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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 

Tranemo Gymnasieskola är en liten gymnasieskola men med goda förutsättningar för bra 

studieresultat. Skolan kännetecknas av följande: 

 Närhet - Skolan betonar i sin information att den vill vara att bra alternativ till 

gymnasial utbildning för kommunens elever, inte minst genom att finnas nära. 

 Utbud - Skolans program, inriktningar och kurser är många. 

 Studiemiljö - Lokaler, personal och arbetsmiljö håller mycket god kvalitet. 

 Delaktighet - Gemenskap, inflytande samt ordning och reda är kännetecken. 

 Samverkan - Internationellt och på hemmaplan finns utbyte med skolor, företag 

och organisationer för att ge det bästa utbytet av skoltiden. Försöksverksamhet 

med gymnasial lärlingsutbildning (GLU) är en nyhet i verksamheten, för att ta 

vara på nuvarande och framtida möjligheter till utbildningsalternativ och 

profilering av skolans möjligheter. 

I skolans arbete med utveckling och arbetsplan kan man läsa följande tankegångar: 

 Vårt mål är ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt, i en studie-/arbetsmiljö som är 

tillåtande och skapar engagemang 

 Positivt bemötande, respekt och förståelse genomsyrar vår skola. Alla människor 

som arbetar, studerar eller är besökande på vår skola känner sig välkomna, sedda 

och bekräftade. 

 Studier och arbete sker så att kunskap, självkänsla, självförtroende och 

framtidstro växer hos var och en.   

 Skolans verksamhet vill tillgodose såväl framtidens krav på global kunskap som 

att vara rustad för bygdens möjligheter för företagande, arbete och fortsatta 

studier. 

 Utbildningarna skall verklighetsförankras och skolan skall ges största tekniska och 

pedagogiska förutsättningar för detta. 

 Undervisningen utgår från och anpassas till individen. Målen är tydliga, kända 

och siktar på helhetssyn.  

 Samverkan mellan skolan och näringslivet växer och tar sig nya och moderna 

uttryck och öppnar nya möjligheter för ungdomar och vuxna. 

 Kommunen ser skolan som en viktig och central aktör i utvecklingen av såväl 

individer, grupper, förvaltningar som företag och närsamhälle. 

 

1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras 

Tranemo Gymnasieskola svarar för kommunens utbildning efter den obligatoriska 

grundskolan. 

 

Ungdomar med avslutad grundskoleutbildning skall erbjudas utbildning på samtliga 

nationella program, det individuella programmet samt riksrekryterande utbildningar. 

Försöksverksamhet med lärlingsutbildning är under utveckling inom de 

yrkesförberedande programmen inom skolan. 
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Tranemo Gymnasieskola har erbjudit utbildning inom tio nationella program under 

läsåret 2008/2009. Vi har också erbjudit ett specialutformat program, TPS (Teknisk 

produktion och service) samt det Individuella programmet. 

 

Sökande till övriga nationella program hänvisas till samverkansområdets gymnasier eller 

regionens naturbruksgymnasier. 

 

De flesta elever kommer från Tranängskolan, och en mindre del från Mogaskolan i 

Svenljunga. Borås gymnasieskolor är för övriga sökande det naturligaste valet. 

 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 

Försöksverksamhet med GLU har under läsåret utformats i samverkan med kommunen, 

lokalt näringsliv och arbetslivets organisationer. Bildningsnämnden beviljades 62 

lärlingsplatser och drygt 50 elever har visat intresse för dessa i inledningen av läsåret. 

Skolans upplägg för detta första år med lärling innebär att eleven i huvudsak gör sin 

praktik under år 2 och 3. En förnyad ansökan under våren-09 om platser för start 

nästkommande läsår gav oss 30 nya platser inför läsåret 2009-2010. Påfrestningar på 

ledningsorganisationen med sjukdom och förändringar har dock påverkat möjligheter för 

kontinuitet i uppbyggandet av lärlingsutbildningen. Se även avsnitt  

Under året har vi startat ett EU projekt med syfte att öka kompetensen hos 

omsorgspersonalen i Tranemo Kommun. Projektet initierades genom en pilotstudie under 

föregående läsår. Studien gav Tranemo 2,3 miljoner i bidrag från EU. Projektet pågår i 2 år. 

Den internationella profilen har stärkts Vi har också genom idogt arbete för att öka 

skolans utvecklingsresurser fått gehör för det internationella lärandet och lyckats engagera 

Stiftelsen Sparbanken Tranemo så att den under 3 år sammanlagt kommer att bidra med 

sammanlagt 1,2 miljoner kr till omkostnaderna vid utomlands förlagd verksamhet, vilket 

möjliggör en fortsatt ”internationell profil”. 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 

kvalitetsredovisningen 

Redovisningen av verksamheten är en process och sker enligt skolverkets råd och 

anvisningar. Förbättringar av underlag och redovisningssätt sker kontinuerligt. 

Kvalitetsarbetet har under läsåret stärkts ute i verksamheten. Arbetet med 

kvalitetsredovisning för alla program- och ämneslag sker systematiskt. Alla enskilda och 

grupper av lärare har bidragit till beskrivningar och redovisningar av kvalitetsaspekter. 

Fyra tillfällen under hösten och våren har använts till att arbeta med utvecklingsplan, 

arbetsplan och arbete med material till kvalitetsredovisningen. Endast en mindre del av 

verksamhetens alla delredovisningar kan redovisas här. 

 

Ett strukturerat arbete leder till ökad medvetenhet om utvecklingsmål och behovet av 

utvärdering och förbättringar. All personal görs kunniga om de mål och prioriteringar 

som fastslagits men verksamheten är utsatt för många och olika krav vilket gör att man i 

den löpande verksamheten kan behöva omprioritera bland målen. 
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Underlag för läsårets redovisning kommer från skolans elevdatabas, enkätmaterial och 

program-/ämnesgrupper eller enskilda medarbetares och elevers uttryckta uppfattningar. 

Enkäter och personalens utvärderingsarbete finns i skolans planering för skolutveckling. 

Vi använder oss bl.a. av ett mycket flexibelt enkätprogram med all nödvändig potential för 

all utvärdering och som också kan användas av mottagare utan e-postadresser vilket ger 

möjligheter att nå fram till alla som är berörda. 

 

Omsättning av personer inom ledningen under senare år och omorganisation innebär att 

kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning sker som en process i en ”lärande organisation” 

där det finns utrymme att göra erfarenheter och för förbättringar över tid av rutiner och 

kompetens för området. 

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som 

genomförts för att förbättra verksamheten. 

Våra egna mål fram till och med 08/09 

Kvalitetsredovisningarna från 2005-2006 och 2006-2007 Var en del av rutiner och metoder 

för att formulera utvecklingsmål. Från redovisningsområdenas ”Åtgärder för fortsatt 

utveckling” hämtades det som hade förbättringspotential och sammanställdes i en 

utvecklingsplan. Tillsammans med utvecklingsområdena sammanställdes en lista med 

prioriterade mål. Utvecklingsplanen för perioden 2007-2009 prioriterar i tabellen 

redovisade utvecklingsbehov fram till och med läsåret 2008/2009. Utvärdering är gjord i 

form av personalenkät i maj 2009. 

Tabell 3 

Prioriterade utvecklingsområden under läsåret 2007-2008 - utvärderingsresultat 

Personalen har fortsatt sitt kvalitetsarbete enskilt och i grupper 1 1 4 7 15 13 4,78 

Särskild satsning på matematikutveckling har startat, piloter utbildats 3 1 26 4 4 3 3,34 

Styrdokumentens målstyrning har tydliggjorts och förstås av lärarna 2 5 12 8 11 3 3,73 

Utvecklingsarbete inom ”Likvärdig bedömning och betygssättning” har startat 2 3 4 3 15 14 4,66 

Arbetet med ”normer och regler” har startat på skolan 1 4 10 9 12 5 4,02 

Likabehandlingsplanearbetet har fortsatt under läsåret 1 0 3 8 19 10 4,8 

Verktyg för att stärka elevens självkänsla och tilltro till den egna förmågan har 
tagits fram 2 5 16 12 6 0 3,37 

Elever har fått möjlighet att öka sina möjligheter att ta eget ansvar för sina studier 2 2 11 13 6 7 3,98 

Lärarna har påbörjat den kommungemensamma kompetensutvecklingen PIM 1 0 5 6 11 18 4,95 

Planeringen för och medverkan av specialpedagog i vardaglig undervisning har 
skett 4 6 17 9 6 2 3,17 

Speciallärarresurs har tillförts som komplement till specialpedagogens 
verksamhet 2 5 15 4 8 7 3,78 
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Prioriterade utvecklingsområden under läsåret 2008-2009 - utvärderingsresultat 

Kvalitetsarbete individuellt och i arbetsgrupper fortsätter och utvecklas 0 7 8 15 7 6 3,93 

Matematikutvecklare arbetar för ökad måluppfyllese i matematik 0 0 2 3 2 1 4,25 

Arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning fortsätter, nya kontakter knyts 0 2 7 12 8 7 4,31 

IV-programmets mentorskap och ämnesundervisning utvecklas för ökad 
måluppfyllelse 0 0 5 2 2 3 4,25 

Utveckling av målstyrningen utifrån styrdokumenten har påbörjats 0 0 9 9 6 8 4,41 

Arbetet med skolans normer och regler har fortsatt och utvecklas 1 5 8 9 10 7 4,08 

Utveckling av verktyg för att stärka elevens självkänsla och tilltro har fortsatt och 
utvecklas 2 3 7 12 6 4 3,85 

Arbetet med att stärka elevens möjligheter och lust att ta ansvar för det egna 
lärandet har fortsatt och utvecklas 2 1 8 12 8 6 4,11 

Arbetet med att utveckla stödorganisationen och samverkan mellan special-
lärare/pedagog och lärare har fortsatt och utvecklas 2 5 9 8 5 5 3,71 

Arbetet med att stimulera entreprenörskap och internationalisering har påbörjats 0 4 8 6 6 9 4,24 

PIM fortsätter och fler personal examineras 1 2 1 9 3 8 4,46 

Arbetet med att utveckla ”framtidsarbetet” med marknadsföring och samverkan 
med grundskolor har påbörjats 2 5 7 11 3 7 3,83 

 

Åtgärder/ insatser som gjorts för att nå målen: 

Vart och ett av de i utvecklingsplanen prioriterade områdena har inneburit särskilda 

satsningar enligt planens tidsperioder. Huvudområdena har varit "Kunskaper", "Normer 

och värden", "Pedagogisk verksamhet" och "Kvalitetsarbete". Flera av 

utvecklingsområdena finns med under några år. Bland dessa utmärker sig 

”matematikutveckling” och ”elevers eget ansvar för studierna” positivt liksom 

specialpedagogens arbete ute i verksamheten, medan personalen upplever att 

utvecklingen av kvalitetsarbetet inte når samma framgång. Trots detta har fler 

kvalitetsredovisningsbidrag än någonsin inkommit. Kompetensutvecklingen har fortsatt 

inom området ”Normer och värden” genom projektet "Det goda arbetslivet - Den goda 

skolan", ett värdegrundsprojekt med mål att tydliggöra lärares uppdrag parallellt med att 

skapa insikt om betydelsen av medarbetarens alla kompetenser för honom/henne själv, 

organisationen och därmed för utförandet av uppdraget. Uttryck som kännetecknar 

projektet är "Det lyser i lärarens ögon" och har sin motsvarighet i målbildens uttryck, "Det 

lyser i elevens ögon"! 

Dessa begrepp beskriver väl projektets inverkan, vilken bedöms som stor på alla de 

utvecklingsmål som finns under begreppet Normer och värden. Betydelsen för den 

pedagogiska verksamheten, undervisningen och bemötandet mellan personalen och 

personal och elever är upplevelsemässigt påtaglig. Det slutliga målet är en 

kunskapsmässigt större måluppfyllelse i verksamheten. Utvärdering kommer att ske vid 

projektets slut. 

 

Satsningen på ”Likvärdig betygssättning” har genomförts såsom kompetensutveckling bl. 

a. genom erfarenhetsutbyte med Kunskapskällan i Herrljunga. Denna samverkan och 

fortsatt internt arbete under läsåret 08/09 ger en positiv värdering av arbetet. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Inför starten 08/09 anställdes 12 nya pedagoger (ca 20 % av personalen). Detta färgar av sig 

i vårt arbete kring prioriterade mål då ny personal skall sättas in i rutiner, program- och 
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ämneslagen arbete. En del ”gamla” pedagoger som varit föräldralediga och/eller 

tjänstelediga återkom vilket har betydelse för enkätsvaren. 

 

De flesta siffror pekar uppåt jämfört med året innan. Undantagen är ”Likvärdig 

bedömning”, ”Kvalitetsarbetet” och ”PIM examinationen”, men innebär en värdering av 

hur dessa arbeten har fortskridit. 

 

Diskussioner kring ”likvärdig bedömning” pågår i ämnesgrupperna men ett mer samlat 

grepp krävs framförallt gällande kontinuerliga kontakter med andra skolor i de fall 

ämnesgrupperna är för små. Ett mer utvecklat arbete kring sambedömning inom kurser 

och ämnen initierades redan under 08/09 och fortsätter under 09/10. 

Likvärdig betygssättning har resulterat i större medvetenhet om svårigheterna liksom 

likheterna i att sätta betyg på olika skolor. Avståndet gör dock kostnader i tid är 

besvärande. Initiativ för samarbete med skolor på närmre håll har tagits under läsåret.   

 

Under året har vi använt fyra tillfällen för kvalitetsarbete i hela organisationen, men är 

resurskrävande för mer genomgripande arbeten. Utvecklingen av detta får ses över tid.  

 

Nya utvecklingsområden under 08/09 var ”IV-programmets mentor”, ”Entreprenörskap 

och internationalisering” samt ”Framtidsarbetet och samverkan med grundskolan”. 

