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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever i Tranemo 

gymnasieskola som trivs 

   

 

 Trivsel 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

I år har vi nått målvärdet för trivsel 95%, 

vilket är ett par procentenheter bättre än 

förra året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Ett 

ständigt pågående arbete med 

likabehandlingsgruppen som motor är 

avgörande för den goda trivseln på skolan. 
Genom att skolan är liten och elevegrupperna 

inte så stora upptäcks och åtgärdas problem 

tidigt. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever på Tranemo 

gymnasieskola som känner sig trygga i 

skolan. 

96 % 100 % 96 % 

 

 Trygghet 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Oförändrat i förhållande till förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Även om målet är att 

100% av eleverna ska känna sig trygga är det 

ett bra resultat. Skolan har inte så stort 

elevantal och varje svar får ett stor 

genomslag. Våra kontakter med eleverna 

visar att man får hjälp oh stöd i mycket stor 

utsträckning. Och vi har en ständigt pågående 

dialog i klasserna och på skolan kring trygghet 
och trivsel. 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas/de studerandes trivsel och trygghet i skolan ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Enligt enkätresultaten trivs 95% av eleverna och 96% känner sig trygga. Av det kan vi dra slutsatsen att skolan idag har en god 

trivsel och att eleverna känner sig trygga. Eleverna är väl insatta i mobbingens problematik och de visar en god vilja att arbeta 

med värdegrundsfrågor. När personal får kännedom om diskriminering eller kränkningar/mobbing så utreds de. 

Måluppfyllelse 

När det gäller trivsel har vi nått vårt målvärde. Faktorn trygghet är enligt årets målvärde nästa uppfyllt. Men då trygghet är av 

agörande betydelse för att man ska må bra i skolan har vi inför kommande läsår satt målet på 100%. Alla elever kan kanske inte 

tycka att skolan är jättekul och alltid trivas, men alla måste kunna känna sig trygga. 

Analys 

Genom diskussioner på klassråd, utvecklingssamtal, enskilda elevsamtal i den dagliga verksamheten, hälsosamtal, 

samrådskonferensen och lokalt råd samt enkätundersökning har vi fått en bild av hur läget är på skolan. Enkätundersökningen 

(via Esmaker) besvarades av 87% 82% vilket är 4% högre svarsfrekvens än föregående läsår. Det är viktigt att vi ser 

enkätundersökningen som endast en del i kartläggningen. Det viktigaste redskapet i kartläggningen är det enskilda samtalet 

med respektive elev, såväl det planerade som det spontana mötet som uppkommer i den dagliga samvaron i skolan. 
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Av vårt arbete kan vi dra slutsatsen att under lå 13/14 har av eleverna trivts (ca 95%) bra och känt sig trygga (ca 96%). Eleverna 

har känt att de fått stöd och hjälp när de berättat för personal att de känt sig kränkta, trakasserade eller diskriminerade. De fall 

av kränkningar och trakasserier som kommit till personalens kännedom har hanterats enligt skolans handlingsplan. 

Klassföreståndare har diskuterat med eleverna i de klasser där enkätsvaren visat att någon känt sig otrygg, kränkt och/eller 

diskriminerade. De flesta fall har klassföreståndare, likabehandlingsgrupp och rektor haft kännedom om och det har då gjorts 

nya bedömningar om lämpliga åtgärder exempelvis samtal med enskilda elever, personal och klassamtal. 

  

Utifrån Skolverkets utvärdering samt utifrån arbetet på skolan under läsåren 12/13 och 13/14 är bedömningen att personalen 

kontinuerligt behöver få utbildning i arbetet mot kränkningar och diskriminering, dels genom gästföreläsare och dels genom 

diskussioner på lärarträffar. Detta läsår har det även påbörjats ett långsiktigt arbete där pedagogens viktiga roll lyfts fram. 

Elevrådets aktiviteter har fallit väl ut och målet är att elevrådet med hjälp av skolledningen varje läsår genomför olika 

aktiviteter vilka syftar till att skapa en god atmosfär i skolan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skolans vision är att den ska upplevas som trygg och fri från diskriminering och kränkande behandling samt präglas av respekt 

för människors olikheter. För att nå visionen måste trivsel och trygghetsfrågor ständigt hållas aktuella och det är viktigt att all 

personal håller sig à jour med läget på skolan och aktivt motverkar kränkande behandling och diskriminering. Skolverkets 

utvärdering (Allmänna råd 2012 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling) visar att kännetecknande för skolor 

som har god miljö och få kränkningar är bland annat att skolorna ger utbildning till personalen som ökar deras förståelse för 

mekanismerna kring kränkningar och mobbing. Det är även viktigt att personalgrupper tillåts reflektera återkommande över 

både egna normer och attityder och sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten. 

