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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal elever totalt 345   

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

    

Antalet elever vid mättillfället 15 oktober 2015. Under återstoden av läsåret växte elevvolymen till 393 elever. 

Personal 

Personal Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
7,9   

Antal pedagogisk personal per 
100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

68,8   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Lärarbehörigheten har sedan mätpunkten förändrats och är vid läsårets slut ca 71% 

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom elevhälsan Läsåret 15/16 
Antal elever/personalgrupp inom 

elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare 1 345 

Specialpedagoger 1 345 

Skolsköterskor 1 345 

Skolläkare 1 345 

Skolkuratorer 1 345 

Skolpsykologer   

Talpedagoger -  

Tjänstgöringsgraden för personalfunktionerna är 3,75, 

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild 1    

Biologi 2 100   

Engelska 5 100   

Fysik 3 100   

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa 3 100   

Kemi 1 100   

Matematik 5 86   

Musik     

Naturorienterande ämnen 9 78   
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällsorienterande 

ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

Samhällskunskap) 

9 100   

Slöjd     

Svenska 6 100   

Svenska som andraspråk 4 25   

Teknik 1    

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

NO-saknas pågymnasiet. I vår redovisning avser vi lärare i Nk,Fy,Ke,Bi och Te. 

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium 91241   

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Kostnaden/elev  är svår att beräkna pga det ökade elevantalet och storleken på bidraget från Migrationbsverket. 

Förskolan 

Förskolan Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
   

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

Fritidshem Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Vid mättillfället 15 oktober 2015, uppgick elevantalet till 345. Under senhösten och merparten av vårterminen förändrades 
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elevvolymen drastiskt och utgjordes i juni 2016 av 393 elever. Omfattningen av volymökningen medförde ett omedelbart behov 

av nyrekryteringar, främst av lärare med SVA-kompetens. Ökningen medförde också att den övriga organisationen fick behov 

av resursförstärkning och därmed ökade  kostnader. Behov av resursförstärkning i SVA och ENG kvarstår även kommande 

läsår. 

Den totala snittkostnaden per elev var för riket i sin helhet 114 tkr, därav undervisningskostnaden 56 tkr. Den del av 

Migrationsverkets  bidrag som tillfaller gymnasieskolan kommer sannolikt att medföra att kostnaden per elev i stort sett är 

oförändrat. Skolans elevvolym är förhållandevis liten men erbjuder många valmöjligheter, vilket medför att elevkostnaden per 

elev blir hög. 

Andelen lärare med behörighet har ökat under läsåret. 

  

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
fått minst betyget E i 

samtliga kurser som 

ingår i studieplanen i 

gymnasieskolan 

73 % 75 % 97,33 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående? 

Resultatet är klart bättre 

i år. 

Analys 

Den fortbildningsinsats 

om betyg och bedömning 

som pågått är sannolikt 
en av orsakerna till 

resultatet. Ett aktivt 

samarbete mellan EHG  

och undervisande lärare 

har pågått och funnit sin 

struktur. 

  

  

 Genomsnittligt 
betygsvärde i samtliga 

elevers slutbetyg i 

gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. 

14,8 14 105,71 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är klart bättre 

detta år. 

  

Analys 

Den fortbildningssatsning 

- formativ bedömning -

 som skolan prioriterat 

under de två senaste 

läsåren har bidragit till en 

samsyn om bl a 
betygskriterier och ett 

samarbete kring 

elevgruppen som bidragit 

till reultatet. En allsidig 

bedömning av nationella 

prov har också bidragit 

till resultatet. 

Skolan har dessutom 

erbjudit stödundervisning  
vid fler tillfällen under 

skolveckan. 

Ett aktivt och medvetet 

arbete vad gäller 

elevstödet har gett goda 

resultat. Det kurativa 

arbetet med elevstöd -

 coaching - har fått fler 

elever med 

motiivationssvackor att 
slutföra studierna. 

Specialpedagogen har 

aktivt bidragit till insatser 

för enskilda elever och 

som pedagogiskt stöd för 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

lärare. 

  

Övriga kommentarer: 

Betygsmedelvärdet för 

flickor vad gäller de 

gymnasiegemensamma 

ämnen är 15,2 för 

pojkarna 14,3. 
Differansen är jämförbar 

med föreghående år. En 

iakttagelse är att 

fördelningen av de olika 

betygsstegen följer 

Gauss-kurvan vad gäller 

pojkarna. Motsvarande 

fördelning för flickor 

avviker från den s k 

normalfördelningskurvan. 