Samtliga visar mycket goda värden utom det sistnämnda men visar att arbetet påbörjats. 

Förnyelsen av hemsidan har intensifierats men innebar också stora problem. Initiativ för 

samverkan med grundskolan inom matematikämnet resulterade i att en gymnasielärare 

möter och undervisar grundskoleelever, intresserade av gymnasiets matematik. 

Gymnasiets studie- och yrkesvägledare har funnits till hands i vissa frågor för 

grundskolans räkning. 

 

Man bör nog se utvärderingarna av delvis olika områden för olika år som en fingervisning 

huruvida arbetet och målen hålls levande, inte som ett precist mått på hur väl vi lyckats i 

den ena eller andra detaljen. Sammanfattningsvis bedömer vi utvecklingen som påtagligt 

positiv i de flesta avseenden ovan. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utvecklingsplanen för åren 2008-2010 har för läsåret 2009-2010 följande prioriteringar 

förutom de redan beskrivna vilka startats under läsåret 2008-2009: 

 

 Öka måluppfyllelsen i samtliga kärn- och karaktärsämnen  

 Kartläggning av modersmålsundervisning och behov av studiehandledning  

 Erbjudande av modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska 2 

 Utöka samverkan över ämnesgränserna inom Gymnasieskolan 

 Effektivisering av administrativa rutiner 

 Förtydliga kopplingen mellan undervisningen och olika typer av mål för 

eleverna  

 Utveckla samarbetet med högstadiet gällande överlämnandekonferenser, 

ämnessamverkan samt utnyttjandet av idrotts- och simhall 

 Undersöka olika möjligheter till finansiering av de internationella inslagen på 

skolan 

 Utveckla kontakten mellan hem och skola 

 Fortsatt utveckling av likvärdig bedömning och betygssättning 

 Fortsatt utveckling av stödorganisationen 

 PIM fortsätter och fler personal examineras 
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Vissa av prioriteringarna formuleras på annat sätt än i utvecklingsplanen och kan där ses 

som mer preciserade. Detta gäller bl.a. måluppfyllelsen i samtliga karaktärs- och 

kärnämnen och samverkan i olika former. 

 

Utvecklingsgruppen har också organiserats om inför läsåret 09/10 och består nu av 

samtliga programansvariga. Syftet är att stärka kopplingen mellan utvecklingsgruppen 

och program- och ämnesgrupper. Skolans utvecklingsgrupp ska spela en betydelsefull roll 

för att engagemanget för det gemensamma uppdraget ska öka och kan bli en motor i 

utvecklingen av ”Den goda skolan”. 

 

Framtidsfrågorna, t ex GY2011, kommer att vara alltmer i gymnasiets fokus under nästa 

läsår, för att kunna skapas förutsättningar för en livskraftig gymnasieskola på orten som 

kan uppvisa god kvalitet och goda resultat. Detta kräver betydande resurser i form av 

kompetensutveckling för personal och arbetstid för omställningsprocesser i verksamheten. 

Det känns viktigt för alla i verksamheten som ska engagera sig i framtidens skola att 

adekvata och tydliga beslut om utbud och verksamhet tas och med rimliga villkor att 

kunna genomföra dem. 

4 Förutsättningar 

4.1 Elever 

Tabell 4.1 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet elever totalt 373 377 409 

Antal elever med annat modersmål än svenska    

Antal elever med annat modersmål än svenska som 

får modersmålstöd i skolan 

0 0 0 

 

Analys och kommentarer: 

När det gäller modersmål är det fortfarande ett område för utveckling på skolan. 

Skolverket påpekade att det inte finns några tydliga rutiner att inventera behovet av 

modersmål och studiehandledning. Detta läsår har en förbättrad kartläggning gjorts och 

under innevarande år har det bedrivits modersmålsundervisning enligt behoven, dock 

utan budgeterade medel. Alla elever inventeras med avseende på modersmålsbehov 

under de första skolveckorna i år 1, men behoven är svåra att bedöma i förväg. Önskemål 

finns om att modersmål i fortsättningen skall väljas redan i websöket till gymnasiet. 

Rektor för modersmål för grundskolan kan ge en bild av modersmålsbehovet i tidigare 

skolår och har kompetensresurser inom sin organisation. Den enskilda elevens önskemål 

om sådan undervisning/handledning är dock svårbedömd före gymnasiestarten. 
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4.2 Personal 

Tabell 4.2 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever  10,3 9,2 9,4 

Antalet i skolan verksam personal 

(heltidstjänster) per 100 elever 

11,9 11,6 11,3 

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning avsedd för den undervisning 

de i huvudsak bedriver. 

67 68 83 

Antal lärare med specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 hp 

1 1 1 

Antal personal per skolledare 33 25 30,7 

Antal elever per studie- och yrkesvägledare 490 405 4091 

 

Analys och kommentarer: 

Antal anställda i verksamheten har ökat främst genom att vux-verksamheten ökat kraftigt 

(se kvalitetsredovisning vux). Detta har stor betydelse för ungdomsgymnasiet då 

verksamheterna är integrerade, främst inom vuxenutbildningarna ”omvårdnad” och 

”KAG”. Antal huvuden per skolledare är enligt organisationsplanen ca 25, men beroende 

på ledarbrist och sjukdom under stora delar av läsåret, i praktiken betydligt fler. Antal 

personer som arbetat i verksamheten under läsåret var ca 70 exklusive ledning och 

tjänstlediga. Till detta kommer samarbete med Samhällsbyggs personal för städ och 

bespisning. Den komplexitet som finns gör att siffrorna är osäkra. 

4.3 Ekonomiska resurser 

Tabell 4.3 

Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 

 Gymnasieskolan 73 101 73 028 72 358 

 
Resultat: 

”Område gymnasium” har haft en budgetram på 51 753 tkr i budget 2008 och 51 565 tkr i 

budget 2009. 

Undervisningskostnaden per elev var i genomsnitt 2006/47 708 kr, 2007/46 819 kr och 

under 2008/46 545 kr. Totalkostnaden per elev framräknad enligt SCB:s anvisningar var 

2006/91 986 kr, 2007/94 995 kr och under 2008/97 921 kr. 

 

Analys och åtgärder för fortsattutveckling: 

Undervisningskostnaden och den totala kostnaden per elev exklusive lokaler har under de 

tre senaste åren minskat men är fortfarande högre än jämförbara kommuners inom 

                                                                 
1 Reservation för antalet måste göras eftersom SYV också betjänar Komvux, SFI samt övriga i kommunen 
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Sjuhäradsområdet. Störst betydelse har utbudet som är stort och innebär lägre 

fyllnadsgrad i undervisningsgrupperna. Det finns fortfarande en osäkerhet i bedömning 

och beräkning av ungdomsgymnasiets kostnader visavi vuxenutbildningens kostnader 

p.g.a. integrationen dem emellan. På detta område sker hela tiden en förfining av metoder 

och rutiner för kostnadsberäkning. Totalkostnaden per elev inklusive lokalkostnader har 

ökat märkbart. 

Bärbara datorer till alla elever innebär nästa läsår ett ”Mini-PC-koncept” inklusive support 

mm, en minskning av både drifts- och kapitalkostnader till ca hälften per bärbar dator. 

4.4 Materiella resurser 

Tabell 4.4.1 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet datorer för elevbruk  465 451 4802 

Antalet elever per undervisningsdator 0,84 0,87 0,81 

 

Kommentar/analys: 

Se under Läromedel nedan. 

 
 

 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek läromedel , 

och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 

      

Tabell 4.4.2 

 1 2 3 4 5 6 

Skolans lokaler stöder och underlättar en varierad pedagogisk 

verksamhet anpassad efter såväl den enskilde elevens behov som 

klassens och olika gruppers 

0 4 1 7 28 8 

Våra lokaler är säkra och i gott skick  0 1 0 4 22 21 

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö  19 7 1 4 10 6 

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel  0 1 2 7 21 16 

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer  2 1 1 4 20 20 

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs  2 2 1 3 18 22 

Elever och lärare har tillgång till bibliotek och de tjänster som ett 

bibliotek kan erbjuda  
0 0 1 1 16 31 

 

                                                                 
2 Varav 382 bärbara datorer, 12 terminaler och 86 salsdatorer 

Värdera enligt följande skala: 

1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 

2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 

3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 

4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 

5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 

6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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Resultat: 

Som siffrorna ovan visar så ligger vi långt fram gällande alla faktorer. Det betyder att vi 

kan anse oss ha lyckats i skapa och behålla läromedelskvalitet i verksamheten. Detta 

gäller dock ej utomhusmiljön som upplevs som mindre användbar.  

Läromedel inklusive datorer 

Skolan är väl utrustad och läromedelsresursen är fortfarande acceptabelt god. Inför 2009 

gjordes en kraftig besparing på läromedelssidan genom att anslagen minskades trots att 

elevantalet ökade. Fortsättningsvis bör dock läromedelsresurs per elev bibehållas om 

elevantalet ökar för att kunna följa andra skolor i fråga om läromedelskvalitet. 

 

Alla elever i åk 1 har försetts med bärbara datorer vid starten av läsåret sedan 2005 och 

varje år därefter. Läsåret 2008/2009 var det sista av planerade tre års satsningar. Under 

läsåret har utvärderingar om bärbara datorers betydelse för skolan, eleven och lärandet 

skett och visar på olika sätt att betydelsen i undervisningen har ökat. 

 

Konsekvenserna för skolans rekrytering av elever av denna satsning är svårbedömd men 

skall inte underskattas och ligger i tiden då alltfler skolor gör liknande satsningar. 

Resursåtgången för en fortsatt satsning på bärbara datorer jämfört med att enbart 

tillgodose behovet av datorer på gymnasieskolan med stationära blir klart mindre med det 

nya ”Mini-PC-konceptet”. 

 

Datortätheten är vid läsårsslutet marginellt förändrad jämfört med de föregående åren. 

Antalet bärbara datorer i drift bland eleverna är ca 380st. Nödvändig förnyelse av delar av 

den kvarvarande stationära datorparken är nödvändig för viss programvara och 

verksamheter, t ex publika datorer, medieprogrammet och vuxenutbildningen och följer 

planen för sådana investeringar. 

  

Skolans bibliotek är en mycket viktig del av läromedelsresursen. Det fungerar bra, är 

välutrustat och används flitigt av elever och lärare. 

 

Lokaler 

De miljömässiga förutsättningarna är goda för ett elevantal en bit under 400 elever. Årets 

elevantal med drygt 400 elever har antytt att det sociala klimatet hårdnat något. De 

gemensamma utrymmena är hårt ansträngda och kan vid ytterligare ökning resultera i 

ökat antal störningar och konflikter. Svagheten lokalmässigt är gemensamma 

aktivitetsutrymmen (utöver att ”läsa”) vilket har påpekats av elever och personal vid flera 

tillfällen. 

 

Ändamålsenliga lokaler och god utemiljö som ger en trivsam atmosfär, ökar 

förutsättningarna för en bra konkurrenskraft. Trängsel och konflikter har motsatt verkan. 

Medborgarhuset är en nödvändig tillgång med sin matsal, biosalong (aula) och andra 

utrymmen för Lärcentrum, Skriv‐ och Lässtuga, skolhälsovård och musikövningsrum. 

Medborgarhuset är en oundgänglig lokaltillgång. 

 

Lokaltillgången generellt är dock ansträngd och schemabeläggningen har ökat. I vissa fall, 

t ex för specialbehov såsom kemi- och fysiksalar med särskild utrustning, är beläggningen 

inte acceptabel enligt normen för schemaläggning och andra behov såsom städning etc. 

Lokalbelastningen har ökat successivt då elevantalet ökat. Schemalagda lektioner i 
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biosalong och konferensrum förekommer ofta vilket är hindrande för aktiviteter som t ex 

konferenser för gästande grupper m fl. 

Behovet av ytterligare lokaler kan tillfälligt tillgodoses genom övertagande av lokaler i 

Sveaborg från grundskolans verksamhet, bl. a. bättre anpassade lokaler för ökande vux-

verksamhet. Kursutbud och tidigare studieplanering för elever/ grupper har setts över 

men försvårar ännu schemaläggning och lokalsituation. 

 

Lokalsituationen inför nästa läsår kan betecknas som ”trång” men tillfälliga lösningar har 

arrangerats. Hyreskontraktet för byggprogrammets lokaler är förnyat liksom för lokaler 

för elprogrammet. Gymnasie- och komvuxverksamhet i Sveaborg beror dock på 

kommunens projekt ”Biblioseum”. 

 

En prognos inför nästa läsår 09/10 visar att flera salar måste till om prognosen slår in – 

över 410 elever på ungdomsgymnasiet. Prognosen grundas på insatser för rekrytering 

men är osäker. Det är osäkert hur en ny gymnasiereform, GY2011, kommer att påverka 

lokalbehovet framöver, liksom den prognostiserade minskningen av elevunderlaget de 

närmaste åren.  

 

Utomhusmiljön utnyttjas inte, det saknas naturliga samlingspunkter och attraktiva 

sittplatser. Det är mycket väderberoende. Hade det funnits något område med tak, ett 

atrium eller dylikt hade det varit lättare att utnyttja området. 

Eleverna tolkar gränserna för rökningsförbudet flytande vilket skapar onödiga konflikter. 

 

Arbetsplatsförlagd undervisning 

Alla nationella och specialutformade yrkesprogram har kravet på sig att förlägga minst 

motsvarande 15 heltidsveckor ute på arbetsplatser. Den nya försöksverksamheten med 

lärlingsutbildning tredubblar detta mått under de tre skolåren. Traditionell APU byter här 

benämning till APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

 

Tillgången på APU‐platser varierar mellan de olika nationella programmen. 

