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KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN 2014-2015 

 

  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 

Internatet 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 14/15 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. Den andra årskullen från den reformerade gymnasieutbildningen 

lämnade skolan vid läsårsslutet och Gy-11 är implementerad fullt ut. 

 

Skolledningen består av fyra rektorer och en sammanhållande gymnasiechef. 

 Ro 1 omfattar ES-, SA- och HU- programmen (tillsammans med Kulturskolan). I Ro 2 återfinns 

BA-, FT-, EK- och RL- programmen. Ro 3 innehåller EE-, NA-och TE- programmen tillsammans 

med Idrottscollegeutbildningen. Slutligen återfinns IM, BF- och VO-programmen i Ro 4.  

 

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 

väl 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 och instruktörer. I pedagoggruppen fanns en viss manlig könsövervikt.  

Ca 90% i pedagoggruppen är behöriga. 

 

Sedan läsårsstarten 14/15 har elevgruppens storlek balanserat runt niohundra elever. 

Vid avräkningstillfället 150612 fanns på de nationella programmen 664 elever inskrivna och på 

IM 228 elever. Ett antal ”åk 4”-elever tillkommer. 

 

Antalet elever inskrivna på de yrkesförberedande programmen var 347. Motsvarande siffra på de 

studieförberedande programmen var 317. Gymnasiesärskolan bidrog med 15 elever. 

 

I åk 3 fanns 213 elever vid avräkningstillfället, i åk 2 202 och i åk 1 249 elever. Ovanstående 

siffror inkluderar de asylelever som går på nationella program. Till detta skall också tillfogas att 

12 elever gick sitt 4:e gymnasieår, det är huvudsakligen idrottsungdomar som redan tidigt, i 

samråd med oss, lägger ut sina studier anpassat till träning och tävling i sina specialiteter. 

 

Könsfördelningen totalt sett låg på 295 flickor och 369 pojkar. Fördelningen mellan flickor och 

pojkar skiljer sig avsevärt mellan programmen. För att visa på extremerna kan noteras att HU-

programmet hade 1 pojke av totalt 13 elever och EE-programmet 100% pojkar. 

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 knappt 160 elever varit knutna till Idrottscollege. Det största intresset har knutits till judo, 
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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. 

Ett annat lovande projekt är utbytet med en gymnasieskola i Badalona, Spanien, där en spansk 

grupp har gästat oss och det svenska återbesöket genomfördes i april-15. 

 

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. Under läsåret breddades basen för arbetet än mer och 

kan nu anses som ett projekt för hela Lindesbergs kommun där speciella medel har avsatts av KS 

för att utvidga och fördjupa integrationsarbetet. Under november-14 genomfördes den 

stora ”integrationsresan” till Polen(Warszawa och Auschwitz-Birkenau) med ett 55-tal resenärer. 
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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 2015. Årshjulet åskådliggör det ständiga arbetet med 

faktainsamling, utvärderingsinsatser och analysarbete som måste ske fortlöpande under året. Till varje 

angivelse i årshjulet bör kopplas ett dokument där det tydligare framgår vad som omfattas och hur 

arbetet ska ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Personalenkät 
genomförande/analys 

Utvärdering mål 
skolnivå/programnivå 

Statistik- 
sammanställning och analys 

Analys nuläge 
skolan som helhet 

Arbetsplan  
skolan som helhet 

Arbetsplaner  
ämnen 

Arbetsplaner  
program 

Kvalitetsrapport 
klar 

Utvecklingssamtal- 
Sammanställning/analys 

Utvecklingssamtal- 
Sammanställning/analys 

”Avstampsmöte” med pedagoger 
som repr. personalgruppen 

Föräldraenkät i samband med 
utvecklingssamtalen 



4 

 

Som underlag har använts: 

- Sammanställning elevenkät vt 2015 

 

- Sammanställning av statistik vad gäller andelen elever med examensbevis och genomsnittligt 

meritvärde vt 2015. 

 

- Sammanställning av personalenkät vt 2015 

 

- 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 2014-2015 

 

 

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 mål respektive åtgärder finns som bilagor. 

Här följer en sammansfattande version av denna samt skolledningens bedömning av hur Lindeskolan 

nått de övergripande målen i arbetsplanen. 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. 

 

 

3.1 Åtgärder 

De åtgärder vi hade formulerat inför lå 2014-2015 har vidtagits i varierande grad. Dessutom har det 

resultat vi förväntas oss ibland uteblivit. Dock finns många saker som fallit positivt ut och som lett till 

utveckling av verksamheten. Nämnas som exempel på detta bör: 

 

-Studiedagarna under vårterminen då personal och elever var mer engagerade i planering och innehåll. 

