Nämnd, onsdag den 14 november 2012
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se

Tid:
Plats:

kl 09.00 – 16.30
Dagö (bokad 8-13) och Rügen (bokad 13-16), Wisborg, Visby

Ärenden:

1.
2.
3.
4. GVN AU §87
5. GVN AU §90

Ärende

Mötets öppnande
Val av justerare och tidpunkt för justering
Godkännande av dagordning
Strategisk lokalförsörjningsplan

Beslut
Beslut

Bilaga, ss 1-5

Sammanträdesplan 2013

Beslut

Bilaga, s 6

6.

Information från förvaltning:
i.
Ekonomi - budget 2013
ii.
Personal
iii.
Utvärdering Ipads i nämnden
iv.
Kvalitetsrapport 5 och 1
v.
Uppföljning beslut om utbildningsutbud

7.
8.
9.

Delegations- och anmälningsärenden
Övriga frågor
Mötets avslutande

Beslut

i.
ii.
iii.
iv.
Rapport

v.

Per Edman, ordförande

Rapport

Bilaga, s 7
-Bilaga, s 8
Bilaga rapport 5
(kallelsen
kompletteras med
rapport 1 2012-1109), ss 9-38
--
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vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Handläggare Mats Lagerqvist
Datum 31 oktober 2012

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Strategisk lokalförsörjningsplan 2014-2018 för
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF)
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden
• att fastställa strategisk lokalförsörjningsplan 2014-2018 för GVF
Gymnasieskolan, Komvux och Lövsta

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är mitt i en förändring kopplat
till att elevunderlaget för gymnasiet fram till 2016 minskar. Sammanlagt så
kommer det 2016 kommer att vara knappt 40% färre elever i gymnasiet än
2008. I detta så är det väsentligt att ta fram ett program- och inriktningsutbud
som är så långsiktigt hållbart som möjligt och som gör att lokalerna flexibelt
kan utnyttjas. Detta utbud kommer till stor del att utgöra underlag för vilka
framtida lokaler gymnasiet kommer att behöva.
Ett beslut kring F-huset, renovering/ ombyggnad/ nybyggnad, är väsentligt
och kommer att innebära att de högskoleförberedande programmen kommer
att kunna samlas på Solrosen vilket innebär stora effektivitetsvinster för
verksamheten. Detta innebär vidare att lokaler, främst i norra delen av Visby,
kommer att kunna avvecklas. Vissa program kommer dock fortsatt vara kvar i
norra delen av Visby och det är viktigt att dessa erhåller en fortsatt hög
servicenivå avseende administration och logistiskt stöd.
Vidare finns beslut taget i GVN 2012-10-25 där det framgår att Estetiska
programmets inriktning estetik och media skall förläggas till Fårösund i
samarbete med Filmfonden. Detta innebär att Hus 73 avvecklas med
omedelbar verkan.
Lövsta Landsbygdscentrums fortsatta utveckling är ett område som GVF har
intressen i kopplat till Naturbruksprogrammet. Programmet påverkas till stor
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del av elevminskningen innebärande att elevvolymerna 2012 är små och
sannolikt kan komma att minska ytterligare. Lövstas förutsättningar att bedriva
andra gymnasieutbildningar skall utredas genom att GVN givit förvaltningen
följande utredningsuppdrag:
 att flytta kvarvarande verksamhet vid hantverksprogrammets inriktning
finsnickeri till Lövsta och samordna användandet med
gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen,
 flytta bygg- och anläggningsprogrammets inriktning mark och
anläggning samt fordons- och transportprogrammets inriktning
transport till Lövsta.
Om utredningen visar att detta är möjligt kan lokalerna på Lundbygatan och
Lernias snickeri avyttras.
Övrig utbildning som bör ses över är gymnasieskolans svetsutbildning som
idag sker i Lerniahuset i norra Visby. Hur kan en större samordning ske av
denna utbildning? Vilka möjligheter ger Lövsta att genomföra en sådan
utbildning? GVN har 2012-10-25 givit GVF följande utredningsuppdrag:
 att samordna olika utbildningars behov av svetsteknikutbildning.
Slutligen så är nuvarande reningsverk på Lövsta i behov av omfattande
åtgärder. Förvaltningens avsikt är att upprätthålla funktionen på detta och
avvakta möjligheten att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet tidigast
2016.
Folkhögskolan
Elevboende Nygårds Hemse

Nygårds omfattar 20 rum kan disponeras med två boenden i varje rum och har
därmed en kapacitet att rymma 40 personer. Nygårds elevboende byggdes
under 50 talet och ingen renovering har skett sedan dess, bortsett från
ytskikt/målning. Boendet är kraftigt nerslitet och dessutom saknas dusch och
toalett på rummen. Till problematiken hör att vid sträng kyla går det inte att
hålla ett acceptabel inomhusklimat för de boende. Detta har inneburit att vissa
rum har evakuerats under de kallaste perioderna. Ytterligare problem utgör
obefintlig dränering med effekten att under delar av året står det vatten i
källarplanet, vilket gör uppehållsrum, omklädningsrum, förråd obrukbara.
Nygårds elevboende har tidigare kunnat användas under den intensiva
sommarperioden med uthyrning till de sommarkurser som utgör en betydande
del av folkhögskolans inkomstekonomi. Numera är standarden så låg att
rummen är omöjliga att hyra ut, skolan förlorar (region Gotland) på detta sätt
20 – 40 gästnätter per dygn. Med full beläggning och justerade priser beräknas
en inkomstökning med 800 000 – 900 000 kr
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Nygårds elevboende har varit föremål för investeringsäskande under ett antal
år. Behovet av en omfattande renovering är nu större än någonsin och en
viktig åtgärd för att bibehålla omfattning och kvalité i folkhögskolans
verksamhet. Källarplanet på Nygårds elevboende inrymmer kök och
uppehållsrum. Köket är kraftigt nerslitet och behöver därför en upprustning
och skulle kunna då kunna tjäna som kök för självhushåll under helger. Med
den försörjningsmöjligheten skulle det vara möjligt att enbart bemanna kök
och internat, måndag – fredag under långkursterminerna.
Detta skulle innebära en möjlig organisationsförändring med
kostnadsbesparingar i storleksordningen 250 000-300 000 kkr.
Kök och matsal

I folkhögskolans socialpedagogiska uppdrag utgör det gemensamma boendet
och internatlivet på skolan en betydande del. Köket är i detta avseende en
central och viktig del i folkhögskolans hela koncept. Köket serverar måltider
från morgon till kväll sju dagar i veckan, året runt. Att driva folkhögskola med
internat utan kök är en omöjlig tanke. Köket är hårt belastat och delvis
nerslitet. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är delar (tex diskavdelningen) av köket i
ett oacceptabelt skick.
Tunga lyft, trånga utrymmen med undermålig ventilation gör att köket med
vidhängande matsal hamnar högt upp ibland nödvändiga åtgärder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mats Lagerqvist

