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Förord
IT-gymnasiet, Kristianstad har ännu ett år placerat sig högst upp bland Sveriges samtliga
gymnasieskolor gällande andel elever som når gymnasieexamen, d v s 100%, fyra år i rad, vilket ger
oss vår rättmätiga plats som ett gott gymnasieval i Nordöstra Skåne. Våra goda resultat genererar
också ständigt ökade elevkullar. I dagsläget finns det 165st elever inskrivna på skolan, en ökning
med 12 elever mot fjolåret, detta trots en mycket svag demografi i nordöstra Skåne. Den trenden
skall vi bevara, skolans inställning med all dess personal präglas av ett gäng ”vinnarskallar” som inte
nöjer sig med att vara lagom bra.
Hälsar Rektor Helene Kjellgren, IT-gymnasiet Kristianstad
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1. Om0IT6Gymnasiet00
IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan
startades genom ett samarbete mellan Kistas stadsdelsnämnd, globala IT-företag i området och
skolans grundare Jan Friman. Idag finns ca 2300 elever och 200 anställda på IT-Gymnasiet i
Göteborg, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Sundbyberg, Södertörn, Uppsala, Västerås,
Åkersberga, Örebro och Karlstad.
Skolan ingår i Academedia, Sveriges ledande utbildningsbolag för såväl privat som offentlig
verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring 000
elever och deltagare
på över
enheter.

1.1 Vår verksamhetsidé
IT-Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och
förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.

1.2 Vår Vision
IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad
gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på
en utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.

1.3 Vårt mål
Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att
alla våra elever ska nå gymnasieexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutad
utbildning på IT-Gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma.

1.4 Vårt kvalitetsarbete
Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de
behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskaps- och värdegrundsmässigt.
Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet.
Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder.
Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp men de viktigaste kvalitetsbegreppen vi arbetar med är:
• Funktionell kvalitet d.v.s. hur väl lyckas eleverna i våra utbildningar. Vi mäter bl.a.
genomsnittligt meritvärde samt andel av eleverna som når gymnasieexamen. Vi är också
noggranna med att kontrollera överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg.
• Upplevd kvalitet d.v.s. hur upplever våra medarbetare, elever och vårdnadshavare vår
verksamhet. Allt handlar inte bara om siffror och betyg utan det är också viktigt för oss
att alla trivs och känner trygghet samt att skolan är en väl fungerande social arena.
• Ändamålsenlig kvalitet d.v.s. vart leder utbildningen på lång sikt? Här mäter vi vad våra
elever gör tre år efter de tagit studenten. Hur många läser eftergymnasiala utbildningar?
Hur många har jobb? Vilken nytta har de haft av sin utbildning på IT-Gymnasiet och hur
kan vi utveckla den ytterligare för att bättre motsvara högskolans- och näringslivets krav?

Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatanalyser, en
webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de
tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts.
Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår
förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas,
genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och
medarbetarundersökning.

1.5 Våra strategier
IT-Gymnasiet har valt fyra huvudstrategier att jobba efter för att öka måluppfyllelsen.
Strategierna är formativ bedömning, kollegialt lärande, resursfördelning samt pedagogiskt ledarskap.
Strategierna är valda utifrån forskning om vad som verkligen påverkar elevernas lärande positivt
och varje skola arbetar utifrån sina egna förutsättningar och behov med dessa.

1.6 Vart tar eleverna vägen/ändamålsenlig kvalitet
Varje år mäter vi, i samarbete med Markör marknad & kommunikation, resultatet av utbildningen
på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller
universitet) för att se om det vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i
undervisningen.
I

201 undersökte IT-Gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut IT-Gymnasiet
201

Undersökningen visar bland annat att:
Andel som studerar vid högskola/universitet: %
Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: %
Andel som anser sig vara väl förberedda för högre studier:
Andel som ansar sig väl förberedda för arbetslivet: %
Andel som upp
Andel som upp
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2. Om0
2.1 Historik
Fjärde året i rad placerar sig IT-gymnasiet i Kristianstad i topp gällande slutbetyg, 100%. Skolan
genomför undervisning likt universitet och högskolor. Kurserna ges i tretimmars block vilket
möjliggör en större djupförståelse i respektive ämne. Det ger även läraren större inblick i hur väl
eleverna når upp till de olika betygskriterierna.
Skolan startade 2010 med ett trettiotal elever, i dag är det 165 elever inskrivna på skolan, Skolan har
även bytt lokaler vid två tillfällen för att anpassa dessa till elevantalet.

