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1.1  Inledning 
 
Det här är andra året vi genomför kvalitetsarbetet i den här formen. Till stor glädje för rektor 
finns nu en förstelärare som har ett ansvar att göra delar av dokumentationen. Det finns nu en 
systematik i kvalitetsarbetet och de flesta områden belyses på skolnivå. Den utmaning som 
kvarstår handlar om att skapa ännu mer tid för möten mellan personal på gymnasieskolan för 
verksamhetsutveckling. Den fasta konferenstiden på onsdagar är bra, men det är för många olika 
grupper som behöver tid att träffas och då räcker inte den här tiden. Någon alternativ lösning till 
dagens system med rullande fokusområden finns inte. Detta är ett område för förbättring. 
 



1.2 Rektors ansvar  
 

Mål 
 Utöka samarbetet mellan gymnasieskolan och näringslivet. 
 Skapa former för ett långsiktigt ANDT-arbete (Alkohol, Narkotika, Doping och 

Tobak) 
 
Aktiviteter/processer 

 En yrkeslärare och rektor går en APL-utvecklar utbildning. I detta har skolan även 
haft en APL-utvecklare via Skolverket  för att hjälpa till i det systematiska 
kvalitetsarbetet med APL. Alla yrkeslärare har varit delaktiga.  

 Ansökan om certifiering som Vård- och omsorgscollege har inneburit nära kontakt 
med bransch utanför skolan. 

 Små steg har även tagits mot samverkan genom teknikcollege. 
 En upparbetad kontakt finns nu också med kommunens egen näringslivsavdelning. 
 En Må-bra-grupp har just nu även ansvar för det drogförebyggande arbetet. En plan 

håller på att ta form där. Ett samarbete kring ANDT-arbetet finns även mellan 
gymnasieskolan, Älvåkraskolan, BROS och Boromir. 

 Skolan har en drogplicy. 
 Rektor har medverkat vid ANDT-utbildning som länsstyrelsen och Skolverket hållit i. 

 
Resultat och analys 
Samarbete med näringsliv och samhälle i övrigt är en viktig del i en konkurrenskraftig och 
modern utbildning. Här finns massor att göra och vi har precis börjat. Det finns en del fasta 
strukturer för samarbete, så som VOC och TC, men även i våra lokala Programråd. 
Utöver det finns samarbete som initieras av lärare som en del i undervisningen. Detta är 
något som uppmuntras men behöver lyftas fram ännu mer. 
 
ANDT-arbetet har påbörjats redan förra läsåret i samarbete med länsstyrelsen. Lärare och 
elevråd utbildades och vi hade en tema-dag i ämnet. Skolan upplever nu i höst en ökning av 
aktiviteter som eventuellt handlar om ANT. Akuta insatser har krävts och det långsiktiga har 
fått vänta. Även om vi har flera bra insatser så som t ex FMS, så räcker inte insatserna. Vi har 
nolltolerans men lyckas inte se allt som händer. 
 
Flera tjejer börjar röka under åk 1 på gymnasiet. I arbetet mot droger och ungdomar med 
drogliberal inställning har tobaksfrågan fått stå tillbaka, tyvärr. Även detta måste vi ta tag i. 
 
Måluppfyllelse 
Målet är ej uppnått. 
 
Åtgärder 
Fortsätta arbetet mot målen. 
 



 
1.3  Elevernas ansvar och inflytande 

 
Mål 

 Utveckla kopplingen mellan elevråd, klassråd, klassen och eleverna. 
 Göra eleverna mer delaktiga så att de äger sin studieplan. 
 Ge eleverna möjlighet att ta ansvar för den sociala och kulturella skolmiljön, och ha   

inflytande över den fysiska arbetsmiljön. 
 Förvissa oss om att eleverna får tillräcklig information, för att förstå vilka kunskaper 

de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. 
 
Aktiviteter/processer 

 Kalendarium för elevrådets möten har beslutats. Detta möjliggör för rektor och andra 
att delta.  

 Elevrådet har fått en egen del på anslagstavlan där man anslår pågående arbeten. 
 Inför val av representant till elevrådet tydliggörs uppdraget. 
 Skolan har två elevskyddsombud från elevrådet. Dessa medverkar alltid vid den årliga 

arbetsmiljöronden.  
 Alla lärare har jobbat extra för att tydliggöra elevernas möjligheter att påverka 

arbetssätt och redovisningsformer genom att läraren t ex visar exempel. 
 
