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KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN 2015-2016 
 

  1.  Grundfakta – Lindeskolan  

Lindeskolan(LS) ligger i vacker Bergslagsmiljö, vid Lindesjön, alldeles nära de centrala 
delarna av Lindesberg. Skolan består av ett stort antal byggnader och flankeras av 
Arenahallen, i öster, och Elevhemmet för idrottscollegeungdomarna, i väster. 
Byggnadernas skick varierar, ett antal är från skolans ursprungsår, andra har renoverats 
längs vägen medan andra är näst intill nyuppförda. LS har ett mycket brett 
programutbud för att möta upp efterfrågan på utbildning i de norra delarna av Örebro 
län. Här möts ungdomar från huvudsakligen Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommuner, men också ett stort antal från syd- och mellansverigekommuner vars 
ungdomar har valt idrottscollegeutbildning hos oss. Mixen av unga människor, med olika 
utgångspunkter och intressen kopplade till olika program, ger en spännande skolvardag. 
 
Under läsåret 15/16 erbjöds utbildning på 12 nationella program med ett stort antal 
inriktningar. Gymnasiesärskoleutbildning ges också på skolan men ligger organisatoriskt 
utanför Lindeskolan i en samlande särskoleenhet.  
 
Skolledningen består av fem rektorer och en sammanhållande gymnasiechef. 
Ro 1 omfattar ES-, SA-, HU-, BF- och VO-programmen. I Ro 2 återfinns BA-, FT-, EK- och 
RL- programmen. Ro 3 innehåller EE-, NA- och TE-programmen tillsammans med 
Idrottscollegeutbildningen. Ro 4 innefattar IM och Språkintroduktion. Våren 2016 
tillsattes en separat rektor för Kulturskolan.    

 
Andelen tillresande elever, vilka pendlar in till LS, med buss och tåg är stor. Detta gör att 
stor hänsyn måste tas till de kollektiva trafikmedlens tidtabeller, vilka gör att våra 
schemaramar blir snäva. 
 
Personalstyrkan (inkl. Kulturskolan) har bestått av ca 180 där pedagoggruppen utgjorde 
ca 150 medan resterande knappt 30 bestod av skolledning, administrativ personal, 
vaktmästare, elevhälsoteam, bibliotekarier och instruktörer. I pedagoggruppen fanns en 
viss manlig könsövervikt. Ca 90% i pedagoggruppen är behöriga. Ej legitimerade lärare 
återfinns nästan uteslutande på skolans yrkesinriktade program. 

 
Sedan läsårsstarten 15/16 har elevgruppens storlek balanserat runt 1 000 elever. 
Vid avräkningstillfället 2016-06-12 fanns på de nationella programmen 632 elever 
inskrivna och på IM 288 varav 20 i Kopparberg samt 60 elever på kö. ÅK 4 innefattade 11 
elever, Gysär 8 elever, Gysär. Nat. 9 elever. 

 
Vid avräkningstillfället 2016-06-12 fanns 326 elever inskrivna på de yrkesförberedande 
programmen. Motsvarande siffra på de studieförberedande programmen var 301. 
Gymnasiesärskolan bidrar med 17 elever. 
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I åk 3 fanns 194 elever vid avräkningstillfället, i åk 2 233 och i åk 1 200. Ovanstående 
siffror inkluderar de asylelever som går på nationella program.  
Till detta skall också tillfogas att 11 elever gick sitt 4:e gymnasieår, det är huvudsakligen 
idrottsungdomar som redan tidigt, i samråd med oss, lägger upp en fyraårig studieplan 
anpassad till träning och tävling i sina specialiteter. 
 
Könsfördelningen totalt sett låg på 258 flickor och 369 pojkar. Fördelningen mellan 
flickor och pojkar skiljer sig avsevärt mellan programmen.  
 