2.2 Program
El och Energiprogrammet, Inriktning:dator- och kommunikationsteknik
Teknikprogrammet, Inriktning: informations- och medieteknik

2.3 Elever
Skolan har framförallt elever från Kristianstadskommun men även från närliggande kommuner som
Bromölla, Ö Göinge, Hässleholm, Lund, Simrishamn och Hörby mfl. Av skolans 153 elever som
var inskrivna läsåret 2015/2016 var 5st av kvinnligt kön. Skolan har stark tillväxt med tanke på den
demografiska utvecklingen i området.

!

2.4 Personal och organisation
Läsåret 2015/2016 hade skolan totalt 11.5 heltidstjänster, inklusive ledning, administration och
elevhälsa. Antal lärare var 8.7 tjänster på 153st elever, vilket ger en lärartäthet på 100 elever, 5.7
lärare.
Skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog köps in utöver detta 34.5h per månad under läsårets 10
månader.
Skolan består av ett arbetslag, där kollegialt lärande sker tre gånger i veckan i organiserad
mötesform. Vid ett av de veckovisa mötestillfällena är det specialpedagogen som handleder lärarna.
Yrkeslärarna planerar och även undervisar till viss del gemensamt. Samtliga lärare jobbar i något
ämnesövergripande projekt. En lärare är enbart resurslärare vilket innebär att han inte är
schemalagd, han har också övergripande ansvar för intro- och privade elever. All undervisning
bedrivs i tre-timmars block, vilket innebär att schemat är lagt med tre timmars undervisningen i ett
ämne på förmiddagen och tre timmar undervisning i ett annat ämne på eftermiddagen. Med
ambition att hjälpa eleverna nå djupförståelse i respektive ämne.
Administratören på skolan sköter tjänstefördelning och schemaläggning och till viss del ekonomi,
samt uppdaterar de administrativa systemen. Ytterligare en medarbetare jobbar till viss del med
uppdatera de administrativa systemen. Resursläraren har också ansvar för att schoolsoft har en
enhetlighet, för att förenkla för elever och vårdnadshavarna. Skolsköterska och skolkurator jobbar
80% på skolan.

2.5 Lokaler
Skolan har nya välanpassade lokaler som rymmer ca170st elever. Skolan är centralt placerad nära
bussar och tåg. Lokalerna är helt nyrenoverade och bidrar till en mycket fin skolmiljö.
Idrottslektionerna genomförs på Kristianstads Arena. Viss fysik och kemiundervisning ges på
Högskolan Kristianstad och skolmåltiderna intas på restaurang Kvarnen.

2.6 Finansiering
Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga avgifter eller
kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är
avgiftsfritt.

2.7 Skolans huvudmål
Skolans huvudmål är att samtliga elever skall nå gymnasieexamen.

!