Följande prioriteringar gör vi inför 14/15: 

 Fortbilda personalen i ledarskap i klassrummet. 

 Medvetandegöra personal om vikten av det relationsbyggande arbetet lärare – elev. 

(Förtroendefulla och öppna relationer mellan personal och elever är av störsata vikt för att få ett bra klimat och en hög 

måluppfyllelse). 

 Fortsatt stöd till elevrådet så de kan jobba med olika elevaktiviteter såsom samarbetsövningar, tävlingar och 

föreläsningar med teman fokuserade på värdegrundsfrågor. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som fått minst betyget E i 
samtliga kurser som ingår i studieplanen i 

gymnasieskolan 

72 % 75 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Endast marginellt bättre än förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
Eftersom det är ny gymnasieskola och nytt 

betygssystem är det inte relevant att jämföra 

resultaten med varandra. 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt betygsvärde i samtliga 
elevers slutbetyg i gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. 

13,86 14 99 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Mycket marginell förbättring. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet 
Eftersom det är ny gymnasieskola och nytt 

betygssystem är det inte relevant att jämföra 

resultaten med varandra. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 

högskola inom 3 år. 56 % 70 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Andeln med grundläggande behörighet för 

högskola är mycket lägre i år. 

  

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Det 

finns två mycket troliga förklaringar. 1. GY 11 

har helt ny sturktur gällande 

yrkesprogrammen och grundläggande 

behörighet till högskola. En yrkeselev 

förutsätts inte läsa för behörighet. Vill man ha 

det kan det väljas till och ersätta andra kurser 
eller, vilket som är vanligast, läsas som utökat 

program. Det innebär då att eleven läser 

2800p intället för 2500p. Det är en stor 

aretsbelastning och speciellt kursen 

SVESVE03 är krävande. 2. Kraven för 

grundläggande behörighet till högskolan har 

höjts så att alla elever måste läsa 300p 

svenska mot tidigare 200p. 

  

Övriga kommentarer: GY11 innebär till sin 
struktur att yrkeselever i normalfallet inte 

förväntas läsa in grundläggande behörighet. 

Att då formulera som mål att fler elever ska 

läsa vidare på högskola måste nyanseras coh 

preciseras. Detta gäller även målbilden för 

grundläggande behörighet. 

 Andel avgångar/avbrott i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI. 

8 % 5 % 40 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Andelen avhoppare är något högre än 

förväntat. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Vid 

analys av vilka elever som avbrutit sinda 

studier är det tänligen genomgående sociala 

orsaker som ligger till grund för avbrotten. 

Det handlar i första hand om problematik som  

ligger utanför skolans sfär. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen i Tranemo 

gymnasieskola inom 3 år 

84 % 90 % 93,33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Det handlar om elever som fullföljer inom 
3 år. Resultatet är sämre än förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Det är 

den första kullen som går ur GY11. Det är en 

helt ny gymnasieskola och ett förändrat 

betygssystem. Detta är en trolig förklaring till 

förändringen. Men det går inte att dra några 
säkra slutsatser utan måste följas kommande 

läsår. 

  

Övriga kommentarer: 

 Förädlingsvärde (gymnasieskolan)     

 Andel elever som studerar/arbetar 3 år 

efter gymnasiet 
   

 

 Andel elever som går direkt vidare till 
universitet/högskola 

   
 

 Andel elever som har gått över till 
högskola inom 3 år efter avslutad 

gymnasieutbildning. 

   

 

 Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

   
 

Verksamhetens resultatmål: 
Andel elever som når minst E i obligatoriska nationella prov skall öka 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Resultat 

Resultatet i engelska är ganska marginellt förändrat i förhållande till förra läsåret. Dock kan man notera att det generellt sett är 

en något lägre andel som når målen i kurserna jämfört med motsvarande kurser i Lpf 94. 

I matematik når även i år eleverna (NA/TE)  till 100% målen i NP MATMAT1c. Kursen MATMAT1a (yrkesprogram) visar 1%-

enhets förbättring från förra året (80% jmf 79%). Dock når inte lika många målen för NP i MATMAT1b i år. (83% jmf 94%) 

Resultaten i SVESVE01 ligger lägst. Dock har det skett en förbättring från förra året, 80% jmf med 76%. SVESVE03 har i år 

genomförts för första gången. Skillnaden i måluppfyllelse mellan högskoleförberedande elever och de yrkeselever som valt 

kursen är stor, 91% mot 61%. 

