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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

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. Kontakterna 
med arbetslivet är omfattande och mycket goda. 

I skolans arbete med utveckling och arbetsplan som löper över tre år 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 verklighets förankras 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. 

 

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 fortfarande under 
utveckling inom de yrkesförberedande programmen inom skolan. 
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Tranemo Gymnasieskola har erbjudit utbildning inom tio nationella program 
under läsåret 2009/2010. Vi har också erbjudit ett specialutformat program, TPS 
(Teknisk produktion och service), Individuella programmet samt 
försöksverksamheten med lärlingsutbildning GLU. 
 
Sökande till övriga nationella program hänvisas till samverkansområdets 
gymnasier eller regionens naturbruksgymnasier. 
 
De flesta elever kommer från Tranängskolans, och en mindre del från Mogaskolan i 
Svenljunga. Borås gymnasieskolor är för övriga sökande det vanligaste valet. 

 

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 och förståelsen för den som ett viktigt redskap har under läsåret 
stärkts ute i verksamheten. Arbetet med kvalitetsredovisning för alla program- och 
ämneslag sker systematiskt utifrån anvisningarna. Alla enskilda och grupper av 
lärare har bidragit till beskrivningar och redovisningar av kvalitetsaspekter. Fyra 
större gemensamma 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 del 
redovisningar 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 prioritera. 
 
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 innebär att kontinuiteten 
och ”lärandet” i verksamheten kan upplevas mindre kontinuerlig. 
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3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

I syfte att höja måluppfyllelsen i framförallt de behörighetsgivande ämnena har en 
parallell- läggning av kurser genoförts läsåret 2010/2011. Detta för att skapa 
förutsättningar till mer flexibla gruppbildningar och lösningar. I samband med 
detta har också stödet till eleverna setts över så att det ses mer naturligt att få den 
hjälp man behöver i anslutning till ordinarie undervisning fast då i mindre och 
flexiblare grupper. Framförallt har det varit viktigt i ämnet svenska och svenska 
som andraspråk. Det har också bidragit till att det blivit lättare att organisera 
hjälpinsatser med specialpedagogen. Antalet fasta stödtimmar framförallt inom 
matematik har också i utökats till 4 istället för tidigare 2 men också fler flexibla 
stödtimmar har lagts in så att elever som inte nått målet kan deltaga i befintlig 
undervisning där så är möjligt. Utfallet av detta har blivit att fler elever blivit 
synliga och att fler åtgärdsprogram skrivits. I övrigt redovisas analyser i åtgärder 
under respektive kapitel nedan. 

 

4 Förutsättningar 

4.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt 377 409 413 417 

Antal elever med annat modersmål än 
svenska 

  30 ? 

Antal elever med annat modersmål än 
svenska som får modersmålstöd i skolan 

  13 19 

Kommentar/analys: 

Antal elever som har modersmål har ökat men inte inneburit ökning av kostnader 
och timmar. Alla elever som har rätt till undervisning eller studiehandledning har 
fått det. 
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4.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever  

9,2 9,4 9,9 9,91 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 

11,6 11,3 11,3 8,72 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak bedriver. 

68 83 88 89 

Antal lärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 hp 

1 1 1 1 

Antal anställda per skolledare 25 30,7 22 31 

Antal elever per studie- och 
yrkesvägledare 

405 409 560 5503 

Kommentar/analys: 

Under hösten 2011 tillsattes en ny skolledare. 
En skolledare har utöver sina ordinarie arbetsuppgifter på gymnasieskolan även 
ansvar för Komvux, SFI, Lärcentra mm 
Antalet elever per studie- och yrkesvägledare är väsentligt högre än för 
gymnasieskolor i allmänhet då SYV servar i stort sett helan kommunen.  
Andelen lärare per hundra elever är konstant. Personal ger uttryck för en ökad 
arbetsbörda inom verksamheten. 

4.3 Ekonomiska resurser 

 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 73028 72358 73170 78541 

 
Resultat: 

Kostnaden per elev har ökat vilket beror på att vi haft tröskeleffekter gällande 
gruppsammansättningar. Behovet av särskilda stödinsatser har också ökat gällande 
framförallt kärnämnen men då eleven har rätt så fort den riskerar att nå ”icke 
godkänd” att få åtgärdsprogram och särskilda stödåtgärder ökar kostnaderna. En 
viss ökning av antal sökande till andra kommuner har också bidragit till att 
proportionen förändrats.  

                                                             
1 Avser endast 417 gymnasieelever  
2 Avser samtliga elever då alla elever har samma tillgång till personal 
3 Avser samtliga elever då en SYV betjänar alla både inskrivna elever och därutöver övriga medborgare i 
kommunen 
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Analys: 

Undervisningskostnaden och den totala kostnaden per elev exklusive lokaler har 
ökat och är fortfarande högre än jämförbara kommuners inom Sjuhäradsområdet. 
Störst betydelse har utbudet som är stort och innebär lägre fyllnadsgrad i 
undervisningsgrupperna 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Kommande år får gymnasieskolan ett minskat elevunderlag med oförändrad 
kostnadsbild för lärare och lokaler.  Programutbudet är i detta sammanhang under 
fokus och vissa anpassningar kan ske. 
 
Införandet av Gy11 påverkar kostnadsbilden uppåt då det i flera av de nya 
programmen har införts kurser där kompetens i nuläget saknas på skolan. Detta 
innebära ökade kostnader för kompetensutbildning nya undervisningsgrupper och 
nya läromedel. I detta sammanhang bör skolan vara vaksam över vilket (vilka) 
kursutbud/inriktningar man skall ha i de olika programmen i framtiden. 
Kostnaden för undervisning kommer också att stiga p.g.a. införandet av GY11 
eftersom mindre samläsning för de nya eleverna kan genomföras med årskurs 2 
och 3. I bland annat språk måste grupperna delas vilket innebär ökade 
undervisningskostnader. Liknande problem uppstår också i andra kurser och 
ämnen så länge vi har ”dubbla” system under införandet av reformen. Reformen 
innebär utöver det nämnda också att undervisningsmaterial delvis måste bytas ut 
vilket givetvis påverkar kostnaden för undervisningen. I de naturvetenskapliga 
ämnena måste investeringar göras i digital mätutrustning enligt de nya kurs- och 
ämnesplanerna för att uppfylla kraven på måluppfyllelse. 

 
 

4.4 Materiella resurser 
 

Undervisningsdatorer 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet datorer för elevbruk  451 480 518 5334 

Antalet elever per undervisningsdator 0,87 0,81 0,98 1,045 

Kommentar/analys: 

Antalet datorer har ökat vilket i första hand hänger samman med SFI, Kom In och 
Vux. Under kommande läsår skall en datasal tas bort samt Medieprogrammet fasas 
ut vilket leder till att antalet datorer kommer att hamna under 500. 
 

 
 

                                                             
4 Inbegriper 22 SFI/VUX terminaler och 11 SFI/VUX datorer 
5 Inbegriper 133 Vux-elever 
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Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK J1. J2. J3. A 3.6 

 
 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 
      
 
 
 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 3,9 3,9 13,7 52,9 25,5 

Våra lokaler är säkra och i gott skick  0 5,7 1,9 7,5 52,8 32,1 

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans 
utomhusmiljö  

25 12,5 2,1 12,5 25 22,9 

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel  0 8,2 2 6,14 32,7 51 

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer  1,9 1,9 1,9 1,9 41,5 50,9 

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs  5,9 9,8 2 0 35,3 47,1 

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

1,9 0 0 1,9 20,8 75,5 

 
Resultat (starka och svaga sidor):  

Starka sidor: Stor tillgång till datorer för både elever och lärare.  

Svaga sidor: Skolan lider brist på undervisningslokaler, konferensrum pga det 
stora antalet undervisningsgrupper. Utomhusmiljön upplevs också som 
problematisk vilket främst beror på problemet med ”rökning”. 

Analys:  

De starka sidorna överväger de svaga genom att de ger oss stora 
konkurrensfördelar gentemot andra skolor men frisöket innebar en minskning av 
antalet elever vilket på sikt inte ger förutsättningar att lägga mer resurser på 
satsningar och investeringar. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

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 



 

11 

Diskussion pågår fortfarande om en om- och tillbyggnad av lokaler för 
yrkesprogrammen BP, EC och TPS.  Denna verksamhet skall eventuellt flyttas och 
inkorporeras i nuvarande. Lokalbehovet är svårt att förutsäga med skiftande underlag 
i de olika verksamheterna dvs ungdomsgymnasiet, Vux och SFI som ju också måste 
ersättas. 

 
 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever blir sedda och respekterade. (redovisas årligen) 

Alla elever känner trygghet, tillit och trivsel. (redovisas årligen) 

 

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för lå 10/11: 
 

Målen framgår av arbetsplaner och utvecklingsplan för 2009-2011.  
 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

o Arbetet med skolans normer och regler har fördjupats genom fortsatt värdegrundsarbete 
Arbetet har bedrivits kontinuerligt så som beskrivs i detta kapitel. 

o Elevernas ansvar, inflytande och självkänsla utvecklas genom fördjupat klassrådsarbete 
Klassråd hålls minst en gång per månad. Alla klass råd protokollförs och protokollen sänds 
dels till elevrådet men också skolans ledning. I allmänhet tas sedan frågor och ärenden upp 
i skolkonferensen. 

o Samarbetet med högstadiet har utvecklats framför allt inom ämnet matematik 
Här finns samarbete inom matematik, idrott och Barn och Fritid. I övrigt har samarbetet 
varit av mindre art beroende på att reformarbetet tagit stor del av tiden. 

o Finansiering av de internationella inslagen på skolan har skett med hjälp av EU-medel 
inom ekonomi, turism, omvårdnad och barn och fritid. Medlen har helt och hållet använts 
till praktikplatser i Europeiska länder. 

o Utökad kontakt mellan hem och skolan sker kontinuerlig genom dels utvecklingssamtal, 
föräldramöten och klassföreståndares kontinuerliga kontakt. 
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5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandlig?) 

 
Skolans Likabehandlingsplan ligger till grund för arbetet med normer och värden. Denna kommer 
att revideras i början av ht 11. 
 