Försörjningsansvarig
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Handläggare Mats Lagerqvist
Datum 31 oktober 2012

Bilaga till Strategisk lokalförsörjningsplan 2014-2018
CPG
Kontraktsarea
1 508
217
1 281
341
64
168
1 233
1 704
350
909
828
320
1 262
1 600
237

EAG

Byggnad, Benämning
Huvudbyggnad CPG
Tillbyggnad elprogrammet
Huvudbyggnad CPG
Tillbyggnad
Vaktmästeriet
Mob Paviljong nr 4
CPG Transportteknik
Fordonsprogrammet
Lernia
Lernia
Lernia
Lernia
CPG byggprogram
CPG byggprogram
Spanska paviljongen

Kontraktsarea Byggnad, Benämning
1 412 Hus 13 Estestiska Säve (73)
4 358 Desideria

Förvaltningsenhet, Benämning
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
HACKSPETTEN 14, VISBY
SLAKTERIET 2, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VERKSTADSSKOLAN 2, VISBY
VÄDUREN 4, VISBY
VÄDUREN 2, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY

2013

Förvaltningsenhet, Benämning
ARTILLERIET 1:38, VISBY
SOLROSEN 1, VISBY

2013

2014

2015

2016
x
x
x
x

2017

2018

Åtgärd
1

-”-”-”-

Prio
3
3
3
3

2

x
x

x

x

2014
x

2015

2016

2017

2018

3

1

4

1

Åtgärd
5

Prio
3

Avveckling till del i samband med samlokalisering Solrosen. Bedömd minskad lokalkostnad med 2,9 mkr/år (2011 års lokalkostnad).
Avveckling av lokalen och flytt av dess verksamhet till LERNIA huset.
3 GVN har givit GVF i uppdrag att utreda kring avveckling av lokalen och flytt av verksamheten till Lövsta. Ur ekonomiskt perspektiv är en avyttring prioriteten 1.
4 GVN har givit GVF i uppdrag att utreda kring avveckling av lokalen och flytt av verksamheten till Lövsta. Detta i samverkan med BUF/ Särskolan. Ur ekonomiskt perspektiv är
en avyttring prioriteten 1.
5 Beslut föreligger från GVN att erbjuda utbildningen Estetiska programmet- Estetik och media i Fårösund. Byggnaden avvecklas från årsskiftet 13/14.
1
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1 572 Hansahuset

SOLROSEN 1, VISBY

RSG
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
5 166 Richard Steffengymnasiet

Förvaltningsenhet, Benämning
SOLROSEN 1, VISBY

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Åtgärd

Prio

Förvaltningsenhet, Benämning
HÄGERN 1, HEMSE

2013

2014

2015

2016
x

2017
x

2018

Åtgärd
6
15 mkr

Prio
2

Förvaltningsenhet, Benämning
HACKSPETTEN 17, VISBY
HACKSPETTEN 17, VISBY

2013

2014

2015

2016
x
x

2017

2018

Åtgärd
-”-

Prio
3
3

Förvaltningsenhet, Benämning

2013

2014

2015

2016
x

2017
x

2018

Åtgärd
8
2 mkr

Prio
3

Förvaltningsenhet, Benämning
SOLROSEN 1, VISBY

2013
x

2014
x

2015
x

2016

2017

2018

Åtgärd
9
175mkr

Prio
1

Folkhögskolan
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
6 111 Folkhögskolan, Nygårds

KomVux
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
2 457 Hus 01 KomVux
873 Förhyrd Pav nr 13

7

Lövsta
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
Lövsta landsbygdscentrum

Solrosen
Kontraktsarea Byggnad, Benämning
Ca 7000 Aula, underv lokaler F-huset

Åtgärden omfattar renovering av internatdelen i Nygårds samt ombyggnad/renovering /anpassning av kök.
Avveckling i samband med samlokalisering Solrosenområdet. Minskad lokalkostnad med 3,3 mkr/år (2011 års lokalkostnad).
8 Anslutning till det kommunala avloppsnätet, anslutningskostnader och entreprenadarbeten.
9 Åtgärder kopplat till F-husutredningen
6
7
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesplan GVN 2013
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden
• att fastställa sammanträdesplan för nämnden 2013 enligt förslag nedan.
Ordförandeberedning

AU

GVN

Kommentar

2013-01-21

2013-01-30

2013-02-13

2013-02-25
2013-03-25

2013-03-06
2013-04-03

2013-03-20
2013-04-16--17

2013-05-20

2013-05-29

2013-06-12

2013-08-26
2013-09-23
2013-10-28
2013-11-18

2013-09-04
2013-10-02
2013-11-06
2013-11-27

2013-09-18
2013-10-16
2013-11-20
2013-12-11

Årsbokslut
Attestreglemente
Månadsrapport
Strategisk plan och budget
Delårsrapport 1
Utbildningsutbud
Månadsrapport
Ev programpeng
Delårsrapport 2
Månadsrapport
Månadsrapport
Programpeng

Helena Wottle
Nämndsekreterare
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Datum 30 oktober 2012

Ramberäkning 2013 per nämnd/förvaltning
Förslag till beslut i regionstyrelsen 2012-11-01
IB 2012

-293 713

Justering kapitalkostnad

683

Pesronalkostnadsökningar, RS september

-2 307

Justerad budget 2012

-295 337

Resursfördelningsmodell

11 600

Indexuppräkning

-2 886

Ramtillskott

-1 000

Budgetram 2013

-287 623

Förklaring Indexuppräkning
Lokalkostnader

-906

Interna priser SF

-980

Externa avtal

-1 000

Summa

-2 886

Förklaring Interna priser SF
Generell prisjustering, alla SF

-366

Livsmedel, måltidsservice

-256

Transporter, måltidsservice

-54

Hyrerskostnader, måltidsservice

-225

Kapitalkostnader, måltidsservice

-79

Summa
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Utvärdering iPads i nämndarbetet
Bakgrund

Nämnd och nämndadministration har under 2012 infört iPads som ett verktyg
i arbetet. Under perioden april - juni har kallelser och protokoll gått ut i både
pappersversion och i en digital version (pdf). Från nämndens sammanträde i
september 2012 skickas inga pappershandlingar ut till nämndens ledamöter.
För att eventuellt utveckla användandet vidare behövs en kort utvärdering.
Utvärderingen föreslås utformas som en diskussion vid nämndens
sammanträde 2012-11-14 och denna diskussion kan ha som utgångspunkt
några av dessa punkter:
•
•
•
•

Använder ni iPaden, rekommenderade appar (iAnnotate och
SlideShark), e-post och/eller internet i iPaden?
Vilka fördelar upplever ni med iPad i nämndarbetet?
Vilka nackdelar upplever ni med iPad i nämndarbetet?
Vill ni fortsätta att utveckla användandet av iPad i nämndarbetet?

