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Sammanfattning 
 
Vi lägger ett historiskt läsår till handlingarna när 2012-2013 avslutas. Det var det hundrade 

läsåret som Tenhults Naturbruksgymnasium bedrivit utbildning för att bidra till att trygga 

arbetskraftsförsörjningen inom de gröna näringarna i Sverige.  

 

I denna Kvalitetsredovisning har resultat av olika områden sammanställts och analyserats. 

Vidare finns förbättringsåtgärder och nya mål och aktiviteter presenterade. 

Läsårets resultat har hämtats från betygsuppgifter och utvärderingar av skilda slag. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolan bedriver utbildning av god kvalitet med stor 

omsorg av eleverna. Detta tydliggörs bland annat i trivselundersökningar och dialoger med 

enskilda elever. Skolan behöver nå en högre måluppfyllelse i antalet godkända betyg i 

framförallt de gymnasiegemensamma kurserna. De åtgärder som läsåret 2013-2014 ska 

genomföras, har stort fokus på att fler elever ska nå godkänd nivå. Närvaron för en del elever 

utmärker sig som största enskilda faktorn till att elever inte når godkänt och det är avgörande 

att komma till rätta med den problematiken för att kunna stödja elever på rätt sätt. 

 

Resultatet pekar på värdet av kontakten med den gröna näringen och hur den relationen blivit 

alltmer viktig i och med gymnasieskolans reform 2011 som tydligt angav att 

yrkesprogrammen ska utveckla sin kontakt med respektive bransch. Av tradition har 

naturbruksprogrammet alltid haft en stark koppling till sin näring, men den utvecklas allt mer 

vilket är bra för skolans elever och personal. På skolans anläggningar genomförs olika 

evenemang och events i samverkan med branschorganisationer. Ofta uppmärksammas detta i 

massmedia vilket har en positiv effekt för skolan. 

 

Skolans karaktär präglas av ett stort engagemang och en bred vilja till utveckling. Det tar sig 

bland annat uttryck i projekt som påbörjats under läsåret som exempelvis Grön rehabilitering 

som skolan tillsammans med avdelningen för folkhälsa och sjukvård driver. Målet är att den 

verksamheten ska permanentas och ge ett mervärde till utbildningen på olika sätt. Skolans 

inriktning ger stora möjligheter till att kombinera studier med ett bra mående vilket i sin tur 

har stor betydelse för elevernas resultat. Den gröna miljön ska användas mer aktivt än tidigare 

i samtliga kurser. 



 

Skolans nyckelord – kunskap, ansvarstagande, självförtroende, social kompetens, helhetssyn 

och initiativförmåga – är de ledord verksamheten har haft och de kommer även 

fortsättningsvis att vara gällande för att ange riktning på skolans arbete. 

 

Under läsåret 2012-2013 har verksamheten vid olika tillfällen prövats av särskilt stora 

svårigheter som hanterats tillfredställande och därigenom sett att det finns styrka och kraft 

inom organisation att möta utmaningar.  

 

Skolledningen vill tacka samtlig personal, alla elever och deras föräldrar, samarbetspartners 

inom branschen, förvaltningsledning och övriga som medverkar till att vi för etthundraförsta 

läsåret kan erbjuda utbildning inom gröna sektorn till god kvalitet! 
 
Tenhult 9 augusti 2013 
 
 
Malin Bergland   Johan Gustafsson 
Rektor    Programrektor 
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1 Inledning  
1.1  Beskrivning av Kvalitetsarbetets disposition 
I kapitel 1 ges en beskrivning av det övergripande systematiska kvalitetsarbetet inom 

organisationen. Vidare beskrivs metoderna som använts för att inhämta resultat och 

måluppfyllelse. 

I kapitel 2 beskrivs förutsättningarna för verksamheten såsom elevantal, personal, materiella 

resurser och organisation. I kapitlet finns också de mål och aktiviteter som verksamheten 

fokuserat på under läsåret. 

I kapitel 3 redovisas det inhämtade resultatet fördelat på olika områden exempelvis 

kunskapsresultat och normer och värden. Analys av resultatet finns beskrivet i samma kapitel. 