Lindeskolan driver en Idrottscollegesatsning tillsammans med ett antal av Lindesbergs 
mest framgångsrika idrottsföreningar. Utgångspunkten är att knyta ihop möjligheten till 
studier på aktuellt program med en satsning på sin specialidrott. Instruktörer i resp. 
idrott kopplas till elevgrupp som under minst två arbetspass i veckan får möjlighet att 
specialträna på dagtid. Under året har ca 160 elever varit knutna till Idrottscollege. Det 
största intresset har knutits till judo, handboll, volleyboll, fotboll och ishockey men 
ytterligare ett stort antal idrotter är representerade. Riksrekryterande status har judon. 
NIU-status har handboll, rytmisk sportgymnastik och volleyboll. Ett flertal av 
ungdomarna har lyckats väldigt väl i sin idrottssatsning och många håller elitnivå i sin 
specialitet. 
 
Lindeskolan har en lång tradition av internationellt engagemang och projektsamarbete 
över gränserna. Ett mycket lyckosamt Comeniusprojekt har varit RL-programmets och 
TE-programmets utbyte med likartad utbildning i Hassfurth, Bayern, där ömsesidiga 
utbyten i resp. land har genomförts.  
 
Exempel på andra pågående internationella projekt är utbyte med skola i Spanien för 
spanskläsande elever och studieresa till Rom för eleverna på Humanistiska programmet.  
 
Sedan många år tillbaka har också projektet ”Skola utan gränser” bidragit till 
Lindeskolans vilja att verka internationellt. ”Skola utan gränser” är ett integrationsprojekt 
med bred ansats. Ett 60-tal personal och elever deltar varje år i arbetet.  

 
 

Sammanfattning 
Verksamheten vid Lindeskolan har fortsatt präglats av stort fokus på lokalfrågor, 
kostnadsbesparingar och diskussioner angående utbudet och inriktningen av 
gymnasieprogram.  

 
Skolans ledning och personal har arbetat med organisationsfrågor, struktur, budget och 
rutiner för ekonomisk uppföljning.   
 
Den kraftiga tillströmningen av nyanlända flyktingar, asylsökanden etc. har föranlett en 

markant ökad belastning för både ledningsorganisation och personal på IM-programmet, 

Språkintroduktion och inom elevhälsan.  Antalet inskrivna elever har på kort tid ökat från 

160 elever till ca 300 elever. Ett omfattande arbete har lagts ner på att rekrytera ny 

personal, hitta lokaler och göra omflyttningar av verksamheten.  
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Befintlig personal och ledning har uppvisat stor flexibilitet och en beundransvärd förmåga 

till situationsanpassning. 

Det har skett en fortsatt positiv utveckling av verksamheten inom Idrottscollege. 
Efterfrågan på studieplatser är fortsatt hög vilket även innefattar externa elever där 
efterfrågan ökat påtagligt.  Den nya inriktningen innebandy har fallit väl ut och skolan har 
även startat en ny inriktning för dans. Efter några år av vikande intresse är det mycket 
som pekar på en uppåtgående trend avseende volleyboll. 
 
Lindeskolan har i likhet med övriga landet upplevt en vikande efterfrågan avseende 
studieplatser på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det finns dock goda 
förhoppningar att detta bara är en temporär trend, då programmet erbjuder hög kvalitet 
både avseende undervisning och lokaler.   
 
Kulturskolan har via sitt uppdrag bidragit till en mångsidig och bred verksamhet som både 
gynnar Lindeskolan och den övriga kommunen.  De reella mervärden Kulturskolan bidrar 
med är i många stycken ovärderliga. Verksamheten frigör massor av kreativitet, glädje 
och stolthet.  
 
Skolans 50-års jubileum har satt positiv prägel på verksamheten under hela 2015. Ett stort 
antal elever och personal har på olika sätt varit engagerade och verksamma under året. 
Även pensionerade lärare involverades i firandet. De tog bl.a. fram en jubileumsskrift och 
arrangerade en fotoutställning.  Den 19 september var det hemvändardag och den 25 
september, samma datum som skolan invigdes, genomfördes en jubileumsmiddag med 
underhållning. 
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2. Systematiskt kvalitetsarbete på Lindeskolan  

För att strukturera det systematiska kvalitetsarbetet på Lindeskolan finns ett årshjul som är 
tänkt att fungera som en bildlig symbol för arbetet och som ett verktyg för att få arbetet 
överskådligt. Årshjulets utseende och innehåll är något som både elever, personal och 
skolledning ska ha möjlighet att påverka och revidering sker löpande. Här redovisas årshjulet 
som det ser ut i oktober 2016. Årshjulet åskådliggör det ständiga arbetet med faktainsamling, 
utvärderingsinsatser och analysarbete som måste ske fortlöpande under året.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att sätta upp nya rimliga mål för verksamheten krävs att vi: 
 
A. Utvärderar och analyserar vad det arbete vi gjort utifrån föregående års arbetsplan lett 

fram till.  
 