Helena Wottle
Nämndsekreterare
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Rapport
2012-09-27

Kvalitetsrapport 5
– elevenkät gymnasieskolan åk 2
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1

Inledning och sammanfattning

1.1 Bakgrund
Föreliggande rapport är den femte kvalitetsrapporten i förvaltningen som en led i utvecklingen av kvalitetssystemet inom GVF. Skollagen kräver att varje huvudman bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens resultat redovisas och analyseras samt att
åtgärder vidtas i syfte att utveckla verksamheten.
Dessa rapporter ersätter den kvalitetsredovisning som kommunen och enskilda skolor tidigare varit skyldiga att redovisa. De främsta fördelarna med det nya redovisningssystemet är
att data är aktuella genom att de redovisas löpande, att förutsättningar finns att upprätta
handlingsplaner med hög aktualitet samt att politiker, skolor och allmänhet får mer koncentrerade rapporter med avseende på innehåll.

1.2 Övergripande syfte

Figur 1-1: Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet och därmed kvalitetsrapporteringen syftar till att kontinuerligt
•
•
•

Bedöma resultat och måluppfyllelse
Utveckla arbetsprocesser – genomförandet
Identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen

Skolan skall vidta lämpliga åtgärder utifrån en kartläggning som identifierar områden som
är särskilt angelägna att förbättra för att nå högre måluppfyllelse. För att förbättringarna
skall bestå och kvaliteten höjas skall utvecklingen följas över tid.

1.3 Visioner och verksamhetsidé
1.3.1 Övergripande vision
”Gotland är östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust.” (Vision Gotland 2025)
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1.3.2 Verksamhetsidé
GVN1 ansvarar för att höja utbildningsnivån genom att erbjuda ett brett och kvalitativt
utbildningsutbud för ungdomar och vuxna på Gotland. Utbildningarna bedrivs i samverkan
med olika utbildningsanordnare och arbetsmarknaden. Utbudet är anpassat till individens
och samhällets behov och präglas av valfrihet, jämlikhet och mångfald.
Genom inspirerande och kunniga pedagoger erbjuds de studerande en lärmiljö som präglas
av glädje och lust att lära. GVN vill bidra till att flera vill komma till Gotland och stanna
här. GVN ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna i gymnasieskola,
kommunal vuxenutbildning och folkhögskola.

1.4 Grundfakta om verksamheten
Den kommunala gymnasieskolan erbjöd under läsåret 2011/2012 i årskurs ett 18 nationella
och ett specialutformade program organiserade på tre skolenheter. Dessa är Christopher
Polhemgymnasiet (CPG), Elfrida Andréegymnasiet (EAG) och Richard Steffengymnasiet
(RSG).
Samtliga introduktionsprogram med undantag av individuellt alternativ fanns på dessa skolenheter. Det kommunala uppföljningsansvaret, som avser verksamhet riktad mot ungdomar som inte finns inskrivna i gymnasieskolan, var organiserat i ett speciellt projekt; Ungdomskraft. Detta projekt fungerade också som skolenhet för det individuella alternativet.
Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux Gotland, omfattade grundläggande vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) och gymnasial vuxenutbildning samt
externt upphandlade utbildningar (yrkesutbildningar och distansutbildningar) för vuxna.
Gotlands Folkhögskola bedrev verksamhet i Hemse och Fårösund som förutom den allmänna linjen var inriktad mot bl.a. musik, foto, skrivare, textil och film.

1.5 Utbildningschefens sammanfattande bedömning
Den årliga elevenkäten är den enskilt viktigaste informationskällan för att följa hur eleverna
ser på den utbildning vi erbjuder, för stab och ledningsgrupper att analysera och för enskilda skolor att åtgärda de bristområden som enkäten klarlägger. Det är samtidigt viktigt att ha
ett tidsdjup beträffande resultaten, att analysera trender, med tanke på att elevgrupper på
enskilda program kan vara så små att betydande skillnader i upplevelsen kan uppstå från ett
år till ett annat.
Ett viktigt styrtal är hur elever upplever sig ha inflytande över sin utbildning. Inom gymnasieskolan mäts detta genom ett elevinflytandeindex sammansatt av 7 frågor. Målet har satts
högt på så sätt att samtliga tre skolenheter ska ha uppnått index 70 för att målet ska vara
uppnått. Två skolenheter överträffar målet och genomsnittligt index är 70. Två skolenheter
har förbättrat sina värden med genomsnittligt knappt 7 procent. De förbättringar som
uppnåtts grundas i en medveten satsning från skolorna att involvera eleverna i ännu högre
grad i de organ genom vilka elevinflytandet kanaliseras, genom att tydliggöra förväntningar
på t.ex. klassråd och genom att utvecklingssamtalen nu genomförs i linje med skollagen.
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Ett led i att utöva inflytande över utbildningen och dess utformning samt att ge lärarna
underlag till förbättringar av kursplaneringen inför kommande år är att genomföra kursutvärderingar tillsammans med eleverna efter avslutad kurs. Styrkortet säger att kursutvärderingar ska genomföras och målsättningen har varit att förbättra föregående års värde med 5
procentenheter. Utifrån elevenkäten upplevs detta ske alltid eller oftast av 45 procent av
eleverna och förbättringen är 3 procentenheter. Min uppfattning är att denna siffra är alldeles för låg, inte minst mot bakgrund av att gymnasieskolans kurspaket är nytt i och med Gy
2011 och att det också av det skälet finns anledning att systematiskt följa upp elevernas
uppfattningar. Jag vill att rektorerna dels klargör för lärarna vilka förväntningar politiken
satt upp beträffande kursutvärderingar, men också tar reda på vilka orsakerna är till att förekomsten inte upplevs i högre grad av eleverna. Ledningsgruppen bör ta ett beslut under
innevarande år hur gymnasieskolan arbetar med kursutvärderingar läsåret 2013/14.
Forskningen är entydig beträffande vikten av att medarbetarna har höga förväntningar på
eleverna för att dessa ska nå goda resultat. Därför finns ett mål i styrkortet som anger att
minst 60 procent av eleverna på samtliga enheter ska uppleva att de möter lärare med höga
förväntningar. Det genomsnittliga värdet för de tre enheterna är 56 procent, en försämring
med 3 procentenheter. Den mest förvånande och oroande är att RSG, som för merparten
av övriga mätetal ligger i topp och överträffar målnivåerna, i denna fråga har rasat med 18
procentenheter till endast 47 procent. Övriga två skolenheter har nått målet. RSG har diskuterat den här frågan både på APT och i skolans ledningsgrupp. Vad de funnit är okänt,
men en personlig reflektion är om det kan ha att göra med att elevernas förkunskaper sjunkit. Kriteriet för upplevd stress är att kraven övergår förmågan. Att hamna i en situation där
den egna förmågan inte räcker till är i sig nedbrytande för självförtroendet och om lärarna
upplever att elevernas förkunskaper sjunkit (bland annat genom att fler elever än tidigare
söker högskoleförberedande program) hamnar lärarna i en negativ spiral beträffande möjligheten att trovärdigt ha höga förväntningar på eleverna. Oavsett orsak är det viktigt att
samtalet fortsätter på RSG inom lärargruppen, men också mellan lärare och elever.
Att eleverna trivs på gymnasiet är viktigt och har också betydelse för deras förmåga att
prestera. Det sammanfattande betyget ligger på 4,0, i en skala 1-5, vilket är ett bra värde.
Utifrån styrkortet är målet att minst 80 procent av eleverna anger bra/mycket bra avseende
trivsel. Utfallet är 84 procent.