I kapitel 4 redovisas de förbättringsåtgärder som ska genomföras utifrån resultat och analys 

samt de mål som verksamheten ska uppnå under föreliggande läsår 13/14 

 
1.2  Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet 
I skollagen (4 kap. 3-8§§) regleras grunderna för skolans systematiska kvalitetsarbete. 

”Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet ska systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för 

utbildningen uppfylls.” 

 

  

Bild från Skolverkets Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete 
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Skolans styrelse utgörs av landstingsstyrelsens delegation för Regional utveckling. Skolorna 

är organiserade i förvaltningen Regional utveckling som leds av en förvaltningschef. 

Landstinget i Jönköpings län bedriver utbildning inom naturbruksprogrammet på uppdrag av 

länets 13 kommuner. Utvecklingsrådet är det samverkansorgan som planerar för budget, 

inriktning och organisation av utbildningen. 

Huvudmannen har ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. Skolornas rektorer har därför regelbundna uppföljnings- och 

planeringsmöten med förvaltningschef och skolutvecklingschef. 

Tenhults Naturbruksgymnasium dokumenterar en sammanfattning av det systematiska 

kvalitetsarbetet i denna Kvalitetsredovisning som publiceras på skolans hemsida samt Fronter. 

I årscykeln nedan visas hur verksamheten planeras, följs upp och utvecklas över läsåret. I 

nedanstående text beskrivs del av innehållet utförligare. 
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Beskrivning av begrepp  

Lokal verksamhetsplan (även kallad lokal arbetsplan): Här beskriver verksamheten hur 

arbetet ska bedrivas med fokus på en långsiktig utveckling. Skolan ska identifiera sina 

utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen och vilka 

aktiviteter som ingår för att nå målen. Målen finns bl. a i skollagen, läroplanen, ämnes- och 

kursplaner. Men de finns också i landstingets och förvaltningens strategiska och operativa mål 

vilket sammanfattas i ett balanserat styrkort. Grundläggande är att alla elever ska erbjudas en 

likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk 

bakgrund. 

 

Kvalitetsredovisningen ska beskriva hur verksamheten har arbetat för ökad måluppfyllelse, 

vilka aktiviteter som ingår i deras verksamhetsplan och i vilken mån man nått målen. 

Resultatet ska analyseras och förslag till nya/ytterligare åtgärder föreslås. Förslagen kan vara 

organisatoriska, personella, pedagogiska eller resursmässiga. Kvalitetsarbetet redovisas och 

diskuteras med huvudmannen d v s förvaltningschefen för Landstingets regionala utveckling. 

Uppföljningsarbete sker också per månad, tertial och årligen av styrkort och aktiviteter 

kopplade till förvaltningens BSC. Kvalitetsarbete i praktiken kan utgå från faserna; Var är vi? 

Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Cykeln återfinns på skolverkets sida om systematiskt 

kvalitetsarbete och här finns en beskrivning av de olika faserna. 

 

Mål för arbetslag och enskilda medarbetare. 

Alla som verkar i skolan är delaktiga när det gäller att utvecklas för att nå de lokala och 

nationella målen. Allas delaktighet, synpunkter och insatser är avgörande för att stödja 

kvalitetsarbetet i skolan. Genom att formulera mål och arbetsbeskrivningar för all personal 

ges förutsättningar för högre måluppfyllelse och bättre uppföljnings och utvärderingsarbete. 

 

Internkontroll 

Här undersöks hur individen upplever arbetsmiljö, trivsel, relationer, delaktighet m.m. 

Resultatet följs upp och syftar till att ta fram förslag för kvalitetsförbättringar. Resultatet finns 

med i kvalitetsredovisningen.  

 

Medarbetarsamtal (kompetens- och lönesamtal) 

Alla medarbetare inom Landstinget i Jönköpings län erbjuds minst ett medarbetarsamtal om 

året. Syftet med samtalet är att skapa delaktighet och engagemang för att förbättra 

verksamheten. Bra medarbetarsamtal bidrar till att utveckla medarbetarens och Landstingets 
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gemensamma kompetens. Medarbetarsamtalet är ett tillfälle för medarbetare att med sin chef 

grundligt diskutera mål och värderingar, arbetsuppgifter och trivsel men också om den egna 

rollen i ett större sammanhang. För varje medarbetare upprättas en kompetensutvecklingsplan. 