B. Gör en systematisk genomlysning av hela skolans verksamhet för att göra en bedömning 
av dess kvalitet.  

 

Både punkt A och B finns inkluderade i framställningen av årshjulet. I det följande redogörs 
för resultatet av utvärdering och analys vad gäller ovanstående utgångspunkterna. 
 

Systematiskt kvalitetsarbete Lindeskolan 
 

Halvtidsutvärdering 
arbetslagen 

Personalenkät 
genomförande/analys 

Utvärdering mål 
skolnivå/programnivå 

Statistik- 
sammanställning och analys 

Analys nuläge 
skolan som helhet 

Arbetsplan  
skolan som helhet 

Elevenkät- psykosocial miljö 

Målformuleringar 
Program och ämnen 

Kvalitetsrapport 
klar 

 

Utvecklingssamtal- 
Sammanställning/analys 

”Avstampsmöte” med pedagoger 
som repr. personalgruppen 

Föräldraenkät i samband med 
utvecklingssamtalen 
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Som underlag har använts: 
 

 Sammanställning av 
o Skolinspektionens elevenkät vt 2016 
o Elevenkät ht 2016 
o Statistik vad gäller andelen elever med examensbevis och genomsnittligt 

meritvärde vt 2016 
o Personalenkät vt 2016 
o Skolinspektionens personalenkät vt 2016 
o Föräldraenkät 

 Utvärdering i skolans ledningsgrupp samt program-och ämnesarbetslag 

 Elevhälsans utvärdering av arbetsplanen samt planen mot diskriminering och 
kränkande behandling  

 Analys av statistik vad gäller slutbetyg, betygssnitt, frånvaro, resultat på nationella 
prov från läsåret 2015-2016 

 

3. Utvärdering Lindeskolans arbetsplan 2014-2015 

Lindesskolan mål, formulerade i arbetsplanen inför föregående läsår (2014-2015) har 
utvärderats och analyserats i ledningsgruppen. Utvärderingen vad gäller åtgärder och delmål 
finns som bilaga. Viktigt att notera är att de mål för året som finns i Lindeskolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling ingår som en del i arbetsplanen (märkta med 
stjärna) och också utvärderas i samband med denna. Här följer skolledningens bedömning av 
hur vi på Lindeskolan arbetat med våra fokusområden under året. 
 
För att tydliggöra året arbete valde vi att presentera arbetsplanen i form av fyra 
fokusområden: 
 

 Grundförutsättningar för lärande - Studieteknik & Livsstil 

 Elevinflytande (kopplat till lärande) 

 Formativt arbetssätt 

 Elevernas psykosociala miljö 
 
Det övergripande målet var att arbete med dessa områden skulle leda till ökad 
måluppfyllelse för våra elever.  
 
 
3.1 Grundförutsättningar för lärande 
Idén att arbeta med grundförutsättningar för lärande härstammar egentligen från en 
eftermiddag vt 2014 då vi genomförde gruppdiskussioner i smågrupper för personalen på 
skolan. Uppgiften för grupperna var att ge förslag på sådant som personlen bedömde vara 
viktigt för oss som skol att förbättra för att öka måluppfyllelsen för våra elever.  
Eftersom personalgruppen på Lindeskolan är stor kom många förslag fram men kokades med 
förstelärarnas hjälp senare ihop till rubriken ”Grundförutsättningar för lärande”.  
Underrubriker var studieteknik, stress och stresshantering, inlärning och stress kopplat till 
hjärnans funktion, självkännedom/självkänsla, gruppdynamik och trygghet.  
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Under läsåret 2015-2016 genomfördes fyra bryteftermiddagar där all klassar arbetade 
tillsammans med sin mentor/lärare med uppgifter utifrån en grovplanering. 
Planeringsarbetet gjordes framför allt i förstelärargruppen som på Liindeskolan består av 10 
personer. Efter utvärdering vt 2016 fick vi fram följande: 
 