GVN 2012-11-14
Sidan 13 av 38

3 (28)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

4 (28)

Region Gotland

2

Uppföljning av nämndens styrkort

I det följande redovisas utfallet avseende de styrkortsmål rapporten omfattar. Redovisningen sker i förenklat i ”trafikljusform”. För detaljerad information hänvisas till respektive
framgångsfaktors textavsnitt, se hänvisning ”Ref:” nedan.
Nivåer:
Målnivå uppnådd
Nära målnivå
Målnivå ej uppnådd
Mätning ej utförd

2.1 Brukare/kund
B2. Eleverna har inflytande över sin utbildning - en god skoldemokrati
B2.1 Elevinflytandeindex på gymnasieskolan

Mål:

B2.1.1 Minst 70 på enhetsnivå
Utfall 2011: 66-75
Ref:

6.2, sid. 19

B2.4 Kursutvärderingar genomförs

Mål:

B2.4.1 Minst 5 %-enheter högre än föregående år
Utfall 2011: +3%-enheter
Ref:

Ny

5.2, sid. 16

B3. Våra medarbetare är engagerade och kompetenta och har höga förväntningar på
eleven
B3.1 Andel gymnasieelever som upplever att de möter lärare med höga förväntningar

Mål:

B3.1.1 Minst 60 % på enhetsnivå
Utfall 2011: 47 % - 60 %
Ref:

5.2, sid. 16

B3.2 Nöjd kund/elev-index på gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola

Mål:

B3.2.1 Minst 65 på enhetsnivå gymnasiet
Utfall 2011: 54 - 72
Ref:
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B4. En stimulerande och trygg studie- och lärmiljö
B4.1 Gymnasieelevers bedömning av undervisningens stimulans och sammanfattande värdering av trivsel

Mål:

B4.1.1 Minst 60 % anger bra/mycket bra avseende stimulans
Utfall 2011: 58 %
Ref:

5.2, sid. 16

B4.1 Gymnasieelevers bedömning av undervisningens stimulans och sammanfattande värdering av trivsel

Mål:

B4.1.2 Minst 80 % anger bra/mycket bra avseende trivsel
Utfall 2011: 84 %
Ref:

7.2, sid. 21

B4.2 Plan mot kränkande särbehandling

Mål:

B4.2.3 Minst 80 % av eleverna känner till planen och minst 50 % känner också till innehållet
Utfall 2011: 74 % och 28 %
Ref:

8.2, sid. 24

B4.3 Ordningsregler finns och är kända av eleverna

Mål:

B4.3.2 Minst 80 % av eleverna känner till reglerna och minst 50 % känner också till innehållet
Utfall 2011: 86 % och 32 %
Ref:

8.2, sid. 24

B7. Elever/studerande känner trygghet och har god hälsa
B7.1 Elevernas bedömning av skolmaten

Mål:

B7.1.1 Andelen elever som anger att de äter oftast eller alltid i skolrestaurangen skall vara minst 80 % på samtliga
enheter
Utfall 2011: 60 % - 74 %
Ref:

4.2, sid. 12

B7.1 Elevernas bedömning av skolmaten

Mål:

B7.1.2 Andel elever som säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med skolmaten skall vara 10 %-enheter högre än
föregående år
Utfall 2011: -4,4 %-enheter
Ref:

Ny

4.2, sid. 12

B7.2 Andel elever som ätit frukost innan skoldagen

Mål:

B7.2.1 Nollbas
Mätning ej utförd
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3

Allmänt

3.1 Svarsfrekvens

Figur 3-1: Svarsfrekvens elevenkät 2011

-

Hur ser du på den uppnådda svarsfrekvensen och dess utveckling?
Finns stora variationer i klasserna, och i så fall, vad beror det på?
Vilka åtgärder kan/skall göras för att förbättra/bibehålla svarsfrekvensen?

Bo Eriksson, CPG
Den uppnådda svarsfrekvensen är ok men skulle mycket väl kunnat vara högre. Att frekvensen blev högre detta läsår beror mycket på att rektor skickade ut ca 6-7 påminnelser till
lärarna.
Variationer i vissa klasser beror på att lärarna haft ett förtroende till elever med 1:1-datorer
men det visar sig tyvärr att dessa inte fyller i dessa på egen hand, d.v.s. utan lärarledd tid.
För att öka och inte minska svarsfrekvensen så behöver enkäten fyllas i på lektionstid alt.
klassrådstid. Kan tyckas märkligt att det skall behöva vara så men det är min åsikt i dagsläget. Till viss del kan läraren avvägning av vad som ingår i arbetet påverka. Lärare kan ibland
tycka att eleverna skall kunna sköta detta själva och att de själva inte har tid att övervaka att
det blir gjort.
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Charlotte Lilja, RSG
Ganska bra svarsfrekvens, men sämre än förra året.
Det finns inte stora variationer, men endast en klass hade 100 % svarande. Det kan bero på
om läraren avsatt tid på klassråd eller lektion, men även på att det var problem med datorerna på RSG.
Alltid behov av påminnelser och att hålla i tills man får in svaren.
Victoria Palmgren, EAG
Bättre än i fjol. Ojämnheten i svarsfrekvens i olika klasser får vi åtgärda genom att vi avsätter tid i klassrummet för besvarande av enkäten.