Tillgången inom industrisektorn (TPS) är i dagsläget i balans med programmets aktuella 

storlek. Medie‐ och Elprogrammen har begränsade möjligheter att få fram platser. 

Detsamma gäller också området turism inom Handelsprogrammet. Övriga program har 

inte känt av några påtagliga problem med APU‐platser. 

 

Försöksverksamheten med lärlingsutbildning ställer nya och långtgående krav på 

samverkan om praktikplatser, s.k. APL (”ArbetsPlatsLärande”). Denna verksamhet 

konkurrerar i viss mån med de nationella programmens behov av APU 

(”ArbetPlatsförlagdUndervisning”). 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Behovet av eventuellt tillskott av lokaler inför läsåret 2009/2010 ska ytterligare utredas när 

elevantalet för kommande läsår är känt. Ytterligare översyn och åtgärder kan behövas. 

 

Förbättringar av administrationens datorprogram, t ex planeringsmoduler och 

schemaprogram har genomförts i slutet av läsåret och kommer på sikt att underlätta 

planeringen och eventuellt möjliggöra större flexibilitet i organisation och 

resursutnyttjande. Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för av kansli och skolledning 

behövs. 
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5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 

5.1.1 Våra egna mål för 08/09: 

Tydliggöra läroplansmålen i allmänhet och arbeta med värdegrunden, i synnerhet 

 Förhållningssätt, förväntningar och bemötande 

 Tydliggöra de etiska och moraliska värderingarnas betydelse i den praktiska 

skolvardagen 

 Aktivt arbete med skolans normer och regler 

 Utveckla verktyg så att elevens självkänsla och tilltro till den egna förmågan stärks 

 Öka möjligheterna för eleven att ta ansvar och ha inflytande över sina studier 

 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning): 

Genomgripande kompetensutvecklande insatser sker i värdegrundsfrågor. Projektet ”Det 

goda arbetslivet – Den goda skolan”, har mål att tydliggöra personalens uppdrag parallellt 

med att skapa insikt om betydelsen av medarbetarens alla kompetenser för honom/henne 

själv, organisationen och därmed för utförandet av uppdraget. Uttryck som kännetecknar 

projektet är ”Det lyser i lärarens ögon” och har sin motsvarighet i målbildens uttryck, ”Det 

lyser i elevens ögon” och innebär ett arbete med alla de fem ovan angivna 

utvecklingsområdena. 

 

Resultat: 

Se tabellerna 3.1 och 5.1.3 

Analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Kompetensutvecklingsinsatsen ”Det goda arbetslivet – Den goda skolan” är en för skolan 

gemensam och avgörande del av arbetet med värdegrundsfrågorna och har spelat mycket 

stor roll för såväl den enskilda utvecklingen av anställda som för organisationen. 

Bedömningen att värdegrundsarbetet måste börja med personalen står sig. Denna typ av 

utvecklingsprocess där individuella värderingar, vanor och beteenden ska synliggöras för 

att kunna bearbetas tar lång tid och kan inte forceras. Metoderna som används är såväl 

föreläsningar som individuella utvecklingsinsatser, enskilda samtal och i par, 

arbetsuppgifter, auskultationer hos varandra mm. Ett av delmålen är att ge förutsättningar 

för att kunna bli ”expert” på att kunna beskriva sin egen didaktik teoretiskt och praktiskt. 

Underhandsutvärderingar visar att satsningen både upplevs mycket positivt och har stor 

betydelse för den enskildes utvecklingsmöjlighet. Detta är en stark indikator på att 

värdegrundsfrågorna har fått genomslag och anses viktiga och möjliga att arbeta med – 

den viktigaste förutsättningen för genomslag i verksamhetens arbete med ”normer och 

värden”. Satsningen på denna kompetensutveckling anses avgörande och planeras att 

fortsätta. En djupare analys av betydelsen för de ovan angivna utvecklingsområdena i hela 

verksamheten ska göras senare. 
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5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

 

Arbetet med likabehandling 

Skolans Likabehandlingsplan ligger till grund för arbetet med normer och värden. Denna 

kommer att revideras i början av ht 09. 

 

Även i år har alla elever i åk1 fått information om Likabehandlingslagen och skolans plan 

av Likabehandlingsgruppen. Diskussioner har skett på klassråd i alla klasser och 

trivselenkäten har besvarats. På utvecklingssamtalen, som sker en gång/termin, diskuteras 

trivsel och trygghet. I åk 1 tar skolsköterskan upp specifikt om mobbing och kränkningar 

med varje elev.  

 

Alla elever och all personal har fått information om skolans nya Likabehandlingsplanen. 

En kort information av skolans likabehandlingsarbete finns på hemsidan.  

 

Representanter ur Likabehandlingsgruppen har gått en 7,5 p kurs på högskolan; Mobbing- 

skolpraktik och forskningsperspektiv. Utbildningen resulterade i bl. a. en revidering av 

skolans Likabehandlingsplan. 

 

Resultat/analys 

Förutom enkätundersökningen och enskilda samtal har vi genom diskussioner i klasserna 

försökt skaffa oss en bild av var kränkningarna och mobbingen sker, hur man kränker 

varandra och mellan vilka det sker. Vad som ska göras när kränkningarna uppstår och hur 

skolan ska jobba förebyggande. De kränkningar/mobbning som kommit till personalens 

kännedom har retts ut under läsåret i första hand av klf och ett par fall har retts ut av klf 

och likabehandlingsgruppen.  I samtal med elever som känt sig utsatta är det alltid viktigt 

att utgå ifrån den enskilde elevens upplevelse av kränkningen.  

 

Likabehandlingsgruppen har i år använt sig av enkätprogram för ifyllande och 

bearbetning av trivselenkäten. Det har varit en mycket snabb enkätbearbetning. Vi 

bedömer att ifyllandet på datorn lett till att det är en liten del elever som varit oseriösa i 

sina svar. Det är därför viktigt att se enkätundersökningen som en del i kartläggningen av 

trivsel och trygghetsfrågorna. Det viktigaste redskapet är det enskilda samtalet med 

respektive elev. 

 

80 % av eleverna har besvarat enkäten. Av svaren i enkätundersökningen kan vi utläsa att 

det inte skett så stora förändringar i trivsel och känslan av trygghet på skolan sedan förra 

läsåret. 

De flesta elever trivs bra på skolan. Det är 2 % som trivs mycket dåligt (finns ingen större 

skillnad könen emellan). Majoriteten av elever känner sig också trygga. 

På frågan om de känt sig mobbade under läsåret så svarar 8 % att de känt detta, vilket är 

en ökning sedan förra läsåret. Det är fler pojkar än flickor som svarat att de känt sig 

mobbade. Mobbingen har mestadels ägt rum i allmänna utrymmen, men 7 elever har 

svarat att det hänt i klassrummet. Om lärare varit i klassrummet när detta skett kan vi ej 

utläsa ur enkäten. 

En ny fråga i årets enkät är ”Har du under detta läsår blivit kränkt, dvs. illa behandlad av 

någon elev på skolan?” Här svarar 3 % att så varit fallet och det är pojkar som upplevt 

detta mest. Vi ställer även frågan om eleven upplevt att någon personal kränkt. Här svarar 

åter 3 % att de känt så och det är åter pojkar som upplever detta mest. 
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En annan ny fråga är om eleven känt sig diskriminerad utifrån någon av de fem 

diskrimineringsgrunderna dvs. kön, sexuell läggning, religion, etnisk och kulturell 

tillhörighet samt funktionshinder. Här svarar 5 % att de känt detta.  

 

Enkätundersökningen ger oss en fingervisning av läget på skolan och slutsatsen vi kan dra 

är att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling behöver fördjupas. Dock 

ställer vi oss något frågande om tillförlitligligheten - kan den förbättras inom vissa 

elevgrupper genom ett annorlunda genomförande av enkätbesvarandet. 

 

Åtgärder 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 ajour med läget på skolan och aktivt motverkar kränkande behandling 

och diskriminering.  Skolan har idag en god trivsel och eleverna känner sig trygga. De är 

väl insatta i mobbingens problematik och de visar en vilja att arbeta med 

värdegrundsfrågor. När personal får kännedom om kränkningar/mobbing så utreds dessa. 

Detta läsår har försök gjorts att starta upp ett mer metodiskt värdegrundsarbete på 

klassrådstid.  Detta arbete kommer att fortsätta. Under läsåret 09/10 kommer fokus att 

läggas på respekten för människors olikheter och lika värde, rasism och 

främlingsfientlighet.  

5.1.3 Självvärdering enligt BRUKskalan  

(se sid 11 för värderingsskala) 

Tabell 5.1.3 

Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas till 

BRUK A 2.8, A 2.9 

1 2 3 4 5 6 

Vi i personalen arbetar för att främja och skapa en social miljö som är fri från 

all form av kränkande behandling 
0 1 0 8 16 23 

Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling och tar 

ansvar för åtgärder och uppföljning av sådana fall  

0 1 1 5 21 21 

Alla i skolan respekterar andras egenvärde 1 3 3 6 27 9 

Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar 4 2 4 11 26 1 

 
Resultat: 

Genomgående är uppfattningen att skolan arbetar väl med likabehandlingsplanen, dock 

finns det några som anser att orden ”alla” och ”ingen” inte stämmer med verkligheten i 

påstående 3 resp. 4. 

Analys: 

Genomsnittsvärdena är höga och skolan kan anses arbeta väl med likabehandlingsplanen, 

men att signalerna om att alla inte respekterar varandra och att någon kan ha varit utsatt 

för kränkningar bör tas på allvar. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Det finns anledning att undersöka vad som ligger bakom det faktum att några inte helt 

håller med i påstående 3 resp. 4, samt förtydliga likabehandlingsplanens krav på 

rapportering mm. Troligt är att de kända fall av kränkningar som funnits representerar 

dess omdömen. 

5.1.4 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående normer 

och värden. 

Resultat, analys och åtgärder redovisas i avsnitt 5.1.2 

5.2 Kunskaper – Utbildningsresultat 

5.2.1 Resultat i de nationella proven och betyg 

Tabell 5.2.1 

Resultat i de nationella proven 

Andel elever som uppnått 

 minst Godkänt i.. 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Svenska   85   87   92 

Matematik   85 88 85 87 91 92 91 

Engelska   95   97 93 94 94 

BETYG          

Andel elever som fullföljt ett nationellt 

gymnasieprogram efter tre års studier 
54 46 92 40 52 92 92 98 95 

Andel elever som fått minst betyget 

Godkänt i slutbetyg i samtliga kurser 

som ingår i studieplanen 

53 47 53 35 67 53 70 70 70 

Andel elever som under läsåret gått 

från IV/PRIV till nationellt program 
        43 

Andel elever med slutbetyg som ger 

grundläggande behörighet till 

högskolestudier 

54 46 92 78 84 81 86 88 87 

Andel sökande till högskola          

Genomsnittligt betygsvärde i samtliga 

elevers slutbetyg 
  13,79 11,52 14,42 13,13 12,66 14,09 13,27 
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Genomsnittligt betygsvärde för varje 

program i slutbetyg 
Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Barn- och fritidsprogrammet 8,23 14,23 13,23 - 14,95 14,95 - 14,00 14,00 

Byggprogrammet - - - - - - 14,34 11,91 14,1 

Elprogrammet 11,65 13,24 11,78 9,62 - 9,62 10,69 - 10,69 

Handels- och adm.programmet 11,20 13,86 11,33 11,37 13,12 12,77 11,51 13,55 12,60 

Medieprogrammet 13,07 11,67 12,37 10,11 11,59 11,05 9,73 5,42 8,65 

Naturvetenskaprogrammet 16,22 18,10 17,12 17,42 16,97 17,13 17,24 16,52 17,03 

Omvårdnadsprogrammet - 13,35 13,35 10,59 9,95 10,09 - 10,08 10,08 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,68 13,99 14,16 13,44 15,40 14,78 13,42 14,49 14,08 

Teknikprogrammet 12,27 - 12,27 - - - 12,75 - 12,75 

Teknisk produktion och service 

(TPS) 
9,34 - 9,34 9,46 - 9,46 9,85 - 9,85 

 

Resultat: 

Analysen gäller helt genomförda Nationella Prov av elever, som slutfört kurserna d.v.s. 

fått kursbetyg Vt. -09. Observera att det inte framgår i statistiken vilka eller hur många 

elever, som har läs- och skrivsvårigheter eller olika diagnoser och därmed fått kursbetyg 

enligt PYS-paragrafen. Det framgår inte heller hur många som är PRIV-elever. 

 

Glädjande kan man se i tabellen att resultaten för nationella prov i Sv. B, Ma A och En A 

samtliga utom En A har högre måluppfyllelse 2008/2009 än föregående år. Svenska och 

matematik har båda ett resultat på 91 % godkända eller bättre. När det gäller engelska så 

har värdet nu fallit tillbaks till tidigare nivå d.v.s. med 3 procentenheter jämfört med 

föregående läsår. Ett resultat på 94 % får dock anses som mycket bra. Ett fåtal elever har 

fått förlängd studietid.  

 

Skillnaderna mellan Matematik, Svenska och Engelska i resultat och måluppfyllelse 

minskar. Trotts det når inte alla elever upp till målen. En förklaring kanske man kan finna 

vad gäller svenskan i att skolan, vare sig gymnasiet eller högstadiet, inte har haft 

genomgående särskild undervisning för elever med svenska som andra språk. De har i de 

flesta fall ingått i den ordinarie svenskundervisningen.  

 

När man analyserar betygsvärdena för avgångseleverna finns det flera saker att uppehålla 

sig vid. En förklaring kräver dock siffrorna först. Varje betyg genererar en sifferpoäng;  

G=10p,  

VG=15p  

MVG= 20p  

För att få fram betygsvärdet summeras poängen och delas sedan med antalet kurser.  

