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KVALITETSRAPPORT LINDESKOLAN 2013-2014 

 

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 och några 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 13/14 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 första årskullen från den reformerade gymnasieutbildningen lämnade 

skolan vid läsårsslutet vilket betyder att 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 har bestått av ca 145 där pedagoggruppen utgjorde ca 120 medan resterande knappt 

25 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 på knappt niohundra elever. På de 

nationella programmen fanns ca 690 elever inskrivna och på IM ca 180 elever. Ett antal ”åk 4”-elever 

tillkommer. 

 

Vid avräkningstillfället 2014-10-15 fanns 366 elever inskrivna på de yrkesförberedande programmen. 

Motsvarande siffra på de studieförberedande programmen var 321. Gymnasiesärskolan bidrar med 15 

elever. 

 

I åk 3 fanns 217 elever vid avräkningstillfället, i åk 2 fanns 205 och i åk 1 265. Ovanstående siffror 

inkluderar de asylelever som går på nationella program. Till detta skall också tillfogas att 13 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 303 flickor och 384 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, handboll, volleyboll, 
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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 flertal lyckosamma Comeniusprojekt avslutades 2011-12 och nya har tagit vid. RL-programmets-, 

TE-programmets-, och IN-programmets utbyte med likartad utbildning i Hassfurth, Bayern, har 

genomförts med ömsesidiga utbyten i resp. land. Nya utbyten planeras. 

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

har gästat oss och det svenska återbesöket planeras till vt.-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 kommer den stora ”integrationsresan” till 

Polen (Warszawa och Auschwitz-Birkenau) genomföras med ett 55-tal resenärer. 
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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 2014. 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. 

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 
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Dessa är det systematiska kvalitetsarbetets två utgångspunkter. Både punkt A och B finns inkluderade 

i framställningen av årshjulet. I det följande redogörs för resultatet av utvärdering och analys vad 

gäller ovanstående utgångspunkter. 

Som underlag har använts: 

 

- Sammanställning elevenkät 2014 

-  

- Utvärdering av programmens arbetsplaner, gjord av pedagogisk personal i olika grupperingar  

-  

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

meritvärde 

-  

- Sammanställning av personalenkäter, den ena gjord ht 2013 och den andra vt 2014 

- Delutvärdering gjord i skolans ledningsgrupp 

-  

- 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 2013- 2014 
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3. Utvärdering Lindeskolans arbetsplan 2013-2014  

 

Lindesskolan mål, formulerade i arbetsplanen inför föregående läsår (2013-2014) har utvärderats och 

analyserats i ledningsgruppen. Utvärderingen vad gäller åtgärder och delmål finns som bilaga. 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 i den skolövergripande arbetsplanen planerade åtgärderna är genomförda till stor del och vi 

bedömer att detta också gjort att vi nått våra mål, eller som i några fall, att tagit oss närmare de mål 

som vi prioriterat i vår arbetsplan.  

 

Några av åtgärderna i arbetsplanen har vi inte lyckats genomföra, några andra har vi genomfört på ett 

annat sätt än vad som från början var tanken. Exempelvis har en elevenkät inte genomförts, i huvudsak 

på grund av att svarsfrekvensen varit relativt låg de senaste åren. Istället har alla elever besvarat 

skolanknutna frågor i Dexter inför utvecklingssamtalen, utifrån vilka det senare gjorts en 

sammanställning. Tanken är att vi ska komplettera detta underlag med en anonym enkät gällande 

elevernas psykosociala mående. 

 

Något annat som inte genomförts fullt ut är rektorernas programbesök/klassbesök med fokus på 

elevinflytande. Dessa har genomförts till viss del. 

 

 

3.2 Måluppfyllelse 

 

Följande var våra övergripande mål för perioden 2013-2014: 

 

- Lindeskolan är en attraktiv skola som utgör det självklara valet för ungdomar i regionen. 

 

- Det genomsnittliga meritvärdet på nationella program är minst 14,0 

 

- Andel elever som går ut med fullständiga betyg är högre än nuvarande. 