3.
#
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Elevhälsans kompetens används dagligen av både ledningen och pedagogerna. Specialpedadagogen
har föreläst och handleder all personal, en gång/vecka under både höst- och vårterminen, för
kompetenshöjning inom b la extra anpassning och visat diverse hjälpmedel som kan användas i
undervisningen för att ytterligare nå samtliga elever.
EHT-möte genomförs en gång i veckan, skolsköterska/kurator, rektor och lärare har varit
närvarande. Vid dessa möten följs de elever upp som finns på agendan gällande extra anpassningar.
Allt dokumenteras. En gång i månaden genomförs EHT-möte med psykolog, skolläkare,
skolsköterska, rektor, specialpedagog och förstelärare. Skolläkare och skolpsykolog köps in efter
elevernas önskemål och behov utöver det månatliga tillfället då de vistas på skolan.
Skolan har en analyserar
elevhälsoplan
somoch
följs,elevhälsan
samtliga arbetar
efter den.
Kontinuerligt
rektorn
vilka aktuella
behov som finns på individ-, grupp
och skolnivå. Detta sker ett par gånger /månad, i samband med vår EWS analys, (early warning
Stor tillgänglighet
av elevhälsoteamet,
skolsköterska/kurator
jobbar på skolan fyra dagar i vecka åtta
system),
där samtliga
elevers prestationer
mäts i pågående kurser.
timmar per dag. Skolsköterska/kurator vistas bland elever och lärare. Eleverna kan när de har
behov komma
och prata
under skoldagen.
Skolsköterskan/kuratorn
är tillgänglig
hela
Tydliga
mål gällande
hälsofrämjade
arbete är
framtagna på skolan, inför
terminstart
gåsdagen
dessaunder
mål
lektionstid
och
raster.
igenom med elever och personal. Eleverna får vara med och bestämma angående dessa mål som
t ex kränkande behandling, ordningsregler och likabehandlingsplan.
Elevhälsan förbättras kontinuerligt och resursfördelning ändras också kontinuerligt under
terminenselever
gång vet
beroende
är i behov
av, som närvaro
av skolpsykolog
Samtliga
hur de på
kanvad
få eleverna
tag i elevhälsan,
information,
den finns
på TV-skärm och
vid entrén
skolläkare.
och information finns även på Schoolsoft. Elevhälsan är tillsammans med eleverna varje dag.
Skolan har en väldigt tillgänglig elevhälsa.

Elevernas kunskapsnivåer kartläggs kontinuerligt för att de ska uppnå kunskapskraven, resultaten
tas upp med samtliga lärare i arbetslaget och elevhälsan. Frånvaro registreras dagligen av
undervisande lärare, innan kl. 09:30 ska all frånvaro vara registrerad då skolsköterskan/kuratorn
kontaktar dessa elever/ vårdnadshavare per telefon.
De elever som har extra anpassning följs upp varje vecka på våra möten. Skolsköterska/kurator har
en nära kontakt med eleverna, då tjänsten är väl tilltagen.
Allt dokumenteras

Antal utredningar gjorda av EHT 2015/16
Antal åtgärdsprogram upprättade
2015/2016

2
2

Elevernas kunskapsnivåer kartläggs kontinuerligt för att de ska uppnå kunskapskraven, resultaten
tas upp med samtliga lärare i arbetslaget och elevhälsan. Frånvaro registreras dagligen av
undervisande lärare. Klockan 09:30 ska all frånvaro vara registrerad då kontaktar
skolsköterksan/kuratorn dessa elever/ vårdnadshavare.
De elever vi har extra anpassning för följs upp varje vecka på våra möten. Skolsköterskan/kuratorn
är bland elever o lärare under skoldagen. Skolsköterskan/kuratorn auskulterar även vissa lektioner
för att ytterligare försäkra att extra anpassningar genomförs i klassrummen.
Resultatet av att elev respektive vårdnadshavare kontaktas dagligen vid oanmäld frånvaro genererar
att skolan når fler elever i ett tidigt stadium i deras frånvaro och kan på så vis sätta in extra stöd
som t ex extra anpassningar kan sättas in omgående vid behov. Enligt tillfrågade elever känner de
sig mer sedda och att skolan verkligen bryr sig om dem och deras skolgång. Skolsköterskan/
kuratorn får snabbt inblick och möjlighet skapa god relation med respektive elev för att på bästa
sätt hjälpa eleven nå sin gymansieexamen. Åtgärdsprogrammen har minskat i takt med en ökning av
extra anpassningar som följs upp av rektor en gång i månaden. Om inte önskvärd effekt uppnåtts
sätts ytterligare extra anpassningar in för att förstärka effekten. Efter två månader med extra
anpassningar med utebliven effekt skall utredning göras av EH- teamet som rektor beslutar om ifall
åtgärdsprogram skall upprättas.

Forsätta som föregående år, dessutom är en heltidsanställd medarbetare anställd som kommer
inneha det specialpedagogiska uppdraget. Utbildning och handledning av skolans EHT samt
pedagoger kommer att fortlöpa på samma sätt som under föregående läsår. Det vill säga av inköpt
konsult i egenskap av specialpedagog.

