


REKTOR HAR ORDET

ProCivitas Uppsala startade sin verksamhet under hösten 2020. Vi tog emot 96 st. elever i tre olika
program och trots att vårt första år i mycket präglats och påverkats av pandemin så har skolan under
sitt första verksamhetsår utvecklat en undervisning av hög kvalitet. Skolans elever är nöjda med
skolan och den undervisning de får hos oss, de är trygga i skolan och ges studiero både på lektioner
och i skolan i övrigt. Vår elevgrupp fördelas jämnt mellan pojkar och flickor och inga stora skillnader
kan heller ses i deras resultat. Våra elever upplever att det är fin stämning på skolan och att elever
behandlar varandra med respekt. På skolan har vi under första året aktivt jobbat med skolans
värdegrund och vår devis ”Work hard - Be nice - Dream big” som i många meningar och väldigt kort
sammanfattar skolans demokratiuppdrag. Vår elevkår är en viktig del i arbetet med att skapa god
stämning och gemenskap på skolan. De anordnar aktiviteter som syftar till att skapa samhörighet i
klasserna och mellan klasserna. Därför är det viktigt att vi som skola skapar goda förutsättningar för
elevkårens arbete på skolan. Skoldagar kan bli långa och för att orka en hel dag krävs energi. På
ProCivitas kan vi erbjuda en lunchupplevelse utöver det vanliga. Maten ska vara god, vällagad och
varierad så att lunchen inte bara blir en stund att se fram emot utan också ger eleverna kraft att
prestera en hel skoldag. En välfungerande elevhälsa är också viktigt för att eleverna ska få den hjälp
och det stöd de behöver i skolan. Till kommande år förstärker vi vårt elevhälsoteam och skapar större
tillgänglighet till såväl specialpedagog, kurator och skolsköterska. När ProCivitas Uppsala nu går in i
sitt tredje verksamhetsår gör vi det med erfarenhet och förväntan. Vi förvaltar de framgångsfaktorer
vi identifierat och förbättrar de område där vi ser behov av utveckling.
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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 2900 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 har 7 skolor runt om Sverige.

Skola Elevantal Startår Program

ProCivitas Helsingborg 600 1997

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)

Ekonomiprogrammet (EKEKO)

Naturvetenskapligt program (NANAT,NANAS)

ProCivitas Växjö 420 1999

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)

Ekonomiprogrammet (EKEKO)

Naturvetenskapsprogrammet(NANAT,NANAS)

ProCivitas Malmö 718 2002

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)

Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR)

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT,NANAS)

ProCivitas Lund 333 2013

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)

Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR)

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT,NANAS)

ProCivitas Stockholm 396 2017
Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)

Ekonomiprogrammet (EKEKO)

ProCivitas Karlberg 252 2019
Samhällsvetenskapsprogram (SABET)

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT)

ProCivitas Uppsala 183 2020

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET)

Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR)

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT,NANAS)

*Skolverkets statistik för 2021/22
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OM SKOLENHETEN
Bakgrund
ProCivitas Uppsala är en ny skola, belägen i campusområdet Pollacksbacken. Fastigheten delas med
en annan gymnasieskola NTI. Med NTI delas också en del funktioner såsom kafeteria, gym och
bibliotek. ProCivitas har en tydlig inriktning mot eftergymnasiala studier och erbjuder tre program
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet. ProCivitas
som varumärke bygger på våra grundpelare om en skola som präglas av entreprenöriellt lärande, hög
kvalitet i undervisningen, legitimerade lärare med gedigna ämneskunskaper samt samarbete med
högskola och näringsliv.

Organisation och arbetsformer
Skolan är fortfarande under uppbyggnad och organisationen är därför liten. All pedagogisk personal
är organiserade i ett gemensamt arbetslag och leds av rektor. Två tillfällen per vecka samlas all
personal för gemensamma möten däribland APT. Mötestiden används både av arbetsorganisationen
för planering och utvärdering av verksamheten men också av utvecklingsorganisationen för t.ex.
kollegialt lärande. Undervisningen är lärarledd och präglas av transparens och tydlig
lektionsplanering. Elevhälsans arbete leds av rektor och har möten veckovis. Förstelärare leder
arbetet med kollegialt lärande och har träffat kollegiet ungefär var fjärde vecka. Elevhälsa leds av
rektor och innefattar skolsköterska, kurator och specialpedagog. Elevhälsan träffas varje vecka för
avstämningar och planering av det salutogena arbetet.

Lokaler
ProCivitas Uppsala ligger vackert beläget i ett gammalt regementsområde med Uppsala universitet
som närmsta granne. Läget högt upp på Kronåsen har utöver vacker utsikt goda
kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik. Även cykel och gångbanor leder hela vägen fram till
skolan. Skolan är nyrenoverad med god ventilation, moderna klassrum med all nödvändig
infrastruktur för användning av dator. Närheten till Studenternas IP och stora grönområden är positivt
för undervisning i Idrott och hälsa. Fastigheten har också tre omklädningsrum och ett gym i källaren
som används i undervisningen. På plan 2 finns en gemensam cafeteria i anslutning till biblioteket som
är öppen hela skoldagen. Biblioteket erbjuder studiemiljö och referenslitteratur såväl som utlåning av
skönlitterära böcker för att främja läsning. Elevhälsa sitter gemensamt på plan 3 i ändamålsenliga
lokaler med bland annat mottagningsrum för skolsköterska.

Personal
Lärare

ProCivitas strävar efter att ha så stor andel behöriga lärare som möjligt samt att ProCivitas strävar
efter att ha så stor andel behöriga lärare som möjligt samt att personalomsättningen ska vara låg.
Läsåret 2021/22 var andelen tjänstgörande lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne
100%, vilket är högre än motsvarande siffra för riket, 84%. (Källa: Skolverkets databas februari 2022).

EHT

Elevhälsoteamet (EHT)och elevhälsan vid ProCivitas i Uppsala består av skolsköterska om 40%, kurator
40%, specialpedagog om 20%. Utöver det finns också skolläkare och skolpsykolog genom AcadeMedia
centralt. Skolläkare och skolpsykolog finns tillgängliga på skolan ca: 2 hela dagar per termin.
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Elever

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3

Ekonomiprogrammet -ekonomi
-juridik

33 32

Naturvetenskapsprogrammet -naturvetenskap
- naturvetenskap och
samhälle

31 28

Samhällsvetenskaps-
programmet

-beteendevetenskap
- samhällsvetenskap

29 30

*Skolverkets statistik för 2021/22

Socioekonomisk bakgrund

Läsår Andel Flickor Andel utländsk
bakgrund

Andel högutbildade
föräldrar

2020/2021 55 29 75

2021/2022 55 30 72

*Skolverkets statistik för 2021/22

8



VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

AcadeMedias kvalitetsmodell
Inom ProCivitas vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma kvalitetsmodell
och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att det finns en gemensam definition av vad som
menas 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).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar
förutsättningar för utbildningens och undervisningens
genomförande, dels om andra förutsättningar i form av
till exempel sammansättning av personal, elever och
barn.

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 barn och elevers bästa
när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn, elever,
föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi 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.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar inom ProCivitas
Kvalitetsarbetet inom AcadeMedias Teoretiska verksamhetsområde följer ett fastställt årshjul för
samtliga enheter och utgår från AcadeMedias kvalitetsledningsmodell.