Vi arbetar aktivt i personalgruppen med förhållningssätt, normer och värderingar genom det det 
sedan fyra år tillbaka pågående projektet ”Det goda arbetslivet- en lust och hälsofrämjande 
värdegrund för kunskapsbildning”. Teorin vi arbetar efter är KASAM (känslan av sammanhang) 
och vi utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt. Det avsätts mycket tid att diskutera och göra 
övningar i personalgruppen. Projektledaren har enskilda samtal med personal. Kolleger 
sinsemellan ska besöka varandra för att ge positiv feedback. Projektet ska sedan avspegla sig på 
elevernas trivsel, trygghet och studiemotivation. 
 
Alla elever och all personal har fått information om skolans Likabehandlingsplan.  
 
Alla elever i åk1 har fått information om lagar, regler samt skolans plan av 
Likabehandlingsgruppen.  
 
Diskussioner har skett på klassråd i alla klasser och trivselenkäten har besvarats. På klassråden har 
värdegrundsfrågor jobbats med. Klassråden har fått uppdrag/frågor att diskutera av skolkonferens, 
rektor och/eller likabehandlingsgruppen.  
 
På utvecklingssamtalen, som sker en gång/termin, diskuteras trivsel och trygghet.  
 
På hälsosamtalen i åk 1 diskuterar skolsköterskan även mobbing och kränkningar med varje elev.  
 
En kort information av skolans likabehandlingsarbete har lagts ut på hemsidan. Föräldrar till elever 
i åk 1 har tilldelats ett informationsblad.  
 
Årets fokus har som planerat varit positiva och negativa effekter av sociala nätverk.  
 
Resultat/analys 
Förutom enkätundersökningen och enskilda elevsamtal har vi genom diskussioner i klasserna 
försökt skaffa oss en bild av var kränkningarna/ 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 som kommit till personalens kännedom har retts ut av klf med stöd av någon 
representant ur likabehandlingsgruppen. Två ärenden har rektor varit delaktig i. Skolans hållning 
är att det är den enskilde elevens upplevelse av kränkningen som är utgångspunkten i 
utredningen.  
 
Likabehandlingsgruppen har även i år använt sig av esmaker för ifyllande och bearbetning av 
trivselenkäten. Antalet elever som besvarat enkäten är 69%  (förra lå 77% och lå 08/09  82%). 
Svarsfrekvensen har alltså minskat och det är därför viktigt att se enkätundersökningen som endast 
en del i kartläggningen av trivsel och trygghetsfrågorna. Det viktigaste redskapet är det enskilda 
samtalet med resp. elev, såväl det planerade samtalet som det spontana samtalet som uppstår i den 
dagliga verksamheten. 
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Av enkätsvaren kan vi utläsa att det skett förbättringar vad gäller i trivsel och känslan av trygghet 
på skolan sedan föregående läsår. De flesta elever trivs bra (94%) och känner sig trygga (97,5%). På 
frågan om de blivit mobbade under läsåret har 5 % svarat att de blivit detta (samma siffra 09/10) .  
Elva  av dessa elever uppger att de berättat för personal och sju svarar att de har fått hjälp och stöd 
att reda ut mobbingen. Mobbingen sker mestadels i allmänna utrymmen. De två föregående 
läsåren har eleverna även svarat att mobbing sker i klassrummen. I år har ingen elev svarat så.  
 
På frågan om de blivit kränkta, dvs illa behandlad av någon personal (lärare, övrig personal) svarar 
1% ja , vilket är en minskning från föregående läsår. 4 % svarar att de känt sig diskriminerade 
utifrån någon av diskrimineringsgrunderna (kön, sexuell läggning, religion, etnisk och kulturell 
tillhörighet, funktionshinder och ålder). Diskrimineringsgrunderna de uppgivit är etnisk eller 
kulturell tillhörighet, funktionshinder, kön och ålder. Tre elever har svarat att de har berättat för 
personal på skolan, men anser inte att de fått hjälp och stöd. I enkäten har eleverna även getts 
möjlighet att skriva ner egna tankar och funderingar om mobbing och diskriminering. 
Kommentarerna handlar om att det är viktigt att skolan agerar vid kränkningar/mobbing och att 
det är viktigt att man respekterar varandra.  
 
I de klasser vi fått svar att de känt sig kränkta, mobbade eller diskriminerade diskuteras detta 
ingående med klf. I de flesta fall har klf, likabehandlingsgruppen och rektor kännedom om 
situationen och det görs en bedömning och lämpliga åtgärder, ex samtal med hela klassen, enskilda 
elever, personal mm. 
 
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 har en vilja 
att arbeta med värdegrundsfrågor. När personal får kännedom om kränkningar/mobbing och 
diskriminering så utreds dessa.  
 
Värdegrundsfrågor ska kontinuerligt och regelbundet diskuteras med eleverna under läsåret och 
då främst på på klassråden. I kärnämneskurserna samhällskunskap, historia och religion sätts 
begreppen demokrati , mänskliga rättigheter, människors lika värde, solidaritet, jämställdhet in i 
olika sammanhang.  
 
Att utveckla utvecklingssamtalen är ett pågående arbete på skolan. Det är viktigt att det däri tas 
med ett standardiserat frågeformulär så att alla klf ställer samma frågor, te x: Har du det senaste 
året känt dig kränkt, mobbbad eller diskriminerad? Har du berättat detta för någon vuxen?   
 
Det enskilda samtalet är det viktigaste redskapet. Eleven måste känna  trygghet i att våga berätta 
för klf om de känt sig kränkta och eller diskriminerade. 
 
Projektet ”Det goda arbetslivet- en lust och hälsofrämjande värdegrund för kunskapsbildning” 
fortsätter. 
 
Sex och samlevnadsundervisningen ska utvecklas och förbättras under  läsåret 11/12. Vi kommer 
då att  rikta speciella insatser  på diskrimineringsgrunden sexuell läggning. Detta ska ske genom 
diskussioner, värderingsövningar och gästföreläsare 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan  
( se sid.2) 

 
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 0 5,6 5,6 37 51,9 

Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling och tar 
ansvar för åtgärder och uppföljning av sådana fall  

1,9 1,9 3,8 11,3 34 47,2 

Alla i skolan respekterar andras egenvärde 0 3,9 3,9 11,8 52,9 27,5 

Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar 6,1 10,2 4,1 6,1 61,2 12,2 

 
Resultat (starka och svaga sidor): 
Inom skolan finns ett etablerat och aktivt arbete kring likabehandling och mot 
kränkande behandling. Arbetsmiljöenkäten visade dock att det fanns de bland 
personalen som själv upplevde kränkningar (elevernas resultat behandlades 
tidigare). Som Bruk:s resultat visar så anser de flesta att vi är duktiga på att skapa 
en miljö och följa upp och vidtaga åtgärder mot missförhållanden. 

Analys: 
Det har förekommit kränkningar vilket också framgår av tabellen ovan. Åtgärder 
har vidtagits via personalavdelningen.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Ett mer öppet och aktivt arbete har inletts vilket också inneburit att tre 
skyddsombud för tre skyddsområden utsetts. Dessa har viss tid avsatt till möten 
och arbete med fack och skolledning. 
 

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever får den hjälp de behöver.(redovisas 2009 och 2011) 

Alla elever möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar. (redovisas 2010) 

Eleverna upplever att bedömning och betygsättning är likvärdig. (redovisas 2009 och 2011) 

5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
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Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: Se bilagan ”utvecklingsplan” 

o Arbete med att öka måluppfyllelsen i samtliga kärn- och karaktärsämnen  
Ett analys- och utvärderingsarbete sker årligen i respektive ämne med syfte att finna nya 
vägar och mål för att bättre få eleverna att nå måluppfyllelse. 

o Kopplingen mellan undervisning och olika typer av mål utvecklas genom dels klassråden 
dels kontinuerliga klass och elevsamtal i respektive kurs och ämne. Eleverna har också 
utvecklingssamtal dels med klassföreståndaren men också varje lärare i respektive kurs. 
 Handledningstid finns avsatt för varje lärare och vecka. 

o Arbete pågår med utveckling av likvärdig bedömning och betygssättning av eleverna 
genom ett aktivt kvalitetsarbete i varje ämneslag. 

 

Resultat: 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

Se 5.3.1. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

5.3 Kunskaper – Utbildningsresultat 

5.3.1 Resultat i de nationella proven och betyg 
Resultat i de nationella proven 

Andel elever som uppnått 

 minst Godkänt i.. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Svenska   92 66 92 74 78 89 83 

Matematik 91 92 91 68 56 63 82 84 83 

Engelska 93 94 94 98 100 99 88 81 85 

Andelen elever som genomfört 
proven 

         

BETYG          

Andel elever vid Tranemo 
gymnasieskola som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

   100 100 100 100 100 100 

Andel elever som fullföljt ett 
nationellt gymnasieprogram 
efter tre års studier 

92 98 95 87 95 90 88 92 90 
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Andel elever som fått minst 
betyget Godkänt i slutbetyg i 
samtliga kurser som ingår i 
studieplanen 

70 70 70 41 65 50 53 61 57 

Andel elever som under läsåret 
gått från IV/PRIV till nationellt 
program 

  43       

Andel elever med slutbetyg som 
ger grundläggande behörighet 
till högskolestudier 

86 88 87 61 92 72 72 83 77 

Andel sökande till högskola          

Genomsnittligt betygsvärde i 
samtliga elevers slutbetyg 

12,66 14,09 13,27 11,66 14,74 12,80 12,34 13,59 12,93 

Genomsnittligt betygsvärde för varje program i slutbetyg 

Barn- och fritidsprogrammet - 14,00 14,00 - 13,09 13,09 6,30 13,05 12,05 

Byggprogrammet 14,34 11,91 14,10 13,87 - 13,87 14,41 - 14,41 

Elprogrammet 10,69 - 10,69 9,19 - 9,19 10,89 - 10,89 

Handels- och adm.programmet 11,51 13,55 12,60 13,11, 13,47 13,35 13.13 12,42 12,72 