4.# Kollegialt#lärande#och#formativ##
bedömning#
Kollegialt lärande 201 /

1

Försteläraren har möte en gång i veckan med övriga pedagoger. Under dessa möten diskuteras bl. a
betygskriteriernas innebörd, nya planeringsverktyget i schoolsoft, Karlstads universitets
distansutbildning gällande betyg och bedömning genomfördes under rektorns- och förstelärarens
ledning.
Under två timmar per vecka handleder och utbildar specialpedagogen samtliga medarbetare
gällande extra anpassningar respektive åtgärdsprogram. Dessutom utbildas samtlig personal i
diverse hjälpverktyg som skolan använder vid diverse diagnostester och de verktyg som underlättar
för eleverna att klara av sina mål.
Under läsåret avsattes speciella dagar för kompetensutveckling i lokal utanför skolan. Tiden här
ägnades åt träning i ledarskap i klassrummet. Goda exempel lyftes fram och ett utbyte mellan
pedagogerna har skett.
Struktur på undervisningen
Nya kurser introducerades genom att eleverna fick genomföra grupparbeten kring kursens centrala
innehåll, betygskriterier samt kursens syfte och därefter redovisa detta för varandra. Här kunde
frågor lyftas om begrepp som var oklara, vad som eventuellt fattades osv. Detta skapar en större
förståelse för kursens innehåll och vilka kriterier som skall uppnås. Samtliga skall ha samma
definition av de olika begreppen.
Inför
varje lektion
skrevs lektionens
syfte upp på tavlan. Återkoppling skedde i slutet av lektionen. i
Formativ
bedömning
201 /201
slutet av kurserna genomfördes även en kursutvärdering. Försteläraren, specialpedagogen,
Under
läsåret 2015/2016
arbetet
formativ
utvecklatslektioner.
på skolan.Åtgerkoppling
Samtliga lärare
skolsköterska/kurator
ochhar
rektor
harmed
auskulterat
påbedömning
samtliga pedagogers
har givits
arbetatpåmed
kontinuerlig
feedback
och
då
inte
endast
mellan
lärare
och
elever.
Eleverna
har fått
ett konstruktivt sätt.
bedöma varandras arbeten och redovisningar genom direkt feedback. Feedbacksövningar mellan
lärare – lärare är även genomförda.

En gång i månaden genomförs korta samtal med eleverna. Detta sker i samband med att den
senaste EWS upprättats. Under detta korta samtal får eleven veta hur den ligger till i pågående kurs
och vad denne behöver göra för att utvecklas.

Analys av kollegialt lärande och formativ bedömning 201 /201
Kollegiet har starkt utveklats under läsåret gällande rutiner för uppföljning, både via muntlig
feedback och även via dokumentation.
Arbetsgången med grupparbeten för att introducera nya kurser har mottagits väl av skolans elever
och är något som kollegiet kommer att fortsätta med.
Specialpedagogens veckovisa utbildningstillfällen har varit mycket välbehövligt och uppskattat av
samtliga i personalen.

Utvecklingsområden

201 /201

En pedagogisk utvecklare har anställts som bl. a ansvarar för dokumentation av planering gällande
lektioner på ett enhetligt sätt. Även gällande hur omdömes skall skrivas och även hur muntlig
feedback ges. För att underlätta för eleverna att samtliga lärare använder likartad terminologi så att
begreppen har samma innebörd för alla invdivider.
Mötestiden för pedagoger har utökats med två timmar extra i veckan och totalt fyra timmars
mötestid i veckan, dessutom sker spontana möten dagligen. Då diskuteras framförallt formativ
bedömning. Hur feedback skall ges till elever och syftet är att få en enhetlig bedömning. Det extra
insatta mötet per vecka används till pedagogiska samtal och utveckling av arbetssätt genom
kollegialt lärande.
Under läsåret har kollegiet arbetat med ämnesövergripande projekt under framförallt förstelärarens
ledning. Tanken med detta är att förbättra undervisningen, bland annat genom att det finns flera
medbedömare. Kollegiet ser gärna att detta sker i utökad form t e x genom årskurs 3-elevernas
gymnasiearbeten.
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Andel elever skolan som helhet med högre/lägre slutbetyg än resultat på de nationella proven
Ämne
Engelska
Svenska
Matematik