Proaktiva uppföljningar
Varje enhet genomför proaktiva uppföljningar av elevernas kunskaper flera gånger per termin, s.k.
EWS (Early Warning system).  I november och mars genomförs betygsprognoser i syfte att fånga upp
de elever som riskerar att inte nå målen. EWS följs upp i EHT och i arbetslagen kontinuerligt varje
månad. För årskurs tre görs examensprognoser kontinuerligt och följs upp varje månad i
resultatdialoger mellan skolchef och rektor.

Undervisningsutvärdering i vilken eleverna får ge sin bild av undervisningen görs på alla enheter i
november månad. Syftet är att säkerställa likvärdigheten i undervisningen och att den bedrivs i
enlighet med Lgy 11. Frågorna tar sin utgångspunkt i läroplanens inledande delar som fokuserar på
lärarnas uppdrag och hur detta omsätts i undervisningen. Samtliga lärare utvärderas av alla elever.
Underlaget för undervisningsutvärderingen används i det kollegiala lärandet för att utveckla och
förbättra undervisningens kvalitet. Som komplement till elevernas uppfattning gör pedagogerna en
egen självskattning. Rektor och förstelärare gör dessutom auskultationer.

I januari genomför enheterna AcadeMedias koncerngemensamma Elevenkät som ger en bild av
elevernas nöjdhet med undervisningen, trygghet och studiero trivsel och rekommendationsgrad. I
elevenkäten finns även varumärkesspecifika frågor för att fånga upp elevernas upplevelse av hur
skolorna arbetar med visionen och den pedagogiska helhetsidén.

Resultatdialog
Varje månad har skolchefen en resultatdialog med varje enskild rektor. Under resultatdialogen följer
skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som sker på skolan.

Analysseminarium, skrivarstugor och kvalitetskonferenser.
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas kontinuerligt
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan,
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.

Inom det teoretiska verksamhetsområdet anordnas riktade kvalitetskonferenser fyra gånger per år i
syfte att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap och det systematiska kvalitetsarbetet. Under
konferenser analyseras resultat samt delas erfarenheter mellan rektorer.

Efter samtliga enkäter och uppföljningar finns riktade analysseminarium inlagda för att få en
systematik i uppföljnings och analysarbetet under året. Huvudmannen tillhandahåller ett metodstöd
för analysarbetet. Under vårterminen samlas dessutom rektorerna till kontinuerliga skrivarstugor som
stöd inför enheternas kvalitetsrapporter.

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både
huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Elevernas trygghet, trivsel och studiero sammanställs på liknande sätt på både huvudmannanivå och
enhetsnivå. Planen mot kränkande behandling upprättas på varje enhet i januari. För detta arbete
finns en gemensam mall och metodstöd till enheterna.

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att
skapa ett underlag till att bedöma hur kunskapsmålen och examensmålen nås under läsåret.
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Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan redovisas i
resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.

Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en
arbetsplan och plan för systematiskt kvalitetsarbete tas fram för hur arbetet mot högre
måluppfyllelse inför nästa läsår ska se ut. Kvalitetsrapporten ligger till grund för kommande års
utvecklingsområden som skrivs fram i varje enhets arbetsplan. I arbetsplanen beskriver även varje
enhet hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas på skolan.

Skolans systematiska kvalitetsarbete
Analys sker i tillsammans med hela personalen och sker i samband med att enkätresultaten
presenteras. Analyserna ligger sedan till grund för de utvecklingsområden som enheten ställer upp
och som blir en del av nästa års verksamhetsplan.

Utöver enkätsvar och analys sker auskultation av alla pedagoger samt månadsvis uppföljning av
skolans system för tidigt upptäckt, EWS.

ProCivitas Uppsala följer vi de rutiner som ges genom AcadeMedias riktlinjer. Vi genomför, två ggr/år,
betygsprognoser för att säkerställa elevernas måluppfyllelse. Under höstterminens slut så genomförs
en UU-enkät (Undersökning av undervisningens kvalitet). UU är en enkät som avser mäta
undervisningens kvalitet där eleverna tydligt blir en central del av skolans kvalitetsarbete. Eleverna
svarar på en UU för varje ämne de läser. Resultaten av de olika UU återkopplas sedan till pedagogen i
ett mål- och resultatsamtal. Här bestäms också vilka utvecklingsområden den enskilda pedagogen vill
jobba med i sin undervisningspraktik. Auskultationer genomförs också som ett stöd för lärarens
utveckling mot sina uppsatta mål. AcadeMedias Elevundersökning och LoV-enkäten genomför en
gång per år. LoV-enkäten under oktober månad och elevundersökningen i januari. LoV-enkäten
fokuserar på psykosocial arbetsmiljö för eleverna och elevenkäten avser mäta hur nöjda eleverna är
med skolan i olika avseenden. Utöver de enkätundersökningar som ges av AcadeMedia centralt
genomför vi på skolan också egna utvärderingar av olika insatser såsom lovskola, temaveckor och
liknande.

Skolans årshjul 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.

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.

Hösttermine
ns början

All personal Skolledning
leder arbetet

Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten summerar föregående läsårs Hösttermine Rektor
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systematiska kvalitetsarbete med rapporter och

analyser kring måluppfyllelse och resultat

(betyg), uppföljning av verksamhetsplanens

formulerade utvecklingsområden, skolans

värdegrundsarbete och åtgärder formulerade för

kommande läsår.

ns början

Skolinspektionens

skolenkät för

pedagogisk personal

Besvaras av den pedagogiska personalen i början

av höstterminen. Resultatet redovisas i

december och analyseras tillsammans inom

kollegiet.

Hösttermine
ns första
hälft

Pedagogisk
personal

Rektor

Screening elever Screening i matematik, svenska och engelska. Augusti/Sept
ember

Alla elever Lärare i Ma,
Sv, Eng +
spec.ped.

Kontinuerlig

utvärdering av

undervisningen i

respektive kurs

Varje lärare ansvarar för att kontinuerligt ha en

dialog med respektive kursgrupp hur

undervisningen upplevs av eleverna.

Löpande
under hela
året

Alla elever Alla lärare

Lektionsbesök +

uppföljningssamtal

Rektor 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.

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. Inför

utvecklingssamtalen lämnar undervisande lärare

omdömen i Schoolsoft

November
och mars

Alla elever
och
klasscoache
r

Klasscoach

Undervisningsutvärde

ringar – genomförs

centralt av

Academedia

Under Höstterminen genomförs en central

undervisningsutvärdering där alla elever

utvärderar respektive kurslärares undervisning.

Höst-
terminen.

Alla elever Rektor +
respektive
kurslärare

Uppföljning

Undervisningsutvärde

ringar

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
undervisning
sutvärdering
arna
kommer

Alla lärare Skolledning

Kundundersökning –

genomförs centralt av

Academedia

I början av vårterminen genomförs en central

elevenkät med fokus på hur eleverna upplever

skolan utifrån faktorer såsom trygghet, studiero,

trivsel, inflytande, undervisningens kvalitet etc.

Elevenkätens resultat följs upp och analyseras

tillsammans med både personal och elever.

Resultat presenteras för eleverna.

Vårterminen
s början

Alla elever Rektor
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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.

Under
vårterminen

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 ämneslärarna när som helst

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

var 4: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 måluppfyllelsen

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,
mentorer,
EHT

System för

kursvarningar

En elev som rödmarkeras i EWS:n 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 lärare lärare och
klasscoacher

Nulägesbetyg Strax efter sportlovet sätter alla ämneslärare ett

så kallat halvtidsomdöme 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 halvtidsomdömet grundar sig på för

underlag samt hur eleven kan arbeta för att

eventuellt höja sitt betyg sista delen av kursen.