Planen syftar till att öka måluppfyllelsen för verksamhet och individ. 

 

Utvecklingssamtal elever 

Samtliga elever erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin. Om eleven är under 18 år går 

inbjudan även till vårdnadshavare. På utvecklingssamtalet diskuteras bland annat elevens 

resultat och trivsel. 

 

Skyddsronder 

Ett förebyggande, systematisk arbetsmiljö leder till en bra arbetsmiljö för alla. Att alla får 

komma till tals och bli överens om vad som ska gälla, att undersöka riskerna i arbetet och 

vidta åtgärder. Genom att låta det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i 

verksamheten förebygger vi ohälsa och olycksfall och främjar hälsa och trivsel. 

 

Dokumentation 

I ledningssystemet på Landstingets intranät kommuniceras vilka rutiner verksamhet och 

huvudman har för de olika fokusområdena. Verksamhetens arbete, uppföljning av 

verksamhetsplan och utvärdering sammanställs och dokumenteras på verksamhetens sida på 

Landstingets intranät. Detta sker löpande över året beroende på vad som ska publiceras. Sidan 

är tillgänglig för all personal på respektive skola och för förvaltningens stab. Dokumentation 

(kvalitetsredovisning) sker också på respektive verksamhet så att det är tillgängligt för elever 

och vårdnadshavare. Dokumentationen innehåller en redogörelse för resultaten och hur de har 

följts upp inom alla områden. Den innehåller en analys av orsakerna till eventuella brister i 

måluppfyllelse och vilka åtgärder som ska genomföras på kort och lång sikt för att de 

nationella målen ska kunna uppfyllas. Detta ligger till grund för beslut om prioriteringar och 

utvecklingsinsatser. Dokumentationen ska säkerställas över tid. 

 

1.3  Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 
Uppföljning av arbetet i de olika grupperna (se text Organisation i kapitel 2) sker via 

fokussamtal, skriftliga och/eller muntliga utvärderingar, enkäter och dialoger med elever och 

personal. Skolledningen ansvarar för att analysera resultaten från uppföljningarna för att 

utveckla verksamheten. 
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Inför varje läsår (gäller ej Plan mot kränkande behandling och diskriminering som löper från 

februari – januari) revideras och bearbetas planer och policys utifrån den uppföljning och 

analys som gjorts föregående läsår av kvalitetsarbetet. Exempel på planer och policys som 

revideras med hjälp av metod i första stycket: 

Lokal arbetsplan   

PM Examensmålstid  

PM Lärtid  

PM om otillåten frånvaro  

 

 

2  Förutsättningar för verksamheten 
På Tenhults Naturbruksgymnasium kan man läsa naturbruksprogrammet inom de nationella 

inriktningarna lantbruk, trädgård, djur (djurvård och hästhållning). Skolan bedriver också 

gymnasiesärskola inom naturbruksprogrammet med inriktning trädgård och fastighet samt 

djurvård. Under läsåret har skolan också inlett ett samarbete med avdelningen för Folkhälsa 

och sjukvård. I oktober sjösattes Grön rehabilitering där långtidssjukskrivna ska få möjlighet 

att tillfriskna i en grön miljö. Till projektet nyanställdes en arbetsterapeut och en psykolog. 

Från skolan har två instruktörer medverkat. Skolan bedriver även utbildningsverksamhet i 

form av kortare kurser för t.ex. Jordbruksverket och andra branschnära uppdragsgivare.  

 

Naturbruksgymnasierna i länet, Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och 

Värnamo naturbruksgymnasium, har utretts av huvudmannen för att skapa en bra grund för 

framtida beslut vad gäller t.ex. elevvolymberäkningar. 

 

För elever med lång resväg finns ett internat med ca. 90 platser. Det totala antalet elever är  

ca. 225 och personalstyrkan utgörs av ca. 60 personer som är organiserade i elva arbetslag. 