 Andel elever som 
uppnått grundläggande 

behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år. 

67 % 70 % 95,71 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år?  

Andel elever som har 

grundläggande 

behörighet är väsentligt 

fler än tidigare år. 

Analys  

Andelen elever som söker 

Yrkesprogram sjunker 

stadigt alltsedan GY11-
reformen. Alltfler elever 

väljer 

högskoleförberedande 

program som uppfattas 

som "yrkesinriktade" t ex 

teknikprogrammet och 

ekonomiprogrammet. 

Denna tendens gäller 

nationellt och är inte 
specifikt för Tranemo 

gymnasium. Det finns 

därför skäl att anta att 

fler yrkeselever - förutom 

yrkesexamen -

 eftersträvar behörighet 

för högskolan som en 

framtida möjlighet till 

utbildningsval eller byte 

av karriärväg. De 
stödresurser som skolan 

erbjuder som fångar upp 

elever med svårigheter i 

enstaka kurser tror vi 

medverkar till lyckade 

resultat. 

  

 Andel 
avgångar/avbrott i 

gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen och 

SFI. 

3,2 % 5 % 136 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är bättre än 
föregående år. 

Analys  

Elevvolymen var vid 

mättidpunkten 345 

elever. 11 elever 

avbryter sina studier, 

vilket innebär 3,2%. Vid 

läsårets slut var 

elevvolymen 393. Utifrån 
denna volym utgör 

avhoppen 2,8%. 

  

 Andelen elever som 
fullföljer 

gymnasieutbildningen i 

Tranemo gymnasieskola 

inom 3 år 

86 % 90 % 95,56 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år?  

Resultatet är väsentligt 

bättre än föregående år. 

Fyra från IMI erbjuds ett 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

fjärde år. 

Analys 

Insatser i form av utökad 

stödundervisning och 

insatser från EHG i form 

av studiesocialt stöd har 

varit lyckosam. En större 

medvetenhet om lärarens 
uppdrag att anpassa sin 

undervisning bidrar till en 

bättre måluppfyllelse. 

  

 Andel elever som har 
gått över till högskola 

inom 3 år efter avslutad 

gymnasieutbildning. 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Statistiskt underlag 

saknas. 

Kommentar: 

I den nationella 
statistiken som redovisas 

i Skolverkets databas 

Siris, saknas uppgifter 

från Tranemo gymnasium 

vad gäller de flesta 

program eftersom antalet 

elever som studerar eller 

är i arbete är alltför få. 

  

 Andel elever som 
fullföljt 

gymnasieutbildningen 

inom 4 år 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet 

överensstä'mmer med 

föregående år. 

  

Analys 

Statistikuppgifter saknas. 

Oklarhet vad gäller 

tolkningen av ”fullföljer” 

  

  

 Andelen elever som 

fått gymnasieexamen 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är  bättre i år. 

Analys 

Förklaringen till att 

enskilda elever inte fått 

sin gymnasieexamen 

kräver en individuell 

analys. Varje elev som 
avviker påverkar 

procentvärdet väsentligt. 

  

 Andel elever på 
yrkesprogram som fått 

yrkesexamen 

73 % 100 % 73 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är något 

bättre än föregående år. 

Analys 

Resultatet stödjer den 

förbättring av 
meritvärdet för 

avgångseleverna och 

orsakerna i förbättringen 

hänger samman med att 

tid och 

specialpedagogiskt  

studiestöd utökats. Den 

fortbildningsinsats som 

pågått i skolan om 
kollegialt lärande vid t ex 

formativ bedömning är 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

sannolikt en av 

orsakerna. Dessa 

insatser till trots kan vi 

inte vara nöjda med 

resultatet. 

Kommentar: 

Andelen elever med 

sociala svårigheter och 
ofta med 

neuropsykiatriska 

diagnoser har ökat. De 

flesta av dessa går det 

individuella programmet 

som IMYRK- eller IMPRO- 

elever, dvs med 

bristfälliga studieresultat 

redan från grundskolan. 

Trots omfattande 
anpassningar i 

undervisningen och i 

studieplanen för denna 

grupp går en allt större 

grupp elever med denna 

problematik endast med 

studiebevis. 