Medieprogrammet 9,73 5,42 8,65 12,88 11,74 12,23 9,36 13,05 10,89 

Naturvetenskapsprogrammet 17,24 16,52 17,03 15,72 17,04 16,48 14,42 14,68 14,56 

Omvårdnadsprogrammet - 10,08 10,08    11,23 12,55 12,30 

Samhällsvetenskapsprogrammet 13,42 14,49 14,08 11,16 16,59 13,87 11,93 15,36 13.86 

Teknikprogrammet 12,75 - 12,75 13,21 - 13,21 15,68 - 15,68 

Teknisk produktion och service 
(TPS) 

9,85 - 9,85 9,19 - 9,19 11,99 - 11,99 

          

 

Resultat: 

Det genomsnittliga betygsvärdet har ökat något men ligger fortfarande och 
pendlar runt värdet 13. Den nationella trenden att flickorna drar ifrån pojkarna har 
brutits då pojkarna ökar markant jämfört med flickorna som minskar. Vi kan se en 
positiv utveckling utom på BF, HP och NV. Andelen behöriga elever har ökat 
vilket också gäller för övriga värden. Detta är särkskilt glädjande då det visar att 
det arbete som lagt ner givit resultat. 
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Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Svenska 

Svensk Lärar Gruppens:s åtgärdsprogram: 

Ökad respons till varje elev  

Ökad tydlighet om vad som krävs för att klara kursens mål – bli bättre på att bryta 
ned målen för eleverna 

Skapa en god lärandemiljö via optimal placering av elever i klassrummen 

Snabbare reaktioner på frånvaro, ej medtagna datorer, sen ankomst, ej gjorda läxor 
etc. Kanske borde en coach-tjänst inrättas? En pedagogiskt utbildad person som 
coachar både elever och lärare. 

Ökad social kontroll under skoltid kopplat till nära kontakt mellan hemmet och 
skolan 

Gruppkonstellationer som är optimala för lärande  

Ökat utbyte mellan kollegor av erfarenheter 

Vid varje konferens borde måluppfyllelse diskuteras på något sätt – inte som en 
avslutning på en lång tisdag – morgonkonferenser efterlyses där skapandeglädjen 
är som störst 

Ständig fortbildning i ökad måluppfyllelse – visst har vi en sådan möjlighet idag 
men det upplevs som att tiden är för knapp. Kanske borde skolledningen 
kommunicera att detta är prioritet ett?  

Klassföreståndaren är ansvarig för elevens studier (ja förutom rektor då) men hur 
ofta känns inte klassföreståndaruppdraget som ett nödvändigt ont som ständigt 
dras med en tidsbrist ofta i hård kamp med tiden för att förbereda en lektion? 
Kanske borde detta uppdrag vara prioriterat än mer trots den uppvärdering som 
skett senaste 10-årsperioden? En policydiskussion önskas och då kanske inte vid 
början av ett läsår utan vid slutet av ett sådant då det kan vara försent att 
implementera allt i augusti. Bättre då att börja en sådan diskussion under maj/juni 
då det oftast är som tyngst som lärare. Detta behöver inte vara ytterligare en 
uppgift utan kan ses som en ventil under slutspurten som en protokollförare 
skriver ned. 

Här kan även en fråga ställas till kollegiet om vilka uppgifter du anser vara 
viktigast i ditt arbete. Be läraren anonymt svara på de tre mest prioriterade 
arbetsuppgifterna. Därigenom ges en relativt bra bild av hur skolans lärare ser på 
sitt arbete. Därefter kan analysen av måluppfyllelse inledas. 

Elever och även lärare behöver rutiner. Kanske borde alla/många lektioner ha ett 
antal ledord för att fungera? Ordning och reda, materiel, inställning, glädje, 
motiverande klimat, ämnespassion från läraren, mål, resultat, kontroll etc.? 

Specifikt för svenskämnet framkom följande: 
Öka läsandet på och utanför svensklektionerna av olika texttyper 
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Öka lusten att lära genom lekfulla språkövningar av varierande svårighetsgrad 
Ökad fokus på studieteknik 
Längre pass i svenska alternativt fler pass per vecka 

Engelska 

Vad gäller A-kursen i engelska så noterades att inte en enda TPS-elev hade ett 
komplett resultat på årets nationella prov i engelska. 

 

Vidare observerades att ca 40% av eleverna i GLU har fått ett högre kursbetyg än 
vad provbetyget visade. Detta kan antas vara ett resultat av att engelsklärarna 
avlastades under maj månad vad gäller rättningsarbete så mer tid kunde läggas på 
pedagogiska insatser riktade mot enskild elev. Vidare rättade LAA hela A-kursens 
NP-prov vad gäller reading/listening. Detta kan sägas vara ett led i en mer 
likvärdig och objektiv bedömning då kursproven rättades av en lärare som inte 
själv hade någon professionell relation till dessa elever. 

 

Endast två elever i hela A-kursen har fått IG+ på kursprovet. En elev av dessa två 
fick sedan ett G som kursbetyg och den andra eleven fick inget betyg alls i kursen. 
Alla övriga har nått G eller högre på kursprovet och detta återspeglas också i 
kursbetygen där alla elever (utom en elev som inte fick något betyg alls) har fått 
betyget G eller högre. Detta kan sägas vara en mycket hög måluppfyllelse vad 
gäller årets NP-prov och kursbetyg i engelska. 

 

Ytterligare bör noteras att av sammanlagt 124 elever så hade 22 elever ej kompletta 
testresultat från NP alt. att resultat helt saknas. Detta utgör nästan 18% av alla som 
skrev årets NP-prov. Ämnesgruppen ställer sig frågande till varför nästan var 
femte skrivande elev ej har kompletta resultat från NP.  

Det noterades också att vad gäller A-kursen så är det något fler pojkar (5,1%) som 
fått MVG i engelska A än flickor (2%). 

Vad gäller B-kursen så har 9,0% av pojkarna erhållit MVG i provbetyg och 4,5% av 
flickorna har erhållit MVG i provbetyg.  

Årets kvalitetsdiskussion har försvårats av att fyra lärare som undervisar i 
engelska ej har kunnat närvara vid aktuell diskussion. Ämnesgruppen skulle 
därtill gärna önskat statistikfil att fylla i där provbetyg matchas med kursbetyg för 
att upptäcka möjliga differenser. Det är även svårt att utläsa i statistikfilerna 
möjliga skillnader mellan pojkars och flickors provresultat och kursbetyg. 

En del i förklaringen till att några kursbetyg är högre än resultat på NP-prov är 
också när pys-paragrafen tillämpas i bedömningen för elever som har bestående 
svårigheter, t ex för elever med läs-och skrivsvårigheter där muntliga mål väger 
tyngre än skriftliga mål i helhetsbedömningen, där andra prov motsvarande NP 
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gjort med ännu mer anpassning/individualisering än vad som var möjligt att 
genomföra på tiden för ordinarie NP, osv.  

Det har varit en mycket stor tillgång att ha en lärare som resurs för provrättning 
och genomförande av extra provtillfällen under slutet av våren, vilket ökat 
måluppfyllelsen både vad gäller elever som under slutet av kursen lyckats nå G 
efter ordinarie NP men före kursens slut, samt elever som kunnat få möjlighet att 
genomföra kompletterande prov för högre betyg, individualiserat utifrån vilka 
delar som behövts höjas för att helhetsbedömningen skulle bli ett högre prov. 

 

5.3.2 Verksamhetsbeskrivning för Individuella programmet lå 10/11 
 

Beskrivning av verksamheten 

Individuella programmets mål 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. 

 

Elever som ej har behörighet eller ej har valt nationellt eller specialutformat 
program, erbjuds plats på IV efter avslutad grundskola.  

 

Beskrivning av hur arbetet organiseras 

Under vårterminen har programansvariga för IV (gymnasieskolans syv och 
kurator) enskilda samtal med de elever i åk 9 som saknar godkänt betyg från 
grundskolan i kärnämnena svenska, matematik eller engelska. Eleverna 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. Strax innan skolstart i augusti kontaktas sedan de aktuella eleverna 
och möten hålls med varje elev och vårdnadshavare och planeringen görs. Med 
anledning av sommarskolans införande på Tranängsskolan kan planeringsmöten 
med de aktuella eleverna inte hållas förrän då. 

 

Totalt har 51 (45 obehöriga och 6 behöriga) elever varit inskrivna på programmet 
under året. Två av dessa 52 är PRIV elever från Svenljunga kommun. 

Rörligheten är stor hos dessa elever och antalet har ej varit statiskt under läsåret.   
15 obehöriga elever kom direkt från åk 9 på Tranängskolan (förra läsåret 17), fem 
elever flyttade in, tio elever har läst på IVIK.  Sex gjorde avbrott från nationellt 
program och övriga elever är kvar från föregående läsår.  
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Ytterligare sex ungdomar har programansvariga för IV haft kontakt med för att 
diskutera studier på IV. Två av dessa ungdomar började som PRIV på 
Naturbruksgymnasieskolor, en ungdom började på Fordonsprogram. Tre 
ungdomar avböjde kontakt med skolan. 

 

Vid studier på IV finns fyra olika alternativ: IVS, IVP, IVIK och PRIV. 

 

IVS 

På IVS kombineras praktik och studier. Väljer eleven IVS studerar eleven oftast tre 
dagar/ vecka och praktiserar veckans resterande 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 resp. MA A. Detta avgör elev och undervisande lärare. Eleverna läser 
dessutom biologi, idrott (infördes läsåret 08/09) samt samhällskunskap (infördes 
detta läsår). 

 

IVP 

Att gå IVP innebär att praktisera på heltid. Syv handhar detta. 

 

PRIV 

Om det finns platser 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.  

 

IVIK 

Under året har det arbetats med dessa ungdomar enligt de rutiner som togs fram 
föregående läsår. Begreppet IVIK finns inte i författningen. Gemensamt för 
ungdomar på IVIK är att de inte har svenska som modersmål och kan inte tala eller 
förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. 
Några har permanent uppehållstillstånd och några är asylsökande etc. 