  

  

Måluppfyllelse 

Målet var att andelen elever som når minst E i obligatoriska NP skall öka. Detta har inte nåtts i någon påtaglig utsträckning 

även om det finns variationer inom resultaten. 

  

Analys 

Alla elever gör NP i svenska 1, engelska 5 samt matematik 1. Proven genomförs i samma årskurs. Vi kan konstatera ett mönster 

i denna grupp. En större andel av pojkarna når E eller högre i matematik än flickorna. I svenska är det tvärtom. Där är 

dessutom skillnaden mycket stor mellan könen. Medan måluppfyllelsen i engelska inte skiljer sig så mycket mellan pojkar och 

flickor. 

Det låga resultatet för yrkeselever i SVESVE03 går rimligtvis att förklara med den höjda kravnivån. Det är en ny kurs och nivån 

ligger 100p över vad som tidigare krävdes för grundläggande behörighet till högskolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Detta avsnitt kompletteras med ämnesguppernas åtgärder i augusti. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når minst E i NP 
ENGENG05 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Andelen som nått minst E har sjunkit från 

93% till 90%. Detta är alltså något sämre än 

förra läsåret. Den största sänkningen står 

flickorna för som förra året hade 100% jmf i 

år 89%. Pojkarna har dock högre 

måluppfyllelse från 87% till 91%. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
ENGENG06 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är i princip oförändrat från förra 

året. Nämnas kan dock att det i år inte skiljer 

så många procentenheter mellan pojkar och 

flickor. Förra året hade pojkarna påtaglit 

högre måluppfyllelse än flickor i NP. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
MATMAT01a 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är i princip oförändrat från förra 

året. Dock kan vi notera att det i år är ännu 

tydligare att pojkarna når målen i högre 

utstärckning än flickorna i NP. (85% jmf 62%) 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
MATMAT01b 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Här har resultatet sjunkit med 11 % från förra 

året. Anmärkningsvärt är att det är flickorna 

som står för det sämre resultatet. Förra året 

nådde 95% av flickorna minst E, i år endast 

79%. Motsvarande för pojkarna är 91% 
resp90%. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
MATMAT01c 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är samma som förra året - där 

100 % av eleverna når minst ett E-betyg. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
SVESVE01/SVASVA01 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Årets resultat är något bättre än förra årets. 

Delproven läsa och skriva är förbättrat resulat 

men måluppfyllelsen i delprov tala har sjunkit 

kraftigt från 90% till 82%. Det är även i år en 

mycket stor skillnad mellan pojkar och flickor i 
samtliga delprov. 

Tala 92% f, 75% p 

Läsa 95% f, 85% p 

Skriva 88% f, 68% p 

NP totalt 95% f, 70% p 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel högskoleförberedande elever som 
når minst E i NP SVESVE03/SVASVA03 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? Första gången kursen genomförs. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det är en ny kurs och nivån ligger 100p över 

vad som tidigare krävdes för grundläggande 
behörighet till högskolan. 

 Andel yrkeselever som når minst E i NP 
SVESVE03/SVASVA03 

61 % 100 % 61 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? Första gången som kursen genomförs. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det förhållandevis låga resultatet går 

rimligtvis att förklara med den höjda 
kravnivån. Det är en ny kurs och nivån ligger 

100p över vad som tidigare krävdes för 

grundläggande behörighet till högskolan. 
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Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur god är kommunens webinformation 
inom "Förskola, grundskola, gymnasieskola 

samt ideell sektion, kultur och fritid" till 

medborgarna? (KKIK mått 13) 

   

 

Arbete i verksamheten 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal elever eller studerande per dator 

1 1 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma resultat. Organsiationen är uppbyggd 

på 1:1-koncept. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel åtgärdsprogram som avslutats i 
relation till påbörjade åtgärdsprogram. 

   
 

 Andel avslutade åtgärdsprogram av 
pågående åtgärdsprogram 

29 % 20 % 145 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Större andel ÅP har avslutats under året 

än föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? Ett 

mycket aktivt och systematiskt arbete som 

drivs av specialpedagogen. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn/elever ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Första möjligheten att upptäcka elever i behov av särskilt stöd var vid överlämnandekonferenser med grundskolan. För årskurs 

1 har vi gjort en screening av läsning, läshastighet och stavning, vilket är ett viktigt instrument för att kartlägga behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogen har samtalat med alla elever efter screeningen och erbjudit de elever vars resultat visar på 

behov av stöd ytterligare utredningar och/eller särskilt stöd. Exempel på detta är behov av studiestöd av modersmålslärare och 

behov av studieteknik. 