Skolledningen utgörs av rektor och programrektor. Skolan är belägen i Tenhult, drygt en 

knapp mil utanför Jönköpings stadskärna. Skolans huvudman är Landstinget i Jönköpings län 

och skolan ingår i förvaltningen Regional utveckling. Skolan har ett samverkansavtal med 

länets kommuner som garanterar kommunernas ungdomar möjligheten att läsa 

naturbruksprogrammet.  
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2.1  Elevantal 
Naturbruksprogrammet Gymnasieskolan 

(Elevantal per den 15/9 2011 och 2012) 

Inriktning Elever läsår 11/12 Elever läsår 12/13 
1 Djurvård 31 22 
2 Djurvård 29 26 
3 Djurvård 24 30 
Totalt Djurvård 
 

84 78 

1 Hästhållning 33 20 
2 Hästhållning 29 32 
3 Hästhållning 14 29 
Totalt Häst 
 

76 82 

1 Lantbruk/Trädgård 14 19 (15/4) 
2 Jord/Lantbruk/ Trädgård 15 19 (13/6) 
3 Jordbruk/Trädgård 17 12 (8/4) 
Totalt Jord/Lantbruk/Trädgård 
 

36/10 35/14 

 
Totalt alla inriktningar 

 
206 

 
209 

 
 
Naturbruksprogrammet Gymnasiesärskolan 

(Elevantal per den 15/9 2011 och 2012)     

Årskurs Elever läsår 
11/12 

Elever 
läsår 12/13 

Årskurs 1 8 3 
Årskurs 2 5 9 
Årskurs 3 6 4 
Årskurs 4 8 6 

 
Totalt 

 
27 

 
22 

 
 

2.2 Personal 
Skolans personal är genomgående välutbildad och kunnig inom respektive ämnesområden. 

Andelen anställda lärare som saknar behörighet uppgår till 29% (9 anställda lärare av 31) och 

är företrädesvis i gruppen yrkeslärare med ett undantag. Samtliga har god yrkeskompetens 

inom sitt område samt mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar inom skolan.  

Personalgruppen präglas av ett genuint intresse för skolans utveckling och de ungdomar som 

studerar hos oss. En styrka är blandningen av erfarenhet, kön och ålder som personalgruppen 

har och som tillför skolan dynamik och energi.  
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Skolan saknar en skolläkare och trots idoga försök med annonsering och kontakt med 

Landstingets personalavdelning är detta inte löst. Det är högst otillfredsställande och har 

högsta prioritet vad gäller rekryteringar. 

 

De minskningar som kan ses i det totala antalet årsarbetare i jämförelse från förra året är 

framförallt naturliga avgångar, tillfälliga tjänstledigheter och effektivisering av tjänster.  

 

 
      

 

 

 
 
 
 
 
 

   
                 
2.3 Materiella resurser 
Skolans huvudbyggnad är lantligt beläget strax utanför Tenhults centrum, ca. 8 kilometer från 

Jönköping. Vid huvudbyggnaden finns djurvårdscenter, maskincenter samt 

trädgårdsanläggning. Internatet med sina 90 elevplatser finns också i nära anslutning till 

huvudbyggnaden. Skolans hästanläggning och anläggningen för mjölkproduktion är belägna 

inom några kilometers avstånd och elever skjutsas dit med skolans fordon.  

 

I huvudbyggnaden bedrivs undervisning i gymnasiegemensamma samt i vissa 

programgemensamma ämnen. På de olika inriktningscentra bedrivs undervisning direkt 

kopplad till den inriktning som eleven läser. Skolans lokaler är rymliga och har genomgått en 

del renoveringar, framförallt i huvudbyggnad och på internat. I huvudbyggnaden finns skolans 

bibliotek samt ett studierum.  

 

Skolan förfogar över 280 hektar mark som består av åkermark, bete samt skogsmark. En 

välutrustad maskinpark hör också till de materiella resurserna liksom fyra växthus. 