  

  

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Jämförelse saknas. 

  

Analys  

Årets elevenkät 

besvarades endast av 

34% av eleverna varför 

resultatet saknar 

reliabilitet. Vi väljer ändå 
att visa den tendens som 

enkätsvaren visar. 

3% av de svarande 

uppger att de inte fått 

något stöd från lärarna. 

  

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag 

behöver det" 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Jämförelse mot 

föregående år saknas. 

Analys  

Undervisande personal 

bemödar sig om att bistå 

eleverna med den hjälp 

de behöver för att lös 

sina arbetsuppgifter.  

Skolan har tillskapat fler 

tillfällen till schemalagd 

stödundervisnikng. Den 

specialpedagogiska 
handledningen och övriga 

insatser från EHG har 

sannolikt bidragit till 

måluppfyllnaden. Skolan 

har stor lärartäthet och 

har förmåga att bistå 

eleverna på tider utöver 

stödresurs och 

lektionstillfälle. 

  

 Trivsel 

94 % 97 % 96,91 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år?  

Resultatet är något 

sämre än föregående år. 

Analys 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

En analys på klassnivå av 

enkätsvaren visar att 

otrivsel men också 

mobbing har förekommit. 

i två av våra klasser. 

Konflikterna har varit 

kända för skolan och vi 

har arbetat såväl på 
grupp- som individnivå 

med konflikthantering.  

Konflikterna har oftast 

sin grund i konflikter 

redan från grundskolan. I 

en av grupperna har en 

elev lämnat 

kränkningsanmälning 

mot flera i klassen. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 i grundskolan 

samt elever i Tranemo 

gymnasieskola som trivs 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Redovisning från 

föregående år saknas 

Analys  

EHG och skolledningen 

har under året 

uppmärksammat 
konflikter bland eleverna 

i två av våra grupper, 

vilket delvis kan förklara 

otrygghet och 

misstrivsel. Konflikten 

har också tagits upp av 

lärare på klassråd och 

andra tillfällen. 

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen är 

endast ca 32%, vilket 

medför att reliabiliteten 

är låg. I undersökningen 

uppger 6% av de 

svarande att de 

misstrivs. 

 Trygghet 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående 

år?Resultatet är något 
sämre mot föregående 

år. 

  

Analys 

Resultatet kan jämföras -

 och förklaras - utifrån 

enkätsvaren vad gäller 

"trivsel". En elevkonflikt i 

två av våra klasser 

medför att några elever 
känner osäkerhet och 

otrygghet. 

Skolan har arbetat med 

dessa konflikter på såväl 

grupp- som individnivå. 

Vuxennärvaro i 

studiehallen - där 

eleverna uppehåller sig 

på rasterna - har ökat 
och en fritidsledare har 

erbjudit aktiviteter. 

  

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 i grundskolan 

samt elever på Tranemo 

gymnasieskola som 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Redovisning från 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

känner sig trygga i 

skolan. 

föregående år saknas. 

  

Analys  

EHG och skolledningen 

uppmärksammade 

konflikter mellan elever i 

två av våra grupper som 

delvis kan förklara att 
några känner sig 

otrygga. Skolans kurator 

och rektorer genomförde 

flera möten med klassen 

och genomförde 

individuella samtal med 

de inblandade eleverna. 

Se i övrigt Analys ang 

Trivsel. 

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen i 

undersökningen är låg 

varför några säkra 

slutsatser inte kan dras. 

Ca 6% uppger att de 

känner sig otrýgga. 

 Andel elever i åk 3,5 
och 8 i samt gymnasiet 

som uppger att "Mina 

lärare förväntar sig att 

jag ska nå 

kunskapskraven i alla 
ämnen". 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultat från föregående 

år saknar registrering. 

Analys  

Svarsfrekvensen är alltför 

låg för att säkra 

slutsatser kan dras, men 

vi väljer att redovisa 

tendens i det underlag vi 

har. 93% av eleverna 

upplever att lärarna har 

höga förväntningar på 
deras studieresultat. 2% 

uppger att de inte har 

den upplevelsen. 