Den ena dagen handlade om formativt lärande och den andra om entreprenöriellt lärande.  

 

- Systematiken i vårt arbete har totalt sett förbättras vilket skapar en större tydlighet och ett större lugn 

i arbetet på skolan.  

 

- Trots att kränkningsärenden förekommer har vi en mycket bra psykosocial miljö på skolan. Både 

elever och personal anger att de trivs på skolan.  

 

3.2 Mål 

De mål som angavs för lå 2014-2015 hämtades ur läroplanen för gymnasieskolan. De är formulerade 

på en övergripande nivå och relativt svåra att bryta ned i delmål utan att man samtidigt förlorar en eller 

flera dimensioner.  

 

Vi tycker att vi når upp till målen i läroplanen relativt väl. När det gäller måluppfyllelsen står vi oss 

bra i jämförelse med andra skolor när det gäller den procentuella andel elever som går ut med 

gymnasieexamen efter tre års studier. Dock har våra elever totalt sett ett lägre betygssnitt än 

jämförbara skolor.  

 

Den del vi framför allt anser oss vilja utveckla för att påverka måluppfyllelsen i positiv riktning 

handlar om varje enskild elevs ansvar och inflytande kopplat till inlärning. Där har skolan en uppgift 
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att fylla och vi tror att vi kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt genom att arbeta med olika 

verktyg som påverkar vår egen men också elevernas inställning till utveckling och lärande. 

 

 

4. Verksamhetens kvalitet läsåret 2014-2015 
 

I syfte att belysa verksamhetens kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv har följande utvärderingsinsatser 

gjorts. 

 

4.1 Elevenkät 2015 

Elevenkäten genomfördes i samband med utvecklingssamtalen i april 2015. Ledningsgruppen har 

analyserat utfallet på skolnivå och kommit fram till att följande är värt att notera: 

 

De allra flesta elever 

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

- anser att lärarna ser och uppmuntrar deras insatser. 

-tycker att det är viktigt att delta på alla lektioner. 

- anser att de tar eget ansvar för sina studier 

- har någon vuxen på skolan att tala med om det behövs 

- anser att de får det stöd de behöver i sina studier 

 

De områden som eleverna anser stämmer i mindre grad är följande: 

- att arbetsbördan i skolan är rimlig 

- att man som elev får studiero i klassen/gruppen 

- att man som elev kan påverka arbetet i klassrummet 

- att man som elev får information om hur det går i skolan 

- är man som elev är medveten om vad man behöver bli bättre på 

 

 

 

4.2 Personalenkät 2014 
 

Enkäten genomfördes i maj och riktade sig till all personal på skolan. Svarsfrekvensen blev 123 svar 

av totalt 204 utskickade enkäter. Enkäten innehåller sex olika områden som deltagarna får svara på 

frågor inom. Följande punkter, har efter analys av skolledningen, är värda att notera: 

 

 

- Förbättra tydligheten vad gäller ansvar och befogenheter. 

 

- Cheferna behöver bli bättre på att ge beröm och konstruktiv kritik, återkoppla att beslut som är 

tagna har verkställts samt involvera arbetsgruppen i de beslut som fattas. 

 

- Skolledningen bör bli bättre på att göra individuella kompetensutvecklingsplaner. Denna 

punkt fanns med även vid förra årets undersökning och resultatet är bättre, men ytterligare 

insatser kring denna punkt kan göras. 

 

Områden som visar på ett bra till mycket bra resultat är arbetets innehåll, trivsel och arbetsklimat, leva 

upp till förväntningar samt att ledningen är bra vad gäller hjälp och stöd, bemötande, samt lyhördhet 

och öppna för förslag. 
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4.3 Föräldraenkät 
 

I samband med eleverna utvecklingssamtal vårterminen 2015 genomfördes en föräldraenkät för elever 

i åk 1 på två av skolan program, BA och SA. Enkäten efterfrågade föräldrarnas synpunkter inom två 

olika områden: Skolans arbete för elevernas måluppfyllelse samt information och kommunikation 

mellan skola och elev/föräldrar.  

 

Enkäten visar ett 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 var resultatet 

tillfredsställande men visar också på förbättringsområden i samband med skolstarten. Vi har inför 

skolstarten höstterminen 2015 gjort vissa förändringar som, vid uppföljningar i direkt anslutning till 

insatserna, upplevts mycket positiva. 

