta betyg i trygghet och 88%
detsamma angående att eleverna behandlar varandra bra och med respekt. Vi kan urskilja viss
skillnad på killar och tjejer angående hur eleverna behandlar varandra och den något lägre siffran för
tjejerna kan vi koppla till en incident i en av klasserna under våren-21. Eleverna anser att studieron
på skolan och är bra samt att de blir lyssnade på - däremot är kunskapen om skolans ordningsregler
samt värdegrundsarbete lägre. Till stor del beror detta på att undersökningen sker innan arbetet med
PMK och ordningsreglerna inleds för årets revidering.

Slutsatser och åtgärder till förbättring
Vi kommer till nästa år arbeta med att göra eleverna mer medvetna om skolan värdegrundsarbete
och PMK. Som ett led i detta kommer värdegrundsansvarig på skolan jobba tillsammans med
värdegrundsambassadörer, samt elevskyddsombuden för att på ett tydligare sätt få med eleverna i
den löpande arbetet och förbättra elevernas engagemang. Vi kommer också tidigarelägga revidering
av ordningsregler samt arbetet med PMK för att på så sätt nå fram till eleverna tidigare på läsåret.
Vidare ska vi redan innan läsåret börjar avsätta tid för värdegrundsfrågor vissa veckor så att alla vet
när dessa sker och innehållet ska eleverna vara med och påverka.
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Elevhälsoarbetet
Rektors organisering
Elevhälsoarbetet följs årligen upp i slutet av vårterminen och utifrån slutsatserna sätts nya mål för
nästkommande år. Det finns många kanaler med information som ligger till grund för utvärderingen:
EHT:s arbete, personalens erfarenheter, elevernas åsikter, Elevskyddsombudens tankar och idéer,
programforums åsikter, årets utvärderingar o.s.v.
EHT träffades varje vecka och hade till uppgift att tillsammans med lärarna identifiera behov hos
eleverna, se till att de extra anpassningar som gjordes hade avsedd effekt samt att arbeta
förebyggande med elevernas hälsa och välmående kopplat till skolan.
Varje år inleder vi året med ett teambuildingsläger för åk1-eleverna. Detta för att bygga broar mellan
våra elever över klasser, årskullar, program o.s.v. Tanken är att en ökad gemenskap ger ett bättre
klimat. Tyvärr fick detta läger ställas in p.g.a. coronapandemin.
Skolans främjande arbete var inriktat på att tidigt hitta elever med behov via arbete med EWS,
betygsprognoser, medverkande vid programmöte och samtal med elever vid olika forum. Vi jobbar
också mycket med att skapa arenor för möten mellan elever över klasser, program och årskurser.
Inom varje program arrangeras varje läsår ett flertal tillfällen då eleverna i åk 1–3 möts i grupper för
att få tillfälle att utbyta kunskaper, samverka och lära känna varandra.
Lika viktigt som elevernas individuella planering och studieteknik är att skolans
examinationsplanering fungerar för att på så sätt minimera stress och belastning som inverkar
negativt på hälsa och studieresultat. Examinationerna planerades vid skolstart i augusti och fick bara
ändras efter godkännande av biträdande rektor.
Eleverna fick också möta externa- & interna föreläsare under året som tog upp aktuella ämnen bl.a.
så föreläste Juridikinstitutet om kränkningar via internet för hela skolan via länk.
Kuratorn träffade samtliga åk1-klasser för att diskutera gruppdynamik och hur man som individ kan
vara viktig för att gruppen ska fungera. Vi tror också mycket på att låta elevernas placera sig i
klassrummet via ett datorprogram, Randomizer, som slumpvis fördelar eleverna – tanken är att
eleverna ska sitta med olika elever varje lektion inledningsvis på året. Målet är att de ska lära känna
sina klasskamrater bättre vilket också fungerade.

Utvärdering och analys
EHT-arbetet kom under året att bli mer åtgärdande är förebyggande eftersom eleverna till stor del
inte var på plats. Det förebyggande arbetet kom i stor utsträckning att handla om
lektionsanpassningar för elevgrupperna då distansundervisningen förde med sig ett högre
undervisningstempo samt andra förutsättningar för turtagningen i det digitala klassrummet.
Elevhälsan blev här en viktig faktor för att samla ihop elevernas upplevelse på ett bredare plan.
Skolans arbete med extra anpassningar har fallit väl ut och samtliga elever kände att de fick det stöd
och hjälp de behövde. Det krävdes en ökad flexibilitet under distansundervisningen i vissa fall.

Slutsatser och åtgärder till förbättring
Vi kommer under nästa år avsätta vissa EHT-möten för att på individnivå följa upp de extra
anpassningar som finns på skolan. Detta har tidigare skett vid lämpligt tillfälle men ska nu
struktureras upp med avsedda möten för ändamålet. Detta har inte varit ett problem men är ändå en
15

förbättring vi önskar göra. Vi hoppas att vårt utökade samarbete med eleverna i skolans
förebyggande arbete i värdegrundsfrågor ska öka elevernas engagemang samt att vi på ett bättre
sätt ska kunna se till elevgruppens behov. En tydligare struktur över året ska också vara ett verktyg
för att förtydliga vårt arbete.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATER OCH ÅTGÄRDER TILL FÖRBÄTTRING
Till läsåret 2021/22 kommer vi att ha få men tydliga utvecklingsområde enligt följande:
Undervisning
Skolans kollegiala lärande ska fokusera på ämnesgrupper och de behov som varje ämnesgrupp har.
Målen jobbas fram inom varje ämnesgrupp.
Samtliga elever ska ta examen samt nå sin fulla potential.
Fortsatt arbete med effektiva studier för att på så sätt nå bättre skolresultat men också minska
stressen för eleverna.
Värdegrund- och demokratiuppdraget
Ökat elevengagemang bl.a. via värdegrundsambassadörer och elevskyddsombud. Detta sker
tillsammans med skolans värdegrundsansvarig i personalstyrkan.
Tydligare årshjul för värdegrundsarbetet med syfte att synliggöra arbetet.
Öka elevernas medvetenhet om skolan ordningsregler samt PMK.
Elevhälsoarbetet
Tydligare struktur för uppföljning av extra anpassningar.
I övrigt arbetar Elevhälsan med samma mål som värdegrundsarbetet ovan
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