 

- Vi uppnår ökad kvalitet genom systematisk uppföljning och utvärdering av undervisningen 

 

 

Vi har arbetat med att skapa en mer positiv bild av Lindeskolan både internt och externt och bedömer 

att vi lyckats bra med detta. Stämningen på skolan har under senare år successivt blivit bättre. Andelen 

ungdomar, bosatta i norra länsdelen, som väljer att förlägga studierna till LS har ökat. Antalet elever, 

uttryckt i faktiska tal, ökade med knappt 10% i jämförelse med föregående år. 

När det gäller målet att det genomsnittliga meritvärdet ska vara minst 14,0 på nationella program är 

målet nu uppnått (14,05). Här bör dock noteras att VT 2014 lämnade de första elevkullarna som helt 

och fullt gjort sin utbildning inom gymnasieskolan Gy2011.  De värden vi kan räkna fram i år är alltså 

inte helt jämförbara med tidigare år. Detsamma gäller andelen elever som går ut med fullständiga 

betyg. För statistikuppgifter, se punkt 4.4. 
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Det fjärde målet handlar om systematisk uppföljning och utvärdering av undervisningen. Vi har 

förbättrat vårt arbete på detta område, bl a genom att införa regelbundna träffar med ämnesföreträdare 

och genom att arbeta med uppföljning kopplat till årshjulet. I vissa fall kan vi se att vårt arbete 

avspeglat sig i en ökad kvalitet, men i många fall är det viktigt att vi fortsätter arbetet för att kunna se 

resultatet i form av en kvalitetsökning. 
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4. Verksamhetens kvalitet läsåret 2013- 2014  

 

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

gjorts. 

 

 

4.1 Elevenkät 2014  

 

Elevenkäten genomfördes i samband med utvecklingssamtalen i april 2014. 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 Lindeskolan som helhet. 

 

- De allra flesta elever tycker att klassen/gruppen tillåter att eleven ställer frågor eller på annat 

sätt framträder utan att eleven eller någon annan behöver känns sig generad. 

 

- De flesta elever anser att de får det stöd de behöver i sina studier 

 

- Flera elever än tidigare anser att de har möjlighet att påverka undervisningens innehåll och 

arbetssätt 

- Alltför få elever anser att de får tillräcklig studiero i klassrummet 

 

- Alltför få elever anser att arbetsbördan är rimlig 

 

- Relativt många elever anser att de själva brister i att ansvara för att inlämningsuppgifter och 

läxor blir gjorda i tid 

 

 

4.2 Personalenkät 2014 

 

Enkäten genomfördes i maj och riktade sig till all personal på skolan. Svarsfrekvensen blev 75 svar av 

totalt 170 utskickade enkäter. Följande punkter är värda att notera: 

 

- Vi kan, på flera nivåer i verksamheten, bli tydligare i målformuleringarna. 

 

- Skolledningen kan bli bättre på att följa upp beslut. 

 

- Lärarna anser att det finns brister i arbetet med att skapa och följa upp individuella 

kompetensutvecklingsplaner. 

 

- Lärarna ställer mycket höga krav på sig själva. 

 

 

I övrigt kan sägas att resultatet för skolan var bra till mycket bra. 
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4.3 Utvärdering av personalens arbetsplaner vt 2014  

 

Varje program genomförde under studiedagen 19 maj 2014 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 har många arbetat mycket medvetet med förbättringsområdet Bilden av 

skolan. Inom förbättringsområdena Måluppfyllelse och Verksamheternas kvalitet pågår ett långsiktigt 

arbete med många förslag på åtgärder och utvecklingsinsatser av olika slag från programmens sida.  

 

 

4.4 Statistik läsåret 2013-2014  

 

Inför årets utvärdering har statistik vad gäller slutbetyg, betygssnitt, frånvaro, resultat på nationella 

prov från läsåret 2013-2014 tagits fram. Vissa jämförelser kan göras med motsvarande statistik från 

tidigare år. 