Antal elever
109
58
56

Resultat och utfall per kurs
Kurs
Antal elever
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1 a
Matematik 1 b
Matematik 1 c
Matematik 2 a
Matematik 2 b
Matematik 2 c
Matematik 3 b
Matematik 3 c
Matematik 4
Svenska 1/svenska
som andraspråk 1

Andel elever med
lägre slutbetyg %
5%
3,4%
0%

Andel elever med
högre slutbetyg %
4%
10%
1,8%

Andel lägre
slutbetyg %

Andel högre
slutbetyg %

59
50
37

6,8%
2%
0%

5,10%
2%
13,5%

19

0%

0%

58

3,4%

10%

Svenska 3/svenska
som andra språk 3
Kommentarer och analys till skillnaderna mellan elevernas resultat på de nationella kursproven
och slutbetyg:
!Sommarskola med extra undervisning i Matematik 1a, Svenska 1 och även i vissa fall Engelska 5 har
!genomförts efter nationella proven gjordes.
!
!Extern lärare har köpts in för att korsrätta NP för att i möjligaste mån få en korrekt rättning. I
!undervisningen som getts skall alla moment utgå från centralt innehåll för att säkerställa att eleverna
är väl förberedda på NP. Inför utvecklingssamtal går samtliga lärare gemensamt igenom elevernas
!prestationer, finns det stor diskrepans diskuteras varje enskilt fall och skillnaderna analyseras och
!motiveras. Likaså gällande vid betygssättning samtliga lärare diskuterar varje elevs prestationer,
!förstelärarna är här till stor hjälp för nya lärare. Samtliga lärare genomgår också Karlstads
universitets kurs gällande betyg- och bedömning. Detta görs gemensamt i kollegiet för att få en
enhetlighet.
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. Betygsfördelning
Betygsfördelning av samtliga satta betyg i skolan:
Betyg
Antal
A
68
B
232
C
541
D
628
E
1187
F
62
Streck
80

0
Andel %
2%
8%
19%
22%
42%
2%
3%

Kommentar/analys av skolans betygsfördelning:
Elever som börjat på IT-gymnasiet i Kristianstad har haft låga meritvärde från grundskolan. Det
stämmer väl överens med de betyg som de fått på IT-gymnasiet. Det finns en tydlig korrelation
mellan grundskolans betyg och gymnasiets betyg med ett blygsamt positivt förädlingsvärde gällande
meritvärdet. I takt med att elevantalet ökar, ökar även antal streck och F.
Vad gällande teknikprogrammet finns ett större antal högre betyg så som A eller B. Då
teknikprogrammet är kraftigt underrepresenterat med mycket små klasser på ca 12st elever och
enbart en klass per årskull, jämfört med el- och energiprogrammet där det finns ca 60st elever per
årskull. Teknikprogrammets elever är mer studiemotiverade och satsar på att nå högre betyg för att
uppnå till högre utbildning. El- och energiprogrammets elever är i regel inte lika studiemotiverade,
enligt lärarna är det svårt att motivera flertalet av dessa elever till högre måluppfyllelse än till betyget
E.
Eleverna på el- och energiprogrammet har i regel ofta bättre betyg i it-ämnena än i kärnämnen.
Skolan jobbar därför i projekt med ämnesintegrering för att stimulera eleverna att sträva till högre
betyg gällande kärnämnen. Teknikprogrammets elever har en jämnare fördelning i sina betyg.
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Kurs
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Kommentar/analys av antalet kurser med 20% eller högre andel F eller streck:

Finns inga.
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Delmål 1. Samtliga

- ymnasiets elever som fullföljer sin utbildning ska nå
gymnasieexamen (Gy-ex).

Delmål 2.