 De flesta lärare är positiva till arbetet 

 De arbetslag där en förstelärare ingår är mer positiva än andra arbetslag 

 Grovplaneringen behöver vara ytterst flexibel så att den kan anpassas efter elever i 

olika klasser och med olika behov 

 Lärarna önskar att bryteftermiddagarna planeras in i tid så att de ligger strax efter en 

studiedag och att tid avsätts på studiedagen för diskussion och planering. 

 
3.2 Elevinflytande (kopplat till lärandet) 
I enkäter som genomförts tidigare på Lindeskolan har eleverna skattat elevinflytandet 
relativt lågt. Trots detta bedömde skolledningen att undervisningen i hög grad anpassas 
efter elevers behov och önskemål. Detta framkommer dock inte med önskad tydlighet vid de 
enkäter som genomförts, men uttrycks vid möten med representanter i elevkåren och av 
elever som sitter med i skolkonferenserna på skolan. Under läsåret 2015-2016 har vi 
medvetet försökt skapa en förståelse och insikt rörande elevinflytande: 

 

 Det elevinflytande eleverna söker på det individuella planet är inte i första hand 
kopplat till demokratiska organ som klassråd, elevråd mm utan till elevens eget 
lärande. Det handlar om vad den enskilda läraren gör i klassrummet. 
 

 Vi måste arbeta för att varje elev ska kunna följa sitt eget lärande. Vi har uppmanat 
lärare att strukturera sin undervisning så att detta ska vara möjligt. Olika lärare har 
valt att använda olika modeller. 
 

 Lärarna behöver vara noga med att beskriva för eleverna hur de kan påverka sitt 
lärande och även innehåll och arbetssätt på lektionerna, men också sätta ord på hur 
elevernas önskemål och behov påverkar lärarens beslut och planering. 

 
Sammanställning från utvecklingssamtalen med eleverna och Skolinspektionens elevenkät 
visar att eleverna skattar elevinflytandet till en högre nivå. 

 
 

3.3 Formativt arbetssätt 
I början av 2014 bildades en arbetsgrupp som bestod av lärare som var särskilt intresserade 
av att arbeta formativt. Viss fortbildning erbjöds och vi läste två olika böcker om hur man 
arbetar med formativt arbetssätt på andra håll i Sverige och världen.  
Tanken var att denna gruppering skulle fortsätta sitt arbete under läsåret 2015-2016 men 
den kom att konkurrera både när det gäller tid och utrymme med förstelärargruppen och 
temat ”grundförutsättningar för lärande”.  Många av förstelärarna, men inte alla, var med i 
båda grupperingarna.  Dock har de som ingick i den tidigare gruppen under året arbetat 
vidare med det formativa arbetssättet vilket gett avtryck i arbetslagen på skolan. Även 
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skolledningen har en ambition att tänka och arbeta formativt. Vi har använt några 
av ”verktygen” på våra konferenser och möten samt strävar efter att genomföra formativa 
utvärderingar med personalen istället för en summativ utvärdering vid läsårets slut. 

 
 
3.4 Elevernas psykosociala miljö 
Under höstterminen 2015 skedde en ökning av antalet incidenter som rapporterades till 
skolans trygghetsteam. Sedan vårterminen 2016 har vi därför gjort ett stort arbete för att 
öka tryggheten för eleverna på skolan. Följande är åtgärder som vi vidtagit: 
 

 Inrättat en tjänst som trygghetssamordnare och arbetat för att de sociala ytor där 

eleverna befinner sig (t ex skolrestaurang och elevkafeteria) ska inbjuda till trivsel 

och vara bemannade med skolpersonal vid behov. 