 

Anmärkningsvärt är att resultatet på det yrkesförberedande programmet TPS ligger på 

eller under ett G i genomsnitt. Detta innebär att man har problem med måluppfyllelsen i 

mer än kärnämnen, eftersom dessa bara är 750 av 2500p.  
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Även Omvårdnadsprogrammet ligger lågt, bara strax över G-snittet. När det gäller EC och 

TPS är det delvis en förbättring jämfört med förra året. Medan TPS gjort en mindre ökning 

så har EC ökar med en hel meritpoäng. Trots att måluppfyllelse i karaktärsämnena har 

varit ett prioriterat område har vi inte nått ända fram. EC och TPS har varit och kommer 

att vara framöver att utvecklingsområde då de separerats lokalmässigt p.g.a. 

arbetsmiljökrav och stora kvalitetstörningar i undervisningshänseende. EC har dessutom 

varit utsatt för lärarbyten under en tid som inverkat på måluppfyllelsen.  

 

Direkt negativt är Medieprogrammet som fallit från i stort sett G till en bra bit under. 

Programmet (årskullen) har dock bara 4 elever vilket gör att resultatet är statistiskt 

missvisande. Positivt dock är de höga betygsvärdena för övriga program. 

 

Intressant är resultaten på NV och SP. I jämförelse med förra läsåret ligger NV still, medan 

SP gjort en sänkning. Men mer relevant är att jämföra pojkar och flickor. I år har flickor på 

SP återigen lyckats mycket bättre än pojkarna men sämre än föregående års flickor. På NV 

är det tvärtom. Men när man jämför en längre period ser man att pojkarna (som tidigare 

haft sämre resultat) kommit ifatt och gått förbi flickorna.  

 

Samtliga elevers betygsvärden visar på en mycket hög eller ökande måluppfyllelse. Det 

skiljer nu knappt 1,5 poäng mellan könen jämfört med tre poäng föregående läsår. Man 

kan också konstatera att det totala betygsvärdet för samtliga elever har ökat något från 

13,1 till 13,2. Skillnaden är inte så stor och är svår att analyser över bara två år. Det är de 

långsiktiga tendenserna som är mer intressanta. 

 

Målet med Individuella programmet är att alla elever skall ges möjlighet att bli behöriga 

till ett nationellt eller specialutformat program. Eleverna skall också ges praktik och 

ytterligare studie- och yrkesvägledning för att få bättre underlag för valet av 

gymnasieprogram. Orsakerna till att eleverna går på programmet är mycket varierande, 

såsom stora inlärningssvårigheter, skoltrötthet, sociala eller psykiska svårigheter eller 

felval eller osäkerhet om vilket program man ska läsa. 

 

Elever som ej har behörighet eller ej har valt nationellt eller specialutformat program, 

erbjuds plats på IV efter avslutad grundskola. Under vårterminen har gymnasieskolans 

SYV och kurator enskilda samtal med de elever i åk 9 som saknar godkänt betyg från 

grundskolan i ämnena svenska, matematik eller engelska. De får information om IV och 

en informationsfolder skickas med hem till vårdnadshavare. Om eleven önskar studera på 

heltid informeras de om rättigheten att gå om åk 9. Efter skolans slut i juni kontaktas 

därefter de aktuella eleverna och möten hålls med varje elev och vårdnadshavare då 

planeringen för hösten görs. 

5.2.2 Individuella programmets verksamhet och resultat 

IVS/IVP (Individuellt program med studier eller endast praktik) 

Vid studier på IV kan eleven välja IVS där praktik och studier kombineras eller IVP som 

innebär att eleven enbart praktiserar. Väljer eleven IVS studerar eleven oftast två dagar/ 

vecka och praktiserar veckans resterande tre dagar på en arbetsplats som eleven valt i 

samförstånd med IV-ansvariga. De kurser eleverna läser i första hand är engelska, svenska 

och matematik på grundskolenivå. Har eleven godkänt betyg i något av ämnena 

motiveras de att ändå läsa ämnet för att stärka kunskaperna och ev. höja betyget. 

För vissa elever kan det även bli möjligt att läsa gymnasiekursen i ENG A och MA A. 

Detta avgör elev och undervisande lärare. Nytt för läsåret 08/09 är att eleverna fått 

ytterligare en timma engelska samt läst grundskolans kurser i biologi samt idrott. 
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PRIV (Praktiskt inriktat individuellt program) 

Om det finns plats över när alla behöriga sökanden tagits in, kan det finnas möjlighet även 

för IV-elever att följa ett nationellt program på Tranemo Gymnasieskola, PRIV 

(Programinriktat Individuellt program). Hur stora dessa möjligheter är kan man inte veta 

från det ena året till det andra. En viktig förutsättning är att det finns plats på 

programmet, att eleven endast saknar ett av de tre behörighetsgivande betygen och att 

eleven skött sina tidigare studier. Undantag kan göras om synnerliga skäl föreligger. 

Tabell 5.2.2.1 

Tabellen visar antalet elever på Individuella programmet under de senaste fyra läsåren, 04/05, 05/06, 

06/07, 07/08. Tal som summeras representeras av IVS resp IVP och summan årskullens alla IV-elever. 

Individuella 

programmet 

Läsår 

08/09 

År 1 

IVS/ 

IVP 

PRIV 

åk 1 

År 2 

IVS/ 

IVP 

PRIV 

åk 2 

 År 3 

IVS/ 

IVP 

PRIV 

åk 3 

Läsår 

07/08 

Läsår 

06/07 

Läsår 

05/06 

Läsår   

04/05 

Andel av på skolan inskrivna  

elever 

11%       12% 11% 11% 13% 

Totalt antal inskrivna elever 47 24 14 6 7 1 2 48 42 41 44 

Varav avbrott från nationellt 

program 

4     1  6 4 9 8 

Antal obehöriga elever 43 14 14 6 7  2 42 36 32 36 

Antal elever på IV-S och IV-P 20+4= 

24 

14+3

= 17 

 6  1  23+6= 

29 

23+8= 

31 

9+20=  

29 

23 

Antal elever på PRIV 23  14  7  2 19 11 12 21 

Tabell 5.2.2.2 

Tabellen visar en mer detaljerad bild av Individuella programmet och studieresultaten.   

 

Totalt har 47 (43 obehöriga och 4 behöriga) elever varit inskrivna på programmet under 

året. Rörligheten är stor hos dessa elever. 

Individuella programmet Läsår 

08/09 

 År 1 PRIV 

åk 1 

År 2 PRIV 

åk 2 

År 3 PRIV 

åk 3 

Läsår 

07/08 

Läsår 

06/07 

Läsår 

05/06 

Läsår  

04/05 

Totalt antal inskrivna elever 47       48 42 41 44 

Varav avbrott från nationellt 

program som skrivits in på IVP 

4       6 4 9 8 

Antal obehöriga elever 43 14 14 6 7  2 42 36 32 36 

Antal elever på IV-S och IV-P 20+4 14+3  6  1  23+6= 

29 

23+8 9+20 23 

Antal elever på PRIV 23  14  7  2 19 11 12 21 

Saknar ett betyg i behörighet 23 2 14  6  1 25 12 15 21 

Saknar två betyg i behörighet 8 5  1 1  1 7 9 5 6 

Saknar tre betyg i behörighet 12 9  3    10 15 13 9 

Antal avbrott från IV 10       11 6 13 17 

Totalt antal avgivna betyg i Sv, Ma 

eller En, under läsåret: 

34 9 12 9 2  3 30 33 14 15 

Antal som nått behörighet under 

året (IV+PRIV) 

20 8 12 4 1  1 18 12 9 

(3+6) 

11 
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20 obehöriga elever kom direkt från åk 9 på Tranängskolan (förra läsåret 21), två elever 

flyttade in, 5 elever kom från Svenljunga, fyra elever har läst på SFI, 4 gjorde avbrott från 

nationellt program och övriga elever är kvar från föregående läsår. 

 

Antal elever på Individuella programmet är relativt oförändrat över de senaste åren. I år 

har 20 elever nått behörigheten. 9 av dessa är åk 1 PRIV elever. 3 elever åk 1 IVS nådde 

även full behörighet. 

 

IVS 

I år har 20 elever varit inskrivna på IVS. 15 av dessa 20 har fullföljt sina studier på IVS och 

7 har fått behörighet. 18 betyg har delats ut i engelska, matematik och svenska. Dessutom 

har en elev fått idrottsbetyg och sex elever erhållit betyg i biologi. 

 

Fyra elev har studerat heltid på SFI (svenska för Invandrare) och två kommer att börja i 

IVS-klassen till hösten. En elev av dessa har flyttat och en elev får fortsätta med SFI 

studierna. 

 

Av de 20 IVS-eleverna har fem elever avbrutit sina studier innan de nått sin behörighet. 

Anledningarna till avbrotten har varit att de flyttat från kommunen (1), graviditet (1), 

skoltrötthet/sociala problem (3). 

 

Tre av IVS eleverna har endast läst ett av grundskolans ämnen och en av dessa nådde 

behörighet.  

 

IVP  

Fyra elever har gått på IVP . De har alla avbrutit sina studier på ett nationellt program (tre 

från Tranemo Gymnasieskola och en från annat gymnasium) och har behörighet. Samtliga 

har sökt nya utbildningar. 

 

PRIV 

23 elever har gått på PRIV. Av dessa har 14 elever fått betyg och blivit behöriga och 

skrivits in på nationellt program. En elev har avslutat sina studier med slutbetyg från 

Individuella programmet. 6 elever är kvar på PRIV, en elev i åk 2 och fem i åk 3. 

 

Betyg 

Totalt har 34 (17 PRIV+ 18 IVS) betyg delats ut (förra läsåret 30) i engelska, matematik och 

svenska smat de ovan nämnda betygen i idrott och biologi. 

 

Elevernas egen utvärdering av IVS 

Eleverna på IVS (Individuella programmet med studier två dagar/vecka) har gjort en 

utvärdering av läsåret 08/09. Åtta elever, varav fem flickor och tre pojkar, har deltagit i 

utvärderingen som gjorts i enkätform, där de flesta svar rangordnats i en skala från ett till 

fem. Det finns också två öppna frågor. I utvärderingen framkommer det att alla eleverna 

har trivts bra eller mycket bra i klassen och i skolan.  De har också trivts bra med 

klasskamrater, lärare och övrig personal. Majoriteten menar att de alltid fått hjälp i alla 

ämnen när de behövt. Eleverna anser också att de fått möjlighet att studera på ett sätt som 

passat dem. Alla utom en elev uppger att det vet vilka målen är i respektive ämne. 

Samtliga elever är nöjda med antalet ämnen de läst.  

 

Sex av eleverna skulle ha velat studera fler dagar i veckan. Tre elever skulle ha velat 

studera på heltid (fem dagar/vecka), tre elever skulle ha velat läsa tre dagar/vecka. Två 
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ansåg att två dagars studerande har varit tillräckligt. Sex elever ansåg att dagarna varit för 

långa. Vissa av rasterna borde vara något längre anser en majoritet. 

 

Den arbetsplatsförlagda praktiken har fungerat bra för de flesta. Majoriteten anser att det 

varit bra att praktisera. De svarar att de anser att de lärt sig ta ansvar, komma i tid och att 

praktiken varit en bra förberedelse inför det program de sökt till. 

 

Alla elever anser att året på IV-programmet blev bättre eller mycket bättre än vad de 

förväntat. De svarar att de fick bättre hjälp, bättre lärare och att det varit roligare än de 

trott. 

  

Sammanfattning  

Eleverna på IVS har trivts i skolan och läsåret blev bättre än vad de förväntat sig. När de 

börjar IVS så har de flesta av eleverna en negativ syn på skolan och de har många 

misslyckanden bakom sig. De saknar ofta en tro på sin egen förmåga. Programgruppen 

arbetar därför medvetet med att eleverna ska få en positiv syn på sig själva och på skolan. 

För att stärka självförtroendet och få eleverna att trivas arbetar vi med samtal och 

gruppövningar i värdegrunds- och samhällsfrågor i framförallt svenskan och på 

klassföreståndartiden en gång/vecka. 

 
I skolarbetet finns mentorn med på nästan samtliga lektioner vilket gör att fler elever får 

det stöd och hjälp de behöver. Mentorn fyller även en viktig social funktion i klassen. Det 

är därför viktigt att den resursen finns kvar. 

 

Undervisningstiden för engelskan utökades med en timma/vecka, vilket har varit bra. Som 

en förberedelse inför kommande studier på nationellt program har eleverna i år också läst 

biologi och idrott. Detta har inneburit att dagarna blivit längre än föregående år. Därför 

har programgruppen framlagt önskemål om att utöka studiedagarna med en dag/vecka. 

 

Eleverna och programgruppen anser att vissa av rasterna bör förlängas, vilket bör tas i 

beaktande vid schemaläggningen. 

 

Vi ser ett tydligt samband mellan praktik och skolarbete. Om praktiken fungerar, så gör 

oftast också skolarbetet det. Därför har mentorn i år gjort fler och mer regelbundna 

praktikbesök, i synnerhet i början av läsåret.  

 

För eleverna på PRIV har de senaste två åren särskilda resurser avsatts. Eleverna har fått 

erbjudande om att delta i en särskild undervisningsgrupp för grundskolekursen i 

matematik och engelska, vilket har gett tydliga resultat, fler elever når sin behörighet. Det 

är viktigt att denna resurs kvarstår. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utvecklingen av IV-programmet under de senaste åren har varit positiv.  Det finns ett 

genuint intresse från undervisande lärare och övrig personal att arbeta med elevgruppen. 

Programgruppen träffas regelbundet varje vecka, och planerar verksamheten samt 

diskuterar enskilda elevers utveckling och behov. Föräldrar hålls ständigt uppdaterade. 