- ymnasiets elever ska ligga över rikssnittet avseende betygspoäng i respektive
program med minst en enhet samt ha en kontinuerlig positiv utveckling av betygspoängen
(Genomsnittlig betygspoäng ,GBP)
Aktiviteter 2015/2016:

Resultat skola 2015/16:
201 /1

1. Blockundervisning
2. En resursdag i veckan

Gy-ex

3. Face to face undervisning

GBP

201 /1

100%

100%

13

13

4. EWS månadsvis med extra anpassning vid rödmarkering
Resultat program 2015/16
5.
Program
Gy-ex
6.

GBP

7.

EE

100%

12,8

8.

TE

100%

13,3

Analys av 2015/16 års aktiviteter och resultat
rörande delmål 1 och 2:
Blockläsning medför att eleverna når djupförståelse i respektive ämne och lärarna har mycket god
kontroll på var deras elever befinner sig resultatmässigt. Lektionernas variation mellan teoretisk
genomgång och praktiskt arbete skapar en god grundförutsättning för elevernas måluppfyllelse.
Blockläsning innebär också att att kurserna intensifieras vilket möjliggör att eleverna kan
koncentrera sig på färre kurser i taget. I de praktiska ämnena är det en stor fördel att ge längre
lektionstid t ex då datorer skall byggas. Även kärnämneslärarna uppfattar det som en fördel att ha
tid på sig att varva teori med praktiska övningar.

!

Ämnesövergripande kurser gör att eleverna får en mycket god helhetssyn på hur deras kunskaper
kan användas i samhället. En resursdag i veckan underlättar för samtliga elever att nå
gymnasieexamen. Befintliga lärare undervisar på resursdagen i sina respektive ämnen som är
schemalagda som resurstid för eleverna. Dessutom är en lärare anställd som enbart resurslärare i
matematik, främst är resursdagen till för de elever som inte nått sina mål på ordinarie undervisning,
och för de elever som strävar efter högre betyg. Eleverna som inte nått minst betyget E i samtliga
kurser kallas av respektive lärare till resursdagen. De elever som vill nå högre betyg informeras om
resursdagen och får extra stöd och motivation till att nå högre betyg. Det är ofta förekommande att
eleverna behöver extra stöd i matematikkurserna.
EWS ger rektorn en god kontroll över sin verksamhet och på så sätt kan påverka den, då samtliga
pågående kurser och elever mäts en gång i månaden. De elever som får rödmarkering i EWS i
någon kurs, skall extra anpassningar sättas in. Respektive lärare ansvarar för processen, om någon
förbättring inte skett på två månader skall specialpedagogen efter rektors beslutande starta en
utredning för eventuellt åtgärdsprogram.

Målsättning andel elever som når
1. 100%
2. 13.3

gy ex

2016/2017:

!

6

7

Flera elever har stora bristfälliga språkkunskaper, flera har ändock godkända betyg från
grundskolan. Vid våra diagnoser som genomförs i åk1 visar det sig att flera elever inte har någon
läsförståelse eller knappt några kunskaper i svenskaspråket.

!

!

Aktiviteter i lokal arbetsplan, delmål 1

:

! Schemalägga mer tid på resursdagen gällande behov efter

1.

!

2.

!

3.

!

Vid läsårsstart görs screening på samtliga åk 1 elever i
Vad skall göras: !
ordöfrståelse och läsförståelse samt matematik
Önskad effekt: !Tidigt kartlägga hur stora behov till extra undervisning i svenska eller matematik
Utförs av:
!specialpedagog
När:
!läsårsstart
Uppföljning:
!Rektor/förstelärare

4.

!

Vid rödmarkering i EWS sätts extra anpassning omgående in, följs
Vad skall göras: !
upp en gång i veckan, nås inga framsteg skall åtgärder sättas in
Önskad effekt: !Hjälpa
efter tvåsamtliga
månader.
elever att nå gymnasieexamen
Utförs av:
!Specialpedagog
När:
!En gång i veckan på lilla EHT mötet
Uppföljning:
!Rektor en gång i månaden

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

screeningtester

!Öka elevernas kunskaper
!Respektive lärare
!En dag i veckan
!Rektor en gång i månaden via ews

!

!
!

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!Sommarskola
!Hjälpa elever som misslyckats på t ex NP att ändå kunna nå godkänt.
!Respektive lärare
!Juni 2017
!Juni 2017 av rektor och berörda lärare

!