 



 

Ansvarig för ”Kom in” tillika klf för IVIK och lärare på SFI har det första samtalet 
med eleven och föräldern. Eleven ansöker då skriftligen om studier på IVIK.  
Eleven och föräldrar får en allmän information om elevens rättigheter och 
skyldigheter som gymnasieelev samt om skolans regler. Efter ca 1 månads studier 
hålls möte med gymnasieskolans syv, elev och föräldrar. En studieplan upprättas 
då. Elev och förälder får ytterligare information om hur gymnasieskolan i Sverige 
fungerar. När eleven klarat SFI D nivå´n görs tester i Eng och Ma för att kunna 
individanpassa fortsatta studier, vilka kan ske på IV eller nationellt program. 

 

Elever på IVIK deltar i SFI undervisningen. De har 30 timmars 
undervisning/vecka; Svenska 15h, samhällsorientering/livskunskap i 
ungdomsgrupp (ålder 16- ca 25 år) 2h, datakunskap 2h samt idrott 90 min. Övrig 
tid har ungdomarna egen samhällsinformation. 

 
 
Kunskaper – utbildningsresultat för innevarande läsår samt jämförelse med tidigare 
läsår 
 
Tabell 1 

Tabellen visar antalet elever på Individuella programmet. Underlag har även tagits 
fram för fem tidigare läsår,  05/06, 06/07, 07/08, 08/09,10/11. 

 



 

Tabell 2 

Tabellen visar en mer detaljerad bild av Individuella programmet. Fler faktorer har 
tagits med här.   

 

 
5.3.3 Sammanfattning av utbildningsresultat innevarande läsår 

 

Det totala antalet elever på Individuella programmet var i år 51. 11 elever nått 
behörigheten (föregående lå 20). Fyra av dessa är åk 1 PRIV elever.  Fem elever 
från IVS nådde full behörighet. I år redovisar vi inte antal elever som saknar betyg 
i ma, sv och eng. Anledningen är att behörighetsreglerna inför lå 11/12 ändras. 

IVS  

I år har 23 elever varit inskrivna på IVS (förra lå 14). Fem elever nådde 
fullbehörighet. Fyra elever avbröt studierna. Totalt har 27 betyg har delats ut i eng, 
ma och svenska. Dessutom har tre idrottsbetyg, tio biologibetyg och tio 
samhällsbetyg erhållits.  

IVIK 

Tio elever har studerat på IVIK under året. Fem av dem har klarat SFI-D och kan 
börja på Introduktionsprogrammet under kommande höst. 

IVP  

Sju elever har varit inskrivna på IVP. En obehörig  samt en behörig elev valde att 
enbart praktisera under hela läsåret. Fem elever har avbrutit sina studier på ett 
nationellt program  
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(tre från Tranemo Gymnasieskola och två elever från annat gymnasium) och har 
behörighet. Dessa fem har samtliga har sökt nya utbildningar inför läsåret 
2011/2012.  

PRIV 

11 elever har varit inskrivna på PRIV, varav två kom ifrån Svenljunga kommun. 
Av dessa har 6 elever fått betyg och blivit behöriga och skrivits in på nationellt 
program. En elev avbröt sina studier och en har flyttat. Inför nästa läsår är tre 
elever är kvar på PRIV, samtliga i åk 2. 

BEHÖRIGHET 

Totalt har 11 elever nått behörighet (förra lå  20). 

 
1.1.5 Analys och bedömning  
 

Eleverna på IVS har utvärderat läsåret 10/11. Utvärderingen skiljer sig inte 
nämnvärt från föregående läsår. Eleverna har trivts bra med skolan, klassen, 
klasskamrater, lärare och övrig personal. Majoriteten menar att de fått hjälp i alla 
ämnen när de behövt. Eleverna anser också att de fått möjlighet att studera på ett 
sätt som passat dem. De vet vilka målen är i resp ämne och de anser att läsåret blev 
bra eller bättre än vad de förväntat sig.  

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

När eleverna 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.  

I skolarbetet finns mentorn med på lektionerna vilket medför att fler elever får stöd 
och hjälp. Mentorn fyller även en viktig social funktion i klassen.  

Antalet skoldagar har utökats till tre och ämnet samhällskunskap lades till 
innevarande läsår. Detta har varit positivt och tio betyg kunde delas ut. 

Vi ser ett tydligt samband mellan praktik och skolarbete. Om praktiken fungerar, 
så gör oftast också skolarbetet det. Enligt GY2011 kommer än mer fokus att läggas 
på studier och IM (Introduktionsprogrammet) kommer därför att erbjuda 
heltidsstudier.  

Eleverna på PRIV läser i särskild undervisningsgrupp för grundskolekursen i 
matematik och engelska, vilket har fortsatt gett tydliga resultat dvs att fler elever 
når sin behörighet.  

Rutinerna och arbetsformerna som jobbades fram föregående läsår för IVIK har 
fungerat bra.  Eleverna på IVIK är dock få i antal så svenskundervisningen sker 
tillsammans med vuxna. Ungdomsgruppens ”egna” 
samhällsorienteringen/livskunskap har varit positiv.  
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Beträffande undervisningen på IVIK vore det mest ultimata att ungdomarna hade 
helt egen undervisning och önskemål om detta har lagts fram. Svårigheten är dock 
att det är stor rörlighet beträffande antalet elever under året, då de flesta eleverna 
är asylsökande. 

Eleverna som avslutade sina IV-studier lå 09/10 har följts upp av skolans 
specialpedagog.  Syftet är att skapa bättre förutsättningar för varje elev att kunna 
fullfölja sina studier på nationellt programmet.   

 
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. Mentorsresursen är mycket viktig. 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.  

Hösten 2011 införs Introduktionsprogrammen (IM). Det är fem olika 
introduktionsprogram som ska ge elever som inte uppnått behörighet till nationellt 
program nya möjligheter. För att kunna genomföra förändringen på IM har 
programgruppen i samarbete med skolledningen jobbat fram en ny organisation 
med en ny tjänst som både har övergripande programansvar och ansvar för att 
eleverna får individuell studieplanering. Heltidsstudier kommer att erbjudas, men 
även möjlighet till praktik i kombination med studier kan ges. En studieverkstad är 
planerad där eleverna kommer att kunna läsa in andra ämnen (framför allt no och 
so ämnen). De fem introduktionsprogrammen är: 

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen 
högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev 
som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.  

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagningen på 
ett nationellt yrkesprogram. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller 
matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och 
matematik samt i minst tre andra ämnen.  

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar de godkända betyg som krävs 
för behörighet till ett yrkesprogram. Elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier 
på ett yrkesprogram. 

Individuellt alternativ ska förbereda elever vidare till yrkesintroduktion, annan 
fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till elever 
som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen anpassas 
individuellt efter varje enskild elevs behov.  
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Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att de ska kunna gå vidare 
till gymnasieskolan eller annan utbildning.  
 

Om en ungdom framöver enbart vill praktisera (tidigare IVP) ska skolan enligt 
GY2011 ej längre erbjuda detta alternativ. Detta problem har lyfts till chefsnivå på 
Lärandesektionen samt Omsorgssektionen. Även vilken förvaltning som ska ta  det 
kommunala informationsansvaret ( tidigare uppföljningsansvar) har diskuterats. 

 

Med införandet nya IM är möjligheten till fortbildning för programgruppen 
nödvändig under kommande läsår.  

 

/ Författat av programansvariga: Annika Persson och Magdalena Öhman 

 

5.4 Delaktighet, ansvar och inflytande (se även bilagan 
”Utvecklingsplan”) 

Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever känner sig viktiga och betydelsefulla. (redovisas årligen) 
Alla elever har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. .(redovisas 2010) 

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

o Stötta elever på de studieförberedande programmen i studier och personlig utveckling 

o Utveckla elevernas ansvar, inflytande och självkänsla  

 
Åtgärder/insatser för att nå målen (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så 
redovisas varje mål för sig: 

Arbetet med handledningssamtal, utvecklingssamtal och klassråd fortsätter enligt 
plan. Stöd ses oftast som en stöttning av elever som har svårt att nå målen. Under 
året har vi därför också lagt fokus på att alla elever behöver stöttning i olika faser 
genom olika insatser som EHG, likabehandlingsgrupp och klassföreståndare kan 
ge i form av samtal, åtgärdsprogram, uppföljning av närvaro osv. Det gäller 
oavsett om man går yrkesförberedande eller högskoleförberedande program.  

Varje lärare genomför både som ämnes-/kurslärare och som klassföreståndare olika 
samtal varje termin med respektive elev. Andra fora för elevinflytande är givetvis också 
elevråd och Skolkonferensen som genomför regelbundet en gång per månad. Till 
klassråd och elevråd hänskjuts frågor där det är viktigt för skolan att alla elever har 
möjlighet att säga sitt och påverka sin arbetsmiljö och studiesituation. 
  
 
Resultat, analys och åtgärder för fortsatt utveckling: 
Ämneslagens kvalitetsredovisningar visar att eleverna är delaktiga både i planering 
avseende form samt innehåll i lektioner/kurser. De problem som finns kommer oftast 
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upp till ytan och blir kända. Tabellen 5.4.2. visar också att personalen själv anser att 
man aktivt arbetar för att öka självkänsla, självförtroende samt eget initiativ och ansvar 
i lärandet. Däremot finns det en skillnad mot det ansvar man upplever att eleverna 
själva tar även om det i det fallet också är relativt höga siffror. Deltagandet i elevråd och 
skolkonferenser har ökat markant vilket tyder på en större vilja till inflytande. 