När behov uppstår kontaktas socialtjänsten och samarbetet fungerar bra.  

 

Både från eleverna och lärarna finns önskemål om att lektionerna sprids ut på tre dagar 

istället för på två, eftersom ”läsdagarna” nu upplevs som långa och det är svårt för 

eleverna att hålla koncentrationen. 
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Det är viktigt att den fortsatta satsningen på IV-programmet kvarstår. Den utökade 

undervisningstiden i engelska, biologi och idrott har varit positiv.  Mentorsresursen är 

viktig. Möjligheten till fortbildning för programlaget är nödvändig. I år har två av lärarna 

varit på fortbildning med inriktning på IV-programmet. 

 

Programlaget planerar nästa läsår att mer strukturerat följa upp de elever som nu avslutat 

sina IV-studier. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för varje elev att kunna fullfölja 

sina studier på nationellt programmet. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Arbetet med högre måluppfyllelse har gett vissa resultat. Fler elever når bra resultat på 

nationella prov och får något högre meritpoäng. Fler elever går ur gymnasieskolan med 

fullständigt slutbetyg och fullföljer sina studier under stipulerad tid. 

 

Individuella programmet har ökat sin kvalitet både med avseende på studieresultaten och 

den upplevda meningsfullheten och trivseln. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbete med likvärdig bedömning och betygsättning behöver fortsätta och utvidgas. 

Skolan behöver också utveckla analysen och diskussionen av resultaten i såväl 

ämnesgrupper som programgrupper. Vi behöver fortsatt också rikta fokus mer på arbetet 

med betydelsefulla faktorer för god undervisningskvalitet.  

 

Arbetet med högre måluppfyllelse i kärnämnen har gett resultat och vi måste nu inrikta 

oss på att utvidga arbetet till elevens samtliga ämnen. Arbetet med studieplanen, 

utvecklingssamtal och handledningssamtal blir därmed också alltmer centralt. 

 

Matematiken står i fortsatt fokus med den kommungemensamma satsningen på 

matematikutvecklare. Matematikutvecklingen drivs på skolan av två lärare med en liten 

resurs i tid för ändamålet. Mycket kan göras för att förbättra mångfalden i 

undervisningen, elevens studiemotivation och resultaten i matematik. 

 

När det gäller engelskan visar resultaten på att man arbetar i rätt riktning även om man i 

år fått en negativ tendens. Resultatet är dock mycket högt. 

 

Arbetet med högre måluppfyllelse i karaktärsämnena behöver komma i fokus och 

intensifieras under nästa läsår. Även om resultaten pekar uppåt för de flesta 

yrkesprogram så finns det mycket kvar att göra. Detta blir ett fortsatt prioriterat område 

för program- och ämnesgrupperna under 09/10. 

5.2.3 I vilken utsträckning eleverna har en individuell utvecklingsplan: 

Resultat: 

Alla elever i gymnasiets verksamhet har en individuell studieplan enligt förordning. 

Tranemo Gymnasieskola har dessutom kompletterande rutiner med elevjournal och 

studiekontrakt. Varje elevs studiekontrakt och individuella studieplan följs upp minst en 

gång per termin av klassföreståndare, och alltid tillsammans med eleven. Detta sker också 

naturligt på och inför utvecklingssamtalen mellan klassföreståndare, elev och 

vårdnadshavare. 
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Analys: 

I allmänhet fungerar dokumentation och studieplanering väl. I fall där elev måste begära 

”utökad” eller ”reducerad” studiegång förekommer, liksom önskemål om byten av kurs, 

inriktning eller ibland program. Dessa är dock alltid resultat av det arbete som lagts ner i 

samtal och bedömningar mellan elev – personal – vårdnadshavare (om under 18 år).  

Skolan har under senare år varit alltmer restriktiv med byten om dessa försvårar 

organisatoriska möjligheter att tillgodose rättigheterna inom en vald studiegång eller ökar 

kostnaderna på ett påtagligt sätt. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utveckling av rutinerna för arbete med utvecklings- och handledningssamtal mellan 

klassföreståndare, elev och vårdnadshavare initieras läsåret 09/10 för Elevhälsogruppen 

(EHG) och utvecklingsgruppen. EHG har sedan något år uppgiften att utbilda nyanställda 

och klassföreståndare år 1. Detta kan utvecklas ytterligare. Samtidigt ser skolan över 

behov och möjligheter att samordna och digitalisera lärares kommunikation av omdömen 

om elevens studiesituation och resultat inför klasskonferenser och utvecklingssamtal. 

5.3 Elevers ansvar och inflytande 

5.3.1 Våra egna mål 08/09: 

 

ARBETSPLAN FÖR ARBETET MED ELEVINFLYTANDE 

1 Ramar och struktur 

 Arenor för elevinflytandet är i grunden klassråd, elevråd och skolkonferensen.  

 Klassrådens frågor förs vidare till elevrådet och därefter till skolkonferensen. 

 Skolkonferensen planerar årets arbete utifrån föregående års utvärderingar, 

klassrådens och elevrådets arbete samt diskuterar skolans visioner. I kalendariet 

synliggörs när möten i respektive grupp ska hållas. Dessa ska hållas ca 1 

gång/månad. Elevrådet har möten minst 2 ggr/termin.  

 Skolledningen utser inför varje läsår en lärare som fungerar som mentor för 

elevrådets styrelse.  

2 Grundhållning 

 Utgångspunkten är att elever ska vara delaktiga och representerade i så många 

grupper som möjligt för att kunna påverka sin studiesituation. Forumen för 

elevinflytandet ska vara en del i en demokratisk fostran. 

3 Mål 

 Eleverna ska uppleva att det demokratiska arbetssättet ger möjlighet till delaktighet 

och inflytande. Arbetet med elevinflytandet ska också uppmuntra till fortbildning 

inom riksorganisationen. 
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Åtgärder/insatser för att nå målen: 

En mentor för elevrådets har utsetts och arbetar med eleverna för att tydliggöra vilka 

möjligheter till inflytande som finns. Skolkonferensen har prioriterat arbetet med att ”få 

igång” en större delaktighet med eleverna genom att förlägga skolkonferensen som 

halvdagstema i konferensform på annan ort. Fokus har varit att söka motiverande 

arbetssätt.  

 

Resultat: 

Arbetsplanen ovan är ett exempel på resultat av detta arbete under läsåret och har 

förtydligat arbetet med inflytande. 

 

Analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Möjligheterna till elevinflytande är goda men starkt beroende av elevernas lust och 

motivation att delta. Detta gäller särskilt för de organiserade formerna utanför 

undervisningssituationen, t ex elevråd och skolkonferens. Här spelar mentorn stor roll för 

inflytandearbetet. Mentorsrollen kan utvecklas och bör ges en viss resurs. Särskilda rutiner 

för att följa upp klassråden med protokoll och återkoppling behöver stärkas. Det enskilda 

elevinflytande ska tas tillvara t ex genom ett mer utvecklat enkätförfarande i varje kurs. 

Attitydundersökningen visar att endast 66 % av eleverna svarar att elevråd hålls en gång 

per månad. Orsaken härtill är att elevrådet saknat en tydlig agenda som varit känd av 

varje individ. Elevrådsmöten skrivs in i läsårsplaneringen och annonseras i veckoblad 

samt klassråd men det har varit en låg aktivitet och ett svagt engagemang. Arbetet med 

elevråd och klassråd stärks under 09/10 dels genom mentorskapet men också tydligare 

krav på deltagande i olika forum. Konkreta arbetsuppgifter i forma av agenda, 

kalendarium, arbetsplan, förslag på medinflytande enkäter o.s.v. kommer också att bli en 

väg att stärka det faktiska och konkreta arbetet under året. Vi kommer också att fortsätta 

arbeta med arbetsplan, utbildningsplan och utvecklingsplan i de olika fora. 

5.3.2 Självvärdering enligt BRUK.  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 1.2, D 1.2, D 1.6  

Värdera enligt BRUKskalan (se sid 11) 1 2 3 4 5 6 

Skolan arbetar aktivt och medvetet för att stärka den enskilda elevens självkänsla, 

självförtroende och förmåga att ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande 

4 2 4 11 26 1 

Elevernas självkänsla och självförtroende ökar genom studierna, samt att de får 

insikt om sina starka och svaga sidor 

2 0 2 6 27 12 

Eleverna tar ett allt större ansvar för sitt lärande 2 2 3 12 27 2 

 
Resultat och analys 

Brukenkäten visar att personalen i nästan lika stor utsträckning som föregående år anser 

sig arbeta väl med att träna eleverna i att ta ansvar för sina studier och att vara med i 

planeringen. Man bedömer att eleverna tar sitt ansvar i mycket stor utsträckning, större än 

förra året, vilket är glädjande då vi arbetat med detta under en tid. Jämförelser är osäkra 

mellan åren då skolan fått ca 20 % nya lärare under läsåret. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolan måste fortsätta sitt arbete med att informera och undervisa eleverna i inflytande 

och ansvar. Vårt bemötande är en viktig del i hur vi lyckats med att utveckla deras 

självkänsla och tilltro till inflytandets betydelse. Klassföreståndarutbildning i egen regi 

har påbörjats och ska fortsätta. Satsningen på skolkonferensen som arena bör fortsätta. 

5.4 Samverkan 

5.4.1 Våra egna mål 08/09: 

Samverkan med Tranängskolan ifråga om resurser och tjänster (samma mål som 

föregående år). Överlämnande mellan grundskolan och gymnasiet behöver förbättras. 

 

Delta i ett matematikutvecklingsprojekt inom förvaltningen som sker i samverkan med 

även gymnasiets matematikundervisning. 

 

Arbete med likvärdig bedömning och betygsättning i samverkan med andra skolor. 

 

Internationellt utbyte/samverkan eller utlandsförlagd undervisning ska genomföras i den 

mån verksamhetens bästa påverkas positivt och resurser kan anskaffas inom eller utom 

budget. 

 

Tillsamman med arbetsplatser/företag etablera försöksverksamhet med gymnasial 

lärlingsutbildning under läsåret. 

 

Åtgärder/insatser för att nå målen 

Uppdatering och omarbetning av planen för överlämnande mellan grundskolan och 

gymnasiet har genomförts och har gett positiva resultat enligt EHG. 

 

Arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning med andra skolor kräver samverkan 

och har skett med Kunskapskällan i Herrljunga dels under en gemensam studiedag, dels 

av utbyte i mindre grupper under verksamhetsåret.  Detta underlättas dock av samverkan 

med annan gymnasieskola inom rimligt avstånd. Initiativ för samverkan med 

Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har förnyats. 

 

Matematikutvecklarna på gymnasiet har initierat samverkan om matematikundervisning 

i gymnasiematematik för intresserade grundskoleelever från Tranängsskolan. 

 

Den internationellt förlagda utbildningen redovisas och värderas nedan. 

 

Resultat: 

Överlämnandet mellan grundskolans 7‐9 till gymnasiet uppfattas detta år som än bättre än 

förra läsårsstarten. Med mer och tidig information har man kunnat sätta in åtgärder 

snabbt på elever i behov av särskilt stöd. Kontakter med Mogaskolan sker när så är 

möjligt. Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet har samverkat med grundskolan. 

 

Från matematiklärargruppen har två lärare deltagit i matematikutveckling i Tranemo, en 

med resurs från förvaltningen, ytterligare en inom gymnasieskolans budget. 

 

Den internationella samverkan har under läsåret skett bl.a. med skolor i Peebles, Skottland 

och med arbetsplatser i Norwich, England. Byggprogrammet har genomfört en från andra 
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samarbetspartners finansierad utlandsverksamhet kombinerad praktik- och 

stödverksamhet i Lettland, Ance kommun. Elevintresset har som tidigare varit stort för att 

delta i de olika projekten. 

 

Land/ort Syfte Period Antal elever 

Norwich, England Praktik v. 14-15 19 

Peebles, Skottland Praktik v. 13 6 

Paris, Frankrike Språkresa v. 16-17 10 

Auswitch, Polen Demokrati v. 10 20 

Cern, Schweiz Naturvetenskap v. 13 15 

Ance, Lettland Praktik och bistånd v. 18-19 12 

Summa   79 

 

Analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Överlämnande mellan skolformerna grundskola och gymnasium fungerar allt bättre. 

Planen för överlämnande diskuteras kontinuerligt av EHG och motsvarande befattningar 

på Tranängskolans 7‐9.  Fortsatt planering bör ske av detta område tillsammans med 7‐9, 

men också planering för ytterligare utveckling av samarbetsområden, t ex samordning av 

pedagogisk kompetens och resurser. 

 

Arbetet med likvärdig bedömning har ett mellanår p.g.a. avståndet till annan 

gymnasieskola. Då initiativ till samverkan på närmare håll än tidigare har bemötts positivt 

förväntar vi oss att detta arbete får förnyad kontinuitet. 

 

När det gäller den internationella samverkan är intresset stort hos eleverna och lärarna att 

detta skall fortsätta. Den är en mycket värdefull del av den utveckling eleverna genomgår 

under sin gymnasietid. Boende och undervisning eller praktik i ett annat land är en 

erfarenhet man vanligtvis inte får genom traditionell skolgång. Kulturmöten och 

ungdomsutbyten är viktiga delar i det speciella med att ha internationell profil på skolan 

och bidrar såväl till elevernas känsla av kompetens som till skolans attraktivitet. För vissa 

resor genomförs hela eller delar av gymnasiekurs på plats. 