3.2 Inbjudan

Figur 3-2: Enkätinbjudan

Bo Eriksson, CPG
Eftersom skolan har bytt mailsystem för eleverna och att alla elever inte ännu använder
detta så är det att föredra att använda inbjudan på papper under nästa läsår
Victoria Palmgren, EAG
Spelar egentligen mindre roll. Det viktigaste är att avsätta särskild tid för besvarandet.
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3.3 Presentation och analys med elever

Figur 3-3: Presentation för eleverna

Charlotte Lilja, RSG
För åk 2 och säkert i vissa andra klasser. Jag gav alla lärare möjligheten att visa resultatet,
men vet inte om alla gjorde det. Jag visade elevkårens styrelse.
Victoria Palmgren, EAG
Klassföreståndarna i åk 2 har presenterat resultatet på ett klassforum. Skolledningen har
även tagit upp resultatet på EAG-forum där elever från varje program finns representerade.

Figur 3-4: Återkoppling av presentation
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Figur 3-5: Kvalitetssäkring av presentation

Bo Eriksson, CPG
Tanken är att materialet skall gå ut till lärare, klassföreståndare, utbildningsledare.
Datum fastställs för då återkoppling till skolledning senast skall vara gjord.
Återkoppling med förslag på åtgärder skall ske via skrift. It's Learning? Skapa en mapp, i
It's Learning, där förslag/goda exempel kan läggas in av elever och lärare
Charlotte Lilja, RSG
Det bör nog införas.
Victoria Palmgren, EAG
Ja, jag tror att det vore bra, men har ännu inte kommit fram till hur.
-

Beskriv kortfattat på vilket sätt resultatet analyserats och bearbetats med
eleverna:

Bo Eriksson, CPG
Eftersom det i dagsläget inte finns någon kvalitetssäkring av arbetet så bygger det mycket
på förtroende och till viss del antaganden.
Genomgång på klassråd
Uppmaningen från skolledning CPG har varit att enkätens resultat skall diskuteras och att
vi därigenom skall få förslag på vad vi kan förbättra eller bibehålla på en god nivå. Tyvärr
har det hittills varit svag respons från arbetslagen/programmen. Men... det är ännu någon
vecka kvar av terminen.
Den respons som skolledningen fått har diskuterats i skolans ledningsgrupp.
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Charlotte Lilja, RSG
Kan inte svara på det, för jag gav bara uppgiften till lärarna att återkoppla till eleverna. Bad
dem däremot inte att återkoppla till mig. Det bör man nog ändra till nästa gång.
Victoria Palmgren, EAG
Klassföreståndarna har diskuterat innehållet på klassforum.
Skolledningen har även tagit upp resultatet på EAG-forum där elever från varje program
finns representerade. Förbättringsförslag/åtgärder har diskuterats med eleverna.

3.4 Presentation och analys med personal

Figur 3-6: Presentation för personal

-

Beskriv kortfattat på vilket sätt resultatet analyserats och bearbetats med
personalen:

Bo Eriksson, CPG
Ledningsgruppen på CPG har haft en genomgång med utbildningsledarna och därefter har
varje utbildningsledare visat resultatet på arbetslagsmöten.
Arbetslagen har sedan diskuterat vidare och har sedan lämnat synpunkter och idéer till
skolledningen.
Charlotte Lilja, RSG
Vi tittade på resultatet på APT och det diskuterades i samband med det.
Victoria Palmgren, EAG
Resultatet har presenterats och diskuterats på en APT. Ledningsgruppen har tagit upp förslag på förbättringsåtgärder i skolans handlingsplan.
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4

Arbetsmiljö

4.1 Resultat från enkät
3,2

2,8

1. Lokalerna

4,1

3,3
3,5

2. Äter i matsalen

3,8

3,8
3,7

3,1

CPG 2011

3,2
3,0

EAG 2011

2,8

3. Miljö matsal

RSG 2011

2,5

GVF 2011

2,2
2,4
2,4

4. Maten

2,3
2,0
2,2
2,2

5. Ideal, matsal

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 4-1: Resultat elevenkät 2011, område arbetsmiljö, fråga 1-5

3,9
6. Bibliotek

4,2
4,2

3,2
3,0

7. Uppehållsutrymmen

3,3

3,7

3,8
3,7

9. Städning

3,9
3,3
3,3

10. Sammanfattning

3,5
0,0

1,0

2,0

3,0

2010
3,5
3,4
4,0
3,7

Tabell 4-1: Sammanfattande betyg arbetsmiljö 2010-2011
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EAG 2011
RSG 2011
GVF 2011

4,2

4,0

4,0

Figur 4-2: Resultat elevenkät 2011, område arbetsmiljö, fråga 6-10
2011
3,3
3,3
4,2
3,5

CPG 2011

3,9
3,8
3,8
3,9

8. Idrottshall

Enhet
CPG
EAG
RSG
GVF

4,6

5,0
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4.2 Resultat i styrkortstermer
B7. Elever/studerande känner trygghet och har god hälsa
B7.1 Elevernas bedömning av skolmaten
B7.1.1 Andelen elever som anger att de äter oftast eller alltid i skolrestaurangen skall vara minst 80% på samtliga enheter
CPG=67%
EAG=60%
RSG=74%
GVF=67%

K=72%
K=56%
K=69%
K=65%

/
/
/
/

M=66%
M=67%
M=81%
M=69%

B7.2 Elevernas bedömning av skolmaten
B7.2.1 Andel elever som säger sig vara nöjda
eller mycket nöjda med skolmaten skall vara
10 %-enheter högre än föregående år
GVF= -4
CPG= -6
EAG= -1
RSG= -4

(20%->16%)
(27%->21%)
(9%->8%)
(20%->16%)

4.3 Analys och åtgärder
-

Måluppfyllelse i förhållande till styrkortet?
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena?
Finns några skillnader mellan pojkar och flickor?
Kommer några aktiviteter kopplade till resultatet att ske?

Bo Eriksson, CPG
Vi når inte upp till målen i styrkortet gällande skolmat och matsal. Vår bedömning är att
matsalarna måste göras attraktivare och trevligare att vara i. T.ex. är matsalen på söder
bland eleverna ansedd som en stökig och jobbig miljö att vara i och att äta i.
CPG:s elever äter i dag på fem olika platser: Säves matsal, Rindi, (gamla Flex). Fr.o.m.
120110, Norrbackaskolan, Lövsta och Slakteriet (Transport och Anläggning). Detta påverkar resultatet av enkäten. När enkäten genomfördes hade ännu inte förändringen med Rindi genomförts. Under ht11 åt ca 250 elever i en liten matsal på N:a Hansegatan.
Flytten till Rindi borde vara en åtgärd som får positiv effekt i nästa års enkät
Åtgärd och aktiviteter:
När enkäten genomfördes så åt ca 250 elever i N:a Hansegatans lilla matsal. 120109 började
dessa elever äta i Rindis lokal. Detta borde ge positiv effekt till nästa enkät
•

Elever som äter på Norrbackaskolan är ofta missnöjda. Lämplig åtgärd är att överföra även dessa lever till Rindi (ca 180 elever). Dessa 180 elever startar sin lunch
samtidigt, 11.50, vilket innebär köer och irritation.