Resultatet ger vid handen 

att de förväntningar 

lärarna har är rimliga och 

möjliga för eleven att 

förstå. I stället för att 

allmänt hänvisa till det 

vaga uttrycket "elevens 
ansvar för sina studier" 

är "förväntningar" något 

som är preciserat och har 

en avgränsning. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna på gymnasiet ska känna lust att lära 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

 Målet ej uppnått 

Jämförelse mot föregående år saknas  Vår tar i vår analys också fasta på Skolverkets enkät som delvis ger andra elevsvar i 

denna fråga. 

  

Analys: 

Resultatet av den Centrala enkäten visar en väsentlig skillnad vad gäller upplevelsen av hur skolarbetet stimulerar lusten att 

lära; av Yrkesprogrammens elever uppger 70% att undervisningen har en positiv inverkan på lärandelusten medan endast 45% 

på de högskoleförberedande programmen värderar sambandet. I Skolverkets elevenkät uppger däremot 84% av eleverna på 

högskoleförberedande program att skolarbetet är "mycket intressant". 
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En analys av orsakerna till denna skillnad är komplex och fordrar en skolgemensam diskussion. Trots att utfallet kan tyckas 

bekymmersamt för elever på högskoleprogrammen finns ingen anledning till akuta åtgärder. Kunskapssynen och 

kunskapstillägnelsen ser olika ut på våra program. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett viktigt mål för skolan är att göra våra elever delaktiga i utformningen av den gemensamma arbetsmiljön. Skolan erbjuder 

många sådana formella möjligheter, t ex klassråd, skolkonferens mm där elevrnas synpunkter och åsikter blir synliga. Dessa 

formella träffar kan rymma frågor om bl a  om arbetssätt, kursplanering, studiemiljö, kunskapstillägnelse, undervisning mm. 

Sällan förekommer sådana diskussioner och utvärderingar vid dessa tillfällen. Skolledningen har en viktig funktion att fylla när 

det gäller att medvetandegöra eleverna om frågor  av detta slag. Skolledningen  avser att  sammankalla representanter från 

skolans klasser i regelbundna träffar där frågor av detta slag diskuteras. Syftet är att förbättra elevernas delaktighet och lust att 

lära.  Till stöd för dessa diskussioner kan skolinspektionens observationspunkter användas. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

59 % 100 % 59 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Jämförelse mot 

föregående år saknas. 

  

Analys  

Resultatet av den 

Centrala enkäten visar en 

väsentlig skillnad vad 

gäller upplevelsen av hur 

skolarbetet stimulerar 
lusten att lära; av 

Yrkesprogrammens 

elever uppger 70% att 

undervisningen har en 

positiv inverkan på 

lärandelusten medan 

endast 45% på de 

högskoleförberedande 

programmen värderar 
sambandet.  I 

Skolverkets elevenkät 

uppger däremot 84% av 

eleverna på 

högskoleförberedande 

program att skolarbetet 

är "mycket intressant". 

  

En analys av orsakerna 

till denna skillnad är 
komplex och fordrar en 

skolgemensam 

diskussion. Trots att 

utfallet kan tyckas 

bekymmersamt för elever 

på högskoleprogrammen 

finns ingen anledning till 

akuta åtgärder. 

Kunskapssynen och 
kunskapstillägnelsen ser 

olika ut på våra program. 

  

  

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

I ämnet matematik är resultatet  bättre i kurs 1a. I efterföljande kurs i paritet med föregående år och i den avslutande kursen når 

vi målet. Efter en analys av betygsresultaten, konstaterar vi att en märkkbar progression mellan årkurserna vad gäller 



Ungdomsgymnasiet, Kvalitetsanalys 15/16 12(19) 

elevgruppens kursbetyg. 

Vi föreslår att framtida mått för måluppfyllelsen mäter den progression som förekommer under de inledande 

matematikkurserna. 

I kurserna  svenska/svenska som andra språk är resultatet klart bättre än föregående år där målvärdet nås i såväl yrkes- som 

studieförberedande program. 

I  Eng05 är resultatet något sämre men i efterföljande steg i paritet med föregående år. 