Resultat och analys 
Arbete med elevinflytande tycker jag att skolan gör bra. Det finns forum för detta. 
 
Elevinflytande sker på många olika plan. Förra elevenkäten visade att eleverna inte tyckte sig 
ha inflytande över arbetssätt och redovisningsformer i så stor omfattning. Detta har 
kommunicerats i lärargruppen och alla lärare har jobbat extra för att tydliggöra elevernas 
möjligheter att påverka arbetssätt och redovisningsformer genom att läraren t ex visar 
exempel. Sedan kan det vara svårt att som enskild elev se att det sker, eftersom man inte får 
påverka allt man önskar, och inte heller finns med i alla frågor.  
 
Vi behöver prata mer om elevers ansvar. Det finns delar av elevgruppen som behöver lära sig 
ta ansvar för sina studier och sitt gymnasieval. Här blir SYV viktig för de elever som kanske 
hamnat fel men som inte själva tar sig vidare. Avsikten var att SYV skulle delta vid det första 
utvecklingssamtalet i årskurs 1. Tyvärr kunde detta inte genomföras i år. Här skulle bl a 
studieplanen beskrivas och förklaras. Många elever har visat att de inte förstår gymnasie-
upplägget och sin studieplan 
 
Måluppfyllelse 
Målet är delvis uppnått. 
 
Åtgärder 

 Upprätta handledning för eleverna, i samråd med elevrådet, med en 
ansvarsbeskrivning gällande studierna. 

 Möblera korridorerna, i samråd med elevrådet, så att arbetsmiljön inbjuder till sociala 
aktiviteter. 

 Revidera mentorsrollen – en handledning, under avsnittet om tillvägagångssätt vid 
utvecklingssamtal. 

 Snabba på och skapa bra rutiner då elever tappar motivation för sina studier. 



 
1.4 Elever i behov av särskilt stöd 
 

Mål 
 Andelen avgångselever som är behöriga till universitets- och högskolestudier ska öka. 
 Antalet elever på yrkesprogram som får sin yrkesexamen ska öka. 

 
Inledande beskrivning 
Stödinsatser på gymnasieskolan kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Det är insatsernas omfattning eller 
varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd 
som ges i form av extra anpassningar. Bedömningen av stödbehovet görs utifrån hur eleven 
utvecklas mot att nå kunskapskraven i olika kurser respektive kravnivån i olika 
ämnesområdena. Andra svårigheter (ex funktionsnedsättning, psykosocial problematik, 
psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter) kan göra att 
skolan bedömer att en elev kommer att få svårigheter att nå kunskapskraven längre fram.  
Stöd ges först genom extra anpassningar som vid behov kan intensifieras. Är inte detta 
tillräckligt görs en anmälan till rektor och specialpedagog. Utredning av behovet av särskilt 
stöd och ev. beslut om åtgärdsprogram fattas av specialpedagog (enligt delegering).  

 
Elevhälsoteamet (där rektor, SYV, skolsköterska, specialpedagog och två kuratorer ingår) är det 
forum där elever i svårigheter belyses ur olika professioners perspektiv. Utifrån det som 
fångas in där följs olika elevärenden upp av respektive yrkesgrupp. Gruppen har regelbundna 
träffar. 

 
Undervisningen utvecklas för att ha en mera inkluderande riktning.  Specialpedagog ger 
därför stöd och handledning till lärare utifrån det perspektivet. Kompetensutveckling av 
lärare genom SPSM:s kurs Neuroraketen om villkoren för elever med olika typer av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en annan åtgärd för att inkluderande 
undervisning ska underlättas. Skolan har också sett över organisationen så att det i de grupper 
där det finns störst stödbehov inte sker samläsning i matematik och svenska.   

 
För att underlätta övergången från grund- till gymnasieskolan överlämnas information 
angående elever i behov av särkskilt stöd.  Gymnasiet och grundskolan träffas vid två tillfällen 
under vårterminen för att kartlägga stödbehov hos kommande elever. Vid klasskonferens vid 
skolstarten överlämnas information om de blivande elevernas stödbehov till ämneslärare och 
mentorer. Svårigheter finns fortfarande att få information om elever som kommer från andra 
kommuner. Vårdnadshavare informeras på föräldramöte om att vi inte får den informationen 
automatiskt från andra kommuners skolor. 