 

 1/6 2012 1/6 2013 

Personal antal tjänster 60,3  54,9 

Antal lärartjänster 27  24,5 

Antal lärartjänster/100 
elever 

11,8  10,7 

Män, procent 45,1 42,2 

Kvinnor, procent 54,9 57,8 



 8 

Organisation 
Skolan har Landstinget i Jönköpings län som huvudman och ingår i förvaltningen Regional 

utveckling (RU). Nedan ses en skiss över organisationen inom RU samt över Tenhults 

Naturbruksgymnasium. 

 

 
 
 
 
Organisationskiss Tenhults naturbruksgymnasium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans samverkansgrupp består av rektor, programrektor, serviceledare, driftledare, 

lagårdsförman, fackliga representanter från Lärarförbundet, SKTF, Kommunal samt Agrifack. 

Gruppen har träffats 6 gånger under läsåret och arbetar utifrån landstingets riktlinjer för 

samverkan på arbetsplatsen. Viktiga frågor har varit hur skolan ska organiseras för att 

arbetsplatsförlagda träffar ska bli möjliga i enlighet med Samverkansavtalet. Andra frågor har 

             
Programrektor 

  
Verksamhetschef/rektor 

 Drift 

  Service 

Ladugård 

Arbetslag: häst, elevhälsa, särskola, 
vaktmästeri, administration, grön rehabilitering 

 

Arbetslag: lantbruk 

Arbetslag: kök och städ 

Arbetslag; lantbruk 

Arbetslag: Djurvård, fritid, 
gymnasiegemensamma, trädgård, 
lantbruk 
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varit inledande diskussioner om Hälsofrämjande arbetsplats som är ett begrepp som kommer 

från landstinget centralt och som ska implementeras i verksamheterna. 

  

Skolutvecklingsgruppen har träffats 4 gånger och har arbetat med bl.a. uppföljning av lärtid 

och examensmålstid, naturbruksutredningen, lärande organisation, APL, förberedelser inför 

skolinspektionens rutingranskning via webbverktyget ”Kolla din skola”. Gruppen består av 

skolledning samt representanter från följande arbetslag; elevhälsa, kärnämne, djurvård, 

trädgård, jordbruk, särskola samt hästhållning. 

 

Organisationen för de elevdemokratiska arbetsformer ser ut på följande sätt: Varje klass 

har klassråd en gång i veckan. Från klassrådet utgår en representant till inriktningsrådet (en 

gång i månaden) där man diskuterar frågor som rör den inriktning man läser. Inriktningsrådet 

väljer sedan en representant till Skolkonferensen (en gång i månanden) som består av 

elevrepresentanter, skolledning och lärare. Adjungerande är serviceledare, vaktmästare samt 

skyddsombud. På skolkonferensen diskuteras frågor som rör hela skolan. 

 

För internateleverna hålls husmöte en gång i månaden med ansvarig fritidsledare, vidare 

väljer varje hus en representant till internatrådet som sammanträder också de en gång i 

månaden. Förutom elever är skolledning, vaktmästeri och fritid representerade. Frågor som 

tas upp i detta forum rör enbart internatboendet. 

 

För skolans personal är onsdagsmötet ett viktigt forum där aktuell information ges och 

aktuella frågor diskuteras. Undervisande personal har fredag eftermiddag som konferenstid 

där ett rullande schema avgör om det är arbetslagsmöte, samverkanstid (för examensmålstid) 

eller ett s.k. pedagogiskt forum där pedagogiska frågeställningar dryftas. 

 

Inom elevhälsoarbetet finns det två grupper; elevhälsoteamet (EHT) och Friends. EHT har 

träffats varannan vecka och diskuterat elevärenden. Vid några tillfällen har klassföreståndare 

medverkat för specifik elev. Friends har arbetat med att en från vuxenteamet ansvarat för att 

upprätthålla kontakt med elevrepresentanterna i klasserna. Två möten där samtliga 

elevrepresentanter inbjudits har genomförts. Vuxenteamet har träffats 4-5 gånger under läsåret 

för att stämma av läget. Vad gäller antalet kränkningar har det varit mycket lågt. Det som 

förekommit har framförallt handlat om övertramp som elever gjort sig skyldiga till via 

internet på fritiden. När skolan fått kännedom har Friends agerat enligt planen mot 

kränkningar och diskriminering. 
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2.5 Mål och aktiviteter för läsåret 2012-2013 
Under läsåret har nedanstående mål och aktivitet varit i fokus: 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
Utveckla examensmålsarbetet  Öka elevernas känsla för helheten inom programmet.  