 Utökat elevhälsan med ytterligare kurator, skolsköterska och studievägledare 

 Reviderat trygghetsplan och incidentrapporteringssystem  

I förra årets elevutvärdering framgick att många elever önskar bättre studiero i skolan men 

att bilden ser väldigt olika ut på olika delar av skolan.  Under läsårets 2015-2016 arbetade vi 

för att ha en flexibilitet i vår organisation så att vi kan lösa problemen där de uppstår. På 

vissa program har vi, inför årets planering, minskat elevantalet. På andra program har vi 

delat undervisningsgrupper där det varit svårt att få till en bra studiero. På några program 

finns en tydlig ambition att involvera eleverna i arbetet med de regler som ska gälla för 

utbildningen och på något av rektorsområdena har man startat ett arbete kopplat till 

ledarskap i klassrummet. 

 

4. Verksamhetens kvalitet läsåret 2015-2016 
  
I syfte att belysa verksamhetens kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv har följande 
utvärderingsinsatser gjorts. 
 
4.1 Elevenkät  

Vt 2016 besvarade Lindeskolans elever i åk 2 Skolinspektionens elevenkät. Dessutom 

sammanställdes material från vårens utvecklingssamtal då eleverna i samband med dessa 

besvarade ett antal frågor angående sin utbildning på Lindeskolan. Båda källorna har använts 

i nedanstående sammanställning: 

De allra flesta elever tycker att följande stämmer bra 

 De trivs bra i sin klass och på skolan som helhet. 

 De vet vad som krävs av dem i olika kurser/ämnen 

 De kan vara delaktiga i undervisningens upplägg och innehåll, samt har inflytande 
över sin studiesituation 
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Områden som eleverna anser stämmer i mindre grad är följande: 

 Vissa elever/klasser önskar bättre studiero 

 Vissa elever/klasser indikerar att de ibland känner otrygghet i skolmiljön 
 

4.2 Föräldraenkät 
I samband med elevernas utvecklingssamtal har det genomförts föräldraenkäter som 
handlat om elevernas måluppfyllelse samt information och kommunikation mellan skola och 
elev/föräldrar.  
 
Enkäterna har visat mycket gott resultat vad gäller arbetet för elevernas möjligheter att nå 
hög måluppfyllelse. Frågorna handlade både om undervisningen, trygghet i skolan och om 
elevens inflytande över sitt lärande. 
 
När det gäller information och kommunikation mellan skolan och elev/föräldrar har 
resultatet också varit gott. För att förbättra informationen ytterligare har en del förändringar 
gjorts i samband med skolstarten, för att så snabbt som möjligt göra vårdnadshavare 
delaktiga i skolans verksamhet. Exempelvis har föräldramöten för elever i åk 1 genomförts 
tidigare på höstterminen och med ett innehåll där föräldrarna fått ta del av de 
fokusområden som vi inlett terminen med, framför allt vad gäller studieteknik.  
 
 
4.3 Personalenkät 2016 
Under läsåret har det genomförts två enkäter med personalen. Den första enkäten var 
Skolinspektionens skolenkät och den andra var Lindeskolans årligen återkommande 
personalenkät. Skolinspektionens skolenkät genomfördes under mars månad och gav 
följande svar värda att notera. 
 
Detta är våra utvecklingsområden: 

 Grundläggande värden på skolan 

 Trygghet 

 Pedagogiskt ledarskap 

 Utveckling av utbildningen 
 
Inom följande områden ligger vi enligt enkäten bra: 

 Stimulans och utmaningar 

 Anpassning efter elevens behov 

 Rutiner  

 Elevhälsa 
 
Personalenkäten genomfördes i maj och gav följande svar värda att notera. 
 
Utvecklingsområden: 

 Kompetensutveckling 

 Uppföljning av beslut som är tagna 
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Positiva områden: 

 Arbetets innehåll 

 Arbetsorganisation 

 Trivsel och arbetsklimat 

 Förväntningar och krav 

 Ledning, med undantag från uppföljning 
 
Det bör uppmärksammas att det arbete som lags ner på trygghet och trivsel under våren har 
givit goda resultat, samt att vi påbörjat arbetet med förväntningar på rektors pedagogiska 
ledarskap. 
 