 
För elever på Introduktionsprogram (yrkesintroduktion och individuellt alternativ) träffas 
mentor, specialpedagog, SYV och rektor elev och vårdnadshavare vid skolstart.  En 
individuell studieplan upprättas och den anpassas efter elevens behov, önskemål och 
förutsättningar och följs upp och revideras en gång per halvår. 

 
Sammanfattande beskrivning 
På skolan finns många elever i behov av extra anpassningar men också av särskilt stöd.  
Något som inte redovisas i tabellform här, men som påverkar många elevers möjlighet att nå 
målen är den stora frånvaron, som i vissa fall beror på ohälsa och/eller social problematik. Vi 
har sett en oroande ökning av psykisk ohälsa som försvårar studierna. Krafttag för att komma 
åt frånvaron pågår genom olika insatser. Att vi har bra frånvarorutinerna är en förutsättning.  



Också ett projekt med motivationsarbete har genomförts för elever i årskurs 2 och 3 på 
hotell- och turismprogrammet. 

 
När mentor eller någon annan inom skolan upptäcker att elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska nås anmäls detta till skolans elevhälsoteam. Genom skriftlig F-
varning uppmärksammas elever/vårdnadshavare på att målen i respektive ämne eventuellt 
inte nås. En sammanfattande bild över studiesituationen för enskild elev och för klassen ges 
vid klasskonferenser som hålls en gång per termin. 

 
 

Studiehandledning 
Ingen elev har fått studiehandledning. En elev har identifierats vara i behov av detta men 
lärare på elevens språk finns ej att få tag i. 

 
Beskrivning /förklaring 
Detta är ett eftersatt område. Inför vt-15 ska vi ha gjort en inventering av elever i behov av 
studiehandledning. Med den organisation vi har idag för modersmålsundervisning borde vi 
kunna samordna och skapa förutsättningar för studiehandledning på några språk. 

 
Förväntat resultat 
Med ovan beskrivna insats borde fler elever snabbare ta sig genom Språkintroduktion. 
 

 
Introduktionsprogram – Språkintroduktion 

 
BAS A1 A 2.1 År 3

7 elever samt 1 
utbytesstudent 

7 elever 11 elever 9 elever

 
Beskrivning /förklaring 
IM-SPRI Har i dagsläget 35 elever och programmet har kontinuerligt intag. Eleverna kommer 
med olika bakgrund (olika lång erfarenhet av skola, språk och kunskaper). Detta ställer krav 
på att utbildningen organiseras på ett flexibelt sätt. Eftersom de flesta eleverna inte når betyg 
efter utbildningen (endast intyg) krävs tydlig dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. 
Det är också viktigt att eleverna själva är medvetna om sin egen kunskapsutveckling och kan 
utforma egna önskningar och mål med sin studiegång. Eleverna har också rätt till 
motivationshöjande insatser såsom t. ex. studiehandledning på modersmål, 
modersmålsundervisning eller ytterligare stöd i sin kunskapsutveckling genom särskilda 
insatser eller åtgärdsprogram. 

Det systematiska kvalitetsarbetet som startats på IM-SPRI sker just nu genom framtagning 
och riktlinjer vad gäller; 

 mottagande av nyanlända – lokala riktlinjer  
 nivågrupperingar enligt GERS (gemensam referensram för språk) 
 framtagande av matriser och portfolios för måluppfyllelse  
 revidering och framtagning av elevers individuella studieplaner  
 framtagning av kartläggningsmaterial 
 riktlinjer för portfolios om förvaring, hur de blir levande, syfte och hur de kan 

synliggöra kunskapsutveckling  
 



Övergripande aktiviteter/processer för att nå målen om behörighet  
 Under utvecklingssamtalet i åk 1 diskuteras FMS-profilen (fysisk, mental, 

social hälsa) eleverna arbetat fram, med syftet att ha ett motivationshöjande 
samtal vid behov. 

 Tydliggöra frånvarorutiner för elever och vårdnadshavare. 
 Infärga examensmålen i de gymnasiegemensamma ämnena. 
 Lärarna informeras om vilka behörighetsregler som gäller för universitets- och 

högskolestudier. 
 Under det första utvecklingssamtalet i årskurs 1 deltar studie- och 

yrkesvägledaren för att informera om behörighetsregler. 
 Utarbetade rutiner kring F-varningar. 
 Personalen deltar i diskussioner kring elevernas studieteknik för att kunna 

hjälpa eleverna att hitta en studieteknik som passar dem. 
 Röda-trådenprojekt mellan lärare på språkintroduktion och övriga lärare så att 

eleverna klarar sina kurser efter språkintroduktionen. 
 Personalen har ett samarbete med annan lärare varje läsår (ämnes- eller 

ämnesövergripande) som berör planering, genomförande och/eller 
bedömning. 