 

Vi avser att genomföra denna enkät på flera av skolans program vårterminen 2016. 

 

 

4.4 Statistik läsåret 2014-2015 
 

Inför årets utvärdering har statistik vad gäller slutbetyg, betygssnitt, frånvaro samt viss fördjupad 

betygsstatistik från läsåret 2014-2015 tagits fram. Vissa jämförelser kan göras med motsvarande 

statistik från tidigare år. 

 

4.4.1 Slutbetyg 

 
De nya examensbeteckningarna är nu inne på sitt andra år och resultaten för läsåret 2014-15 framgår 

av nedanstående tabell. Inom parentes finns motsvarande siffror för föregående läsår. 

Elever med examensbevis (högskoleförberedande eller yrkesexamen) 154 st (188) 

Elever med studiebevis (ej godkända betyg i samtliga ämnen) 35 st   (47) 

Elever som endast erhållit utdrag ur betygskatalog 21 st     (5) 

Gymnasieintyg (elever som gått introduktionsprogrammet och 

läst karaktärsämnen med ett nationellt program som exv BP, RL) 3 st     (?) 

Summa 213 st (240) 

Det är svårt att dra långtgående slutsatser från ett än så länge inte så omfattande material. Den 

procentuella andelen elever med examensbevis har minskat något, men vi räknar med att så gott som 

samtliga elever i gruppen som erhållit utdrag ur betygskatalog når målen för examensbevis under 

läsåret 2015-16 (s k fjärdeårselever). 

Vi behöver fördjupa analysen kring de elever som ej når målen för examensbevis. Finns det mönster 

vad gäller kurser som ej godkänns, finns andra gemensamma faktorer som vi kan söka påverka? 
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4.4.2 Snittpoäng 

 
Betygsresultaten för läsåret 2014-15 framgår av nedanstående tabell, där också, jämförelser med två 

tidigare läsår framgår. De flesta program har i stort sett oförändrade resultat från fjolåret, men lägre 

resultat på några program sänker det totala snittet något.  

Progr. BF BA(BP) EE(EC) EK ES FT(FP) HU HA(HP) IN RL(HR) NA(NV) VO(OP) SA(SP) TE TOT 

2015 14,1 11,4 12,1 15,0 14,7 11,6 16,5 12,5 12,9 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 12,2 12,3 15,9 15,3 12,8 14,1 14,0 14,1 

2013 13,5 12 13,3   12,5 10,8   12,1   12,1 17,1 12,5 15,6 12,9   

 

4.4.3 Betygsresultat matematik 

 
Vi har i är valt att titta närmare på resultaten i matematik, ett ämne som är mycket i fokus när 

resultaten för svensk skola diskuteras. I nedanstående tabell framgår resultaten i kurs 1 för samtliga 

program. 
 

Kurs 1a  (BA,BF,EE,FT,RL,VO) 
 

 Antal   Antal 

 14-15 % 13-14 % 

A   0   0   0   0 

B   4   4   5   4 

C   8   8 11   9 

D 20 19 22 19 

E 40 38 46 39 

F 34 32 19 16 

-   0      0 14 12 

 
Kurs 1b  (EK,ES,HU,SA) 
 

 Antal   Antal 

 14-15 % 13-14 % 

A   1   1   4   8 

B   6   6   6 12 

C 12 13 12 23 

D 18 19   9 17 

E 38 40 16 31 

F 19 20   3   6 

-   0      0   2     4 

 
Kurs 1c  (NA,TE) 
 

 Antal   Antal 

 14-15 % 13-14 % 

A   3   8   1   4 

B   2   5   6 22 

C 20 54   9 33 

D   5 14   2   7 

E   7 19   8 30 

F   0   0   0   0 

-   0      0   1     4 
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I ett omfattande material finns också resultaten på de högre kurserna samt försök till jämförelser med 

ingångsvärden på eleverna. Analyser sker främst i den aktiva matematiklärargruppen och under 

kommande läsår planeras satsningar på matematiklyftet samt tydliga stödinsatser för våra integrerade 

elever som kommer till oss med ett ännu ej godkänt grundskolebetyg i matematik. 

 

 

4.4.4 Närvaro - frånvaro 

 

Närvaron för en elev på Lindeskolan var i snitt 86,7 % en ökning med 0,7 sedan föregående 

läsår. Siffran bygger på den frånvaro som lärarna rapporterar in i vårt frånvarosystem Dexter. 