 

5.4.2 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. 2) 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 

0 1,9 0 14,8 46,3 37 

Elevernas självkänsla och självförtroende ökar genom studierna, samt att de får 
insikt om sina starka och svaga sidor 

0 1,9 0 20,8 43,4 34 

Eleverna tar ett allt större ansvar för sitt lärande 2,1 4,2 4,2 39,6 39,6 10,4 

 

5.5 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa.(redovisas 
2011) 

5.5.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

o Utöka samverkan över ämnesgränserna inom Gymnasieskolan 

o Utveckla samarbetet med högstadiet gällande överlämnandekonferenser, ämnessamverkan samt 
nyttjande av idrotts- och simhall 

o Utveckla kontakten mellan hem och skola (klf) 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Inför läsåret 09/10 infördes ”ämnesträffar” som fasta positioner i schemat för alla lärare. 
Detta har fungerat bra under läsåret 10/11 och lett till att kvalitativa diskussioner och 
åtgärder idag fungerar bättre. Det var också en möjlighet för lärarna att bilda ett mer 
naturligt ”arbetslags” arbete skulle kunna genomföras utöver de tidigare schemalagda 
programträffarna. 
Överlämnandekonferens och diskussion om idrotts- och simhall har också hållits under 
läsåret för att samverkan mellan skolformerna. 
Kontakten mellan hem och skola innebär dels att ha en naturlig och återkommande 
kontakt med vårdnadshavare men också att inbjuda till utvecklingssamtal 2 ggr per år 
och föräldramöten.  
Mässa i samverkan mellan skola och näringsliv har också hållits vilket i sin tur givit 
spinn-off effekter totalt i och mellan verksamheterna. Kontakten med grundskolan är 
idag bättre än tidigare. 
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Resultat: 

Ämnesträffarna har slagit väl ut. Alla grupper är överens om att det nu finns ett 
naturligt fora för att diskutera gemensam bedömning, mål, nationella prov osv. 
Kontakten med hemmen är också frekventa och återkommande. Även myndiga elever 
föredrar många gånger att vårdnadshavaren är med vilket upplevs som positivt av alla 
parter. 
Även samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet fungerar bra både avseende 
överlämnande men också samverkan kring gemensamma resurser. Glädjande nog har 
också samverkan skola/näringsliv kommit igång mer kontinuerligt och burit frukt i 
avseende aktiviteter, engagemang i grundskolan och framtida mässor. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 

Överhuvudtaget en god grundläggande måluppfyllelse 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ett fortsatt fokus på behörighetsarbetet till gymnasieskolan. Fler elever saknar fler 
betyg och det blir särskilt tydligt när kraven på behörighet till gymnasieskolan skärps 

 
 

5.5.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 5.1, A 7.1-2, A 7.6-7 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2)        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  

0 3,8 0 7,7 53,8 34,6 

Skolan samverkar med grundskolan i elevernas 
vägledningsprocess 

12,5 22,9 4,2 39,6 16,7 4,2 

Skolan förbereder eleven på olika sätt för arbetsliv och 
samhällsliv 

0 0 3,8 7,7 53,8 34,6 

 

Skolan ger varje elev möjlighet att ta ställning till fortsatt studie- 
och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och 
kunskaper samt aktuell information 

0 0 2,1 10,6 46,8 40,4 

 
Resultat ( starka och svaga sidor): 

I stort kan man se att skolans personal anser att föräldrar hålls väl informerade samt att 
man förbereder dem väl för arbetsliv och samhällsliv vilket är en stadig trend år från år. 
Samverkan med grundskolan avspeglar den situation som råder men har kanske också 
accentuerats av att mycket fokus lagts på reformarbete i respektive verksamhet.. 

Analys/åtgärder: 
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Skolan har nått långt i sitt interna arbete men behöver arbeta mer med grundskolan 
bl.a. avseende de krav som gäller inför antagning och studier till gymnasiet. Fortsatt 
högt antal obehöriga och IV/IM är nu det enskilt största programmet på 
gymnasieskolan. 

 

5.6 Bedömning och betygsättning (se även bilagan 
”utvecklingsplan”) 

 

5.6.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

 

5.6.2 Vårt eget mål : 

o Fortsatt utveckling av likvärdig bedömning och betygssättning 
 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 
Årets fokus på kvalitetsarbetet har varit ”gymnasiereformen” och de nya betygen. Varje 
ämneslag har även arbetat med sina resultat för att diskutera och analyser året som gått. 
Syftet har varit att synliggöra sina egna processer och att därmed också få redskap till 
att höja kvalitén i den undervisning man bedriver så att fler når målen. För att göra det 
fysiskt möjligt för grupperna att träffas infördes ”ämnesträffar” en gång i veckan på 
samtliga lärares scheman. Gemensamma kompetensutvecklingsdagar har också hållits 
och skall hållas med temat likvärdig bedömning/formativ bedömning/högre 
måluppfyllelse. Dessa planeras i samverkan Tranemo/Ulricehamn men också med 
personal på enheten. 
 
Resultat och analys: 
Samtliga ämnesgrupper har gjort en kvalitetsredovisning med fokus på 
”kunskapsutveckling”. Grupperna har också fått tid och möjlighet att diskutera 
likvärdig bedömning och betygsättning vilket resulterat i ett mer ”öppet klimat”. 
Åtgärderna upplevs överlag som behövliga och mycket bra men det kommer givetvis 
att ta tid innan det befästs i det normala arbetssättet. Gemensam åtgärdsplan finns som 
bilaga till detta dokument. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Mer samverkan med Tingsholmsgymnasiet med fokus på temat men också på Fronter 
som lärplattform. 

 

5.6.3 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 7.4 

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

Utvecklingssamtalen bidrar till att skapa en positiv utveckling 0 3,9 3,9 13,7 39,2 39,2 
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för eleverna såväl kunskapsmässigt som socialt 

Elever och föräldrar är nöjda med underlaget för 
utvecklingssamtalen. 

2,2 2,2 2,2 6,7 48,9 37,8 

Det finns en lärarsamverkan kring kunskapsmål och 
bedömningar med syfte att göra likvärdiga och rättvisa 
bedömningar . 

0 3,8 1,9 21,2 34,6 38,5 

 
o Fortsatt utveckling av likvärdig bedömning och betygssättning 

 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 
Årets fokus på kvalitetsarbetet har varit ”gymnasiereformen”. Varje ämneslag har 
således arbetat med läroplaner, kursplaner och examensmål men också sina resultat för 
att diskutera och analyser året som gått och den nya skolan som kommer. Syftet har 
varit att synliggöra sina egna processer och att därmed också få redskap till att höja 
kvalitén i den undervisning man bedriver så att fler når målen särskilt med tanke på 
reformen. 
  
Resultat och analys: 
Samtliga ämnes- och programgrupper har lyckats ro i hamn reformarbetet och utifrån 
det skapat en beredskap. Detta har skett i samverkan med Ulricehamn och skapat en 
grund för framtiden att verka för att gemensamt nå de nationella målen. 
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Fortsatt samverkan med Tingsholm med fokus på likvärdig och formativ bedömning 
samt högre måluppfyllelse. 

 

5.7 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. (se 
även bilagan ”utvecklingplan”) 

 

5.7.1 Resurser 
Den specialpedagogiska resursen har varit knuten till Skriv- och lässtugan, SoL. I  
SoL arbetar en specialpedagog tillsammans med ämneslärare i svenska, engelska 
och matematik. Detta år har tre ämneslärare varit involverade i det regelbundna 
arbetet med särskilt stöd, totalt ca 20 timmar per vecka. I slutet på vårterminen 
tillkom en extra resurs i engelska, vilket bidrog till att 14 elever som riskerade att få 
Icke Godkänt istället fick Godkänt.  Dessutom har ytterligare enskilda stödinsatser 
gjorts av olika ämneslärare. Förutom detta stöd har eleverna haft möjlighet att 
besöka mattestugan på tisdagar, dag- och kvällstid. Samtliga lärare har också 
möjlighet att hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd på handledningstid. 
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5.7.2 Organisering av stödet och lärandet 
För att kunna följa och upptäcka elever i behov av särskilt stöd finns rutiner. Första 
möjligheten att upptäcka elever i behov av särskilt stöd är vid 
överlämnandekonferenser med grundskolan. En screening av läsning, stavning 
och ordkunskap görs därefter med åk 1 och är ett viktigt instrument för att 
kartlägga behov av särskilt stöd. Specialpedagogen samtalar 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 i behov av 
särskilt stöd. Utredningar görs och stöd sätts därefter in så fort som möjligt. 

5.7.3 Personalens kompetens och tillgänglighet 
Se 5.7.1 

5.7.4 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 förekommande fall sker det också dialog med alla 
berörda parter, både interna och externa utifrån de behov som kan föreligga. 
Studieplan och åtgärdsprogram upprättas i alla förekommande fall. 

5.7.5 I vilken utsträckning får elever i behov av särskilt stöd det stöd de 
behöver? 

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

o Elever som har läs- och skrivsvårigheter får förutom personligt stöd i SoL tillgång till 
alternativa verktyg till sin dator samt inlästa läromedel. Andra exempel på anpassningar 
som görs är muntliga prov istället för skriftliga och längre skrivtid. 

o Samtliga elever som har behov av talsyntes kan få en sådan installerad på sin dator. Den 
kan läsa upp text på svenska, engelska, tyska, spanska och franska. 

o Kontinuerligt stöd: Det har varit ca 42 elever inskrivna i SoL-stugan, vilket är ungefär 
samma omfattning som tidigare läsår. 09-10 (45 elever), 08-09 (50 elever), 07-08 (40 elever), 
06-07 (42 elever). 

o Tillfälligt stöd: Förutom de inskrivna eleverna kommer många elever vid enstaka tillfällen 
för att få hjälp. 

o Under året som gått har specialpedagog gjort tre fördjupade specialpedagogiska 
utredningar samt fyra läs- och skrivutredningar. Dessutom har ett flertal mindre 
utredningar gjorts med syfte att ta reda på vilket stöd eller vilken anpassning som behövs 
för att eleven ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen. 
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5.7.6 Självärdering enligt BRUK 
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK 

 

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

Skolan anpassar den pedagogiska miljön till elever med olika förutsättningar   2 2 1 10 25 13 

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

4 3 1 10 22 12 

 

 

 

Resultat, analys och åtgärder (starka och svaga sidor): 

Ett viktigt och stärkt arbete mellan lärare och specialpedagog har växt fram och 
fler elever uppmärksammas tidigt så att svårigheterna kan kartläggas och vid 
behov åtgärdas via anpassade åtgärder och program. 

Svagheten är fortsatt brister i behörigheter från grundskola. Här finns tidigare 
avstämningskonferenser men mer behöver göras på denna front. 

 

5.7.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd?  

Resultat:  

25 elever har åtgärdsprogram som utvärderats och skrivits om kontinuerligt under 
året. Åtgärdsprogrammen har skrivits av undervisande lärare och 
klassföreståndare tillsammans med elever och i förekommande fall även 
vårdnadshavare. I flera fall har specialpedagogen varit med. 