 
4.4 Utvärdering av programmens arbetsplaner vt 2016  
Varje program genomförde under studiedagen den 18/5 en utvärdering av det egna 
programmets arbetsplan. Vid genomläsning av programmens utvärderingar kan vi 
konstatera att de under året genomfört och lyckats väl med de flesta av de åtgärder de valt 
att satsa på under respektive målformulering. Framför allt pågår inom förbättringsområdena 
Måluppfyllelse och Verksamheternas kvalitet ett långsiktigt arbete med många förslag på 
åtgärder och utvecklingsinsatser av olika slag från programmens sida.  

 
 
4.5 Statistik från läsåret 2015-2016  
Årets avgångsbetyg visar en svag uppgång jämfört med föregående läsår. Flera program 
förefaller ha vänt trenden uppåt och när det gäller den största minskningen (HU) bör 
påpekas att betygssnittet gäller ett mycket begränsat antal elever 
 

År BF BA EE EK ES FT HU RL N VO SA TE TOT 

2016 13,5 12,4 13,3 15,8 a) 11,5 14,7 14,6 16,1 13,7 14,3 13,3 13.9 

2015 14,1 11,4 12,1 15,0 14,7 11,6 16,5 14,8 15,5 12,8 14,0 14,0 13,5 

2014 14,1 14,2 12,9 14,8 14,7 13,0 15,4 15,9 15,3 12,8 14,1 14,0 14,1 

a) Inga avgångselever från ES 2016 

 
4.6 Lindeskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling 
Den kraftiga tillströmningen av nyanlända flyktingar, asylsökanden etc. har föranlett en 
markant ökad belastning för både ledningsorganisation och personal.  Antalet inskrivna 
elever har på kort tid ökat från 160 elever till ca 300 elever. I och med att det rör sig om 
elever med olika bakgrund och upplevelser där elever i vissa fall varit traumatiserande har 
det uppstått fler konfliktytor än tidigare på skolan. Det tillsammans bl.a. med en 
ombyggnation i anslutning till skolans matsal, som föranledde sämre in och utpassage, 
bidrog också till att det uppstod nya konfliktytor. Det bör i sammanhanget betonas att det 
inte rör sig om specifika konflikter mellan svenska elever och nyanlända utan konflikterna 
har i lika stor utsträckning uppstått mellan elever som går på på IM och språkintroduktion. 
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Mot bakgrund av den uppkomna situationen vidtog skolan omgående en rad åtgärder som 
redovisas nedan:   
  

 Förordnande av en Trygghetssamordnare med uppgift att vara en trygghetsskapande 
person som finns till tillgänglig i korridorer, elevcafeteria, skolmatsal etc. Arbetet 
innefattar även en uppföljning och promenader i skolans ytterområden för att tillse 
att skolans regler följs bl.a. avseende rökning och allmänna ordningsfrågor. Arbetet 
sker i samverkan med skolledning, elevhälsa och personal.  
 

 Utökade resurser till elevhälsan där det har förordnats ytterligare en kurator, en 
skolsköterska och en studie- och yrkesvägledare. 
  

 För att öka tryggheten på skolan utökades bemanningen i elevcaféet och i matsalen. I 
matsalen har pedagogiska luncher införts och måltidrutinerna förändrades.  
 

 Det har gjorts en omfattande uppdatering och tagits fram nya rutiner för 
incidentrapportering  
 

 Skolan har arbetat fram en ny trygghetsplan 
 

 Det har tagits fram en ny trygghetsenkät som implementeras under höstterminen 
2016 
 

 Handlingsplaner för elevhälsoarbetet på Lindeskolan har omarbetats och reviderats   
 

 Planen avseende hot och våld har reviderats  
 

 Det har gjorts konkretiseringar av konsekvenstrappan vid överträdelser av skolans 
regelsystem 
 

 Det har utvecklats nya samarbetsformer och rutiner med fältassistenter och polis  
 

 Det pågår en uppdatering av rutiner, regler avseende publicering av bilder, filmer etc. 
på nätet/sociala medier (Periskopet). 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att genomförda insatser radikalt har minskat antalet 
konflikter. Både elever och personal vittnar om den positiva riktningsförändring som skedde 
under vårterminen 2016 avseende trygghet, trivsel och studiero. 

Mål för läsår 2016-2017 finns inkluderade i bl.a. skolans Trygghetsplan samt i lokala 
arbetsplaner.  
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4.7 Studiestöd och breddning av undervisningen via skolans bibliotek 
Lindeskolans bibliotek med utbildade bibliotekarier utgör en betydande resursförstärkning 
när det gäller elevernas lärande.  