 

Inför året fanns viss ekonomisk tvekan gällande genomförande av internationella 

resor/utbyten. Argumenten är att trots avsaknad av sponsring detta läsår att låta de 

viktigaste ”profilresorna” fortsätta, och att vi måste, av flera olika skäl, låta nuvarande 

elevkullar få möjligheter att erhålla de erfarenheter som ger skolan ett gott rykte ifråga om 

både bildning och profil! Ska skolans ansträngningar att erhålla sponsring på nytt lyckas, 

får det inte bli ett glapp i denna profil. Skolans ambitioner och ansträngningar att vara det 

naturliga och attraktiva alternativet för bygdens ungdomar kantas av mycket svåra 

avvägningar och beslut, inte bara om ”resor”. Skolans framtid får anses hänga intimt 

samman med bygdens förmåga att attrahera duktiga unga och rusta dem att bli aktiva och 

ansvarskännande medborgare. 

 

Stiftelsen Sparbanken Tranemo visade sig i slutet av läsåret villig att på nytt besluta att 

sponsra internationellt förlagda utbildningsdelar. För en period om tre läsår framöver 

(2009-2010 – 2011-2012) vill man bidra med en stor del av kostnaderna per resande elev (ca 

65-70 elever á 6000kr per år). Motprestation är att i lämpliga delar av 

informationsmaterialet påvisa stiftelsens stöd. 
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Skolans ledning såväl som elever som personal är glada och tacksamma för detta beslut i 

flera avseenden – det ekonomiska bidraget i sig, stödet till enskilda elevers möjligheter att 

kunna resa i utbildningssyfte och omsorgen om skolans framtidsmöjligheter! 

 

För att behålla och utveckla de internationella inslagen på skolan krävs ytterligare 

ekonomiska resurser. Stiftelsens Tranemo Sparbank sponsorinsats är en viktig del, men 

ytterligare medel för skolans konkurrensutveckling i detta hänseende kan kanske 

åstadkommas genom väl genomarbetade ansökningar till lämpliga EU-fonder. 

Kommunens EU-samordnare har avgörande betydelse för bl. a. möjligheterna att lyckas 

med ansökningar i detta avseende. Sådan ansökan inför kommande läsår har redan 

påbörjats i samarbete med kommunens EU‐samordnare för resor med inslag av praktik. 

Ett positivt resultat på ansökan skulle ytterligare stärka skolans möjligheter att utveckla 

sin internationella profil. Strax före terminsslut fick vi indikationer på att detta troligen är 

ett framgångsrikt arbete! 

  

5.4.2 Lärlingsutbildning 

Bakgrund: 

Ansökan om att få genomföra försöksverksamhet med lärlingsutbildning hade sitt 

ursprung i erbjudandet från Myndigheten för skolutveckling om ”Försöksverksamhet 

med gymnasial lärlingsutbildning (hädanefter förkortad GLU) i slutet av 2007. En särskild 

förordning styr GLU och innebär i korthet att lärlingsråd med parter från skola och 

arbetsliv bildar en styrgrupp. 

Skolledningen gjorde med kort varsel en bedömning sent under 2007 att detta kan vara 

goda alternativa utbildningsvägar för, ett kanske stort antal, elever och ett för 

skolan/kommunen strategiskt framtidsarbete. 

I samverkan med kommunens näringslivsansvarige visavi bygdens näringsliv och 

arbetsplatser och senare med skolor inom Entreprenörsregionen lades ett underlag som 

innebar att det fattades ett beslut att satsa på att bygga denna verksamhet trots mycket 

stor press i tid och med små resurser. Tidsplanen var från och med myndighetens beslut 

om ansökningsdatum till och med verkställighet senhösten 2007 till hösten 2008. 

Modernt myndighetsutövande har alltsedan dess visat sig vara mycket snabbt och ge 

nästintill omöjligt korta tider för förarbete. Detta har avgörande betydelse för en liten 

organisation med få kompetenta personer för olika områden. Förnyelsearbete, t ex GLU, 

kan därför periodvis ta en stor del av tiden för berörda befattningar i anspråk och skapa 

brister i andra avseenden. 

Resultat: 

Förberedelserna, där ett interimistiskt lärlingsrådsmöte 2008-10-15 var en viktig milstolpe, 

ledde till att en ansökan om lika många lärlingsplatser som antalet avsiktsförklaringar 

som lämnats av arbetsplatser/företag. 62 lärlingsplatser beviljades. Ingen annan kommun 

och få fristående skolorganisationer kunde uppvisa ett sådant gensvar från 

arbetsplaster/företag inom sitt verksamhetsområde. 

Tidsnöden gjorde det omöjligt att hinna med en tillräckligt god information till elever och 

föräldrar. Informationsmöten erbjöds både för grundskolan och på gymnasiet. Ett 20-tal 
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elever sökte direkt på den webbaserade söktjänsten där särskild ansökningsblankett 

bifogats. Ytterligare ett 30-tal vid skolstart. 

Vid läsårsstat detta läsår hade vi 52 elever som var intresserade av lärlingsutbildning. 

Detta var ett mycket stort framsteg. Statsbidrag utgår (terminsvis) för de elever som 

genomgår GLU för att täcka ökade kostnader för skola, företag och elever. 

Statsbidrag har också utgått för anordnande av handledarutbildning för 

arbetsplatsernas/företagens handledare och för en del av skolans lärare. Under vecka 

9/2009 hölls en utbildning där 47 handledare och 8 lärare deltog. Lärarna har dessutom 

fått utbildning från erfarna lärare från andra ”GLU-skolor” och i sin tur 

informerat/utbildat handledare vid besök på APL-platserna. 

Fortsatt arbete med GLU innefattar upplägg av studier, studieplaner, timplaner för den 

omfattande APL (ArbetplatsFörlagtLärande) som förutsätts, kontakter med 

arbetsplatser/företag om avtal och handledarutbildning etc. En lärlingssamordnare krävs 

för arbetet med GLU och har utsetts. Samordnarens uppgift är att ha kontroll över de 

olika delarna som är speciella för GLU och ansvara för allt från information till APL-

planer för de olika programmen. Samordnaren ska också hålla kontakten med övriga 

GLU-skolor inom närområdet (Entreprenörsregionen och VG-regionen). 

Analys: 

En liten organisation med få personer med tillräcklig kompetens har svårt att hinna med i 

den accelererande strömmen av snabba förändringar. För nyheter som GLU där skolan är 

starkt beroende av omvärldens välvilja (utan rättighets/skyldighetskraven) kan en 

satsning vara riskabel bl.a. p.g.a. sitt temporära resursbehov eller de långsiktiga behov av 

resurser vi egentligen inte förfogar över. Arbetsplatser/företag vilka ger utrymme för 

traditionell APU och APL inom GLU har inga skyldigheter men kan dra nytta samtidigt 

som de ger gymnasieeleverna värdefull praktik. Det viktiga härvidlag är aktörernas vilja 

till långsiktighet och tålamod i uppbyggandet av GLU. 

Utan satsningar tappar verksamheten långsamt sin attraktivitet och fasas ut som ett bra 

alternativ för sökanden. Satsningen på GLU kan, om organisatoriska förutsättningar 

skapas och omvärldens stöd och elevernas önskan om lärlingsvariant inom 

yrkesalternativen fortsätter, vara en av de viktigaste nischerna för Tranemo 

Gymnasieskola i framtiden. Gymnasiereformen Gy2011 verkar peka i riktning mot 

lärlingsalternativ inom alla yrkesutbildningar. Vi bör vara förberedda! 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Samverkan mellan arbetsplatser/företag är ett område med stor förbättringspotential, 

både för den traditionella praktikformen APU som det nya lärandet i arbetslivet, APL. 

Lärlingsråden ska spela en betydelsefull roll i denna utveckling och alla parter har nytt att 

lära vilket tar tid. Samordnarrollen för GLU spelar här en avgörande roll för att kunna 

kvalitetssäkra lärlingsverksamheten framöver. Samverkan med andra skolor som har 

GLU är också mycket viktig. 
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5.4.3 Självvärdering enligt BRUK.  

(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 5.1, A 7.1-2, A 7.6-7 se sid 11 för 

värderingsskala) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid 11) 1 2 3 4 5 6 

Skolan tillhandahåller all den information som föräldrar till omyndiga 

elever behöver om skolans verksamhet i stort och det egna barnets 

utveckling och potential  

1 0 2 5 28 12 

Skolan samverkar med grundskolan i elevernas vägledningsprocess 7 9 1 19 6 3 

Skolan förbereder eleven på olika sätt för arbetsliv och samhällsliv 0 2 3 6 23 15 

Skolan ger varje elev möjlighet att ta ställning till fortsatt studie- och 

yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper 

samt aktuell information 

0 2 1 3 28 13 

 
Resultat: 

Personalens ambitioner för och upplevelser av arbetet med information och vägledning 

för elev och föräldrar visar att man uppfattar sitt arbete som framgångsrikt. Samverkan 

med grundskolan kring vägledningsarbetet uppfattas dock som ett utvecklingsområde. 

Analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Information och vägledning för elev och föräldrar kan alltid förbättras. Samverkan med 

grundskolor, särskilt inför val till gymnasiet kan förbättras och skulle kunna stärka 

attraktiviteten hos vår gymnasieskola. Tranängsskolan är en naturlig samverkanspartner, 

men ett målmedvetet arbete för att nå Mogaskolans elever med bra information om vår 

skola vore önskvärt. I detta avseende är vi beroende av Svenljunga kommuns och 

Mogaskolans vilja till samverkan. Under året genomförde eleverna besök på Borås 

Högskola och Utbildningsmässan i Göteborg. Dessa inslag fortsätter under nästa läsår. 

5.4.4 Redovisning av övriga resultat från attitydundersökningen och enkäter 

angående samverkan. 

Resultat: 

Kontakten med näringslivet sker i första hand via APU, genom lärlingsrådet och Ung 

företagsamhet. 

Analys: 

Betydelsen av lärlingsutbildning och APU ökar. Vilket sätter större fokus på lärlingsråd 

och programråds arbetet. Samverkan mellan föräldrar, elev, skola och näringsliv ställer 

också större krav på tydlighet gällande respektive aktörs roll i elevens 

kunskapsutveckling. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta arbetet med att utveckla övergångarna mellan olika skolformer. 

Tydliggöra skolan mål och uppdrag för vårdnadshavare och elever, samt fortsätta samtal 

om föräldrarnas ansvar och delaktighet i elevernas utveckling. 

Utveckla samverkan med näringslivet ytterligare. 

5.5 Bedömning och betygsättning 

 

5.5.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 

betygsättning. 

5.5.2 Vårt mål 08/09: 

Likvärdig bedömning och betygsättning  

 Fördjupa samverkan i ämnesgrupperna 

 Upprätta samverkan med andra gymnasieskolor 

 

Det gemensamma pedagogiska uppdraget 

 Utveckla rutiner för utvecklingssamtal 

 Utveckla målstyrning utifrån läroplans-, program- och kursmål 

 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 

Ämnesgruppernas arbete har schemalagts varje vecka för att öka möjligheten till 

sambedömning och diskussioner kring arbetet med kurser, ämnen och bedömning. 

Arbetet har också fokuserats kring att rättssäkra processen och få en gemensam målsyn 

kring bedömningen av elevernas resultat och måluppfyllelse. Ett idogt arbete har också 

lagts ner på att utveckla handledningssamtal och utvecklingssamtal för att få en bättre 

enhetlighet kring samtal om måluppfyllelse och dokumentation kring detta. 

 

Resultat: 

Resultaten har varit goda. En majoritet anser att vi är på god väg och utvecklas i rätt 

riktning även om det finns potential till förbättring. Attitydundersökningen ger vid 

handen att 88,2% av eleverna anser att det fått rättvisa betyg. Det har varit svårt att skapa 

utrymme i schemat för att alla pedagoger skall kunna träffas med tanke på den 

komplexitet som råder kring schemaläggningen på en liten skola. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ett utvidgat samarbete med andra gymnasieskolor.  

Skapa utrymme för utökat samarbete i ämnesgrupperna. 

Tydliggöra styrdokument för elev, vårdnadshavare. 
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5.5.3 Självvärdering enligt BRUK. 

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 7.4 

Värdera enligt BRUK skalan (se sid.11) 1 2 3 4 5 6 

Utvecklingssamtalen bidrar till att skapa en positiv utveckling för eleverna såväl 

kunskapsmässigt som socialt 

0 1 3 8 19 15 

Elever och föräldrar är nöjda med underlaget för utvecklingssamtalen. 3 2 1 9 21 11 

Det finns en lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar med syfte att 

göra likvärdiga och rättvisa bedömningar . 

1 2 3 13 17 12 

 
Resultat: 

Gymnasieskolan har ett väl utvecklat system för samtal och uppföljning av elevernas 

studiesituation och måluppfyllelse. Både utvecklingssamtalen och handledningssamtalen 

fokuserar på elevens totala situation. Det svåra är att kommunicera de krav som olika mål 

ställer på eget initiativ i och med att skolan är kursrelaterad. Det finns därför ett stort 

behov av att förtydliga själva målen för läroplan, program och kurser både för 

elev/vårdnadshavare men också inom ämnena. 

Analys: 

Under en termin genomgår en elev minst 10 handledningssamtal och minst ett 

utvecklingssamtal. I och med att handledningssamtalen oftast ligger i anslutning till 

utvecklingssamtalen känns behovet av den sistnämnda inte så akut för 

elev/vårdnadshavare. Man har så att säga tillräckligt med information. Frivilligheten för 

den som fyllt 18 år spelar här också en viktig roll. Arbetet med likvärdig och rättvis 

bedömning visar på höga värden men där finns också de som tillhör en mindre 

ämnesgrupp och inte har samma interaktion/dialog. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt arbete med att förtydliga utvecklingssamtalets betydelse och karaktär. 

Fortsatt arbete med att engagera alla parter i dialog om mål. 

Fortsatt arbete med intern och extern samverkan gällande likvärdig och rättvis 

bedömning. 

5.5.4 Redovisning av resultaten från attitydundersökningar och enkäter 

angående utvecklingssamtal och rättvis bedömning. 