Analys: 

De elever som riskerar att inte nå målen för ett godkänt betyg ska få sin 
undervisningssituation utredd. Detta har inte skett fullt ut, eftersom diskrepansen 
mellan antal IG och antal åtgärdsprogram är stor. Vi behöver bli bättre på att 
uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Den nya skollagen innefattar skyldighet att anmäla elevs behov av särskilt stöd till 
rektor som skyndsamt ska tillsätta en utredning. Följden blir att fler utredningar 
kommer att göras.  Rutiner för att anmäla behov av särskilt stöd samt för arbetet 
med utredningar och åtgärdsprogram finns, men kommer att utvecklas och 
förtydligas, så att all pedagogisk personal blir förtrogen med detta arbete. 
Personalgruppen kommer att få arbeta med fiktiva fallbeskrivningar och på så sätt 
utveckla sin kunskap om särskilt stöd och åtgärder. 
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5.7.8 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK  

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

Skolan anpassar den pedagogiska miljön till elever 
med olika förutsättningar 

3,8 3,8 1,9 18,9 47,2 24,5 

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

7,7 5,8 1,9 19,2 42,3 23,1 

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Se tidigare avsnitt ovan och nedan 

 

5.7.9 som inte når målen 
Elever som riskerar att inte nå målen kallas till samtal med klassföreståndare och 
ibland även specialpedagog för en första analys av studiesituationen. Vid behov 
görs ytterligare utredningar, i första hand pedagogiska, men även sociala och 
medicinska utredningar. Eleverna har tillgång till alternativa verktyg, som inlästa 
läromedel, talsyntes och rättstavningsprogram till datorn. De kan också få längre 
skrivtid eller möjlighet att examineras muntligt. Lärarna är flexibla och anpassar i 
stor utsträckning undervisningen efter individernas behov.  

Stöd i planering och studieteknik samt särskild undervisning i mindre grupp när 
det gäller matematik och engelska är andra exempel på arbetssätt med elever som 
riskerar att inte nå målen. Det finns också en mattestuga en timme per vecka, dit 
alla elever som vill ha extra undervisning är välkomna. 

 

5.7.10 Bedömning av effekten av åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. 
Samtalet med eleven, särskilt då vårdnadshavaren också finns med, är ett viktigt 
redskap, men utan uppföljningssamtal finns stor risk att utvecklingen uteblir.  De 
alternativa verktygen är bra om de används, men eleven behöver få tid att lära sig 
att använda dem. Programmen behöver också fungera i det datasystem som 
används.  

Elever i behov av särskilt stöd, vågar inte alltid synas och höras i det ordinarie 
klassrummet och då är undervisningen i mindre grupp ett utmärkt 
inlärningstillfälle. Av 14 elever som läste matematik, svenska och engelska i 
mindre grupp under läsåret, fick 10 minst betyget Godkänt. För 4 av eleverna 
fanns skäl att förlänga kursen. När det gäller mattestugan är det viktigt att det 
finns en planering med tydliga mål även för de elever som redan har ett betyg (IG), 
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men som går till mattestugan för att läsa upp det, för att undervisningen ska bli 
meningsfull för dem. 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

 
Kompetensutvecklingsinsatser har framförallt inriktats på samverkan med 
Tingsholm men också givetvis ägnats helt och hållet på gymnasiereformen. 
Fortsatt särskilda satsningar har också gjorts tillsammans med Navet i Borås i syfte 
att arbeta fram metoder för ”praktisk matematik”. Inom språk har man också 
etablerat en samverkan med Studentlitteratur i syfte att vara pilotskola gällande 
”digitala läromedel”. 
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7 Helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Resultat och analys: 

Ser vi till vårt huvuduppdrag kunskaper är måluppfyllelsen överlag godtagbar 
även om tendensen finns att det bland flickor tycks bli sämre resultat. Här finns 
givetvis en mängd åtgärder som behöver vidtagas för att nå högre nivåer gällande 
bl.a. högskolebehörighet. Trivsel, studiero m.m. visar alla på en fortsatt god 
verksamhet och att de insatser som görs är av hög kvalitet. Det minskade 
elevantalet ger viss oro inför framtidens gymnasieskola som samtidigt står inför en 
reform som kostar i båda tid och resurser. Förberedelserna har varit goda och vi 
står väl rustade för starten. En större satsning på marknadsföring behöver också 
göras för att minska fallet i elevantal och särskilt då på direkt marknadsföring 
skola/näringsliv. Här pågår ett mycket intensivt och lovande arbete gällande 
samverkan, information om yrke, utbildning och framtid. Samverkan har också 
inletts med Ungdomsmottagningen som skall bistå pedagogerna med arbetet kring 
HBT-frågor. 
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolan behöver genom formativ bedömning och sin lärplattform fokusera än mer 
på kunskapsbildning och måluppfyllelse för eleverna särskilt i samverkan med 
Tingsholmsgymnasiet. Ett större fokus måste läggas på undervisningen, närvaron 
och andra symptom men också att tidigt se de stödbehov som kan finnas så att 
åtgärder kan sättas in. 
 
Särskild fokus har lagts matematiksidan genom parallell läggning av kurser och 
stöd. Även kompetensutveckling av praktisk matematik har hamnat i fokus. 
 
Planering och genomförande av 3 sammanhängande kompetensutvecklingsdagar 
för pedagoger genomförs och är planerade i samverkan med Tingsholm. Externa 
föreläsare och handledare anlitas genom högskolan i Borås. 
 
Tidig upptäckt av systematisk frånvaro och god kontakt med hemmet skapas dels 
genom automatiskt SMS till vårdnadshavarna varje dag då eleven har oanmäld 
frånvaro. Härigenom tror vi att en snabbare dialog kan skapas. 
 
 
Avslutande kommentar 

GY11 reformen har under året krävt all vår fokus men också bidragit till en god 
kännedom om styrdokumenten. Denna kompetensutveckling har också bidragit till 
diskussioner om likvärdig bedömning, formativ bedömning och måluppfyllelse. 
Reformen har också medfört att antalet undervisningsgrupper kommer att öka 
vilket i sig ökar kostnaden för undervisningen. Dels genom att det införs helt nya 
kurser men att yrkeselever också givits rätten att läsa in grundläggande behörighet 
med 300 p utöver sina 2500 p.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsplan för gymnasieskolan 
läsåret 2011/12 
 

 

Bilaga 1: Utvecklingsplan 
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8 Anvisningar 

Strukturen i mallen för denna utvecklingsplan följer samma struktur som kvalitetsredovisningen 
för läsåret 2010/2011. Detta är för att det ska vara lätt att ”föra ”(klippa och klistra) över ”Åtgärder 
för fortsatt utveckling” från kvalitetsredovisningen. 

Det som ni i er kvalitetsredovisning skrev in som Åtgärder för fortsatt utveckling” kopieras nu 
över till motsvarande rubrik i utvecklingsplanen. 

De åtgärder ni tänker göra efter skolinspektionens beslut skall också föras in under respektive rubrik 

 

Åtgärderna behöver omformuleras till utvärderingsbara mål, som i första hand ska handla om 
elevernas utveckling. 

Arbetsgång: 

1. Kopiera in era åtgärdsförslag från er kvalitetsredovisning. 

2. Gör ev. prioriteringar  

3. Omformulera åtgärdsförslagen till mål (mål för eleven och hans/hennes utveckling) 

4. Bestäm hur ni ska följa upp resultatet och hur ni ska utvärdera(analys). 

5. Bestäm också när uppföljning och utvärdering ska ske ( se Årsklocka för systematiskt 
kvalitetsarbete!) 

6. Bestäm också vem som ansvarar för vad. 

7. Utvecklingsplanen skickas också till ulf.jogbratt@tranemo.se senast 17 augusti 2011 

9 Normer och värden 

 

9.1.1 Elevernas trivsel och trygghet (ANNIKA P) 
 

Mål: 

Alla elever som studerar på Tranemo Gymnasieskola upplever den alltid som trygg och fri från 
diskriminering och kränkande behandling.  
Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Skolan har en väl utarbetad likabehandlingsplan som omarbetas varje år och tas upp ibland 
annat Skolkonferensen. Varje år diskuteras diskriminering och kränkande behandling på 
klassråden utifrån olika aspekter så som etnicitet, kön, ålder osv. Vi har (och kommer också 

mailto:ulf.jogbratt@tranemo.se
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fortsatt att) arbeta med bemötande i skolan men också inom ”sociala medier”. Varje år 
genomförs på skolan olika temadagar som berör områden kopplade till likabehandlingsarbetet 
t.ex. har samhällskunskapsämnet haft temadag kring ämnet ”rasism och allas lika värde” med 
påföljande diskussioner. Dessa återkommande insatser skall givetvis vara mer systematiska och 
tydligare kopplade till diskrimineringsgrunderna. 
Arbetsplanen för likabehandling bryts nu ner i konkreta insatser som skall relatera tydligt till 
diskrimineringsgrunderna. Detta arbete inleds mer formellt i höst. Då startar vi med insatser 
gällande bl.a. sexuell läggning. Samarbete har inletts med kommunens ungdomsmottagning 
som besöker varje årskurs 3. Arbetsplanen kommer också att innebära att det finns en agenda i 
läsårsplaneringen för när och vilka insatser som genomförs. 

 

Vårt/våra mål för elevernas trivsel och trygghet läsåret 2011/2012: 

En ökad medvetenhet och tolerans kring varje människas särart och lika värde. 

 

 

Uppföljning via kartläggning: 

Genom diskussioner på klassråd, utvecklingssamtal, enskilda elevsamtal i den dagliga 
verksamheten, hälsosamtal, skolkonferens och skyddskommitté får vi en bild av hur läget är 
på skolan. Varje år genomförs dessutom en trivselenkät vars syfte är att kartlägga och 
identifiera samt åtgärda eventuella kränkningar eller diskriminering. Denna följs sedan upp av 
eventuella intervjuer och åtgärder där problem identifierats. Genomgång och revidering av 
planen görs i slutet av läsåret med hänsyn till den analys som görs utifrån enkäten och 
erfarenheter under året. Diskussioner i klassrummen sker också (klassråd) utifrån enkätsvaren 
för att öka medvetenheten hos personal och elever.  