Ca v. 11 Alla lärare Rektor, lärare

Rutiner för närvaro Rektor presenterar löpande statistik över

elevernas frånvaro. EHT analyserar statistiken,

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

Löpande
under året.

Rektor, EHT,
mentorer

Rektor/EHT,
mentorer
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sköter administrationen kring CSN.

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 för läsårets kvalitetsrapport

samt för valet av de fokusområden som skrivs i

nästa läsårs verksamhetsplan

I slutet av
läsåret (juni)

Alla på
skolan

Rektor

Läsåret 2021/2022
Fokusområden/utvecklingsområden från arbetsplanen
Under läsåret 21/22 har vi arbetat med olika utvecklingsområden som vi identifierade under vårt
första verksamhetsår. Några av utvecklingsområdena har sin bakgrund i att vi som en relativt ung
verksamhet fortfarande skapar vår egen skolkultur och våra egna rutiner och har ett behov att befästa
de. Vi är också en verksamhet som växer vilket innebär att vi vid läsårets början utökat
personalstyrkan med 50%. Även till nästa läsår utökas personalgruppen, då med 6 st nya pedagoger
och en koordinator. Att skolan växer innebär att vissa rutiner ändras medans andra behöver befästas
hos ny personal. Det är ett eget utvecklingsområde i sig självt.

Inför läsåret hade vi en ambition att göra screening av alla elever i matematik, svenska och engelska.
Detta läsår har vi haft specialpedagog med oss från första skoldagen varför screening i de tre ämnena
kunde göras under läsårets första veckor. Elever som anslöt till skolan senare under höstterminen
genomförde löpande screening. Resultaten av årets screening var positiva och visade på ett lägre
behov av anpassningar än tidigare år. Screening är en del av AcadeMedias kvalitetsarbete och
kommer även fortsättningsvis genomföras i Matematik, Engelska och Svenska. Det verktyg vi använt
oss av vid screeningar är Kartläggaren.

En annan metod att snabbt synliggöra elevers stödbehov har under läsåret varit vårt arbete med EWS
(Early Warning System). Skolan har under läsåret använt en utvecklad variant av EWS som visar
progression och resultat av anpassningar på ett tydligare sätt. Arbetet med EWS har under året
fungerat bra dock kommer vi till nästa läsår byta system och istället använda oss av DF Respons.

Inför läsåret fanns ambitionen att låta matematiklärare ingå i ett kompetensutvecklingsprogram. Med
den stödverksamhet (2 tillfällen per vecka) som vi infört så upplevde vi inte att det fanns utrymme för
lärare i matematik att, utöver annat utvecklingsarbete på skolan, dessutom ingå i AcadeMedias
matematiksatsning. Till nästa läsår kommer ProCivitas dock ingå i ett aktionsnära forskningsprojekt
tillsammans med IFOUS kring matematik och matematikundervisning.

Matematikstöd var också ett utvecklingsområde inför läsåret. Skolan skapade fler stödtillfällen än
tidigare läsår för att säkerställa att elever i behov av stöd snabbt kunde tillgodogöra sig de
matematikkunskaper de saknade. Efter inledande diagnoser och screening så erbjöds elever med
svaga matematikkunskaper från grundskolan stöd på de tiderna. Även andra elever är välkomna att
använda sig av Extramatte för att få hjälp med sina studier.
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Under vårt första verksamhetsår identifierade vi en diskrepans kring hur skolpersonal talade kring
bedömning och betygssättning. Det fanns ett behov av att tydliggöra hur bedömning och
betygssättning sker och på vilka grunder. Många begrepp användes också på olika sätt av personal.
Den diskrepans som fanns skapade förvirring och ibland stress hos eleverna då de upplevde att det
var oklart hur bedömning och betygssättning genomfördes. För att skapa en mer stringent och
samstämmig kommunikation kring bedömning av elevernas kunskaper tog vi fram en “Bedömning-
och betygspolicy”. Vi kan se att ProCivitas Uppsala nu tydligare kommunicerar bedömningssituationer
på ett tydligare sätt genom att våra elever bättre förstår hur de bedöms och hur den bedömning
omsätts till betyg.
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RESULTATREDOVISNING (resultatkvalitet)
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som
finns i läroplanen för respektive skolform.

Kunskaper
Betygsfördelning samtliga elever

Betygsfördelning samtliga elever över tid samt per kön

Vi kan se att andelen F sjunkit något detta läsår,  jämfört med tidigare, vilket är positivt. Vi har en
fortsatt hög andel av betygen C-A (64%). Skillnader i betyg mellan pojkar och flickor har minskat
innevarande läsåret, och vi kan inte se några strukturella skillnader mellan könen och betygens
fördelning.

Betygsfördelning samtliga elever per program över tid

Över tid har betygen fördelats jämnt. Endast marginella skillnader kan ses på
Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Skillnaden i ingående meritvärde mellan
programmen, återspeglas också i betygens fördelning mellan programmen.
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Samhällsvetenskapsprogrammet har en större andel F men även fler betyg E och D än andra program.
Dock kan vi också se att andelen F på Samhällsvetenskapsprogrammet under läsåret sjunkit med 33%.

Betygsfördelning samtliga elever per program, fördelat per kön över tid

Över tid kan vi inte se några stora förändringar över tid eller några tydliga strukturella skillnader
mellan könen med undantag för Samhällsvetenskapsprogrammet.  Samhällsvetenskapsprogrammets
andel F-betyg för flickorna 2022 är dock lägre än tidigare år medans det fortfarande är tydliga
skillnader mellan pojkars och flickors måluppfyllelse. Flickor når de högre betygen (C-A) i större
utsträckning än pojkar.

Betygsfördelning matematik per kurs över tid

Andelen högre betyg i matematik står tillbaka jämfört med föregående läsår. Vi kan se att det är en
generell utveckling i alla matematikkurser. Vi kan också konstatera att andelen F förhåller sig relativt
jämt över tid, dvs att fortsättningskurser har ungefär samma andel F som tidigare kurs.
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Betygsfördelning engelska per kurs över tid

En viss förbättring kan skönjas i de högsta betygsstegen i Engelska 5 men fördelningen förhåller sig
relativ jämt jämfört med föregående läsår. I kursen Engelska 6 fördelar sig betygen på ett lite
annorlunda sätt än i Engelska 5 med färre elever som når de högre betygen.

Betygsfördelning svenska/svenska som andraspråk per kurs över tid

I ämnet svenska så kan vi se en tydlig förbättring av betygsfördelningen i kursen Sv1 där 84% av
eleverna nådde en högre måluppfyllelse (betygen C-A) jämfört med tidigare år. I fortsättningskursen
Sv2 så är motsvarande siffra ⅔ vilket är väldigt positivt. Dock kan vi också se att andelen F är betydligt
högre i fortsättningskursen än i den initiala kursen i ämnet.
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Resultat nationella prov

Betygsfördelning Nationella prov matematik per kurs över tid

Att var femte elev får betyget F på de Nationella proven i matematik 1b och 2b är otillfredsställande
och behöver analyseras noggrannare. I matematik 2c ser vi däremot att betygsfördelningen är
betydligt jämnare mellan alla betygsstegen och att relativt få elever (7%) fick ett underkänt betyg.
Hälften av eleverna nådde också de högre betygen i matematik 2c vilket är positivt.