Resultat: 

Gymnasieskolans situation är mer komplex då hälften av eleverna är myndiga. Det 

medför att eleven själv avgör om vårdnadshavare skall vara med vid samtal. I de allra 

flesta fallen är dock vårdnadsvare närvarande. När det gäller år 1hålls alltid föräldramöte 

tidigt på höstterminen som en inledande kontakt mellan skolan och föräldrarna. Under 

läsåret hålls sedan utvecklingssamtal mellan klassföreståndare, elev och vårdnadshavare 

2 gånger per läsår. Utvecklingssamtalen har sin utgångspunkt i eleven måluppfyllelse, 

utvecklingsbehov och målsättning. 
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Analys: 

Utvecklingssamtalen förbereds genom sammanställning av elevens studieresultat och 

studiesituation i övrigt i syfte att informera och klargöra situationen men också för att 

blicka framåt och sätta nya mål. Som utgångspunkt för utvecklingssamtal ligger den 

information som elevens lärare sammanställt till klassföreståndaren. Information i 

kurser/ämnen delges och diskuteras i dialog med eleven i handledningssamtal med 

respektive undervisande lärare ca en gång per termin.  

 

Undervisande lärare har också sambedömning av inlämningar och prov som syftar till att 

säkerställa en likvärdig bedömning. I vissa fall kan detta vara svårt då man kan vara 

ensam i kurs(er) inom ämnet. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Det finns ett behov av att ytterligare standardisera rutinerna kring omdömen för att 

säkerställa att all relevant information samlas in. Informationen ska kunna på ett objektivt 

sätt ges till elev och vårdnadshavare. Det finns också ett behov av att använda 

gemensamma begrepp för omdömen som ges i pågående studier och att man menar och 

förstår samma sak. Ett fortsatt arbete kring sambedömning krävs för att ytterligare 

säkerställa en rättvis bedömning. 

 

5.6 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. 

5.6.1 Resurser: 

Specialpedagog Monica Larsson redovisar följande om stödverksamheten: 

Den specialpedagogiska resursen har varit knuten till Skriv-och-Lässtugan, SoL. I SoL 

arbetar specialpedagogen (75 % tjänst) med hjälp av en ämneslärare i svenska (5 

tim/vecka), en matematiklärare (5 tim/vecka) och en engelsklärare (2 tim/vecka) med 

elever i behov av extra hjälp för att klara av sina studier. Förutom SoL har stödverksamhet 

funnits i form av mattestuga på tisdagar på dag- och kvällstid. Samtliga lärare har också 

möjlighet att hjälpa sina elever som behöver extra stöd på handledningstid. 

5.6.2 Organisering av stödet och lärandet: 

Rutiner för att följa och upptäcka elever i behov av särskilt stöd finns. Första möjligheten 

att upptäcka elever i behov av särskilt stöd sker vid överlämnandekonferenser med 

grundskolan. Diagnoser för åk 1 av läsning, stavning och ordkunskap är därefter ett 

viktigt instrument. Specialpedagogen har samtal med de elever vars resultat visar på 

behov av stöd, för att eventuellt göra ytterligare utredningar. Vid klasskonferenser under 

höstterminen ligger också fokus på elever med särskilda behov. Stöd planeras och sätts in 

så fort som möjligt. För att följa upp elevers behov av ytterligare stöd görs 

specialpedagogiska utredningar.  

5.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

Se avsnitt 5.6.2 ovan och 5.6.5 nedan. 
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5.6.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och 

undervisning till elever med olika förutsättningar (t.ex. funktionshinder)? 

Anpassningar sker i samarbete med bl.a. elevhälsogrupp och specialpedagog gällande 

olika funktionshinder. I alla förekommande fall sker det också i dialog med alla berörda 

parter både interna och externa utifrån de behov som kan föreligga. Studieplan och 

åtgärdsprogram upprättas i alla förekommande fall.  

5.6.5 Får elever det stöd de behöver? 

Alla elever erbjuds hjälp och de som vill ha denna hjälp får detta på flera sätt. 

 Elever som har läs- och skrivsvårigheter får förutom personligt stöd i SoL tillgång 

till kompenserande hjälpmedel till sin dator och även inlästa läromedel. Nytt för i 

år är att samtliga elever kan installera en talsyntes i sina datorer som läser upp 

text på svenska, engelska, tyska, spanska och franska. 

 Muntliga prov istället för skriftliga och längre skrivtid på kunskapsprov är 

exempel på anpassningar.  

 Kontinuerligt stöd: Det har varit ca 50 elever inskrivna i SoL-stugan, vilket är 

ungefär samma omfattning som under läsåret 05-06 (45 elever), 06-07 (42 

elever)och 07-08 (40 elever). 

 Tillfälligt stöd: Förutom de inskrivna eleverna kommer många elever vid enstaka 

tillfällen för att få hjälp. 

 Under året som gått har specialpedagogen gjort 8 fördjupade pedagogiska 

utredningar. Eleverna har i större utsträckning än tidigare varit utredda för läs- 

och skrivsvårigheter redan på grundskolan. 

 

För att vilja utnyttja och rätt kunna ta till sig erbjudet stöd, måste eleven själv vara 

övertygad om det rätta och riktiga i stödet. Enträget arbete från personalens förmår inte 

alla elever att ta emot beslutat och erbjudet eller ålagt stöd! 

5.6.6 Självvärdering enligt BRUK.  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK  

Värdera enligt BRUK skalan (se sid.11) 1 2 3 4 5 6 

Skolan anpassar den pedagogiska miljön till elever med olika förutsättningar 0 5 3 8 26 7 

Personalen får stöd och hjälp att utveckla sitt arbete med elever i behov av särskilt 

stöd 

3 5 2 17 12 8 
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Resultat: 

Självärderingen visar att personalen i ganska hög utsträckning anser sig anpassa den 

pedagogiska miljön till elever med olika behov. Dock menar man att stödet de får inte är 

lika omfattande. Detta visar på att specialpedagogen ännu inte är ute i verksamheten i 

konsultativt syfte i den utsträckning som förväntas. Detta beror till största del på att hon 

också har ansvar för mottagande och bemötande av behovssökande elever i sin 

verksamhet och känner en hör prioriteringsgrad för detta. Hon fungerar alltså delvis som 

en speciallärare, men har under året ökat sin konsultativa roll. Det tar dock tid innan detta 

ger genomslag i lärarkollektivets upplevelse av stöd i undervisningssituationen. Såväl en 

matematiklärare som en svensklärare och engelsklärare arbetar med direkt elevstöd i SoL-

stugan. 

 

Analys: 

Arbetet måste fortsätta med att hitta former för att alla elever ska kunna få den hjälp de 

behöver och att än bättre kunna motivera även de elever som inte nyttjar erbjudet stöd. 

Även stödåtgärder under ordinarie lektionstid behöver utvecklas, t ex. mer 

individualiserad undervisning för elever som har behov av detta. Specialpedagogen bör 

också i större utsträckning arbeta med kartläggning inom klassens ram och diskutera med 

undervisande lärare om möjliga vägar för utveckling av undervisningen för elever i behov 

av särskilt stöd. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Rutiner och tillvägagångssätt när stöd erbjuds kan utvecklas, t ex genom tätare 

föräldrakontakt och t ex med stödkontrakt inom åtgärdsprogrammets ram, för ett bättre 

utnyttjande av erbjudet stöd. Samverkan inom stödorganisationen kan förbättras så att det 

snabbare kan sätta in åtgärder för de elever som behöver få extra stöd.  

En översyn av specialpedagogens förutsättningar att arbeta med stöd och konsultation till 

undervisande lärare i större utsträckning behöver göras. Här är stödresursen i 

grundläggande ämnen som matematik, svenska och engelska för elever med särskilda 

behov avgörande för att specialpedagogen ska frigöras till konsultativt arbete. 

Budgetmedel för stöd har under de senare åren minskat och behöver prioriteras fram om 

en effektiv stödorganisation ska etableras. 

5.6.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av 

särskilt stöd? 

Resultat: 

Under året har samtliga lärare fått en genomgång av hur och när åtgärdsprogram ska 

skrivas och användas enligt de riktlinjer som Skolverket tagit fram. Det har resulterat i att 

ett 20-tal åtgärdsprogram har skrivits och utvärderats med jämna mellanrum. Detta är ett 

stort framsteg jämfört med tidigare år.  

Analys: 

Åtgärdsprogram skrivs ej för de åtgärder som varje lärare själv klarar och är skyldig att 

anpassa till i sin vardagliga undervisningssituation. För elever med synnerliga behov av 

stöd och där särskilda åtgärder ska sättas in samt de elever som har en utredning av sina 

läs- och skrivsvårigheter, där görs en utredning och skrivs tydliga åtgärdsprogram.  

 

Frågan om när åtgärdsprogram ska skrivas är fortfarande aktuell och det tar tid för skolan 

som helhet att bli bra på att urskilja behov som naturligen kan åtgärdas inom ramen för 
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den ordinarie undervisningen och de behov där någon medvetet avsedd eller särskild 

åtgärd behöver vidtas. Ett exempel kan vara när studieresultaten i en kurs för en elev, med 

i övrigt bra resultat, är så påtagligt svaga att ett muntlig eller skriftligt påtalande om att 

betyget Icke godkänd kan vara aktuellt, istället kan innebära att ett åtgärdsprogram ska 

skrivas. Organisationens kompetens om åtgärdsprogram och dess användning och 

betydelse behöver fortsatt bearbetas. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Specialpedagogen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla hur åtgärdsprogram ska 

skrivas och hur uppföljningen bör ske för att samtliga elever i behov av stöd ska få den 

hjälp de har rätt till. Lärares bedömning av studieresultat som skulle kunna resultera i en 

varning för betyget Icke godkänd behöver diskuteras och justeras så att elevens verkliga 

behov formuleras i ett åtgärdsprogram med lämpliga åtgärder och uppföljning, istället för 

en s.k. ”IG-varning”. 

 

5.7 Hälsa och livsstil 

 

Elevhälsan/skolhälsovården 

Skolhälsovården är en del av skolans elevhälsogrupp (EHG) och träffas varje vecka. 

Gruppens huvudmål är att undanröja hinder för lärande. Dessa hinder kan vara av 

varierande slag som ex. fysisk, psykisk eller social ohälsa, eller dålig arbetsmiljö. 

Skolhälsovården på Tranemo Gymnasieskola har en skolsköterska, som arbetar 60 %, samt 

en inhyrd skolläkare som kommer till skolan ca 6 tim 3-4 ggr/termin. Skolsköterskan, 

föräldrar och elever kan även få kontakt med skolläkaren, på skolan och på hans privata 

mottagning vid behov, så tillgängligheten är god.  Behov som sträcker sig utanför dessa 

resurser hänvisas till den allmänna sjukvården, vårdcentral eller regionsjukvård. 

 

5.7.1 Våra egna mål 08/09: 

Alla elever i årskurs ett erbjuds ett hälsosamtal där fokus ligger på den egna livsstilen och 

eventuella hälsoproblem. Syftet är att få fram om det är något i livsstilen som går att 

förändra eller förbättra för att eleven ska kunna uppnå och vidmakthålla, en god hälsa. 

Detta är en bra metod att arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket är ett av 

skolhälsovårdens främsta mål. 

 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 

Skolhälsovården uppmanar vårdnadshavaren att kontakta lärare och skolhälsovården 

inför skolstart om eventuella sjukdomar eller andra handikapp som kan ha betydelse för 

elevens skolgång. På grund av tystnadsplikten lämnas denna information inte ut utan 

vårdnadshavaren eller elevens medgivande. 
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Skolsköterskans ansvar: 

 Öppen mottagning aktuella arbetsdagar tisdag, onsdag och torsdag, vilket innebär en 

hög tillgänglighet för eleverna. 

 Deltagande i klasskonferenser och vid behov på elevvårdskonferenser och 

elevvårdssamtal .  

 Vaccinering enligt vaccinationsprogrammet i Sverige.   

 Att alla elever i årskurs ett erbjuds ett hälsosamtal där fokus ligger på den egna 

livsstilen och eventuella hälsoproblem. Syftet är att få fram om det är något i livsstilen 

som går att förändra eller förbättra för att eleven ska kunna uppnå och vidmakthålla, 

en god hälsa. Detta är en bra metod att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

vilket är ett av skolhälsovårdens främsta mål.  

 Samverkan med ungdomsmottagning, BUP, vuxenpsykiatrin IFO Vårdinrättningar 

mm. 

 Delaktighet i Likabehandlingsgruppen. Hon har under året 2008 studerat vid 

Högskolan i Jönköping, ”Mobbing- skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5hp”. 

 Fortlöpande dokumentation om barn och ungdomars hälsa 

 

Resultat, analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Samarbetet med elevhälsogruppen fungerar bra. Samverkan sker även med lärarna genom 

information, kartläggning och rådgivning för att nå målen med elevernas hälsa och livsstil. 

Deltar även i nätverksmöten varje termin med gymnasieskolsköterskor från andra 

gymnasieskolor i Västra Götaland. Detta underlättar utvecklingen av skolhälsovården. 

Det finns också ett stort behov av att träffa mina kolleger inom skolhälsovården i Tranemo 

för att kunna reflektera och få perspektiv i olika ärenden. Vi har planerade möten 

1ggr/mån.  

 

 

Öppen mottagning aktuella arbetsdagar tisdag, onsdag och torsdag har utnyttjats i hög 

grad. Eleverna söker gärna upp skolhälsovården under de dagar jag finns på min 

mottagning och jag har många oplanerade besök, samt e-post och telefonsamtal.  

 

Deltagande i klasskonferenser och vid behov på elevvårdskonferenser och 

elevvårdssamtal sker alltid då medicinska behov är aktuella. Skolläkaren har också varit 

med vid EVS och EVK, när det har behövts och det har påverkat och resulterat i 

förändringar till en bättre livsstil och hälsa hos aktuella elever. 