 

 

4.4.1 Slutbetyg 

Nya examensbeteckningar gör att jämförelser med tidigare läsår knappast är meningsfulla. För läsåret 

2013-2014 blev resultaten för Lindeskolans 240 elever följande: 

- Elever med examensbevis (högskoleförberedande eller yrkesexamen) 188 st 

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

- Elever som endast erhållit utdrag ur betygskatalog 5 st 

 

 

4.4.2 Snittpoäng 

En ny betygsskala infördes inför läsåret 2011/12 (betygssteg A-F) och de första eleverna med dessa 

betyg lämnade Lindeskolan under läsåret 2013/14. Jämförelser med tidigare år är därför svåra att göra, 

men följande kan ändå noteras: 

- Skolans betygsnitt har ökat markant vad gäller yrkesförberedande programmen (samtliga har 

ökat!), men sjunkit något för de högskoleförberedande programmen med undantag för Estet- 

och Teknikprogrammen.  

- Totalt sett uppnådde skolan under föregående läsår det av BUN uppsatta betygsmålet 14,0. 

 

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

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 

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

2012 11,3 12 11,5  - 9,9 11,7  - 11  - 12,3 17,1 10,7 14,5 11 
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4.4.3 Resultat nationella prov 

 

                Läsåret 2013/2014 (antal elever) 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

Resultaten för årets nationella prov visar på likvärdiga eller bättre resultat i engelska och svenska. 

Exempelvis har siffran gällande F-resultat i Svenska 1 halverats och C blev i år det mest frekventa 

resultatet på engelska 5-provet (E under föregående läsår). 

När det gäller matematiken blev dock antalet elever som presterade ett underkänt resultat (F) betydligt 

större än för föregående år. En delförklaring kan vara att en större andel elever än året innan deltog i 

provet.  

Efter en del stödinsatser och hårt arbete kunde ändå en inte ringa del av eleverna erhålla ett godkänt 

betyg på hela kursen. 28% av eleverna på yrkesprogrammen nådde inte ett godkänt resultat, liksom 

10% av eleverna på studieförberedande program. 

 

 

 

 

 

  Läsåret 2012/2013 (procent) 
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4.4.4 Närvaro - frånvaro 

Närvaron för en elev på Lindeskolan var i snitt 86 % och är oförändrad 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 måste förbättra vårt kartläggningsarbete när det gäller elevernas trivsel i skolan. Tidigare 

har undersökningar visat elever generellt trivs bra på Lindeskolan, men att  flickor trivs sämre 

än pojkar.  

 

- Vi behöver aktualisera värdegrundsarbetet på skolan i syfte att främja likabehandling och 

förebygga diskriminering och kränkande behandling. Detta motiveras av att antalet 

kränkningsärenden som går vidare till SEIF-gruppen har ökat under året. 

 

- Vi behöver arbeta vidare med att öka elevernas närvaro. Inom RO1 har man drivit ett 

framgångsrikt projekt på detta område. Erfarenheterna från detta kommer att kunna nyttjas av 

skolans som helhet. 
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5. Arbetsplan Lindeskolan 2014- 2015 

 

Utifrån vad som framkommit vid utvärderingar genomfördes i början augusti ett ”avstampsmöte” där 

en mängd förslag om hur vi ska arbeta vidare framfördes. Skolledning, progamsamordnare och 

ämnesföreträdare deltog i mötet. Förslagen från detta möte mynnade sedan ut i en omarbetning av 

arbetsplanens utformning samt formulering av prioriterade mål för läsåret 2014-2015. 

 Den färdiga arbetsplanen för 2014-2015 finns bifogad nedan. 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. 

 

Förbättringsområde 1 Måluppfyllelse 
 

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. 

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

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 2014/2015 
 

- Fortsätta arbetet med formativ bedömning som ett verktyg att nå 
bättre måluppfyllelse. 

- 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. 

- På varje program genomföra minst ett ämnesöverskridande arbete 
under läsåret, gärna i samarbete med näringslivet/ branscherna 
för att öka motivationen hos eleverna. 
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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. 
- 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 
2014/2015 

- Avsätta tid för ämnesträffar och gemensamma träffar för 
ämnesföreträdare. 