 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Rektor och likabehandlingsgrupp 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i : 

april 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  
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9.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” (ANNIKA P) 
 
Har planen fungerat? 
 
Förutom enkätundersökningen och enskilda elevsamtal har vi genom diskussioner i klasserna 
försökt skaffa oss en bild av var kränkningarna/ 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 som kommit till personalens kännedom har retts ut av klf med stöd av någon 
representant ur likabehandlingsgruppen. Två ärenden har rektor varit delaktig i. Skolans 
hållning är att det är den enskilde elevens upplevelse av kränkningen som är utgångspunkten 
i utredningen.  
 
Likabehandlingsgruppen har även i år använt sig av esmaker för ifyllande och bearbetning av 
trivselenkäten. Antalet elever som besvarat enkäten är 69%  (förra lå 77% och lå 08/09  82%). 
Svarsfrekvensen har alltså minskat och det är därför viktigt att se enkätundersökningen som 
endast en del i kartläggningen av trivsel och trygghetsfrågorna. Det viktigaste redskapet är 
det enskilda samtalet med resp. elev, såväl det planerade samtalet som det spontana samtalet 
som uppstår i den dagliga verksamheten. 
 
Av enkätsvaren kan vi utläsa att det skett förbättringar vad gäller i trivsel och känslan av 
trygghet på skolan sedan föregående läsår. De flesta elever trivs bra (94%) och känner sig 
trygga (97,5%). På frågan om de blivit mobbade under läsåret har 5 % svarat att de blivit detta 
(samma siffra 09/10) .  Elva  av dessa elever uppger att de berättat för personal och sju svarar 
att de har fått hjälp och stöd att reda ut mobbingen. Mobbingen sker mestadels i allmänna 
utrymmen. De två föregående läsåren har eleverna även svarat att mobbing sker i 
klassrummen. I år har ingen elev svarat så.  
 
På frågan om de blivit kränkta, dvs illa behandlad av någon personal (lärare, övrig personal) 
svarar 1% ja , vilket är en minskning från föregående läsår. 4 % svarar att de känt sig 
diskriminerade utifrån någon av diskrimineringsgrunderna (kön, sexuell läggning, religion, 
etnisk och kulturell tillhörighet, funktionshinder och ålder). Diskrimineringsgrunderna de 
uppgivit är etnisk eller kulturell tillhörighet, funktionshinder, kön och ålder. Tre elever har 
svarat att de har berättat för personal på skolan, men anser inte att de fått hjälp och stöd. I 
enkäten har eleverna även getts möjlighet att skriva ner egna tankar och funderingar om 
mobbing och diskriminering. Kommentarerna handlar om att det är viktigt att skolan agerar 
vid kränkningar/mobbing och att det är viktigt att man respekterar varandra.  
 
I de klasser vi fått svar att de känt sig kränkta, mobbade eller diskriminerade diskuteras detta 
ingående med klf. I de flesta fall har klf, likabehandlingsgruppen och rektor kännedom om 
situationen och det görs en bedömning och lämpliga åtgärder, ex samtal med hela klassen, 
enskilda elever, personal mm. 
 
Fortsatta åtgärder 
 
Skolans vision är att den ska upplevas som trygg och fri från diskriminering och kränkande 
behandling samt präglas av respekt för människors olikheter.  För att nå visionen måste 
trivsel och trygghetsfrågor ständigt hållas aktuella och det är viktigt att all personal håller sig 
à jour med läget på skolan och aktivt motverkar kränkande behandling och diskriminering.  
Skolan har idag en god trivsel och eleverna känner sig trygga. De är väl insatta i mobbingens 
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problematik och har en vilja att arbeta med värdegrundsfrågor. När personal får kännedom 
om kränkningar/mobbing och diskriminering så utreds dessa.  
 
Värdegrundsfrågor ska kontinuerligt och regelbundet diskuteras med eleverna under läsåret 
och då främst på klassråden. I kärnämneskurserna samhällskunskap, historia och religion 
sätts begreppen demokrati, mänskliga rättigheter, människors lika värde, solidaritet, 
jämställdhet in i olika sammanhang.  
 
Att utveckla utvecklingssamtalen är ett pågående arbete på skolan. Det är viktigt att det däri 
tas med ett standardiserat frågeformulär så att alla klf ställer samma frågor, t.ex. Har du det 
senaste året känt dig kränkt, mobbad eller diskriminerad? Har du berättat detta för någon 
vuxen?   
 
Det enskilda samtalet är det viktigaste redskapet. Eleven måste känna trygghet i att våga 
berätta för klf om de känt sig kränkta och eller diskriminerade. 
 
Projektet ”Det goda arbetslivet- en lust och hälsofrämjande värdegrund för 
kunskapsbildning” fortsätter. 
 
Sex och samlevnadsundervisningen ska utvecklas och förbättras under läsåret 11/12. Vi 
kommer då att rikta speciella insatser på diskrimineringsgrunden sexuell läggning. Detta ska 
ske genom diskussioner, värderingsövningar och gästföreläsare 

 
 

 
 

10 Utveckling och lärande 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

I samband med Gy11 implementeringen arbetar skolans programlag med arbetsplaner för 
respektive program. Dessa innehåller hur program och examensmål skall uppnås i samverkan 
mellan respektive ämne. En ökad samverkan mellan karaktärs- och kärnämneslärare skall 
prioriteras för att diskutera och fokusera på respektive undervisningsgrupp/klass med fokus 
på program- och examensmål. Detta görs direkt vid läsårsstart men också genom att tid för 
programträffar, ämnesträffar och lärarträffar är schemalagt. Lärarna har också i dialog med 
varandra diskuterat inköp av särskilt undervisningsmaterial som riktar sig till respektive 
programs karaktär och mål. Som exempel kan nämnas särskilda böcker för elektriker i bl.a. 
Engelska. Andra åtgärder som redan satts in är att diskutera en större ämnesintegration 
gällande omfattning och innehåll i respektive ämne och program. Syftet är att undervisningen 
skall fokusera på respektive programmål exempelvis att man i matematik inlett ett samarbete 
med Navet i Borås kring ”praktisk matematik” men också kring alla de åtgärder som 
presenterades i kvalitetsredovisningen. 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 
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Ett tydligare fokus på att integrera elevernas programmål i undervisningen och att 
programmål och målen för karaktärsämnen integreras med varandra i större omfattning. Detta 
kommer att leda till en ökad anpassning av undervisningen till det program som gruppen eller 
delar av guppen går i. 

Skolledningen genomför lektionsbesök i syfte att följa den upplagda undervisningen. Besöket 
syftar också till att diskutera med elever och lärare vad som görs och varför. Skolan genomför 
också enkäter med respektive elev för att säkerställa att styrdokumentens krav är kända och 
levande i respektive ämne avseende måluppfyllelse, undervisning m.m. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samtliga lärare följer upp resultat från sina elever/klasser. 

Analysen görs arbetslagsvis och skolvis 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i: 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 

11 Kunskaper 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Den nedåtgående trenden bekräftades och analyserades redan under vårterminen 2010. 
Analysen gav vid handen att det var en homogen grupp elever som inte nått grundläggande 
behörighet. Tidigare hade också noterats brister i framförallt matematikundervisningen och 
arbetet med att åtgärda dessa brister påbörjades redan 2009 samtidigt som resultaten svängde 
neråt. Arbetet inom matematikgruppen resulterade i ett antal åtgärder som redan beskrivits 
tidigare och dessa fullföljs nu under pågående läsår bl.a. genom en förstärkt 
kompetensutveckling i samverkan dels med Navet (Science Center i Borås) men också genom 
föreläsningar och kurser på högskola/universitet. Ämnesgruppen har också sett över 
undervisningsmaterialet med hänsyn till de programmål som gäller för respektive program 
och samtidigt de undervisningsmetoder som används. Mer tid och resurser läggs också på 
gemensamma diskussioner och analyser av de faktiska resultat som uppnås för att därigenom 
följa upp åtgärdernas effekt och vilka fortsatta åtgärder som behövs. Vi har också rent 
organisatoriskt parallellagt undervisningen för eleverna så att det skall bli lättare att bedriva 
stödundervisning utan att det påverkar andra ämnen. Extra lärarresurs har satts in. Som extra 
åtgärd har också specialpedagogen särskilda träffar med kärnämneslärarna för att snabbt 
kartlägga och diskutera åtgärder. Dessa leder i somliga fall till utredningar och påföljande 
beslut om åtgärdsprogram där fokus ligger på skolans åtgärder för att eleven skall nå målen. 
Studieplanen följs också upp kontinuerligt så att elever med IG erbjuds möjlighet att läsa upp 
betygen.  Arbetet med ”plan för 100 % måluppfyllelse” har inletts under våren i de olika 
ämnena/programmen och resulterat i planer som skall användas som underlag för fortsatt 
arbete. Frågeställningar och rubriker som man arbetat kring är ”Hur skall vi arbeta för att 
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uppnå program-/examensmål?”. Måluppfyllelsen handlar givetvis inte enbart om att öka 
andelen elever som får G istället för IG utan att få alla elever att prestera bättre. 
Gymnasieskolorna Tingsholm och Tranemo är också sammankopplade genom en gemensam 
lärplattform Fronter där ett gemensamt arbete med bedömning skall ske med start i höst. 

 
Här skriver ni in de mål som direkt har med elevernas resultat/kunskaper att göra: 

 
 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

 Resultatgenomgång och analys i varje ämnesgrupp. Analysen skall leda till åtgärder gällande 
måluppfyllelse för kommande läsår. Detta sker vid läsårsslut och vid läsårsstart inför 
planering. För dokumentation ansvarar varje ämnesansvarig. Dokumentationen sammanställs 
och delges rektor som underlag för fortsatt gemensamt arbete för högre måluppfyllelse. 
Ämnesgrupperna har tid avsatt varje vecka för ämnes arbete med uppföljning av resultat och 
utveckling. Arbetet som sker i samverkan dokumenteras digitalt i lärplattformen och blir 
sedan en naturlig bas för fortsatt utveckling. 