Vid klasskonferenserna under höst- och vårterminen låg fokus på elever i behov av särskilt stöd. Utredningar har gjorts  och 

stöd satts därefter in så fort som möjligt. Rutinen för anmälan av behov av särskilt stöd används fortfarande i för liten 

utsträckning. Ofta kommer information om elever i behov av särskilt stöd fram vid informella samtal vid spontana möten 

mellan lärare och specialpedagog, vilket inte är tillfredsställande ur kvalitetshänseende. 

Måluppfyllelse 

Skolan arbetar mycket bra med att eleverna ska få det stöd de behöver. Genom ovanstånde rutiner upptäcks oftast behov av 

stöd tidigt. Genom EHG sker en regelbundet genomgång av eleverna så att åtgärder sätts in och följs upp. 

Analys 

Detta läsår har det upprättats färre åtgärdsprogram än förra året. Totalt är det 35 elever som haft åtgärdsprogram, jämfört med 

45 elever förra året. Större andel åtgärdsprogram har också kunnat avslutads i år jämfört med förra året. Vi kan även se att 
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antalet ÅP har sjunkit för eleverna i åk2 och åk 3 jämfört med hur många samma elever hade förra året. Åtgärdernas effekt har 

varierat, men det finns en tendens att tät uppföljning av resultat ger positivt resultat, särskilt då vårdnadshavare är med vid 

uppföljningssamtalen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I vissa fall har vi svårt att få elever och även vårdnadshavare att komma till inbokade samtal. Hög frånvaro och/eller stora 

svårigheter är faktorer som påverkat måluppfyllelsen. Fortfarande har vi som skola behov av att utveckla arbetet gällande detta. 

Hur hittar vi grundorsaken till hög frånvaro? Hur möter vi de elever som har svårt att ta till sig kunskap i klassrummet på 

bättre sätt? Inför skolstarten utarbetas nya administrativa rutiner som ska fungera stödjande i dessa processer, speciellt gällande 

frånvaroproblematiken. 

Det kommer nya regler 1 juli för åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Information om hur lärare ska gå till väga, 

då de upptäcker att elever är i behov av särskilt stöd kommer att ges vid skoluppstarten och upprepas vid behov. Gemensamt 

arbete med ny elevhälsoplan fortsätter nästa läsår och implementering ska ske i rutiner och vardagsarbete. 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Skolan kännetecknas av en god trivsel och eleverna känner sig trygga. Eleverna är väl insatta i mobbingens problematik och de 

visar en god vilja att arbeta med värdegrundsfrågor. När personal får kännedom om diskriminering eller kränkningar/mobbing 

så utreds de. 

I år har Gy11- reformen slagit igenom helt och vi har för första gången på Tranemo Gymnasieskola haft en riktig 

studentexamen. Gy11 har inneburit delvis nya program, nya ämnesplaner och examensmål samt ett helt nytt betygssystem. 

Medelvärdet av meritpoängen visar på en mycket marginell förbättring. (13,86 mot 13,73). Glädjande nog har skillnaden mellan 

flickornas meritpoäng och pojkarnas minskat något. I år hade flickorna 14,25 och pojkarna 13,51 jämfört med förra året då 

motsvarande siffra var 14,72 respektive 12,81. 56% uppnådde grundläggande behörighet jmf med 90% förra året. Se analys 

nedan för förklaring till detta. 

  

Skolans arbete för att nå högre måluppfyllelse har fortsatt med fokus på formativ bedömning. Fokus för utveckingsarbetet på 

lärarträffar och i ämnesamverkan har haft sin utgångpunkt i Hatties forskning och Skolverkets bok "Forskning för 

klassrummet". 

Stödinsatser görs kontinuerligt i av lärare med stöd av specialpedagog, åtgärdsprogram och i vissa fall går elever om kurser. 

Sett till antalet åtgärdsprogram som upprättats och avslutats är måluppfyllelsen god. Resultaten i NP visar dock lägre 

måluppfyllelse än betygen och behöver bli bättre. När vi nu haft HISHIS1a1 på yrkesprogrammen i tre år är en tendens tydlig. 

Kursen är svår för många att klara. 

Sammanfattande analys 

Skolans vision är att den ska upplevas som trygg och fri från diskriminering och kränkande behandling samt präglas av respekt 

för människors olikheter. För att nå visionen måste trivsel och trygghetsfrågor ständigt hållas aktuella och det är viktigt att all 

personal håller sig à jour med läget på skolan och aktivt motverkar kränkande behandling och diskriminering. 