- Utse mindre grupp som arbetar med att förbättra 
utvecklingssamtalets planering och genomförande. 
 

 

 

Förbättringsområde 2 Verksamheternas kvalitet 
 

A. Normer och värden  

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

Lindeskolans SEIF-grupp markant under föregående läsår. Detta 
tyder på att vi måste förbättra elevernas psykosociala miljö.* 

- 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 

- 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.* 
 

B. 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. 
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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 intervjua sina elever om hur de ser på 
elevinflytande kopplat till undervisningen. 
 

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 2014/2015 - Tillsätta arbetsgrupp som arbetar med att utveckla det 
entreprenöriella lärandet på skolan. 

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

- Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet på yrkesprogrammen. 
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Bilaga (1) 

 

A. Utvärdering av Lindeskolans arbetsplan 2013- 2014 
 

Den ursprungliga planen är skriven med rak stil. Utvärdering skriven med kursiv stil. 

Förbättringsområde 1 Bilden av skolan 
 

Mål - Lindeskolan är en attraktiv skola som utgör det självklara valet för ungdomar i 
regionen. 
- Goda exempel från Lindeskolan sprids inom och utanför skolan. 
 

Delmål 
 

A. Personal och elever upplever trivsel och att vi arbetar mot samma mål.. 
Målet är till viss del uppnått. 
-Personalenkät och elevenkät visar att både elever och personal generellt trivs 
mycket bra på skolan.  
-Personalenkäten visar att mål för skolan och programmen bör vara tydligare och 
följas upp på ett tydligare sätt.  
-Elevhälsans utvärdering visar att antal ärenden gällande diskriminering och 
kränkande behandling som vidarebefordrats till SEIF-gruppen har ökat markant 
under året.  
-En elevenkät gällande diskriminering och kränkande behandling var planerad till vt 
2014 men kunde inte genomföras. 
 
B. Ökad kontaktyta med grundskolan gör dels att elever och föräldrar i åk 9 har god 
kunskap om vad Lindeskolan kan erbjuda och dels att Lindeskolan kan utvecklas 
utifrån det elever och föräldrar efterfrågar.  
Målet är uppnått. 
Vi har ökat kontaktytan med grundskolan och vi har bitvis ändrat vår organisation 
efter det vi uppfattar efterfrågas. Antalet sökande har ökat på flera program men 
vilka faktorer som påverkar detta är osäkert. 
 
C. Eleverna upplever att de har inflytande över sin skolmiljö och sin 
undervisningssituation.  
Målet är till viss del uppnått. 
Elevenkäten visar att skolan gör ett bättre resultat när det gäller de frågor som rör 
inflytande. 
 

Planerade åtgärder läsåret 
2013/2014 
 

-Kartläggning av trivsel genom personalenkät respektive elevenkät. 
Åtgärden genomförd. 
-Personalenkäten genomförd vt 2014. Resultat redovisning redovisas separat. 
-Sammanställning från utv. samtalen gjorts.  
-Enkät ang trivsel och kränkande behandling ej genomförd. Enkäten är under 
utarbetande. 
 
-På PK lyfta goda exempel på arbete med att öka trivseln för eleverna  med fokus 
på psykosociala faktorer.  
Åtgärden delvis genomförd. Fortsatt arbete behövs 
- Försök har gjorts men vi måste arbeta på formerna som används så att det känns 
bekvämt för fler att ta plats.  
-Att lyfta goda exempel viktigt för skolan. Bli bättre på detta, bli bättre på att unna 
andra framgång. 
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- Genomfört på personalkonferenser och studiedagar. Olika former har används, 
mindre grupper/stor grupp.  
 
-Initiera diskussion om hur vi, var och en, agerar när vi uppfattar att en elev blir 
kränkt.  
Åtgärden inte genomförd för skolan som helhet.. 
Genomföra under ht. 
 