!
!

!

!
!

!
!
!
!

!

Delmål 3. NKI för

ymnasierna skall ligga på 75 eller fortsätta i positiv riktning om 75 redan

nåtts.
!

!

!

!

!

Aktiviteter 2015/2016:
1. Fler raster
!
2. Dricka skall tillåtas i klassrummen

kolans resultat
:
5
6
201 /201
!
66
72

!

Övriga resultat:

!

3. Mer studiebesök
4. Inköp av mer teknisk utrustning

!

01 /201
68

5

Rekommendationsgrad:
Trivsel:
!
Studiemiljö:
!
Undervisning:
!

68
83
74
72

6 201 /201
!
!
!

74
86
80
74

Analys av 2015/2016 års aktiviteter och resultat:

Skolan har ständigt ökat i elevantal med flera olika kulturella bakgrunder. Läsåret har kantats av
konflikter mellan vissa elevgrupper. Mentorerna har haft sina egna gruppaktiviteter för att främja
kamratskapen mellan både individer och på gruppnivå. Dessa aktiviteter har inte haft någon
nämnvärd positiv effekt. Rektor och EHT har varit inkopplade vid flera tillfällen och även
genomfört gruppaktiviteter för att öka förståelsen och få elever att i större grad respektera
varandra. I en klass har en elevassistent närvarat ca 10h/vecka. En extra mattelärare har varit
anställd på 60% utanför schemat för att skapa mer arbetsro bl.a. Dreamhack har arrangerat och
genomförts i samband med elevrådet. Skolan har upprättat klassråd en gång i veckan och
elevrådet löper med mötesfrekvens var tredje vecka. LAN har arragerats som har mottagits med
ett ganska svagt intresse av eleverna.
Flera raster och kortare raster har genomförts, dryck o godis har tillåtits i klassrummet. Skolan
har genomfört några fler studiebesök. Skolan har också satsat stora kostnader på inköp av ny
teknisk utrustning. Allt enligt elevernas önskemål och inflytande.

!

Målsättning

2016/2017:

70%
Vad finns det för hinder idag för att nå målsättningen för 2016/2017:
Läsårets NKI undersökning visar att personalen arbetar aktivt att motverka mobbing 73% av
eleverna är helt nöjda, detta påstående har starkast samband korrelation 0,62 för eleverna att vilja
rekommendera skolan. Trots de åtgärder som genomförts samt NKI relativt goda resultat behöver
skolan ytterligare förstärka åtgärder att förhindra mobbing. Eleverna uppfattar också i läsårets NKI
mätning att de behandlar varandra med respekt, 72% är helt nöjda.
Arbetsro i klassrummet upplevs som skolans största utvecklingsområde; enligt skolans NKI
undersökning upplevde eleverna att 49% var nöjda med arbetsron. Ledarskapet bland några lärare
är det största hindret att inte kunna nå målsättningen för NKI 2016/2017.

!

!

Aktiviteter i lokal arbetsplan, delmål :
!Närvarande lärare på samtliga raster.

1.

!

2.

!

3.

!

Vad skall göras: !Anställa en APL-ansvarig på heltid som kommer ha tid och
möjlighet att lära känna it-eleverna så de från start förstår att
Önskad effekt: !utbildningen
Mer motivation
kanoch
ledaseriositet
till jobb.
Utförs av:
!APL-ansvarig
När:
!Läsåret
Uppföljning:
!Rektor

4.

!

Vad skall göras: !Större krav på lärarnas ledarskap utbildning sker fortlöpande av
rektor men lärarna kommer att förväntas ta ansvar i mycket större
Önskad effekt: !utsträckning
Större arbetsro
klassrummen.
än itidigare.
Utförs av:
!Samtliga lärare
När:
!Varje dag
Uppföljning:
!Rektor en gång i månaden

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!Eleverna känner sig tryggare och konflikter avvärjs i tid.
!Samtliga lärare
!!Under raster
!En gång i veckan av samtlig personal

!

!
!

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!Forsätta med kontakter från näringslivet genom studiebesök och

besök på skolan.