Av vårt arbete kan vi dra slutsatsen att under lå 13/14 har av eleverna trivts (ca 95%) bra och känt sig trygga (ca 96%). Eleverna 

har känt att de fått stöd och hjälp när de berättat för personal att de känt sig kränkta, trakasserade eller diskriminerade. De fall 

av kränkningar och trakasserier som kommit till personalens kännedom har hanterats enligt skolans handlingsplan. 

Under våren 2014 startade en samverkan på lärarnivå mellan 7-9 och gymnasiet. Detta har vi för avsikt att fortsätta med nästa 

år. Arbete kring elevhälsa och lärares ledarskap i klassrummet är också något som till vissa delar sker kommungemensamt. 

Vår bedömning är att de nya ämnesplanerna innehåller högre kunskapskrav och att betygssystemet ställer större krav på 

eleven. Med det resonemanget som bakgrund har avgångseleverna nått goda resultat. Kursen i historia för yrkeseleverna har 

varit ett återkommande problem de tre åren vi haft den. Trots möjligheten att pröva eller läsa om kursen går det inte så bra som 

önskat. Detta måste vi jobba vidare med. 

Alla elever gör NP i svenska 1, engelska 5 samt matematik 1. Proven genomförs i samma årskurs. Vi kan konstatera ett mönster 

i denna grupp. Vi ser även i år att pojkar framför allt i svenska presterar på en mycket lägre nivå än flickorna. Detta är ett 

problem som visar sig redan i tidigare skolår och något vi behöver fokusera tydligare än vi hittills gjort. Detta behöver vi arbeta 

med i samverkan med grundskolan. Däremot når en större andel av pojkarna E eller högre i matematik än vad flickorna gör. 

Medan måluppfyllelsen i engelska inte skiljer sig så mycket mellan pojkar och flickor. 
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GY11:s förändrade programstruktur får också påtagliga konsekvenser för den grundläggande behörigheten hos yrkeseleverna. 

GY11 innebär till sin struktur att yrkeselever i normalfallet inte förväntas läsa in grundläggande behörighet. Vill man ha det kan 

det väljas till och ersätta andra kurser eller, vilket som är vanligast, läsas som utökat program. Det innebär då att eleven läser 

2800p i stället för 2500p. Det är en stor arbetsbelastning och speciellt kursen SVESVE03 är krävande. Kraven för grundläggande 

behörighet till högskolan har höjts så att alla elever exempelvis måste läsa 300p svenska mot tidigare 200p. Det är mot denna 

bakgrund årets siffra på 56% för grundläggande behörighet ska läsas. I Lpf 94 ledde alla program till obligatorisk 

grundläggande behörighet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Trivsel och trygghet (och därmed högre målluppfyllelse)   

Fortbilda personalen i ledarskap i klassrummet. 

Medvetandegöra personal om vikten av det relationsbyggande arbetet lärare – elev. Förtroendefulla och öppna relationer 

mellan personal och elever är av störsata vikt för att få ett bra klimat och en hög måluppfyllelse 

Fortsatt stöd till elevrådet så de kan jobba med olika elevaktiviteter såsom samarbetsövningar, tävlingar och föreläsningar med 

teman fokuserade på värdegrundsfrågor. 

Främja närvaro 

I vissa fall har vi svårt att få elever och även vårdnadshavare att komma till inbokade samtal. Hög frånvaro och/eller stora 

svårigheter är faktorer som påverkat måluppfyllelsen. Fortfarande har vi som skola behov av att utveckla arbetet gällande detta. 

Hur hittar vi grundorsaken till hög frånvaro? Hur möter vi de elever som har svårt att ta till sig kunskap i klassrummet på 

bättre sätt? Inför skolstarten utarbetas nya administrativa rutiner som ska fungera stödjande i dessa processer, speciellt gällande 

frånvaroproblematiken. 

Elevhälsa och stöd 

Det kommer nya regler 1 juli för åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Information om hur lärare ska gå till väga, 

då de upptäcker att elever är i behov av särskilt stöd kommer att ges vid skoluppstarten och upprepas vid behov. Gemensamt 

arbete med ny elevhälsoplan fortsätter nästa läsår och implementering ska ske i rutiner och vardagsarbete. 

Högre måluppfyllelse kopplat till NP och ämnesgruppernas arbete  

Här får vi komplettera med ämnesgruppernas åtgärder för högre måluppfyllele i främst svenska, engelska och matematik. 

Vi flyttar HISHIS1a1 på 50p till våren i årskurs 1 för att eleverna ska ha kommit igång bättre med gy-studierna och för att få mer 

sammanhängande undervisningstid. Det är en organisatorisk åtgärd provar för att se om vi kan nå bättre måluppfyllelse. 

Mattelyftet går igång på allvar 

Nya förstelärartjänster (3 st) 

  