 

Vaccinering har skett under läsåret 08/09. Även eleverna på BF och OP har vaccinerats mot 

tuberkulos.  

 

Elevhälsosamtalen för de som önskar fungerar bra och dokumenteras genom att eleverna 

besvarar en blankett ”Hälsouppgifter” vid hälsobesöket. Hälsosamtalen visar att det går 

det att förändra eller förbättra för att eleven ska kunna uppnå och vidmakthålla, en god 

hälsa. Detta är en bra metod att arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket är ett av 

skolhälsovårdens främsta mål.  

 

Samverkan med ungdomsmottagning, BUP, vuxenpsykiatrin IFO Vårdinrättningar mm. 

 

Skolsköterskans delaktighet i Likabehandlingsarbetet skapade behov av 

kompetensutvecklingen ”Mobbing- skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5hp”, studier 

vid Högskolan i Jönköping. Mer kunskap om mobbning är viktig och skapar bättre 

förutsättningar för bättre insikt och passande bemötande av elever som drabbas. 
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För arbetet med fortlöpande dokumentation om barn och ungdomars hälsa infördes data 

journal, PROFDOC, till kommunens skolsköterskor i september 2006. Resultatet av detta 

är säkerställda rutiner, ökad effektivitet, ökad tillgänglighet, synliggörande av hälsostatus 

snabbt och tydligt, snabb återkoppling till berörda parter.  Med PROFDOC datajournal 

kan vi kvalitetssäkra vårt arbete med effektiv och överskådlig hälsostatistik. Detta upplevs 

som en mycket positiv utveckling av skolhälsovården. Dokumentation med datajournal 

har fungerat allt bättre, men det tar tid innan man kan utnyttja all potential i programmet. 

Behov av datautbildning hos skolsköterska finns, för att kunna utnyttja alla delar av 

journalsystemet samt övrigt dataarbete. Detta skulle på sikt frigöra tid för elevbesök.  

 

Eftersom den egna personen används som arbetsredskap och det är många elevärenden 

som är omfattande och tar mycket kraft, finns ett påtagligt behov av handledning för att 

må bra och kunna vara funktionell under arbetstidens skiftande uppgifter. 

 

 

6 Redovisning av prioriterade mål   

Här redovisas enhetens planering för utveckling och egna prioriterade mål samt 

bildningsplanens mål att uppnå som inte redovisas på annat ställe. 
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6.1 Mål ur bildningsplanen: 

Åtgärder/insatser för att nå målet:  

Bildningsplanen är integrerad i vår utvecklingsplan och ett systematiskt arbete har 

bedrivits under året för att formulera utvecklingsplan, prioriterade mål och arbetsplaner 

för, skolledning, klassföreståndare, programgrupp, undervisning, ämnesgrupp och 

elevinflytande (se avsnitt 5.3.1) . Detta arbete har bedrivits i både programgrupper, 

ämnesgrupper och skolkonferens. 

 

Resultat: 

Arbetet under året har varit mycket effektivt och givande i det att vi nått konkreta 

arbetsplaner. Det har också inneburit att vi fått en större medvetenhet hos personalen om 

de mål som vi skall uppnå och hur de skall uppnås. Arbetet fortsätter med att 

operationalisera målen och planerna till mätbara faktorer så att de i slutändan kan 

utvärderas på ett systematiskt sätt. 

 

Analys: 

Arbetsplanerna skall operationaliseras i utvärderingsbara mål för olika delar av vår 

verksamhet. Allt från skolledning till undervisning och elevinflytande. Arbetet kräver en 

kontinuitet som inte alltid finns p.g.a. de uppgifter som åligger verksamheten. 

Omsättningen av personal bidrar också till att kontinuiteten inte alltid är den bästa men 

bidrar också till att nya tankar och idéer tillförs skolan. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utvärdera måluppfyllelsen i arbets-, utvecklings- och bildningsplan 

Skapa kontinuitet i arbetet. 

6.2 Våra egna prioriterade mål 08/09: 

 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

 Kvalitetsarbete individuellt och i arbetsgrupper fortsätter och utvecklas 

 Matematikutvecklare arbetar för ökad måluppfyllelsen i matematik 

 Arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning fortsätter och nya kontakter 

knyts 

 IV-programmets mentorskap och ämnesundervisning utvecklas för ökad 

måluppfyllelse 

 Utveckla målstyrningen utifrån styrdokumenten 

 Arbetet med skolans normer och regler påbörjas 

 Utveckling av verktyg för att stärka elevens självkänsla och tilltro 

 Stärka elevens möjligheter och lust att ta ansvar för det egna lärandet 

 Utveckla stödorganisationen och samverkan mellan speciallärare/pedagog och lärare 

 Stimulera entreprenörskap och internationalisering 

 PIM fortsätter och fler personal examineras 

 Utveckla ”framtidsarbetet” med marknadsföring och samverkan med grundskolor 

 

Resultat, analys, bedömning och åtgärder 

Se kapitel 5 
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7 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

7.1 Skolans kompetens- och utvecklingsplanering 2008-2009 

Skolans gemensamma plan för kompetensutveckling hänger samman med de föregående 

årens och avser att följa en strategi för att rusta skolan för framtida utmaningar av olika 

slag. Detta åskådliggörs för 2008-2009 av följande bild: 

 

 

7.2 Studiedagarna 

Resultat, analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolans gemensamma plan för kompetensutveckling hänger samman med de föregående 

årens och avser att följa en strategi för att rusta skolan för framtida utmaningar av olika 

slag. De mål som satts upp för 08-09 var: 

 Skapa och föreslå profilerande åtgärder 

 Studera och justera i kurser och poängplaner 

 Skapa och beskriva detaljer i det nya  

 Utbildningens upplägg i stora drag 

 Sätta ihop kunna förmedla dessa tankar till andra 

 Skapa trygghet - allt som kommer ”kan ej vetas om” 
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En översiktlig redovisning av gemensam kompetensutveckling/studiedagar för 2008-2009: 

Dag(ar) Rubrik Syfte Mål 

2008-08-14 Den goda och 

attraktiva 

skolan 

Arbetskultur och 

professionalisering (3 år) 

Bättre måluppfyllelse 

2009-01-07 Kvalitet på ytan 

och djupet 

Att fördjupa begreppet 

kvalitet 

Kunskapsbildning 

och måluppfyllelse 

2009-03-10 Lärares 

yrkesetik/ 

Utvecklingsplan 

Etik i uppdraget och 

utförandet/ 

Utvecklingsplan och 

kvalitet 

Operationalisering av 

kvalitet och mål 

2009-06-15 Kvalitetsarbete 

Program- och 

ämnesvis 

Sammanställa 

kvalitetsmått 

Kvalitetsredovisnings 

underlag 

7.3 Enskild kompetensutveckling 

Resultat: 

Skolans möjligheter att tillgodose enskilda kompetensutvecklingsbehov varierar mellan 

åren beroende på när kritiska och kostsamma utbildningsbehov uppträder, t ex 

behörighetskrav inom yrkesutbildningarna som beror på utveckling inom respektive 

bransch. De vanligast förekommande utbildningarna omfattar oftast en dag eller i vissa 

fall några dagar och då på annan ort, t ex branschutbildningar för entreprenörskap, 

konferenser för nya inslag i verksamheten såsom lärlingsutbildning etc. Till detta kommer 

de utbildningar utomlands där särskilda EU-medel kan sökas. I lärarlyftet har deltagit ca 

en pedagog per år. 

 

Personal Antal Tidsresurs/timmar 

Pedagoger 18 294 

Elevhälsa 4 72 

Ledning 3 80 

Övriga 2 16 

 

Analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolans har små möjligheter att tillgodose all enskilt önskvärd kompetensutveckling. 

Bedömning sker och beslut fattas utifrån skolans uttalade utvecklingsbehov och med 

individuell behovshänsyn. Det har under året varit få utbildningsönskemål som fallit 

utanför den ramen.  

 

Gemensam, av skolledningen beslutad kompetensutveckling är främst inriktad på de stora 

utvecklingsområdena såsom läroplansmål (t ex värdegrund, bemötande och arbetskultur) 

eller allmänna behov av kompetens såsom kvalitetssäkring och kvalitetsarbete (t ex 

rapportering av omdömen och närvaro/frånvaro inför klasskonferens). GLU kommer att 

kräva både gemensam och enskild kompetensutveckling. Kommande läsår kan också 

innebära att avsevärda resurser för kompetensutveckling kommer att behövas inför den 

nya reformen Gy11. 
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8 Helhetsbedömning 

Resultat och analys: 

Sammantaget kan man säga att eleverna trivs mycket bra på Tranemo Gymnasieskola och 

att de själva anser att de lär sig mycket. Denna bild delas även av föräldrarna. 

Elevinflytandet över undervisningen är relativt gott och har utvecklats. Lokalerna och de 

materiella förutsättningarna är för närvarande tillräckliga men ansträngda.  

 

Ser vi till vårt huvuduppdrag kunskaper är måluppfyllelsen i engelska god och i svenska 

och matematik har den förbättrats. 

 

Lärlingsutbildning är sannolikt en utbildningsvariant som kommer som permanent 

gymnasiealternativ i framtiden. Skolans satsning på GLU är strategiskt viktig och kräver 

en uppstramning av hanteringen av den arbetsplatsförlagda verksamhetens organisation 

såväl som genomförande. Lärlingsråden har enligt förordningen ett stort ansvar men 

bygdens arbetsliv är ännu ovant vid att engagera sig i den helhet som ansvar för del av 

gymnasieutbildning innebär. Skolan och skolans huvudman å den andra sidan har behov 

av insikt om den föränderlighet som arbetslivets villkor innebär för skolverksamhet. Ett 

flexibelt arbetssätt och en förändringsbenägen organisation är lika viktiga som de resurser 

som kan göra detta möjligt. Detta är ett utvecklingsområde för alla parter. 

 

Skolans organisation har effektiviserats och blivit billigare även om det tar lång tid i en 

komplex organisation. Elevernas reglerade rättigheter och deras eventuella val av kurser, 

behov av stöd eller förändring av studiegång gör planeringen svår att prognostisera. På 

samma sätt är behovet av lärarkompetenser svårt att förutse innan läsåret skall börja, då 

elevernas val/byten av skola/program/kurser kan ske fram till och med september/oktober 

månad! Både under inför förra och pågående läsår har ett flertal nyanställningar gjorts. Vi 

har lyckats finna de kompetenser som vi sökt trots att ledningsresurserna varit 

ansträngda. 

 

Tranemo Gymnasieskola har ett gott renommé i mötet med andra skolor, skolledare och 

pedagoger från skolor i regionen. Vi uppfattar också att grundskoleeleverna i Tranemo 

och även Svenljunga ser vår skola som ett bra alternativ för sin gymnasieutbildning. 

Vi har ökat vårt elevantal till över 400 elever och sätter målet inför nästa år till minst 410 

elever. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolan behöver fokusera på kunskapsbildningens olika aspekter. Mer av analys kring 

utförande och resultat samt ett kontinuerligt arbete kring mångfald i undervisningen 

behövs. Målstyrningen behöver fortsatt betonas vad gäller såväl kursmål som program‐ 

och läroplansmål i relation till bildningsplan och fördjupat kvalitetsarbete. 

 

Vi har områden i vår utvecklingsplan som vi har utvecklat under 2008‐2009. Delar av detta 

fortsätter vi med läsåret 09/10, t ex matematiken som är ett nationellt problemområde. 

 

Strukturellt är lärlingsutbildningen liksom den kommande reformeringen av 

gymnasieskolan stora och resurskrävande utvecklingsområden. 
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Marknadsföringen behöver sättas i fokus om skolan ska få sin del av elevunderlaget som 

tidigare, eller större del. Bristfällig marknadsföring och information kan vara ödesdigert i 

den konkurrensutsatthet som råder. 

 

 

Avslutande kommentar 

Vissa tydliggjorda mål har prioriterats under det gångna året. Dessa ligger i en medveten 

linje av utvecklingsprojekt för att säkerställa skolans framtid och kvalitet (se avsnitt 6). Vi 

har i denna kvalitetsredovisning belyst nuläget i detta arbete och vill visa på de 

nödvändiga förutsättningarna för en fortsatt god utveckling. Vi anser även att vi under 

detta år i flera avseenden har nått långt. 

 

Det återstår delar av eller hela områden att utveckla för att skolan skall få den livskraft 

som gör den till ett självklart val för de flesta ungdomar inom Kindsbygden. Det gäller 

framförallt att utveckla konkurrenskraften ytterligare. Pågående exempel är 

Lärlingsförsöket, Diplomerad gymnasieekonom och internationell profil med 

utlandsförlagt lärande. Ett avgörande område utanför det tydliga statliga och kommunala 

uppdraget är marknadsföringsarbetet där både tillräckliga resurser och tillräcklig 

kompetens saknas för närvarande. Den kommande gymnasiereformen kommer att ställa 

mycket stora krav på skolans organisation och resurser att skapa och leda i förändring., 

men också på skolans styrelse och kommunen i vad som ska vara Tranemo 

Gymnasieskolas innehåll och kvalitet de närmaste åren. 

 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att Tranemo Gymnasieskola utvecklats i rätt 

riktning. Kunskapsbildningen hos elever och personal är inne i en positiv utveckling 

genom det arbete som pågår, kanske framförallt genom kompetensutvecklingen ”Det 

goda arbetslivet – Den goda skolan”.  

 

Det goda samarbetet med det omkringliggande arbetslivet kan bli bättre och skapa en än 

högre förväntan på fortsatt utveckling bl.a. av lärlingsutbildningen. 

 

 

 

 

 

 

Tranemo 2009-11-20 

Håkan Blixt, gymnasiechef/rektor 

Eero Jensholm, rektor 