Detta förslag är överlämnat till SF och GVF
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•
•
•
•
•

Matsalen på söder bör delas av och göras mer gästvänlig för elever med diagnoser
inom autismspektrat. Dessa elever undviker i dag att gå till matsalen.
Förslag har lagts, till SF, om att göra gamla personalmatsalen till deras matsal
CPG har under de senaste läsåren infört att lärare skall gå med klasser till matsalen
under vissa dagar (gäller Norrbacka och Rindi)
Pedagogisk lunch bör införas så att det alltid finns personal i matsalarna
Elevernas synpunkter från elevråd förs vidare till SF och GVF

Charlotte Lilja, RSG
Måluppfyllelsen i förhållande till styrkort är egentligen ganska omöjlig, eftersom det handlar
om maten och den råder vi inte över.
Att det verkligen blir ett fungerande matråd på central nivå. Jag vet aldrig om eleverna blir
kallade till något sådant. Vi har utsett elever, men jag har en känsla av att det inte blir något
av det.
Inte så stor skillnad mellan pojkar och flickor att jag tycker att det är signifikant. Flickorna
mer nöjda om man ser på den övre skalan, men sammanfattningsvis ingen större skillnad.
Nej det blir inga aktiviteter ang. maten.
Victoria Palmgren, EAG
Eleverna har själva lyft lokalfrågan som ett av de stora problemen. Matsalen och maten är
en annan fråga som eleverna har lyft på EAG-forum. Elever med särskilt intresse i dessa
frågor har blivit erbjudna att delta i matrådet.
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5

Undervisningen

5.1 Resultat från enkät
4,0
3,9
4,0
4,0

11. Undervisning, kvalitet
3,6
3,6
3,5
3,6

12. Lärares förväntningar

CPG 2011

4,0
3,8
4,0
4,0

13. Få hjälp

EAG 2011
RSG 2011

4,2
4,2
4,0
4,1

14. Använda dator

GVF 2011

4,3
4,3
4,3
4,3

15. Info om kursmål

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 5-1: Resultat elevenkät 2011, område undervisning, fråga 11-15

3,7
3,3
3,5
3,5

16. Betyg; hur de sätts

3,9
3,8
3,8
3,8

17. Betyg; rättvist bedömd

CPG 2011

3,4
3,2
3,3
3,3

18. Betyg; info under kurs

EAG 2011
RSG 2011

3,3
3,3
3,2
3,3

19. Kursutvärderingar

GVF 2011

4,0
4,0
4,1
4,0

20. Arbeta självständigt

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Figur 5-2: Resultat elevenkät 2011, område undervisning, fråga 16-20
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3,5
3,4
3,7
3,5

21. Stimulans

3,9
3,7
3,8
3,8

22. Tänka fritt, ifrågasätta

CPG 2011

3,3
23. Externa kontakter

2,9

3,8

3,9
3,8
4,0
3,9
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Figur 5-3: Resultat elevenkät 2011, område undervisning, fråga 21-25
2010
4,0
3,9
3,9
3,9

Tabell 5-1: Sammanfattande betyg undervisning 2010-2011
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GVF 2011

3,2
3,4

25. Sammanfattning

2011
3,9
3,8
4,0
3,9

RSG 2011

3,6
3,5

24. SYV

Enhet
CPG
EAG
RSG
GVF

EAG 2011

3,3

5,0
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5.2 Resultat i styrkortstermer
B2. Eleverna har inflytande över sin utbildning - en god
skoldemokrati
B2.4 Kursutvärderingar genomförs
B2.4.1 Minst 5 %-enheter högre än föregående år

GVF=+3
CPG=+9
EAG=+8
RSG=-3

(42%
(35%
(40%
(49%

-> 45%)
-> 44%)
-> 48%)
-> 46%)

(andel som anger ”alltid” och ”oftast”)

B3. Våra medarbetare är engagerade och kompetenta
och har höga förväntningar på eleven
B3.1 Andel gymnasieelever som upplever att de möter lärare med höga förväntningar
B3.1.1 Minst 60% på enhetsnivå

CPG=60%
EAG=60%
RSG=47%
GVF=56%

(+2)
(±0)
(-18)
(-3)

B4. En stimulerande och trygg studie- och lärmiljö
B4.1 Gymnasieelevers bedömning av undervisningens stimulans och sammanfattande värdering av trivsel
B4.1.1 Minst 60% anger bra/mycket bra avseende stimulans

GVF=58%
CPG=56%
EAG=51%
RSG=67%
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5.3 Analys och åtgärder
-

Måluppfyllelse i förhållande till styrkortet?
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena?
Finns några skillnader mellan pojkar och flickor?
Kommer några aktiviteter kopplade till resultatet att ske?

Bo Eriksson, CPG
Synpunkter är tidigare framförda av Skolinspektionen. Hela skolinspektionens rapport är av
skolledningen gjord känd för personalen via personalkonferenser, arbetslag, ledningsgrupp
och ämneslag. Alla delar ligger inom utvecklingsområden även om CPG gör vissa framsteg
Inte någon markant skillnad mellan flickor och pojkar.
B3.1.1 CPG uppnår 60 %. Styrkortet
B2.4.1 Alla lärare genomför inte kursutvärderingar
De som gör det gör det väldigt bra. Många gör det skriftligt, en del muntligt och en del inte
alls. Så ser verkligheten ut.
Mål: Alla lärare ansvarar för att kursutvärdering genomförs.
Gemensam kursutvärderingsmall, CPG, är framtagen ht11. Ev. kan den vara ett krav nästa
läsår. Riktade utvärderingar från skolledning kan bli aktuella. Enligt elevenkät-11 så ökar
CPG med 9 % (35-44%). Vi hoppas nu att lärare hjälps åt och delar med sig av kunskap
och goda exempel.
B4.1.1
Arbete pågår … Många goda exempel finns där lärare och elever planerar kurser tillsammans, lärare som har olika planeringar för olika grupper, etc. Tradition, kultur, vanor är
sådant som påverkar. Kräver långsiktigt arbete…
Rektor har som långsiktigt mål att följa upp elevernas möjlighet till att ta ansvar och ha
inflytande över utbildningens utformning via lektionsbesök, medarbetarsamtal, enkät, skolkonferens och utvärderingar.
Charlotte Lilja, RSG
Vi fick förvånansvärt dåliga siffror på förväntningar, vilket diskuterats på APT och i ledningsgrupp. För övrigt verkar eleverna ganska nöjda.
Förväntningar är det viktigaste området att arbeta med.
Pojkar och flickor tycker sammanfattningsvis ganska lika.
Jag kommer att ha med frågan om förväntningar i samband med studiedag 18 juni, då lärarna ska analysera kursbetygen och planera för framtiden utifrån dem. Den här frågan
passar att ta tillsammans med planeringen för nästa år.
Victoria Palmgren, EAG
Vårt viktigaste utvecklingsområde är att öka undervisningens stimulans.
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Elevinflytande