Betygsfördelning Nationella prov engelska per kurs över tid

Att fem av sex elever når de högre betygen i En5 och tre elever av fyra i engelska 6 är väldigt fina
resultat. Andelen elever som blev underkända på det Nationella provet i Engelska är väldigt låg vilket
naturligtvis också är väldigt positivt.
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Betygsfördelning Nationella prov svenska/svenska som andraspråk per kurs över tid

I resultaten från det Nationella provet i Svenska 1 så ser vi att 85% av eleverna når de högre betygen
(C-A) vilket är väldigt positivt. Inga elever var underkända vilket också är glädjande.

Demokrati och värdegrund
Andel elever som upplever att skolan behandlar varandra väl / Andel elever som upplever
sig trygga på skolan

Andel elever som känner sig trygga på skolan samt tycker eleverna behandlar varandra på ett bra
sätt, per kön samt över tid (från Elevenkät)

Det är en väldigt fin stämning på skolan vilket också återspeglas i diagrammen. En viss förbättring i
trygghet kan ses från föregående läsår medans elevernas uppfattning kring hur de behandlar
varandra ligger kvar på ca 90%.
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Pojkar och flickor känner sig trygga i skolan och det skiljer väldigt lite mellan könen. Det vi kan se från
årets enkät är att flickor i högre grad än pojkar är kritiska till hur eleverna behandlar varandra även
om skillnaderna från föregående år är små.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN (struktur-och processkvalitet)

Undervisning och lärande
Rektors organisering av lärandet
Under läsåret har undervisningen företrädesvis skett i helklass med undantag för undervisning i
Moderna språk och vissa inriktningskurser där blandade grupper förekommit. Undervisning har också
skett i halvklass i vissa ämnen såsom Kemi, Fysik, Biologi och Matematik. Vid ProCivitas Uppsala skall
all undervisning vara lärarledd och fysiska läromedel har funnits i nästan alla kurser. I någon kurs har
lärare valt att använda sig av digitala läromedel i de fall det varit viktigt att läromedlen varit
uppdaterade de senaste året (i matematik där det inte fanns läromedel som mötte de nya
ämnesplanerna).

Vi har också haft möjlighet att erbjuda eleverna gästföreläsare från både universitet och
intresseorganisationer som RFSU, Humanisterna, SLU och Uppsala Universitet. Under läsåret har vi
också haft möjlighet att göra studiebesök på ett sätt som inte gick vårt första verksamhetsår.
Studiebesök har genomförts med alla program och man har besökt bl.a. Hovrätten, Riksdagen och
Naturhistoriska museet.

Inför läsåret fanns en tydlig ambition att göra snabba insatser vid läsårsstart för att tidigt identifiera
stödbehov och omfattning. Specialpedagog gjorde med hjälp av Kartläggaren screening på alla elever
i Årskurs 1 i ämnena Svenska, Engelska och Matematik. Screeningen gjorde att skolan fick en god
uppfattning kring elevernas kunskapsnivå och kunde erbjuda stöd snabbt till de elever som var i
behov. Det ämne som hade det tydligaste behovet av stöd var matematik. Vid två tillfällen i veckan
skapade vi “Extramatte” som eleverna kunde utnyttja för att repetera matematik eller arbeta ikapp.
Extramatte är öppet för elever i såväl årskurs 1 som Åk2.

Screeningresultaten i övriga ämnen föranledde inga extra undervisningssituationer men användes av
respektive lärare för att skapa en generell bild av gruppens kunskapsnivå samtidigt som den visade
kring vilka elever lärare behövde vara särskilt uppmärksam.

Det här läsåret har vi utöver det matematikstöd som getts vid två tillfällen per vecka också infört
“Studyhall” vid två tillfällen per vecka.  Studyhall är en möjlighet för våra elever att i en lugn miljö
kunna plugga i skolan med en lärare närvarande.

Även läxhjälp i matematik har erbjudits genom ett samarbete med Elevkåren där äldre elever hjälpt
andra elever inför Nationella proven. De elever som önskat har också getts möjlighet att gå Lovskola i
form av Sommargymnasiet i Uppsala Kommuns regi.

Under läsåret har det kollegiala lärandet utgått från att utveckla en undervisning som bygger på
utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet. Undervisningsmodellen har gått under
namnet Utmanande undervisning i klassrummet och är en modell framtagen av James Nottingham.
Under det kollegiala lärandet med fokus på Utmanande undervisning i klassrummet arbetade
kollegiet med hur man kan planera och genomföra undervisning så att eleverna utvecklar sin förmåga
att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt eget lärande.

Arbetsgången under det kollegiala lärandet genomfördes enligt följande och var ledd av
processledaren (förstelärare) på skolan. Var fjärde vecka har kollegiet haft pass där olika teman från
James Nottinghams teorier bearbetades. Processledarens uppgift var att ha det övergripande
ansvaret för området och därmed ansvara för planering och struktur samt följa upp arbetet under
processens gång. Lärarnas uppgift var att komma väl inlästa på området som skulle behandlas och att
praktiken från föregående lärtillfälle genomförts tillsammans med elever.
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Valet av kollegialt läsårets kollegiala lärande genomfördes tillsammans i lärandegruppen läsåret innan
(20/21). Syftet var att hittat just strategier till hur lärandegruppen kan hitta sätt att få eleverna att se
sitt eget lärande, fokusera mer på sitt eget kunskapsinhämtande och därmed öka både måluppfyllelse
som resultaten i skolan.

Organisering av likvärdig bedömning, betygssättning och nationella prov

Under läsåret har vi fortsatt vårt kollegiala lärande. Med  Karlstads Universitet kurs i Bedömning och
betygssättning i nära minne från förra läsåret har vi under året jobbat med formativ bedömning och
coachande feedback . I de diskussioner och workshops vi genomfört som en del av det kollegiala
lärandet har bedömning haft en central position. Det har gett oss många tillfällen att jobba med
likvärdighet vid bedömning men också tolkning av för bedömning centrala begrepp.

För att skapa goda förutsättningar för en likvärdig bedömning har också Nationella prov genomförts i
alla de kurser som varit aktuella under året. Genomförandet av Nationella prov har gett lärare en
gemensam diskussionsbas för att kunna genomföra sambedömning mellan lärare.
Lärare har också haft kontakt med lärare vid andra skolor för planering av och genomförande av
nationella prov. Vid våra gemensamma uppstartsdagar träffade lärarna vid ProCivitas Uppsala
ämneskollegor på ProCivitas Karlberg såväl som vid ProCivitas Stockholm för att diskutera ämnet och
minska trösklar för fortsatt samarbete i ämnet.

Utvärdering och analys
Analys av kunskapsresultaten

Den sammantagna bilden av skolans betygsresultat för läsåret är väldigt positiva. Två av tre betyg
ligger inom intervallet för en högre måluppfyllelse och även om det finns en del underkända betyg
som samlas de flesta F på några få individer. Vi kan också se liten eller obetydlig skillnad mellan pojkar
och flickor, särskilt på Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet. En något större spridning kan
skönjas på Samhällsvetenskapsprogrammet där pojkar har lite svårare att nå de högre
kunskapsmålen. Det ligger dock i linje med det vi sett vid avstämningar under läsårets gång
(screening, EWS och betygsavstämningar) och stämmer väl med hur eleverna fördelade sig
meritmässigt vid antagning.

Särskilt tillfredsställande är att så många som 85% av våra elever når de högre kunskapsmålen på
nationella provet i svenska 1 och att vi inte hade någon elev som blev underkänd. Även i det andra
språkämnet, Engelska, har vi haft en väldigt positiv utveckling under året. En majoritet (84% i En5 och
72% i En6) av våra elever når betygen C till A på Nationella proven.