Biblioteket erbjuder ett uppdaterat och registrerat mediebestånd där allt är lättåtkomligt 
genom att katalogen finns tillgänglig på skolans hemsida. Samtliga elever erhåller en 
grundläggande utbildning i biblioteks- och informationskunskap. Utbildningen är i huvudsak 
relaterad till aktuellt skolarbete och biblioteket är även ett centrum för olika kulturyttringar. 
Elever och personal ges alltid utrymme kunna framföra sina idéer och tankar som rör 
biblioteksutveckling. 
 
Det finns tillgång till studieplatser och och biblioteket är välbesökt och trivsamt. Under det 
gångna året har den stora andelen nyanlända elever ställt stora krav på anpassningar, av 
både utbudet av såväl skön- som facklitteratur, samt aktiv hjälp från bibliotekspersonalen.  
 
Mål 

 Biblioteket skall vara skolans informationscentrum, där skolledningen ansvarar för 
den aktuella undervisningens pedagogiska konsekvenser och krav gällande 
personaltäthet. 

 Biblioteket skall arbeta i överensstämmelse med skolans målsättning och i enlighet 
med gällande läroplan och bibliotekslag. 

 Biblioteket skall samverka med kommunens bibliotek och eventuella lärcentra för 
maximalt resursutnyttjande 

 

4.8  ÖSK, öppna skolan (studiestöd)  
På skolan finns en stödverksamhet öppen för elever som fått åtgärdsprogram, elever som 
valt en fyraårig studieplan och elever som läser svenska som andraspråk, vilket innebär att 
de läser hela kurser på Öppna skolan. Dessutom är den öppen för elever som behöver och 
önskar hjälp i matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska och samhällskunskap 
på gymnasienivå.  
 
Verksamheten präglas av studiero och ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sina egna 
förutsättningar. Läsåret 2015-2016 var 216 elever inskrivna, vilket motsvarar ca 30% av 
eleverna på de nationella programmen och betyg sattes i följande ämnen: En – 46st, Ma -
67st, Sh – 5-10st, Sv+Sva – 57st. 

 

5. Arbetsplan och fokusområden Lindeskolan 2015-2016 

5.1 Arbetsplan 

Efter vad som framkommit när vi utvärderat verksamheten utifrån det systematiska 

kvalitetsarbetets två utgångspunkter har skolledningen utarbetat Arbetsplan Lindeskolan 

2015-2016. De mål som utgår från skolans Plan för diskriminering och kränkande behandling 

finns inkluderade i arbetsplanen och är markerade med en stjärna i vår framställning. 
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A. Kunskaper  

Utgångspunkter Utvärderingar visar att: 
- Måluppfyllelsen när det gäller elevernas betyg har ökat ytterligare 

men vi bedömer att den kan ökas ytterligare. Vi måste ge elever 
som inte klarar E-nivån extra stöd men också ge utmaningar till de 
elever som skulle kunna nå ett högre betyg. 

- Vissa eleverna saknar studiero i skolan, vilket vi bedömer 
begränsar deras möjligheter till att arbeta effektivt under 
skoldagen. 

- Viktigast för resultaten är att eleverna är närvarande i skolan. Vi 
har relativt många elever som av olika anledningar har en frånvaro 
som påverkar resultaten negativt. 

Mål - Alla elever på yrkesprogram ges möjlighet att uppnå kraven för 
yrkesexamen. 

- Alla elever på högskoleförberedande program ges möjlighet att 
uppnå kraven för högskoleförberedande examen. 

- Alla elever som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för 
och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller etablering på 
arbetsmarknaden. 

Åtgärder 
läsåret 2016/2017 
 

- Arbeta strukturerat för att motverka frånvaro, t ex 
frånvarotrappan 

- Öka användandet av Moodle som lärplattform för att underlätta 
det flexibla lärandet. 

- Förbättra studieron och därmed öka möjligheterna för att eleverna 
ska kunna arbeta effektivt under skoldagen.  