  

Analys: 

Elever med bristfälliga kunskaper i svenska uppvisar också brister i ämnesspråken. För en grupp elever visar sig denna brist i bl 

a engelska. För en grupp elever i engelska är dessa brister uppnbara, eftersom elevernas erfarenheter av engelsk språkmiljö ofta 

saknas. I matematik är inte denna brist lika uppenbar, men bör vara ett hinder för eleverna vid instruktioner till och lösningar 

av benämnda matematiska uppgifter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Behovet av stöd för denna grupp uppmärksammas sent, varför stödet blir sent insatt. Behovet av att tidigt bedöma elevernas 

språkfärdighet för att tidigt göra anpassningar är påkallat. Under kommande läsår genomgår en grupp lärare en språkdidaktisk 

fortbildning - Läslyftet - som syftar till att göra eleverna mer förtrognma med "ämnesspråken". 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når 
minst E i NP ENGENG05 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet mot 

föregående år är något 

sämre - 4% i år. 

  

Analys 

Andelen som nått minst E 

har sjunkit från 90 till 

86%. Detta är alltså 

något sämre än förra 

läsåret. Den största 

sänkningen står flickorna 

för som förra året hade 

100% jmf i år 89%. 

Pojkarna har dock högre 
måluppfyllelse från 87% 

till 91%. 

Ingen av eleverna hade 

bertyget F. 13 elever var 

frånvarnade vid 

provtillfällena. 

Elever med bristfälliga 

kunskaper i engelska och 

i engelsktalande 

språkmiljöer börjar 
kursen. Behovet av stöd 

för denna grupp 

uppmärksammas sent, 

varför stödet blir sent 

insatt. Behovet av att 

tidigt bedöma  elevernas 

språkfärdighet för att 

tidigt göra anpassningar 

är påkallat. 

  

  

 Andel elever som når 
minst E i NP ENGENG06 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet ligger i paritet 

med föregående år. 

Analys 

Lärargruppen diskuterar 

orsakerna till att 

målvärdet inte nås. Av 
resultaten framgår att 

några elever är 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

frånvarande vid mer äm 

tre tillfällen varvid betyg 

inte kan sättas. Elever 

saknar tidig bekantskap 

med den engelska 

språkmiljön. 

  

  

 Andel elever som når 
minst E i NP MATMAT01a 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än 

föregående år. 

  

Analys 

Stödresurs i matematik 

har ökat. 

  

  

 Andel elever som når 
minst E i NP MATMAT01b 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något 

sämre i år, -6%. 

  

Analys  

Tre elever är frånvarande 

från 3 eller flera delprov. 

Fler repetitionsuppgifter, 

träna på äldre NP och 
fortsatt påminnelse om 

att utnyttja skolans 

stödresurser. Elever med 

bristfälliga 

språkkunskaper har 

svårigheter att utläsa och 

rätt förstå uppgiftens art. 

  

 Andel elever som når 
minst E i NP MATMAT01c 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målvärdet är nått. 

Analys 

Avvikelsen är alltför liten 

för att föranleda 

åtgärder. Kursen läses 

under två årskurser, 

vilket ofta innebär att 

förändringar (avhopp, 

kursbyten) förkommer  

Kursbetyget för grupen 
är 97%. 

Övriga kommentarer: 

Efter en analys av 

betygsresultaten, 

konstaterar vi att en 

märkkbar progression 

mellan årkurserna vad 

gäller elevgruppens 

kursbetyg; TENA15 har 
bättre resultat/kursbetyg 

än TENA14. Andelen 

elever med betygen C-A 

är drygt 14 %-enheter 

högre för TE NA15, vilket 

motsvarar en 

resultatförbättring med 

22 %. 

Vi föreslår att framtida 

mått för måluppfyllelsen 
tar hänsyn till den 

progression som 

förekommer under de 

inledande 



Ungdomsgymnasiet, Kvalitetsanalys 15/16 14(19) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

matematikkurserna. 

  

  

  

  

 Andel elever som når 
minst E i NP 

SVESVE01/SVASVA01 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är klart bättre 

i år än föregående år. 

  

Analys 

Fortbildningsinsatserna 

vad gäller den formativa 

bedömning ger eleverna 

tydligare verktyg att 

förbättra sina resultat. 

Eleverna i åk 1 kommer 

väl studieförberedda till 
gymnasiet. En väl 

genomförd 

sambedömning av de 

olika momenten i provet 

bidrar. 

  

 Andel 
högskoleförberedande 

elever som når minst E i 

NP SVESVE03/SVASVA03 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målvärdet är nått. 

Analys 

Kursen läses av elever på 

högskoleförberedande 

program vilket förklarar 

en hög studiemotivation.  