6.1 Resultat från enkät
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89%

92%

92%

100%
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82%

81%

90%
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71%

70%
60%

+21

+16
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+16
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+4

+1

+7

CPG 2011

50%

EAG 2011
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RSG 2011

30%

GVF 2011
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29. Två utv.samtal åk 1

30. Föräldrar inbjudna

Figur 6-1: Resultat elevenkät 2011, område elevinflytande, fråga 29-30 (utvecklingssamtal)
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31. Arb.sätt, påverka

32. Inflytande utformn.

33. Sammanfattning
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Figur 6-2: Resultat elevenkät 2011, område elevinflytande, fråga 26-33
Enhet
CPG
EAG
RSG
GVF

2011
3,5
3,5
3,6
3,5

2010
3,5
3,5
3,5
3,5

Tabell 6-1: Sammanfattande betyg elevinflytande 2010-2011
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Figur 6-3: Resultat elevenkät 2011, elevinflytandeindex
Enhet
CPG
EAG
RSG
GVF

2011
66
73
75
70

2010
63
67
75
68

Tabell 6-2: Elevinflytandeindex 2010-2011

6.2 Resultat i styrkortstermer
B2. Eleverna har inflytande över sin utbildning - en god
skoldemokrati
B2.1 Elevinflytandeindex på gymnasieskolan
B2.1.1 Minst 70 på enhetsnivå
Resultat: Se Figur 6-3
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6.3 Analys och åtgärder
-

Måluppfyllelse i förhållande till styrkortet?
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena?
Finns några skillnader mellan pojkar och flickor?
Kommer några aktiviteter kopplade till resultatet att ske?

Bo Eriksson, CPG
Styrkortets mål är 70, CPG når 66. Når inte målet riktigt men vi är på väg åt rätt håll.
Under läsåret 11/12 har vi arbetat mycket med följande som vi tycker är utvecklingsområden;
•
•
•

Lektionsbesök av rektorer. För att besöka lärare men även för att klargöra och berätta kring elevdemokrati, utvecklingssamtal etc.
Tydliggöra förväntningar på att klassråd genomförs
Skolkonferens har genomförts.

Arbete pågår …
Rektor skall följa upp elevernas möjlighet till att ta ansvar och ha inflytande över utbildningens utformning via lektionsbesök, medarbetarsamtal, enkät, skolkonferens och utvärderingar
Flickorna tycker att det är något sämre än killarna. Åtgärder under 11/12.
•
•
•

Tjejkvällar och särskilda aktiviteter är införda på BA, EE och VF för de flickor som
är inskrivna där
Internationaliseringsprojekt, utbyte med Ukraina: "Female in a male world" har genomförts under läsåret
Genusprojekt om värderingar, genusfrågor etc. är genomfört inom 3 olika program.
Utvalda klasser.

Temadag kring Likabehandling kommer att genomföras vid skolstart ht12
Charlotte Lilja, RSG
God måluppfyllelse
Elevinflytande måste vi jobba med hela tiden.
Pojkarna är mindre nöjda med elevrådet än flickorna, vilket förvånar mig lite.
Vi har alltid aktiviteter ang. elevinflytande, i u-grupper, genom att jag regelbundet träffar
elevkårens styrelse etc.
Victoria Palmgren, EAG
Vi har arbetat med att skapa bättre förutsättningar för utvecklingssamtalet organisatoriskt,
vilket har gett ett förbättrat resultat.
Eleverna har inte själva haft drivkraften till att skapa ett elevråd, vilket har gjort att vi har
försökt stötta deras medinflytande i EAG-forum.
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Trivsel

7.1 Resultat från enkät
34. Stämning

4,0
4,0
4,1
4,0

35. Kontakt med lärare

4,1
4,0
4,0
4,0
3,0

36. Klotter
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EAG 2011
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3,4

RSG 2011
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GVF 2011
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4,0
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4,0

38. Sammanfattning
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3,0

4,0

5,0

Figur 7-1: Resultat elevenkät 2011, område trivsel, fråga 34-38
Enhet
CPG
EAG
RSG
GVF

2011
4,0
3,8
4,2
4,0

2010
4,1
3,9
4,3
4,1

Tabell 7-1: Sammanfattande betyg trivsel 2010-2011

7.2 Resultat i styrkortstermer
B4. En stimulerande och trygg studie- och lärmiljö
B4.1 Gymnasieelevers bedömning av undervisningens stimulans och sammanfattande värdering av trivsel
B4.1.2 Minst 80 % anger bra/mycket bra avseende trivsel

GVF=84%
CPG=82%
EAG=79%
RSG=91%
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7.3 Analys och åtgärder
-

Måluppfyllelse i förhållande till styrkortet?
Vilka är de viktigaste utvecklingsområdena?
Finns några skillnader mellan pojkar och flickor?
Kommer några aktiviteter kopplade till resultatet att ske?

Bo Eriksson, CPG
B4.1.2 Styrkort 80 %. CPG 82 %
Trenden är vikande. F-huset är en viktig del då NV-eleverna visat missnöje över det huset/sina lokaler i enkäten. Att se över lokalernas kvalitet är viktigt för CPG
Sträva efter att CPG olika program lokaliseras närmare varandra är ett viktigt mål.
Viktigt med god arbetsmiljö för lärarna. Om lärarna mår bra i sitt arbete så ger det eleverna
bättre förutsättningar att trivas i skolan
Caféverksamheten måste bevaras och utvecklas på alla gymnasiets delar
CPG kommer att försöka bibehålla kvalitén på introduktionsdagarna vid läsårsstart
Elevinflytande: Viktigt inom undervisningen men också väldigt viktigt när det gäller lokalfrågor och aktiviteter. Utbildade elevskyddsombud skall delta i skyddsronder. Elevmedverkan vid programråd och vid arbetslagsmöten är förbättringsområden.
Charlotte Lilja, RSG
God måluppfyllelse
Stämningen mellan elever och mellan elever och lärare är bra.
Vi måste arbeta mer för att undvika klotter och rasistiska tendenser. Det är pojkarna som
tycker att det förekommer rasism och klotter.
Vi har tänkt ha aktiviteter som t ex föreläsning om främlingsfientlighet i en klass där vi haft
en del bekymmer.
Victoria Palmgren, EAG
En marginell minskning har skett under ett år där fokus har varit på den dåliga arbetsmiljön
i F-huset. Eleverna har bland annat på EAG-forum lyft önskan om att få tillbaka ett café
d.v.s. en gemensam mötesplats i F-huset. För att öka trivseln har skolan genomfört några
gemensamma aktiviteter, såsom "Elfrida på Öster".
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Trygghet