Resultat från de nationella ämnesproven, slutbetyg på samtliga program , genomsnittligt 
betygsvärdevärden. 

Resultat i de nationella proven 

Andel elever som uppnått 

 minst Godkänt i.. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Svenska   92 66 92 74 78 89 83 

Matematik 91 92 91 68 56 63 82 84 83 

Engelska 93 94 94 98 100 99 88 81 85 

Andelen elever som genomfört 
proven 

         

BETYG          

Andel elever vid Tranemo 
gymnasieskola som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

   100 100 100 100 100 100 

Andel elever som fullföljt ett 
nationellt gymnasieprogram 
efter tre års studier 

92 98 95 87 95 90 88 92 90 

Andel elever som fått minst 
betyget Godkänt i slutbetyg i 
samtliga kurser som ingår i 
studieplanen 

70 70 70 41 65 50 53 61 57 

Andel elever som under läsåret 
gått från IV/PRIV till nationellt 
program 
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Andel elever med slutbetyg som 86 88 87 61 92 72 72 83 77 
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ger grundläggande behörighet 
till högskolestudier 
Andel sökande till högskola          

Genomsnittligt betygsvärde i 
samtliga elevers slutbetyg 

12,66 14,09 13,27 11,66 14,74 12,80 12,34 13,59 12,93 

Genomsnittligt betygsvärde för varje program i slutbetyg 

Barn- och fritidsprogrammet - 14,00 14,00 - 13,09 13,09 6,30 13,05 12,05 

Byggprogrammet 14,34 11,91 14,10 13,87 - 13,87 14,41 - 14,41 

Elprogrammet 10,69 - 10,69 9,19 - 9,19 10,89 - 10,89 

Handels- och adm.programmet 11,51 13,55 12,60 13,11, 13,47 13,35 13.13 12,42 12,72 

Medieprogrammet 9,73 5,42 8,65 12,88 11,74 12,23 9,36 13,05 10,89 

Naturvetenskapsprogrammet 17,24 16,52 17,03 15,72 17,04 16,48 14,42 14,68 14,56 

Omvårdnadsprogrammet - 10,08 10,08    11,23 12,55 12,30 

Samhällsvetenskapsprogrammet 13,42 14,49 14,08 11,16 16,59 13,87 11,93 15,36 13.86 

Teknikprogrammet 12,75 - 12,75 13,21 - 13,21 15,68 - 15,68 

Teknisk produktion och service 
(TPS) 

9,85 - 9,85 9,19 - 9,19 11,99 - 11,99 

          

 

 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samtliga lärare följer upp resultat från sina elever/klasser. 

Analysen görs arbetslagsvis och skolvis 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i : 

April – maj beroende på bl.a. när de nationella ämnesproven genomförs. 

 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  
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12 Delaktighet, ansvar och inflytande 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Arbetet med handledningssamtal, utvecklingssamtal och är en fast rutin på skolan. Inför 
höststarten har en manual för utvecklingssamtal tagits fram. Stöd ses oftast som en stöttning 
av elever som har svårt att nå målen men bör kanske också fokusera på att lyfta elever som 
kan nå högre mål. Under året har vi därför också lagt fokus på att alla elever behöver 
stöttning i olika faser vilket även kommer fortsätta. Det gäller oavsett om man går 
yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. Fokus har lagts på det salutogena 
perspektivet dvs att bygga på det som är bra även om man också lyfter fram det som är 
mindre bra men på ett sådant sätt att fokus inte hamnar endast där. Varje lärare genomför 
både som ämnes-/kurslärare och som klassföreståndare olika samtal varje termin med 
respektive elev. Här finns dock risken att det blir för många samtal för varje elev.  
 
Andra arenor för elevinflytande är elevråd och Skolkonferensen som genomför regelbundet 
en gång per månad med gott deltagarantal. Till klassråd och elevråd hänskjuts frågor där det 
är viktigt för skolan att alla elever har möjlighet att säga sitt och påverka sin arbetsmiljö och 
studiesituation. 
 
Ämneslagens kvalitetsarbete visar att eleverna är delaktiga både i planering avseende form 
samt innehåll i lektioner/kurser. De problem som finns hanteras direkt i samtal. BRUKS 
undersökning visar också att personalen anser att man aktivt arbetar för att öka självkänsla, 
självförtroende samt eget initiativ och ansvar i lärandet. Däremot finns det en skillnad mot det 
ansvar man upplever att eleverna själva tar även om det i det fallet också är relativt höga 
siffror. 
 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Uppföljning sker kontinuerligt i program och ämneslag men också genom standardiserade 
enkäter med påföljande analys utvärdering. Frågan tas också upp i den manual som tagits 
fram för utvecklings- och handledningssamtal 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samtliga lärare följer upp resultat från sina elever/klasser. 

Analysen görs arbetslagsvis och skolvis 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i: 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

13 Samverkan 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Utökad samverkan över ämnesgränserna inom Gymnasieskolan inledes läsåret 09/10 med 
Tingsholm. Under läsåret 10/11 kartlades samordningsfördelar mellan gymnasieskolorna bl.a. 
inom Lärling, El, Industri och Teknik college. En planering för gemensamma 
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kompetensutvecklingsdagar lades också fram gällande Gy11 men också kring likvärdig 
bedömning. Dessa har samordnats och inleds med 3 gemensamma dagar läsåret 11/12. 

Samverkan med närings- och arbetslivet har också institutionaliserats dels genom lärlingsrådet 
och dess utvecklingsgrupper (programråd) men också genom samverkan i näringslivsrådet 
samt skola/näringsliv. En gemensam grupp har också bildats men grundskola, gymnasiet, 
näringslivet och kommunen för att arbeta med ”Framtid Kind”. 

 
Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Samverkan med Tingsholm skall leda fram till gemensamma bedömningsmatriser/mallar och 
en utökad dialog och frekvens av träffar mellan lärare i respektive kommun. 

Samverkan med näringslivet skall leda till fler och tätare kontakter mellan elev, näringsliv och 
skola samt säkring av APL och lärlingsplatser. Samverkan skall också leda till en mässa vars 
främsta syfte för gymnasiet är att vidga vår rekryteringsbas. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Lärare, personal och rektor. 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i :: 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 

14 Bedömning och betygsättning 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Analysen skall förtydligas och dokumenteras utförligare i framtida redovisningar. Materialet har 
och kommer att användas internt i dialog mellan skolledning och ämneslagen. Ett arbete inom 
kommunen har också lett till en handlingsplan för 100 % måluppfyllelse. Detta material skall och 
kommer att vara underlag för det arbete som bedrivs inom gymnasiet. När det gäller det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet har också en person på gymnasiet genomgått en särskild 
universitetsutbildning för att höja och säkerställa kvalitén delvis genom en undersökning på 
Tranemo Gymnasieskola gällande ”Att arbeta för måluppfyllelse”. Ett samarbete med Tingsholm 
gymnasiet pågår och inför hösten träffas respektive ämnesgrupper för att gemensamt arbeta kring 
likvärdig bedömning. Vidare pågår ett arbete kring bedömningsmatriser för att analyser resultat 
kring prov och nationella prov. Dessa skall också utgöra en grund för redovisning och analys av 
resultat. 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Ämneslagen analyserar och ger förslag till förbättringsåtgärder inför kommande läsår. Denna 
dokumentation tillställs rektor vid läsårets slut och sammanställs. Sammanställningen följs upp 
gemensamt vid läsårsslut men också i respektive ämneslag. Påföljande läsårsstart initieras starten 



 

46 

för ”plan för 100 % måluppfyllelse” varvid tidigare analyser och förslag skall ligga till grund för 
planeringen. Denna följs sedan upp under ämnes- och programträffar men diskuteras också 
allmänt på lärarträffar och under de medarbetarsamtal som genomförs. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Rektor ansvarar för planering och organisation samt uppföljning av analyser och resultat. 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i :: 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 

15 Elever i behov av särskilt stöd.  

Mål: 

Alla elever som är i behov av särskilt stöd utreds och i de fall där det finns särskilda behov 
upprättas åtgärdsprogram. 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammen är i första hand kopplade till miljön runt eleverna samt till vad 
skolan kan göra för att eleven skall ha större möjlighet att nå målen. 
 
Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

För mycket tyngdpunkt har lagts vid elevens ansvar när åtgärdsprogram har upprättats. En 
översyn av rutiner gällande upprättande och innehåll görs. Det innebär att det skall vara klart och 
tydligt vad som är skolans åtgärd för att eleven skall nå målen. Det skall också vara tydligt hur det 
skall ske och vilka effekter som väntas uppnå. Ett klart datum för utvärdering och metod härför 
skall anges. Specialpedagogen har tillsammans med skolledningen bl.a. utarbetat en rutin för när 
beslut om åtgärdsprogram skall ske eller när beslut om upprättande av åtgärdsprogram inte skall 
ske.   

Den nya skollagen innefattar skyldighet att anmäla elevs behov av särskilt stöd till rektor, så fort 
det på något sätt framkommer att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. Rektor skall 
skyndsamt tillsätta en utredning. Följden blir att fler utredningar kommer att göras.  Rutiner för att 
anmäla behov av särskilt stöd samt för arbetet med utredningar och åtgärdsprogram finns, men 
kommer att utvecklas och förtydligas, så att all pedagogisk personal blir förtrogen med detta 
arbete. Personalgruppen kommer att få arbeta med fiktiva fallbeskrivningar och på så sätt utveckla 
kunskap om särskilt stöd och åtgärder.  

 

 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Översyn och åtgärder har redan diskuterats mellan rektor, specialpedagog och elevhälsogruppen. 
Rutiner har klargjorts och formaliserats. Vid upprättande av åtgärdsprogram skall dessa också 
strukturellt diskuteras inom elevhälsogruppen där både rektor och specialpedagog ingår för att 
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därigenom säkerställa att skolans ansvar för att säkra elevens rätt säkerställs. Detta görs 
regelbundet på elevhälsomöten som hålls varannan vecka.  

I slutet av året görs en jämförelse mellan måluppfyllelse och åtgärdsprogram.  

 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Rektor och specialpedagog. 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i : 

Resultaten skall vi redovisa i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