Vi ser att matematikundervisningen fortfarande är en utmaning för vissa elever och att matematik 1b
och 2b är de kurser där vi har absolut flest underkända betyg. Vi har under läsåret haft en omfattande
stödundervisning i matematik med extraundervisning två dagar i veckan och särskilda insatser inför
Nationella prov. Trots det är det flera elever som inte når ett godkänt betyg i antingen kursen
matematik 1b och matematik 2b. Vi har under läsåret satt färre underkända betyg än tidigare och
andelen godkända betyg över två år är 94%. Inför läsåret infördes nya ämnesplaner i matematik. Vissa
moment togs bort medans andra lades till.

Då vi alltid strävar efter att ha uppdaterade läromedel innebar det att de läromedel i matematik 2b
som vi använde var digitala. Det innebar att alla elever var tvungna att använda sin dator i
undervisningen vilket vi upplever varit negativt för elevernas kunskapsutveckling. Många uppgifter i
det digitala läromedlet krävde inte redovisningar eller var flervalsfrågor som inte hjälpte eleverna att
utveckla en god matematisk kommunikation eller procedurräkning.
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De elever som fått ett underkänt betyg samlas till stor del på Samhällsvetenskapsprogrammet och till
viss del hos enskilda individer. Vi kan dock se en positiv trend på Samhällsvetenskapsprogrammet där
vi i år har betydligt färre F-betyg än tidigare läsår.

Under läsåret har väldigt mycket tid lagts på att hjälpa elever nå ett godkänt betyg och det finns en
känsla av att det vid tillfällen gått ut över andra elever. Det har, erfar flera lärare, varit svårt att både
hjälpa elever till ett godkänt betyg samtidigt som man ska utmana de elever som strävar mot de
högre kunskapsmålen.

Utvärdering och analys av bedömning och betygsättning nationella prov

När vi analyserat hur väl resultat på Nationella prov stämmer överens med de kursbetyg som satts i
de kurser där Nationella prov gjorts kan vi se att det finns en viss diskrepans. Det skall sägas att, med
undantag för matematik, så görs de Nationella proven i Svenska och Engelska relativt tidigt på
terminen. Det innebär att de elever som inte nått ett godkänt resultat eller saknar något
kunskapskrav för att nå nästa betyg har tid efter Nationella proven att visa sådana kvaliteter i
undervisningen. Här finns också tid för att hjälpa de elever som av olika anledningar inte gjorde de
Nationella proven i sin helhet.

Lärare ska också ta hänsyn till all kunskap de har om en elevs förmågor vid betygssättning vilket
innebär att i framförallt språkämnen så har elever många gånger visat högre kvaliteter än vad
Nationella proven ger sken av. De nationella proven möter inte heller alla kunskapskrav i sin helhet
vilket också kan svara för en del av den diskrepans som vi kan se.

I matematik hade vi under läsåret en speciell situation där ämnesplanen för matematik var helt ny.
Det ställde krav på läromedelsleverantörer att snabbt uppdatera sina läromedel vilket de i de fall de
lyckades gjorde i sina digitala produkter. På motsvarande sätt hann inte PRIM-gruppen anpassa de
Nationella proven i matematik till de nya ämnesplanerna med följden att Nationella prov i matematik
innehöll moment som inte ingår i läroplanen. För ett fåtal elever innebar det att de inte nådde ett
godkänt resultat på NP och kan också förklara en del av den diskrepans som vi kan se mellan
kursbetyg och resultat på de Nationella proven.

Överlag så ligger vår betyg diskrepans i linje eller något under det nationella riksgenomsnittet för
kursbetyg kontra betyg på obligatoriska prov.

Överensstämmelsen mellan det nationella provet och kursbetyg, matematik
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Överensstämmelsen mellan det nationella provet och kursbetyg, engelska

Överensstämmelsen mellan det nationella provet och kursbetyg, svenska

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

I enkätsvaren så kan vi se att elevnöjdheten kring undervisningen på skolan ökar jämfört med tidigare
läsår. Fem av sex elever upplever att de är nöjd med undervisningen och ännu fler att deras lärare är
duktiga på att leda undervisningen i klassrummet. Det stämmer också väl med det underlag som ges
av UU (undersökning av undervisningens kvalitet) och återkoppling från elevsamtal i samband med
t.ex. utvecklingssamtal. Eleverna upplever också att det är god studiero på lektionerna. I årskurs ett
efterlyses mer variation i undervisningen medans elever i årskurs två framhåller just den
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variationsrika undervisningen som något väldigt positivt.

Andel elever som är nöjd med undervisningen samt anser att lärare är bra på att leda undervisningen
i klassrummet, över tid (från Elevenkät)

ProCivitas har en ambition att kopplingen mellan skola och arbetsliv eller akademi ska vara tydlig. Vi
hade under vårt första verksamhetsår svårt att få till tydliga samarbeten med näringslivet och
universitet på grund av pandemin. Under innevarande läsår har vi haft fler gästföreläsare på skolan än
tidigare och dessutom gjort fler studiebesök och utflykter än tidigare. Trots det så ger enkätsvaren en
annan bild där färre elever upplever att kontakt funnits mellan skolan och andra organisationer. En
anledning till den motsägelsefulla bilden kan vara att de flesta studiebesök och gästföreläsningar
skedde under vårterminen. Tidigt på läsåret levde vi fortfarande under restriktioner vilket starkt
begränsade våra möjligheter att erbjuda utbyten utanför skolan. Tiden närmast efter att
restriktionerna togs bort var också svår då många organisationer fortfarande var restriktiva med
externa besök eller med att ta emot skolklasser i sin verksamhet. Det, i kombination med att
elevenkäten görs kring jullovet, kan vara en tänkbar förklaring till den i enkäten låga upplevelsen.

Andel elever som anser att skolan har kontakter med näringslivet, universitet och andra föreningar
och organisationer, anser att skolan har en aktiv elevkår samt att vara elev på ProCivitas bidrar till
personlig utveckling på ett positivt sätt, över tid (från Elevenkät)

Under året har skolan jobbat nära elevkåren och faciliterat för dem att engagera elever i olika
aktiviteter. Elevkåren har en egen ambition att skapa gemenskap och uppslutning kring skolan vilket
har varit väldigt värdefullt. Det är därför väldigt roligt att se att eleverna också upplever att vi under
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läsåret haft en aktiv elevkår som gör många olika saker för att aktivera och skapa en roligare skolgång
för våra elever.

Analys och utvärdering av enhetens utvecklingsområden – kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet har till största del genomförts och fungerat som en naturlig del av
verksamhetens övriga delar under läsåret. Lärarna har tillsammans med eleverna jobbat med att
ställa utmanande frågor och att ha ett utvecklande förhållningssätt till eleverna kring deras
lärprocess. Främst har detta framgått i lärarnas coachuppdrag där lärarna kunnat jobba med
Nottinghams teorier i sitt coachande förhållningssätt. Kritiken som funnits runt teorierna är
åldersspannet som forskningen baseras på. Nottinghams forskning är relevant i alla årskurser men
många av de övningar och exempel som är tänkt att man ska kunna omsätta i praktiska moment i
klassrummet var anpassade för lägre åldrar än gymnasieungdomar. Processledaren jobbade i sitt
uppdrag med att anpassa övningarna till lärarna för gymnasiet och övningarna fann därmed ett bättre
syfte i lärandegruppen.