Antalet utlagda lektioner 

är oförändrat. Eleverna 

har i hög grad tnyttjat 

den handledningstid som 

schemalagts. Den 

fortbildning som pågått 
och pågår vad gäller 

formativ bedömning har 

gett resultat. Samverkan 

mellan undervisande 

lärare i ämnet har 

förbättrats. 

  

 Andel yrkeselever 
som når minst E i NP 

SVESVE03/SVASVA03 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målvärdet är nått! 

  

Analys 

Elever som läser kursen 

strävar efter 

högskolebehörighet och 

som stimulerar dem till 

goda studieresultat. Den 

formativa bedömningen 

av elevernas insats har 
visat sig ge goda resultat 

i förbättringen av 

studieresultaten. 

Eleverna har också 

utnyttjat  den 

handledningstid som 

schemat erbjudit. En 

mindre grupp 

studiemotiverade elever 

från samma klass läser 
kursen. 

Sannolikt har den 

intensiva lästräningen 

som infördes i de flesta 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Y-programmen bidragit 

till resultatet. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Meritvärdet har avsevärt förbättrats. Medelvärdet för avgångseleverna var i år 14,8, vilket kan ses som ett gott 

resultat också jämfört med rikets. 

  

Analys: Stödinsatserna för eleverna har ökat; i schemat har tillskapats fler tillfällen till mattestöd. Elever med studiesvårigheter 

har tidigt uppmärksammats och extra anpassningar satts  in. Ett gott samarbete med EHG har varit förutsättningen för 

utvecklingen. Tid för EHG-möten har utökats och inneburit en gynnsammare planering för enskilda elevers studiestöd. De 

fortbildningssatsningar som skolan genomgår - BFL (Bedömning för lärande) och, tidigare,"Mattelyftet" - har stor betydelse för 

en god måluppfyllelse. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling En prioriterad fortbildning för kommande läsår är "Läslyftet" - ett läs- och 

skrivdidaktiskt projekt som syftar till att förbättra studieresultaten och kvaliteten i lärandet. Åtgärder som avser att förbättra 

pojkarnas studiemotivation redovisas på annat ställe. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Öka motivationen hos pojkarna och därmed förbättra deras resultat 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Resultatet är bättre än tidigare år. 

  

Analys: Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar består trots att skillnaden fortsätter att minska något. I många kurser 

samläser yrkesprogrammets grupper vilket  gör att den manliga dominansen är stor. För många pojkar är hög studiemotivation 

inte förenlig med de "värderingar" som gäller inom kamratgruppen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling  Utifrån betygsstatistiken utvärderar  lärarna betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar och jämför med lärarens planering av kursinnehållet kurs, det centrala innehållet och arbetssätt i sina respektive kurser. 

Analysen syftar till att undersöka eventuella orsaker till bristande motivation. 

En åtgärd är att bedriva samtal om studiemotivation på såväl individnivå (utvecklingssamtalet) som gruppnivå (t ex en "exit 

ticket"), en utvärdering av arbetsklimatet efter en lektion vars syfte är att medvetandegöra  lektionskulturen för gruppen. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Nationella prov, 
andelen pojkar som når 

lägsta kravnivån på det 

nationella provet i 

svenska 1/svenska som 

andraspråk 1 
91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år 

Resultatet är bättre än 

föregående år. 

  

Analys  

Betygsskillnaden mellan 
flickor och pojkar består 

trots att skillnaden 

fortsätter att minska 

något. En kartläggning av 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

läs- och skrivförmågan 

gjordes av eleverna 

varför tidiga stödåtgärder 

kunde sättas in. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förbättra resultaten i matematik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Jämförelse mot föregående år saknas. Vi ser ändå resultatet som gott även om det inte når målvärdet. 

Analys:  

Skolan har under tre år arbetat med det s k mattelyftet. Fortbildningen utgår från det kollegiala lärandet har sannolikt gett 

resultat vad gäller undervisningen. Skolans stöd till elever med svårigheter i ämnet har under läsåret utökats. Den inledande 

kursen innehåller till stora delar moment från kursen i åk 9, varför ett samarbete med lärare i grundskolan är påkallat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling  

Den utökning av stödet fortsätter kommande läsår. Insatser i form av tidiga uppmärksammanden och extra anpassningar 

kommer att ske. Ett samarbet mellan programmen och specialpedagogisk resurs är planerat. Ett försteläraruppdrag innebär att 

handleda en lärargrupp i lektionsplanering kring en grupp elever med inlärningssvårigheter, sk diagnoser. 