-Nyttja nätverksgruppen för studie-och yrkesvägledare för dialog om ökad 
kontaktyta med grundskolan.  
Åtgärden genomförd. 
- Gjort med hjälp av nätverksgruppen för studie-och yrkesvägledare. 
Pågående arbete. Även grundskolans studie-och yrkesvägledare från norra 
länsdelens skolor finns med i gruppen. (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora.) 
 
-Inbjuda grundskolans studie-och yrkesvägledare till informationsdag på 
Lindeskolan.  
Åtgärden genomförd.. Genomförs även nästkommande läsår. 
-Inte så många deltog i dagen. Vi gör ytterligare ett försök ht 2014. 
 
-Deltagande i föräldramöten på grundskolan 
Åtgärden genomförd.. Genomförs även nästkommande läsår. 
 Missade SSN som låg tidigt under ht. Komma ihåg detta nästa år. Bättre 
framförhållning inför ht. Bra forum att nå föräldrarna. 
 
-Studiedagen den 28/3 ägnas åt frågor kopplade till elevinflytande i olika former.  
Klart. 
 I ämnesarbetslagens utvärderingar finns kopplingar till fortsatt arbete som ligger 
nära det formativa arbetssättet.  
 
-Fördjupa analysen av elevenkäten när det gäller frågor kopplade till 
elevinflytande.  
Åtgärden genomförd. Genomförs även nästkommande läsår. 
 
-Besök av elever som berättar hur de upplever sin situation vad gäller 
elevinflytande på PK.  
Åtgärden genomförd. 
 
-Rektor gör programbesök/klassbesök med fokus på elevinflytande.  
Åtgärden endast delvis genomförd. 
- Har gjorts en del ansatser till detta, men måste bli bättre. Diskussion om vad man 
ska fokusera på, gå till väga. Många lärare bra exempel på att beskriva hur de 
arbetar med elevinflytande under utvecklingssamtalen. 
-Någon rektor har haft elevinflytande som temafråga på programråden. 
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Förbättringsområde 2 Måluppfyllelse 
 

Mål - Det genomsnittliga meritvärdet på nationella program är minst 14,0 
- Andel elever som går ut med fullständiga betyg (examensbevis) är högre än 
nuvarande. 
 

Delmål 
(Inom parentes 
utvärderingsmetod) 

- Studiehandledning på modersmål inkluderas  i de varianter av stöd som skolan 
kan erbjuda. (utvärdering ÅP juni 2014)  
Målet är uppnått. Stödåtgärden har erbjudits elever och vårdnadshavare. 
 
- Fler elever motiveras att nå högre betyg. (betygsstatistik juni 2014) 
Målet är i huvudsak uppnått. Enligt vår statistik är det något fler elever som når 
högre betyg. 
 
- Elevernas resultat förbättras genom fokusering både på ämnen och program. 
(personalutvärdering maj 2014, betygsstatistik juni 2014) 
Målet är inte ännu uppnått. Ledningsgruppen bedömer att mer tid för arbete krävs 
för att målet ska vara möjligt att utvärdera, men att det finns tendenser till positivt 
resultat redan nu. I ämnesgruppernas utvärdering poängteras värdet av fortsatt 
arbete. 
 
- Det pedagogiska ledarskapet finns i fokus på alla nivåer inom verksamheten. 
(personalenkät mars 2014, utvärdering ledningsgrupp vt 2014) Målet är till mindre 
del uppnått. Ledningsgruppen bedömer att det samtalas mer utifrån pedagogiska 
perspektiv och i flera sammanshang än tidigare. I ämneslagens/arbetslagens 
utvärderingar eftersöks mer tid till pedagogiska diskussioner och utvecklingsarbete 
.   

Planerade åtgärder 
Läsåret 2013/2014 
 

-Informera om vad som gäller för studiehandledning för modersmål på PK. 
Åtgärden genomförd. 
 
-Starta samarbete med grundskolan för att hitta kompetent personal  när det 
gäller modersmålsundervisningen. 
Åtgärden genomförd. 
 