Utvärderingen som genomfördes i slutet av läsåret visade på att flera av lärarna ansåg sig jobba något
annorlunda idag mot tidigare år. Framförallt när det kommer till att ställa utmanande och
reflekterande frågor till eleverna. Det påpekades bland annat av att lärarna numera upplever sig ställa
motfrågor till eleverna istället för att direkt visa på svar och lösningar på frågorna som ställt. Detta för
att utmana eleverna i att söka svaren själva och reflektera över sina egna kunskaper. Kritiken som
nämndes var att övningarna stundtals inte var helt anpassade för åldersgruppen som vi jobbat med.

Slutsatser och åtgärder till förbättring
ProCivitas Uppsala är fortfarande en ung verksamhet som utvecklas och växer. Den generella bilden är
dock att vi under vårt andra verksamhetsår haft en positiv utveckling sett till de förutsättningar som
rått under läsåret. Vid läsårets början rådde det fortfarande restriktioner på grund av pandemin vilket
begränsade våra möjligheter till elevkickoff och andra roliga aktiviteter som ofta förknippas med
skolstart. Trots det är våra elever nöjda med skolan. Tryggheten är fortfarande hög även efter att vi
dubblerat antalet elever som vistas i skolans lokaler på daglig basis och elever behandlar varandra väl.
Vår måluppfyllelse är bättre än tidigare år och färre elever än tidigare år blir underkända. Två
tredjedelar av alla betyg ligger inom ramen för en högre måluppfyllelse vilket också är en förbättring
från föregående läsår. Resultaten på Nationella prov i Engelska och Svenska är höga samtidigt som vi
inte kan se någon större diskrepans mellan kursbetyg och bedömningen av NP.  Vår elevkår har
utvecklats och är en positiv kraft i att föra samman eleverna och skapa gemenskap och uppslutning
kring skolan. En tydlig Vi-känsla har skapats som tydligt märks vid tillfällen då vi träffar andra skolor.

Vi ser också utmaningar i matematikundervisningen där vi behöver höja skolans måluppfyllelse. Här
tror vi att det aktionsnära forskningsprojektet med IFOUS kommer hjälpa oss mycket samtidigt som vi
kommer fortsätta det fina arbete som matematiklärarna redan idag gör med att erbjuda extra
undervisning och stöd. Provschema som infördes under läsåret har mottagit positivt i sin helhet men
kritik har också funnits kring att vi ändrat eller inte alltid följt schemat med stress hos eleverna som
följd. Även lärare upplevde att ett tydligt provschema skapat i början av terminen var positivt men
tyckte att det blev för lite luft mellan sista examination och betygssättning.

Vi kan också se att eleverna saknar utlovade gästföreläsare och studiebesök även om en del
geonfördes mot slutat av läsåret. Inför nästa läsår finns det goda förutsättningar att förstärka det
arbetet då vi redan nu kan se ett större intresse från olika organisationer kring studiebesök eller
gästföreläsningar. Under nästa läsår kommer vi också bedriva Ung Företagsamhet vid skolan och då
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naturligt ha rådgivarträffar och liknande arrangemang på skolan. Även arbete med vårt
Mentorsprogram kommer erbjuda större kontaktytor mellan skolan och näringsliv.

Eleverna har också efterlyst fler studieplatser på skolan där man i lugn och ro kan sitta och studera
mellan lektioner eller efter skoldagens slut. Under läsåret startade vi upp Study Hall. Vid två tillfällen i
veckan så öppnade vi upp klassrum för elever att sitta och plugga i med lärare närvarande. Study Hall
har fått ett bra mottagande och varit uppskattat av eleverna men vi behöver bli tydligare kring
inramningen. Elever hade uppfattat att Study Hall skulle erbjuda lärarnärvaro från samtliga ämnen.
Skolan behöver tydligare kommunicera Study Halls förutsättningar för att inte missförstånd ska
uppstå. Elevkårens läxhjälp fortsätter under nästa läsår och kan kombineras med Study Hall för att
erbjuda ett bredare ämnesstöd vid tillfällena. Även arbetet med Extra matte kommer fortsätta under
nästa läsår för att hjälpa de elever som behöver mer lärarstöd i undervisningen eller de elever som
missat moment eller genomgångar på grund av frånvaro.
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Demokrati och värdegrundsarbetet
Demokrati – och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för Normer och värden
samt Elever ansvar och inflytande samt skolans likabehandlingsarbete.

Rektors organisering av demokrati och värdegrundsarbetet
Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete Inom ProCivitas utgår ifrån vår Plan mot
kränkande behandling (PMK). Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets
insatser utifrån resultatet i den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i
oktober varje läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande
insatser som planeras kommande år. Rektor i samråd med EHT ansvarar för att varje läsårsuppstart
uppdatera skolans Plan mot kränkande behandling samt vår Elevhälsoplan. 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.

Under läsåret genomför skolan också två elevenkäter som syftar till att få kunskap om hur eleverna
upplever sina skoldagar, och var eventuella insatser behöver sättas in. Enkäterna (LoV och
Elevenkäten) ger värdefull information kring hur eleverna trivs på skolan men också om de känner sig
trygga, får studiero eller hur elever behandlar varandra.

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 därefter två schemabrytande dagar med fokus på
teambuilding. Eleverna deltar i workshop där de görs förtrogna med skolans plan mot kränkande
behandling, och är delaktiga i att ta fram skolans trivsel-/förhållningsregler. Eleverna får också
information från EHT (elevhälsoteamet) och annan information såsom studieteknik, Schoolsoft,
Google Classroom m.m

Under introdagarna får alla elever genomföra ett introduktionssamtal med sin mentor och den
informationen som lyfts under samtalen bidrar, tillsammans med all 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.

Mentorn ansvarar för klasscoachtiden där eleverna ges ett forum för att tillsammans med lärare,
diskutera och göra övningar kopplade till likabehandling, självkännedom och värdegrund. Eleverna
ska ges möjlighet att påverka sin skolsituation och vara delaktiga i planer som gäller
värdegrundsarbete och elevinflytande. Klasscoachtidens innehåll utarbetas utifrån gruppens behov,
och mentorerna ansvarar  för att kontinuerligt diskutera begreppet nolltolerans, men det är all
personals ansvar att agera och markera. Elever ges även utrymme att diskutera examinationer,
uppgifter eller planering i sin undervisning. Skolan försöker också vara så transparent som möjligt
kring planering och upplägg i elevernas olika kurser. Genom införandet av provschema, där vi lägger
ut alla provtillfällen i förväg, kan elever aktivt ta ansvar för sina egna studier och planera sin egen tid.

Det är viktigt för skolan att ha en god relation med elevkåren då de hjälper skolan att skapa en god
sammanhållning bland eleverna. Deras arbete med roliga aktiviteter, survival guide till nya elever och
klasstävlingar bidrar också till ett positivt klimat på skolan som präglas av respekt för varandra och
gemenskap. I årets elevenkät och i diskussioner vid återkopplingen av enkätresultaten beskriver
eleverna att de gärna ser fler klassöverskridande aktiviteter nästa läsår. Elevernas uppfattning är att
sådana aktiviteter skulle skapa fler kontaktytor mellan elever som normalt sett inte träffas och skapa
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bättre sammanhållning på skolan. Elevkåren har därför getts resurser och utrymme för att under
nästa läsår kunna genomför fler aktiviteter tidigt på läsåret. Elevkåren erbjuder också läxhjälp på
eftermiddagar. Då hjälper äldre elever andra elever med framförallt matematik och fysikuppgifter
vilket också är en arena på vilken olika elever kan mötas.