8.1 Resultat från enkät
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39. Ordningsregler

73%
68%
82%
74%

40. Plan mot kränkande

CPG 2011

84%
90%
87%
86%

41. Trakasserier, ej utsatt

EAG 2011
RSG 2011
GVF 2011

13%
6%
7%
10%

49. Utsatt kamrat

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 8-1: Resultat elevenkät 2011, område trygghet, fråga 39-49
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Figur 8-2: Resultat elevenkät 2011, område trygghet, fråga 45
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8.2 Resultat i styrkortstermer
B4. En stimulerande och trygg studie- och lärmiljö
B4.2 Plan mot kränkande behandling
B4.2.3 Minst 80% av eleverna känner till planen och minst 50%
känner också till innehållet

GVF: 74% och 28%
CPG: 73% och 26%
EAG: 68% och 20%
RSG: 82% och 39%

(-7
(-5
(-7
(-9

och -1)
och -2)
och -1)
och -8)

B4.3 Ordningsregler finns och är kända av eleverna
B4.3.2 Minst 80% av eleverna känner till reglerna och minst 50%
känner också till innehållet

GVF: 86% och 32%
CPG: 85% och 33%
EAG: 85% och 26%
RSG: 90% och 36%

(+5
(+5
(+6
(+3

och +2)
och ±0)
och +5)
och +4)

8.3 Analys och åtgärder
-

Kommentera resultatet med särskilt fokus på styrkortsmålen
Kommer några aktiviteter kopplade till resultatet att ske?

Bo Eriksson, CPG
B4.3.2 Elever och föräldrar kvitterar att de läst Studiehandboken men det visar sig oftast att
de inte minns särskilt mycket en bit in på läsåret. Ordningsregler och studiehandbok bör
kortas ned och förtydligas. Genomgångar och diskussioner i början av läsår, för lärare.
Även personalen behöver påminnas och uppmuntras att hålla koll på dessa
B4.2.3, CPG har under 11/12 lagt ned ett stort arbete med planen. Likabehandlingsgruppen har träffats ca 6 gånger under läsåret för att diskutera och följa upp hur arbetet med
planen fungerar ute i arbetslagen. Vissa program har kommit långt i sitt arbete men flera
har en bit kvar att gå.
•
•
•
•
•
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Kurs har skapats på It´s Learning. Där kan arbetsgruppen lägga in goda exempel
från programmens arbete med planen och aktiviteterna runt den
Uppföljning av "Likabehandlingsenkät-10" har gjorts under läsåret
Enkät för åk1 genomförs under maj-11
Temadag skall genomföras i aug/sept-12
Arbetet med genuskunskap och livskunskap fortsätter för utvalda program läsåret
11/12
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Charlotte Lilja, RSG
De flesta vet att det finns ordningsregler och plan mot kränkande behandling, men däremot kan de inte säga vad de innehåller. Det tycker jag inte alls är konstigt för det är långa
dokument som inte heller jag själv kan sammanfatta utan att ha dem framför mig. Jag tror
därför att man behöver fundera på hur man tolkar frågan om man vet vad innehållet är.
Om en enda elev anser sig vara kränkt måste vi arbeta med det. Vi vet nog en del om vad
det handlar om och en åtgärd är t ex det som nämndes som aktivitet i förra frågan.
Victoria Palmgren, EAG
Kurator och skolledning har arbetat med elevgruppen "Best Friends" för att upprätthålla en
psykosocial trygget. Personalen har på en APT arbetat med planen mot kränkande särbehandling för att diskutera hur man på bästa sätt tar upp denna på ett klassforum.
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Nöjd elevindex

9.1 Resultat från enkät
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Figur 9-1: Resultat elevenkät 2011, nöjd elevindex per skolenhet
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Figur 9-2: Resultat elevenkät 2011, nöjd elevindex per program
Enhet
CPG
EAG
RSG
GVF

2011
57
54
72
60

2010
61
54
73
62

Tabell 9-1: Nöjd elevindex 2010-2011
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9.2 Resultat i styrkortstermer
B3. Våra medarbetare är engagerade och kompetenta
och har höga förväntningar på eleven
B3.2 Nöjd kund/elev-index på gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola
B3.2.1 Minst 65 på enhetsnivå gymnasiet
Resultat: se Figur 9-1

9.3 Analys och åtgärder
-

-

Hur ser du på det uppnådda värdet i förhållande till målet i styrkortet?
Värdets utveckling?
Finns några skillnader mellan pojkar och flickor?
Kommer några aktiviteter kopplade till resultatet att ske?

Bo Eriksson, CPG
CPG ligger under styrkortets mål. M.a.o. ett förbättringsområde. Utveckling går åt fel håll,
dvs. bakåt.
Flickor är mer missnöjda än pojkar. Troligen är en av förklaringarna CPG är en skola som
är "mansdominerad". Fler pojkar än flickor som elever. Fler manliga lärare än kvinnliga
Gymnasieprogram med fler flickor borde lokaliseras till Norr för att jämna ut genusläget.
Flera av aktiviteterna är redan nämnda i tidigare frågor.
Det går inte att sitta nöjd eller besviken, utan det är bara att jobba vidare och göra det bättre nästa år.
Charlotte Lilja, RSG
Jag är jättenöjd med resultatet. Jag tycker inte att det är signifikanta skillnader mellan pojkar
och flickor.
Aktiviteter
Nej inte annat än att det gäller att försöka hålla i.
Victoria Palmgren, EAG
Vi har inte uppnått målet i styrkortet, vilket givetvis är bekymmersamt. Arbetsmiljön i form
av F-huset har varit i fokus det här året. Se föregående frågor.
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10 Prioriteringar
-

Utifrån elevenkätens resultat - vilka är de viktigaste områdena att
prioritera?

Bo Eriksson, CPG
Likabehandlingsfrågorna
•
•
•
•

Elevinflytande, elevdemokrati
Genusfrågorna
Lokalerna på söder (F-hus)
Arbeta för att CPG:s program skall komma närmare varandra (lokalerna)

Charlotte Lilja, RSG
Att alla elever ska känna att det finns förväntningar på dem.
•
•

Att öka elevernas uppfattning att betygen är rättvisa, även om jag tror att det är näst
intill en omöjlighet.
Att ingen elev ska säga sig ha blivit illa behandlad.

Victoria Palmgren, EAG
Vi måste höja trivseln i våra lokaler. Dessutom måste vi arbeta vidare med innehållet i planen mot kränkande särbehandling och ordningsreglerna, så att alla känner sig förtrogna
med innehållet.
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