- Utveckla systematiken i utvecklingsarbete/ uppföljningsarbete 
kopplat till ämne i samarbete ämnesansvariga. Följa upp resultat 
mer noggrant och analysera orsak och verkan. 

- Öka samarbete med näringslivet/ branscherna på 
yrkesprogrammen i syfte att öka motivationen hos eleverna. 

B. Bedömning och 
betyg 

 

Utgångspunkter Utvärderingar visar att: 
- Pedagogerna behöver mer tid tillsammans i ämnesgrupper för att 

hitta gemensamma former för formativ/summativ bedömning och 
kollegialt lärande. 

- Skolan behöver arbeta med att förbättra strukturen för 
förberedelse och genomförande av utvecklingssamtalet som ett 
sätt att ge eleverna möjlighet att få insikt i sitt lärande. 

Mål 
 
 

- Alla elever tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat 
- Alla elever kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven på utbildningen 

Åtgärder läsåret 
2016/2017 

- Avsätta tid för ämnesträffar och gemensamma träffar för 
ämnesföreträdare. 

- Stötta arbetslagen/lärarna i att hitta sätt att bryta ned mål till 
mindre delar och att åskådliggöra bedömningen av dessa för 
eleverna. 

- Utse mindre grupp som arbetar med att förbättra 
utvecklingssamtalets planering och genomförande samt förtydliga 
struktur och förväntningar i samband med planering av samtalen, 
samtalens genomförande och efterarbete. 
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C. Normer och värden  

Utgångspunkter Utvärderingar visar att:* 
- De flesta elever trivs på skolan. Dock har antalet ärenden till 

skolans trygghetsteam ökat under de senaste åren.* 
- Skolan behöver arbeta för att bli en GRÖNARE skolan i syfte att 

lära eleverna respekt för närmiljön och miljön i ett vidare 
perspektiv. 

Mål - Varje individ visar respekt för andra människors egenvärde och 
integritet.* 

- Varje individ visar respekt för och omsorg om miljön. 

Åtgärder läsåret 
2016/2017 

- Förbättra utbildningen av elevskyddsombud.* 
- Ge förutsättningar för eleverna att vara mer aktiva i arbetet med 

den psyko-sociala miljön.* 
- Arbeta mot en större samsyn när det gäller vårt sätt att ingripa i 

situationer där kränkningar förekommer.* 

D. Elevernas ansvar 
och inflytande 

 

Utgångspunkter Utvärderingar visar att: 
- Vi på Lindeskolan har förbättrat elevernas inflytande på 

undervisningens innehåll och arbetssätt.  Vi bedömer att vi ska 
fortsätta arbetet men i högre grad fokusera på varje elevs ansvar 
och inflytande när det gäller det individuella lärandet. 

Mål - Varje person som arbetar med våra elever utgår från att varje elev 
kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande. 

- Varje elev utövar ett aktivt inflytande över sin utbildning och det 
inre arbetet i skolan. 

Åtgärder 2016/2017 - Fortsätta utveckla det formativa arbetssättet som ett verktyg för 
att öka elevens inflytande över sitt lärande och sin utbildning. 

- Öka det kollegiala lärandet så att lärarna kan lära av varandra. 

C. Utbildningsval  

Utgångspunkter Utvärderingar visar att: 
- Skolan bättre skulle kunna ta tillvara möjligheterna till samverkan 

med arbetslivet 

Mål - Varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till 
studieplanering. 

- Varje elev kan ta ställning till fortsatt studie-och yrkesinriktning på 
grundval av samlade erfarenheter och kunskaper. 

- Varje elev ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och 
bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha. 

Åtgärder 2016/2017 - Utveckla en samsyn när det gäller hur man arbetar med 
gymnasiearbetet framför allt på yrkesprogrammen. 

- Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet på yrkesprogrammen. 
- Utveckla samarbetet med branschen 
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5.2 FOKUSOMRÅDEN läsåret 2016-2017 
För att tydliggöra för personalgruppen har vi valt att presentera arbetsplanen i form av fyra 
fokusområden: 
 

- Grundförutsättningar för lärande 
- Trygghet och trivsel 
- Elevnärvaro 
- Positiva och tydliga förväntningar 