!Motivera eleverna och visa framtida möjligheter.
!Samtliga lärare
!Under läsåret
!Rektor

!

!
!

!

!
!

!
!
!

!

!

Delmål . Alla elever på

ymnasierna skall känna sig trygga och respekterade samt inte utsättas
för hot, kränkningar eller trakasserier.
Aktiviteter 2015/2016:

Skolans resultat:

!

5
201 /201
Andel elever som
!!! 1. 1. Rastvakter närvarande personal bland eleverna
90%
96%
känner sig trygga:
Andel elever som
! 2. 2. Värdegrundsarbete i klasserna med visuellt tydliga trivsel och ordningsregler
upplever att elever
72%
79%
behandlar varandra
! 3. 3. Lärarna bestämmer tillsammans och hjälps åt vad som är tillåtet eller inte på skolan, t ex dryck i klassrummen
med respekt:
Andel elever som
4.
upplever att skolans
4.
Två
lärare
på
idrotten
!
81%
personal tar ansvar för
84%
att alla blir behandlade
med respekt:
Andel elever som
upplever att de får
49%
71%
arbetsro i skolan:
Analys av 2015/2016 års aktiviteter och resultat:
Skolan har haft elevassistent 10 timmar i veckan i en klass. En extra matematiklärare har varit
anställd på 60% som inte varit schemalagd, då flera elever upplevt att den ordenarie
matematikläraren har hållit för hög nivå i sin undervisning. Flera lektioner i veckan har haft
dubbla lärare. Detta visar en tydlig diskrepans mellan grundskolan respektive gymnasiets krav.
Flera av lärarna upplever att de har svårare i ledarskapsrollen. Skolan har också ett annat
klienterie av elever, dvs en mycket större hetrogen grupp än tidigare. Arbetslagsledarrollen
kommer ej att finnas på skolan nästa läsår. Rektor kommer gå tillbaka till tidigare arbetssätt, dvs
vara delaktig i allt. Lärarnas prestationer kommer att följas upp kontinuerligt av rektor gällande
arbetsron i klassrummet detta kommer att göras genom samtal med elevgrupper.

!

Målsättning

6

75%
Vad finns det för hinder idag för att nå målsättningen för 2016/2017:

Varje anställd måste ta ansvar för ovanstående, detta har varit en brist under läsåret då rektor
delegerat det enklare, mindre ledarskapet till arbetslagsledare, med hopp om att lärarna skall växa
och inte vara så beroende och styrda av rektor. Risken är att lärarna inte klarar av de förändrade
elevgrupper som numera finns på skolan. Uppenbart krävs att styrning av skolan går via rektorn till
100%.

7

!

!

Aktiviteter i lokal arbetsplan, delmål :

1.

!

2.

!

3.

!

Vad skall göras: !Lärarna skall ta större ansvar och bli mer självständiga i sin
lärarroll.
Önskad effekt: !Öka lärarnas professionalism
Utförs av:
!Lärare
När:
!Dagligen
Uppföljning:
!Rektor/förstelärare

4.

!

Vad skall göras: ! Arbetslagsledarrollen avskaffas rektorn går in och styr i detalj.

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

! Närvarande personal med eleverna hela skoldagen.
!Ökad trygghet och trivsel.
!Lärare
!!Dagligen
!Mentorerna på mentorstiden en gång i veckan.

!

!
!

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!Alltid minst en närvarande lärare på rasterna
!Elever känner sig tryggare
!Lärare
!Dagligen
!Försteläraren

!

!
!

!

!
!

!
!

Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!Högre NKI
!Rektorn
!Dagligen
!Rektorn

!

Delmål . Skolans egna mål (om sådana finns)
idigare aktiviteter, resultat, analys av aktiviteter och utfall

!

!

Aktiviteter i lokal arbetsplan, delmål 5:

1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

Vad skall göras: !
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!
!
!
!

!

!
!

Vad skall göras: !
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!
!
!
!

!

!
!

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!
!
!
!
!

!

!
!

!

Vad skall göras:
Önskad effekt:
Utförs av:
När:
Uppföljning:

!
!
!
!
!