Mattelyftet kommer f o m läsåret 17/18 att omfatta ett samarbete med grundskolans matematiklärare. Syftet är bl a att 

kursinnehållet från de olika skolstadierna ska korreleras i enlighet med "den röda tråden". 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
når lägsta kravnivå  på 

de nationella proven i 

matematik på kurserna 

1a och 1b 

88 % 90 % 97,78 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år?  

Jämförelse mot 

föregående år saknas. 

  

Analys 

Skolan har under tre år 

arbetat med det s k 
mattelyftet. Det 

kollegiala lärandet som 

fortbildningen förutsätter 

har sannolikt gettt 

resultat vad gäller 

undervisningen. Skolans 

stöd till elever med 

svårigheter i ämnet har 

under läsåret utökats. 

  

Övriga kommentarer: 

Mattelyftet kommer att 

fortsätt kommande läsår, 

där mattelärare från 

såväl gymnasiet som 

grundskola ingår. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla och implementera formativ bedöming 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Projektet "Bedömning för lärande", har pågått för samtliga lärare under läsåret. Implementeringen har tagits 

väl emot av deltagarna. . 

Analys: Bedömningen av elevers prestation i NP för bl a engelska och svenska har utgått från några av den formativa 
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bedömningens grunder. I elevenkäten uppger dock en stor grupp (31%) elever att de endast vagt uppfattar "hur det går för dem 

i skolarbetet".Lärarna är medvetna om svårigheten att informera om sambandet mellan den enskilda prestationen och 

betygskriterierna. Lärargruppen har utvecklat metoder att illustrera med hjälp av exempel på lösningar i t ex svenska. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Temat för BFL-projektet (TLC) är kommande läsår "Bedömning" och fokus kommer att ligga på att hitta sätt att tydliggöra 

sambandet mellan prestation och betygskrav. 

  

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: Svarsfrekvensen för årets enkät var mycket låg och några säkra slutsatser är svåra att dra. Vi utläser trots detta 

en tendens som säger att 93% av de svarande känner trivsel och trygghet i skolan. 6% av eleverna uppger att de känner sig 

otrygga. 

  

Analys: Skolan har uppmärksammat och arbetat med två klasser där konflikter mellan elever pågått. I grupperna har 

kränkningar och anmälningar om kränkningar förekommit vilket kan förklara att elever känner otrygghet. EHG har på olika 

sätt förmått grupperna att hantera dessa konflikter. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling Vi arbetar fortsatt med tjej- och killgrupper där frågor som rör ordningsregler och 

likabehandling diskuteras. Klassrådet, skolkonferens och utvecklingssamtal ska fokusera på frågor om klassrumsklimat vad 

gäller trivsel och trygghet. 

  

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anser att 

"Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas 

åsikter". 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år?Resultat 
från föregående år 

saknas. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)  

  

Övriga kommentarer: 

Trots det låga 

svarsdeltagandet finns 

det skäl skolan att 

diskutera och utvärdera 

frågan på klassråd och i 

övriga samverkansformer 

med eleverna. 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som svarar att 

"Jag vet vad jag ska 
kunna för att nå målen i 

de olika ämnena". 

72 % 100 % 72 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Redovisat resultat från 

tidigare år saknas. 

Analys: 

Trots det låga 

svarsdeltagandet kan vi 

inte vara nöjda med den 

dåliga måluppfyllelsen. Vi 

vet att lärarna informerar 

om kursmålen, särskilt 
vid kursstart, men också 

upprepat under kursens 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

gång. Trots detta 

behöver vi bli tydligare 

vad gäller 

kunskapskraven. En väg 

mot större tydlighet är 

att lärare i -särskilt mer 

textproducerande ämnen 

- använda sig av 
textexempel som tydligt 

uppfyller 

kunskapskraven. Se 

analys för nästa mål. 

  

  

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anger att 

" Jag får veta hur det går 

för mig i skolarbetet". 

69 % 100 % 69 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Jämförelse mot 

föregående år saknas. 