 

 

 

4.5 Lindeskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling 
 

Elevhälsoteamet och rektorsgruppen utvärderade tillsammans Lindeskolans arbete mot diskriminering 

och kränkande behandling och kom fram till följande: 

 

- Vi kan se att de allra flesta elever trivs bra på skolan, både med sina jämnåriga och med 

personalen. Anmälda ärenden till SEIF-teamet har dock ökat under de senaste läsåren och vi 

upplever också en ökning av konflikter på skolan. 

 

- Vi arbetar ständigt med att öka elevernas närvaro i skolan. Inom RO1 har man drivit ett 

framgångsrikt projekt på detta område och implementering på övriga skolan har påbörjats.  

 

- SEIF-teamet har arbetat fram en elevenkät kopplad till elevernas upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön på skolan. Enkäten har använts på några program. 

 

Mål för läsår 2015-2016 finns inkluderade i arbetsplanen (se nedan). 

 

5. 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. 

 

A. Kunskaper  

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

- Många elever anser att de får det stöd och den hjälp de behöver 
men att det är svårt att hinna med skolarbetet. 

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. 



9 

 

Åtgärder 
läsåret 2014/2015 
 

- Arbeta systematiskt med att försöka påverka de 
grundförutsättningar som finns för ett framgångssikt lärande 

- Fortsätta arbetet med formativt arbetssätt som ett verktyg att nå 
bättre måluppfyllelse. 

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

B. Bedömning och 
betyg 

 

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

hitta gemensamma former för formativ och summativ bedömning. 
- Utvecklingssamtalet är i stort sett det enda tillfälle då vi på skolan 

når de allra flesta föräldrar och elever.  
- Eleverna anser att de tar ansvar för sitt lärande men kan inte alltid 

bedöma vad de behöver förbättra. 

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 
2014/2015 

- Avsätta tid för ämnesträffar och gemensamma träffar för 
ämnesföreträdare. 

- Förbättra och följa upp utvecklingssamtalets planering och 
genomförande. 

- Öka elevernas inflytande över sitt eget lärande och genom detta få 
bättre studiero i klassrummet och ökad möjlighet för eleverna att 
arbeta effektivt. 

C. Normer och värden  

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

Lindeskolans SEIF-grupp legat på en högre nivå under de senaste 
åren. 

- Enligt vår frånvarostatistik ligger elevernas frånvaro relativt 
konstant över åren men det finns ett antal elever som har en 
mycket hög skolfrånvaro. 

- 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 
2014/2015 

- 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.* 

- Regelbundna avstämningsträffar med SEIF-teamet och 
skolledningen.* 

- Kartläggning av elevernas upplevelse av sin psykosociala miljö 
måste göras.* 

- Implementera arbetet med frånvarotrappan (RO1) på övriga delar 
av skolan.* 

D. Elevernas ansvar 
och inflytande 
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Utgångspunkter Utvärderingar visar att: 
- Vi 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. 

- Eleverna uppfattar att deras lärare ser och uppmuntrar deras 
insatser men att ibland tycker sig sakna information om hur det går 
för dem i skolan. 

- Eleverna trivs i skolan men saknar ibland studiero, vilket vi 
bedömer begränsar deras möjligheter till att arbeta effektivt under 
skoldagen. 

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 2014/2015 - Fortsätta utveckla det formativa arbetssättet som ett verktyg för 
att öka elevens inflytande över sitt lärande och sin utbildning. 

- Uppmana varje lärare att diskutera inflytandefrågor med sina 
elever och hur de ser på elevinflytande kopplat till undervisningen. 

E. Utbildningsval  

Utgångspunkter Utvärderingar visar att: 
- Föräldrar och elever är nöjda med hur undervisningen genomförs 

på skolan. De antyder dock att skolan kan förbättra informationen 
till elever och föräldrar i samband med föräldramöten och 
skolstart. 

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 2014/2015 - Starta en fokusgrupp med föräldrar för att ha en möjlighet att 
stämma av aktuella frågor. 

- Utveckla föräldraenkäten och låta den omfatta fler program. 

  

 

 
För att tydliggöra året arbete för personalgruppen har vi valt att presentera arbetsplanen i form av fyra 

fokusområden: 

 

• Grundförutsättningar för lärande  

 - Studieteknik 

 - Livsstil 

  

• Elevinflytande (kopplat till lärande) 

  

• Formativt arbetssätt 

  

• Elevernas psykosociala miljö 