 Lärares arbetsplatser placeras så att de undervisar samma program. 
 Och mycket, mycket annat…. 

 
Resultat och analys 
Vi kan inte vara helt nöjda med läget. Vi har alldeles för många elever som mår psykiskt 
dåligt. Vid senaste elevhälsomötet gjorde vi en genomgång och uppmärksammade då hur 
många tunga och komplexa elevärenden vi har. Då handlar det om sådana där skolans 
kompetens inte räcker till, och knappt ens elevhälsans. Något som ändå varit framgångsrikt är 
insatserna på Språkintroduktion. Genom medel för förstärkt elevhälsa har vi kunnat skapa en 
bättre utbildning för våra nyanlända. Även där finns elever i behov av omfattande stöd och 
anpassningar. 
 
Måluppfyllelse 
Ingen bedömning görs. Vi följer upp målen då läsåret är slut. 
 
Åtgärder 

 Fortsätta mäta antalet behöriga avgångselever till universitets- och högskolestudier. 
 Fortsätta mäta antalet elever som får sin yrkesexamen. 
 Arbeta för att minska frånvaron bland eleverna och arbeta med motiverande samtal. 
 Hitta former för att minimera omläsning av kurs. 
 Sätta studieteknik på dagordningen för eleverna. 
 Fortsätta sambedömning av elevarbeten/nationella prov. 
 Fortsätta bedriva ett systematiskt elevhälsoarbete. 

 



 
1.5  Jämställdhetsarbete 
 

Mål 
Skillnader mellan flickors, pojkars, kvinnors och mäns meritpoäng ska minska. 

 
Aktiviteter/processer 

 Fortsätta belysa jämställdhetsfrågor i personalen. 
 En lokal genusbevakare håller oss uppdaterade och utmanar oss. 

 
Resultat och analys 
Mäts vid läsårets slut. För läsåret 2013, som SKL, visar på i sina Öppna jämförelser för 
gymnasieskolan var skillnaden mellan alla pojkar och flickor folkbokförda i Älvsbyns 
kommun 1,5 meritpoäng, till flickornas fördel.  
 
Måluppfyllelse 
Ingen bedömning görs. Vi följer upp målen då läsåret är slut. 
 
Åtgärder 

 Ha aktuell statistik som underlag för arbetet. 
 Fortsätta genusbevaka skolans verksamhet. 
 Kontinuerlig fortbildning på området. 
 Fortsätta erbjuda en bra studie- och yrkesvägledning så att elever tidigt hittar rätt och 

klarar sina studier. 
 

 
1.6  Skola och omvärld med fokus på entreprenöriellt lärande 
 

Mål 
 Minst 5 UF-företag ska startas samt att minst ett projekt genomförs kring 

entreprenöriellt lärande. 
 
Aktiviteter/processer 

 UF har en tydlig plats i skolans verksamhet. Det ingår i en gymnasiekurs. I år har alla 
elever i åk 3 fått informera om möjligheten att bilda, driva och avveckla ett UF-
företag.  

 En lärare har jobbat med att ta fram rutiner för UF-arbetet på skolan. 
 Gemensam läsning av ”Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers 

lärande”. 
 
Resultat och analys 
 
Måluppfyllelse 
Målet är uppnått. 
 
Åtgärder 
Fortsätta med informationen till eleverna om möjligheten att skapa ett UF-företag. 
 



 
1.7  Samverkan med grundskolan 
 

Mål 
Skapa större  förståelse för varandras uppdrag i de olika skolformerna. 
 
Aktiviteter/processer 

 Röda-tråden-projekt i ämnena matematik, svenska, engelska, samhälls- och 
naturorienterande ämnen samt språkintroduktion. 

 Ta fram nya överlämningsrutiner mellan stadierna. 
 
Resultat och analys 
 
Måluppfyllelse 
Målet är delvis uppnått. 
 
Åtgärder 
Fortsätta med röda-tråden-träffar mellan personal på de olika stadierna. 
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