  

Analys  

I undersökningen uppger 

31% av eleverna att de 

inte får information om 

hur de ligger till i 

studierna. I samtal med 

eleverna har rektor blivit 

uppmärksam på eleverna 

osäkerhet om deras 
studieframgångar. En 

orsak till detta är att 

lärarnas bedömning av 

enskilda elevuppgifter 

ska vara 

"framåtsyftande"vilket 

inneburit att något betyg 

på den enskilda uppgiften 

inte sätts. I de flesta 
ämnen anger läraren i 

sitt omdöme 

styrkor/svagheter och 

förbättringsförslag i 

enlighet med den 

formativa 

bedömningen.Många 

elever har inte uppfattat 

syftet med bedömning 

utan förväntar sig en 
definitiv bedömning av 

den enskilda uppgiften. 

En sådan bibringar 

eleven en uppfattning om 

en tydlig 

”lägesbeskrivning” av 

studieframgången. 

  

Övriga kommentarer:   

I det fortbildningsarbete 

som pågår - BFL -

 arbetar lärarna med 

modulen "Bedömning". I 

denna diskussion 

kommer förhållandet 

mellan lärarens 

bedömning och elevens 

uppfattning av den att 

uppmärksammas. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen vad gäller kunskapskraven är överlag god och har förbättrats i jämförelse med föregående år. Betygsvärdet är i 
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år 14,8. Andelen elever med behörighet till universitet och högskola har ökat. Genomströmningen av elever efter tre och inom 

fyra år är mycket god. Avhoppen från gymnasieskolan har minskat. Andelen elever som lämnar skolan med gymnasieexamen 

eller yrkesexamen har ökat, vilket förklarar den goda måluppfyllelsen. 

Storleken på våra undervisningsgrupper är förhållandevis liten, vilket innebär att eleverna får det stöd under lektioner som de 

anser sig behöva. Skolan har förstärkt stödresursen på särskilda schemapositioner. 

Måluppfyllelsen i den inledande matematikkursen bör bli bättre. 

  

Sammanfattande analys 

Skolans stödresurser har ökat och ett gott samarbete mellan EHG och lärare ger resultat. Elever med behov av särskilt stöd har 

tidigt erbjudits anpassningar och tillgång till specialpedagogiskt stöd. 

De fortbildningssatsningar - "Mattelyftet" som pågått i två år och som återkommer lå 2017 - och TLC som pågår,  har bidragit till 

en förbättrad mål. 

Måluppfyllelsen vad gäller  elevernas uppfattning av Trivsel och Trygghet är dock otillfredsställande. Trots att förklaringen till 

resultatet är känt av skolan bör frågor om värdegrunden upprepas. 

Måluppfyllelsen vad gäller elevernas Inflytande och Delaktighet bör förbättras. De formella mötesformer med elevgrupper, tex 

skolledning och elevkår, skolkonferens, klassråd, bör fokusera kring frågor kring elevens arbetsmiljö och undervisningsmiljö. 

Skolledning och representanter från skolans klasser (klassombud) bör ha återkommande utvärderande samtal om elevens 

arbetsmiljö. 

  

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

För att öka måluppfyllelsen bedömer vi att de fortbildningsinsatser som skolan gjort fortsätter. Insatserna har bidragit till 

förbättrade skolresultat. 

 Under året påpörjas ett fortbildningsprojekt - Läslyftet - för en mindre grupp lärare. Läslyftets arbetsmetod är det 

kollegiala lärandet och syftet är att förbättra elevernas läs- och skrivutveckling i skolans alla ämnen.  Projektet 

genomförs som ett uppdrag för förstelärare 

 Ett utvecklingsområde som innebär handledning för lärare som undervisar i grupper där det förekommer elever med 

neuropsykiatriska diagnoser har påbörjats. Projektet genomförs som ett uppdrag för förstelärare. 

 Insatser som stärker elevernas Inflytande och Delaktighet behöver göras. Insatserna ska fokusera på elevernas 

delaktighet i undervisning i såväl innehåll som arbetssätt. 

 En tydlighet i information till eleverna vid bedömning av enskilda uppgifter och förhållandet till kursmålen, bör bli en 

diskussion i ämnesgrupperna. TLC fortsätter under läsåret som ett försteläraruppdrag. 

 Skolan erbjuder läxhjälp för elever som behöver stöd i matematik och som genomförs av elever med goda kunskaper i 

ämnet. Projektet genomförs med ekonomiskt bistånd från Nexans. 

 Skolledningen formulerar en utvecklingsplan för skolan som omfattar målen och vägen till målen för skolan. 

  

  