-Studiedagen den 6/12 ägnas åt att hur man kan arbeta för att eleverna ska nå 
högre betyg. Betoning på formativ bedömning ev med hjälp av 
bedömningsmatriser. 
Åtgärden genomförd. Fortsatt arbete formativt arbetssätt. 
- Studiedag om formativt arbetssätt som ett sätt att nå bättre resultat.  
-Utvecklingsgrupp formad och har haft två möten. Planerar att genomföra 
studiedag/ halv studiedag under ht 2014. 
 
- Fortlöpande uppföljning av elevernas kunskapsresultat. 
Åtgärden genomförd. Fortsatt arbete nästkommande läsår. 
- Svårare att följa upp resultaten när de flesta kurser löper på läsårsbasis. I 
- Punktvisa insatser, bättre jobb kan göras.  Hitta system för att få signaler från 
undervisande lärarna. Hitta systematik i arbetet inför nästa läsår. 
 
-Utveckla systematiken i utvecklingsarbete kopplat till ämne i samarbete 
ämnesansvariga. 
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Arbete påbörjat. Fortsatt arbete nästkommande läsår. 
- Arbete med måluppfyllelse kopplat till ämneskonferenserna. 
 
- ÄA-träffar genomförda under året. Känns meningsfullt. 
-Inslag kopplat till ämnesgrupper på studiedagar i högre utsträckning än tidigare. 
 
Programbesök motsvarande en halv dag/vecka.  
Åtgärden delvis genomförd. Fortsatt arbete nästkommande läsår. 
-Har delvis gått att genomföra under hösten. Periodvis omöjligt på grund av 
tidsbrist. Jobba för att hitta ”tidstjuvar”. 
- Svårt att hitta systematik. Försöker hitta framkomliga vägar vad gäller tid och 
innehåll inför ht 2014. 
 

 

 

Förbättringsområde 3 Verksamheternas kvalitet 
 

Mål -Vi  uppnår ökad kvalitet genom systematisk uppföljning och utvärdering av 
undervisningen 
 

Delmål 
 

-Det systematiska kvalitetsarbetet pågår löpande under året på alla nivåer i 
verksamheten. 
Målet är delvis uppfyllt. Ledningsgruppen bedömer att kvalitetsarbetet pågår 
löpande under året men ingen utvärdering i personalgruppen är gjord.   
-Våra metoder att ta fram statistik, analysera den och dra slutsatser utifrån den 
förbättras. (utvärdering ledningsgrupp vt 2014) 
Målet är delvis uppfyllt. Svårigheter finns att hitta tid för analys av insamlad data. 
 

Planerade åtgärder läsåret 
2013/2014 
 

-Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet används som verktyg.  
Åtgärden genomförd till övervägande del. 
Århjulet används som verktyg men måste revideras årsvis. 
Svårigheter att få med föräldrars åsikter. Fortsatt arbete med detta. 
 
-Gemensam form för kursutvärdering. 
Åtgärden inte genomförd ännu. Fortsatt arbete nästkommande läsår. 
Inget gemensamt arbete gjort ännu. Ev göra kursutvärderingar där ett par frågor 
är gemensamma för alla kurser, andra frågor specifika för kursen/klassen/läraren? 
Fortsatt arbete ihop med förstelärare. Allt fler lärare redovisar utvärderingar 
gjorda i de elevgrupper de undervisar. 
 
-Ta fram tillförlitliga statistiska underlag ur våra datasystem, bl a Dexter. 
Åtgärden delvis genomförd. Fortsatt arbete nästkommande läsår. 
Viss statistik ur Dexter har tagits fram. Behöver kompletteras och bearbetas 
ytterligare. 
 
-Avsätta tid för djupare analyser. 
-Positivt om vi kan utvärdera läsåret innan sommarlovet så att vi kan börja med 
planerna inför nästa läsår direkt i augusti. Ledningsgruppen avsätter tisdagen sista 
veckan innan sommarlovet för sammanställning och analys. Informerar personalen 
om resultatet onsdag sista veckan. 
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