Under läsåret infördes också ett provschema där samtliga prov fördelades jämt över terminen.
Språkämnen fick särskilda veckor för att säkerställa att undervisning i moderna språk skulle få samma
möjligheter till examinationer som andra ämnen. Den grundläggande tanken med provschemat var
att på ett transparent sätt synliggöra terminen och de olika examinationstillfällena i varje ämne eller
kurs. På det viset skulle eleverna bättre kunna disponera och fördela sin egen studietid och ta eget
ansvar för sin planering. Vi ville också på samma gång minska grogrunden för prokrastinering och den
stress som vi sett hos elever inför provsituationer.

Utvärdering och analys
Utvärdering och analys av resultaten på trygghet, likabehandling och studiero

ProCivitas Uppsala är en liten enhet med få elever varför enstaka svar får stort utslag i statistiken. Det
är icke desto mindre roligt att se att eleverna uppfattar skolan som trygg och att de upplever att
eleverna behandlar varandra väl. Inför läsåret dubblades antalet elever på skolan och det fanns en
farhåga att det skulle förändra det fina och positiva klimat vi haft på skolan, vilket inte verkar vara
fallet. Det vi kan se i våra elevenkäter är att elever inte i tillräcklig utsträckning upplever att de fått
delta i diskussioner kring ordningsregler och i vissa fall inte känner till skolans ordningsregler.

Andel elever som tycker att de får arbetsro i skolan, personalen ingriper om någon blir illa behandlad
samt tycker det är en bra studiemiljö på skolan, över tid (från Elevenkät)

Eleverna har uttryckt att de saknar utrymmen där man kan studera och det finns ett behov att
elevytor för just studier som är separata från de ytor där eleverna transporterar sig och umgås och
där eleverna studerar. Eleverna upplever även att provschemat inte är tydligt nog och att det
förekommer ändringar i provschemat på ett sätt som skolan lovat att det inte ska göra. Eleverna
menar att det påverkar deras arbetsbörda och studiemotivationen negativt. Samtidigt finns det i
dagsläget studieplatser till hälften av skolans elever i våra lokaler samt ett bibliotek och en cafeteria i
vilka man också kan sitta. Att tydliggöra vilka ytor som faktiskt finns tillgängliga för studier i kan
behövas under nästa läsår.
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Utvärdering av demokratiuppdraget och elevernas ansvar och inflytande

Att kunna ta ansvar för sina studier är en förutsättning för att lyckas i skolan och inte hamna i
stressande situationer. Genom införandet av provschema så hjälper vi eleverna att få en översikt av
läsåret så att de ska få bra förutsättningar att lägga upp sina studier. Dock ser vi att många elever inte
riktigt har de verktyg som krävs för att självständigt ta ansvar för sina studier.

Många elever upplever också att diskussioner kring värdegrund och elevinflytande sker för tidigt på
terminen och tillsammans med mycket annan information. Det gör att arbetet med den typen av
frågor tappar lite av sin vikt. Elever som ansluter till skolan senare under terminen får inte heller
möjlighet att ta del av diskussioner kring ordningsregler, elevinflytande eller rutiner.

Samtidigt upplever eleverna att de blir lyssnade på vilket framkommer både genom kursutvärderingar
och vid återkoppling av enkätresultat och uppskattar lärares vilja att inkludera dem i planeringen av
undervisningen.

Slutsatser och åtgärder till förbättring
För att skapa en bättre studiemiljö och minska stress hos eleverna behöver vi säkerställa att de
verkligen har goda verktyg att använda sig av. Vi kommer under nästa läsår jobba aktivt med
studieteknik under klasscoachtiderna. I små moduler kommer vi vid 16st tillfällen portionera ut
kunskap kring hur man bäst lyckas i sina studier.

Klasscoachtiden kommer också att användas för fler och tydligare diskussioner kring värdegrund och
elevinflytande. Under fyra veckor inför höstlovet går vi igenom ordningsregler, PMK och
värderingsövningar för att säkerställa att alla elever kan delta. Nu har eleverna gått i skolan några
veckor och värdegrundsveckorna riskerar inte att försvinna i annat brus som eleverna upplevt att det
gjort när de legat tidigare på terminen.

Vi behåller också provschemat under nästa läsår med tydligare ramar kring hur vi går till väga när
ändringar i schemat behöver göras för att säkerställa att provschemat verkligen har den funktion och
förutsägbarhet som är tänkt.
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Elevhälsoarbetet
Rektors organisering
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 bestått av skolsköterska (40%), kurator (20%), studie- och yrkesvägledare (10%),
specialpedagog (10%). Under läsåret har rektor även haft möten där skolpsykolog och skolläkare
deltagit. 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.

Med bakgrund av EHT:s tjänstgöringsgrad har en central arbetsuppgift för dem varit att umgås med
elever samt att göra lektionsbesök för att skapa relationer med eleverna på skolan. 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 samt på mail. I början av läsåret
höll skolans studie- och yrkesvägledare en presentation för eleverna om hur det är att gå på
gymnasiet samt handlett elever och administrerat de individuella valen. Elever har även fått möjlighet
att använda sig av tjänsten “Snacka med Skolan” som erbjuder elever att få ställa frågor till en SYV.
Där kan man som elev eller vårdnadshavare boka in individuella möten.

Eleverna känner väl till skolsköterska och skolkurator och tyr sig till dessa med frågor och problem
kopplade både till skola och psykosocialt mående. Under läsåret genomförde specialpedagogen
screeningar i engelska, matematik och svenska av samtliga elever. Screeningen görs för att tidigt
identifiera eventuella stödbehov samt tidigt fånga upp elever i behov av stöd.

Under läsåret har vi också haft två hälsoveckor med fokus på återhämtning.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Andel elever som anser att de kan få extra hjälp eller stöd i skolan om de behöver det samt att
elevhälsoteamet är tillgängligt för dem som elever, över tid (från Elevenkät)

Genom screening och utvecklingssamtal som genomförs tidigt vid läsårsstart så fångar vi upp elever
som har behov av anpassningar eller stöd. Oftast är behovet i matematik där vi erbjuder två extra
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undervisningstillfällen i veckan med deras ordinarie lärare. Är stödbehovet i annat ämne finns också
Study Hall att tillgå där lärare är närvarande och kan hjälpa elever. Under läsåret har vi flera
avstämningar kring eleverna och deras progression. Vi använder oss av något vi kallar EWS (Early
Warning System) som syftar till att snabbt fånga upp elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen.
Genom EWS kan vi också dokumentera anpassningar och utvärdera dess effekt. Vid klasskonferenser
genomlyses de anpassningar som används för olika elever och delas mellan lärare. Vanliga
anpassningar kan vara placering i klassrum, igångsättningsstöd eller muntliga instruktioner.

Vid två tillfällen, ett per termin, gör vi också betygsprognoser. Vid sidan av EWS är det också ett
tillfälle där vi flaggar upp elever som riskerar att inte nå målen. I de fall lärare är oroliga för att en elev
inte ska nå målen i ämnet eller kursen och anpassningar satts in men inte haft avsedd effekt kopplas
specialpedagog in. Utifrån lärarens beskrivning och tillsammans med elev och elevens
vårdnadshavare som görs då en pedagogisk kartläggning som syftar till att tydliggöra vilket behov
eleven har. En pedagogisk kartläggning kan resultera i ett åtgärdsprogram där mer omfattande stöd
erbjuds eleven.

Vi har sedan starten för två år sedan upplevt att många elever upplever stress i skolan. Det kan handla
om tillfällen inför prov eller examinationer men även generellt i skolvardagen. Många av de kurativa
samtal som kurator genomför berör just stress. I några fall har elever också utvecklat psykiskt ohälsa
som följd av den negativa stress de upplevt genom grundskola som också fortsätter in i gymnasiet.
Elevernas situation kring just stress var en bevekelsegrund för skolan att inför ett tydligt provschema
där elever ska kunna se hur examinationer fördelar sig över terminen. Vår förhoppning var att det
skulle göra det enklare för eleverna att planera sina studier och därmed reducera upplevd stress i
skolan. Provschemat har på det stora hela tagits emot väldigt positivt men vi ser också att många av
våra elever inte har tydliga strategier för hur de ska studera eller hur de ska förvalta sin tid.

Utvärdering och analys
I enkätsvaren ser vi att 85% av eleverna upplever att de kan få extra stöd i skolan om de behöver det.
Vår upplevelse i samtal med elever är att alla känner till de stödtillfällen som finns och därför
uppfattar vi siffran som låg. En förklaring kan vara att eleverna väljer att inte gå på det organiserade
stödet för att de upplever att det ligger efter ordinarie undervisning, ofta på eftermiddagar, och
därför krockar med andra aktiviteter. En aspekt som kom upp i samtal med eleverna var att det fanns
en uppfattning att Study Hall skulle omfatta lärarstöd i alla ämnen vid varje tillfälle. Här kan vi se att
det kommunikationen från skolan till eleverna brustit och eleverna därför haft fel förväntningar på
vilket stöd de skulle kunna förvänta sig på Study Hall.

Bara 7 elever av 10 upplever att elevhälsan är tillgängliga i den utsträckning eleverna skulle önska. I
återkopplingen av enkätresultaten framkom att eleverna önskar att framförallt kurator skulle vara mer
tillgänglig för eleverna men även specialpedagog. Till skillnad från skolsköterska som är på skolan
varje dag så har kurator en tjänst om 20% och är därför bara på skolan en dag i veckan. Kurator sitter
också med i EHT vilket gör att hennes övriga tid ofta är uppbokad av elevsamtal. Specialpedagog har
också haft en mindre tjänst men där är inte skolans upplevelse att eleverna önskat större
tillgänglighet då han haft tid för drop-in samtal som sällan utnyttjas. Delar av elevhälsan är också
belägen på ett annat våningsplan vilket gör dem mindre synliga i de utrymmen som eleverna
framförallt befinner sig i.
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Slutsatser och åtgärder till förbättring
I början på läsåret är det en del rotation av elever. Det är samtidigt den tid då skolan hittills gått
igenom Plan mot kränkande behandling eller ordningsregler med alla elever. För de elever som börjar
senare har det inte funnits ett naturligt tillfälle att ge dem samma information eller delta i
diskussioner kring skolans värdegrund. Till nästa år kommer vi därför ge en kortare presentation av
skolans ordningsregler och värdegrund för att sedan, under fyra veckor, arbeta aktivt med frågorna i
alla klasser under klasscoachtiden. Vi tror att det skapar en bättre förståelse hos eleverna för skolans
värdegrund men också att vi kommer nå fler av de elever som faktiskt berörs.

Eleverna upplever inte att elevhälsan finns på plats i tillräckligt stor utsträckning och att de inte alltid
syns på de ytor som eleverna befinner sig på. Till nästa läsår behåller vi skolsköterska som finns
tillgänglig alla dagar i veckan men utökar kuratorstjänsten till att omfatta 40%. Därmed finns kurator
tillgänglig på skolan 3 dagar i veckan. Vi stärker också upp tillgången till specialpedagog genom att
dubbla tjänsten. Det innebär att specialpedagog kommer finnas tillgänglig på skolan varje vecka.

Även studie- och yrkesvägledare kommer vara på plats på skolan två dagar i veckan och blir ett
välkommet tillskott till kollegiet. SYV kommer ha en 20% tjänst vid ProCivitas och sitta i anslutning till
resten av elevhälsan.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATER OCH ÅTGÄRDER TILL FÖRBÄTTRING

Sammanfattande slutsatser
ProCivitas Uppsala är en ung och växande organisation. Till läsåret dubblerade vi antalet elever och
utökade personalstyrkan nästan lika mycket. Trots en större organisation så upplever eleverna
fortfarande att skolan håller hög kvalitet och de känner sig trygga på skolan. Vi har lyckat öka vår
måluppfyllelse och minska andelen underkända betyg under läsåret. Två av tre betyg ligger inom
ramen för en högre måluppfyllelse och lärare i matematik har gjort ett fantastiskt arbete med
eleverna och deras måluppfyllelse i matematik även om det inte riktigt återspeglas i statistiken. Att
fortsätta arbete med måluppfyllelse i matematik kommer vara en viktig fråga under nästa läsår.

Eleverna är också nöjda med sina lärare vilket flera enkäter under året påvisat. De upplever att de får
stöd och hjälp när de behöver och att lärare är tillgängliga för frågor. Vårt relationella förhållningssätt
till eleverna är också en positiv faktor som eleverna ofta lyfter i samtal kring skolan och
undervisningen.

Vi har en god stämning på skolan och har börjat bygga en gemenskap som går utanför klassgränserna
vilket visade sig på ett fantastiskt fint sätt när hela skolan möte ProCivitas Karlberg och ProCivitas
Stockholm i en fotbollsturnering. I arbetet med att skapa god stämning och gemenskap har elevkåren
varit en viktig del. De arrangerar många roliga aktiviteter och tävlingar som får eleverna att sluta upp
kring skolan.

Elevhälsan har varit tillgänglig under året och arbetat aktivt med elevärenden men också hunnit
arbeta förebyggande med insatser till kommande läsår. Tjänsterna inom elevhälsan har inte varit
stora men väl återspeglat skolans elevantal. Dock upplever en del av eleverna att tillgängligheten
kunde varit bättre, framförallt till kurator, vilket gör att vi till nästa läsår dubblerar tjänsten och
samtidigt utökar tillgängligheten från en till tre dagar. Utifrån ett elevhälsoperspektiv ser vi också med
viss oro på den negativa stress vi upplever oss se hos flera elever. Här behöver vi som organisation
göra allt vi kan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att elever ska kunna hantera sina
studier på ett hållbart sätt. Vi behöver också ge eleverna kunskap om och strategier för hur eleven
själv kan minska sin upplevda belastning och därmed minska skadlig stress.

Vår ambition om att ligga nära akademi och näringsliv har inte heller fungerat fullt ut. Här upplever
eleverna att vi kan göra mer för att infria de löften vi ställt kring nära kontakter med andra
organisationer. Att samarbeten med universitet och företag inte fungerat fullt ut kan till viss del
tillskrivas de restriktioner som gällt under pandemin så finns ändå utrymme för utveckling i vår
ambition att ha goda samarbeten utanför skolan.

Utvecklingsområden till kommande års arbetsplan
Ett läsår ger en mängd erfarenheter och insikter. Genom att förvalta de erfarenheter vi gjort under
året kan vi utveckla vår verksamhet i en positiv riktning. Genom vårt analysarbete av undervisning,
betygsresultat, värdegrundsarbete och elevhälsa har vi valt att lyfta fram några punkter som vi tror är
särskilt viktiga i vår utveckling av skolan.

● En utökad och mer tillgänglig elevhälsa
● Matematikundervisningens måluppfyllelse med särskilt fokus på kurserna matematik 1b & 2b
● Satsning på studieteknik och återhämtning för att minska stressrelaterade effekter av

skolarbetet
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● Ett tydligare och mer omfattande arbete med eleverna kring värdegrund och elevinflytande
● Införandet av DF Respons som ersätter EWS och blir ett effektivare verktyg för EHT
● Gästföreläsare och studiebesök i större omfattning än under läsåret
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