 
Utveckla ”lärtiden” (tid där 
elevernas individuella behov styr) 
Utveckla elevhälsoarbetet 

Ge rätt stöd till eleverna. 

Söka YH utbildning för trädgård Möta efterfrågan av vuxenutbildning inom trädgård 
Bidra till arbetskraftsförsörjning inom trädgård 
 

Påbörja Påbyggnadsutbildning för 
trädgård Vux med Jönköpings 
kommun 

Möta en efterfrågan av vuxenutbildning inom trädgård 
Bidra till arbetskraftsförsörjning inom trädgård 

 
Starta Projekt ”Växtkraft” 
tillsammans med Folkhälsa och 
sjukvård 

Upplevelser i naturen och aktiviteter i trädgården kan ge 
gynnsamma effekter på olika hälsotillstånd. Vistelse i naturen, 
parker och trädgårdar förbättrar koncentrationsförmågan och 
minskar stress, värk och trötthet. Även djur kan ha viktiga 
hälsofrämjande effekter genom att inge lugn och välbefinnande. 
 

Utveckla skolans ”biverksamheter” 
– exempelvis 
konferens/kursverksamhet för 
branschen, veterinärklinik, 
SFIkombo 

Utnyttja skolans resurser optimalt (anläggningar och personal) 
och minska den ekonomiska sårbarheten 
 

  

 

  

Perspektiv: Process och produktion 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
skapa tydligt informationsmaterial 
för GYS 2013 

Att framtida elever i gymnasiesärskolan får korrekt information 
om vår utbildning efter reformen GYS 2013.  

 
 

Söka YH utbildning för trädgård Skapa långsiktighet inom vuxenutbildning 
 
 

Starta Projekt ”Växtkraft” 
tillsammans med Folkhälsa och 
sjukvård 

Nyttja skolans anläggningar och kunskap optimalt 
 
  
 

Utveckla skolans ”biverksamheter” 
– exempelvis 
konferens/kursverksamhet för 
branschen, veterinärklinik, 
SFIkombo 

Utnyttja skolans resurser optimalt (anläggningar och personal) 
och minska den ekonomiska sårbarheten 
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Perspektiv: Ekonomi 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
Tydligare uppföljning av resultat 
under året 

Underlätta för budgetansvariga att följa sitt resultat och på så vis 
fatta rätt beslut avseende ekonomi. 

  
Söka YH utbildning för trädgård Skapa ekonomisk långsiktighet inom vuxenutbildning och större 

riskspridning gällande intäkter 
  

Genomföra intern utbildningsdag 
för ekonomiansvariga på skolan 
med fokus på vilka resurser som 
finns i form av ekonomistöd på 
Landstinget 

Nyttja de verktyg som finns i Landstinget för att skapa bästa 
möjliga ekonomi 

 

Utveckla skolans ”biverksamheter” 
– exempelvis 
konferens/kursverksamhet för 
branschen, veterinärklinik, 
”SFIkombo” 

Utnyttja skolans resurser optimalt (anläggningar och personal) 
och minska den ekonomiska sårbarheten 

  

 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Aktivitet 
Förväntat resultat 
Budgetram 
 

Varumärkesreflektion/diskussion Förstärkning av skolans varumärke 
 

Utarbeta en policy för 
gymnasiearbete i samråd med 
Lokala programråden 

Policy för gymnasiearbetet som är förankrad i skolan och 
näringen 
 

Uppföljning av utredning av 
Naturbruksskolorna i länet 

Tydliggöra skolornas framtid 
 

Studieresa till Skottland 28/4-4/5 Få nya perspektiv och glada gemensamma minnen samt stärka 
personalgruppens sammanhållning 
 
 

 

Perspektiv: Medarbetare 

Aktivitet 
Förväntat resultat 
Budgetram 
 

Skapa personalmappar Få en snabb och överskådlig bild av medarbetarnas situation 
 

Uppföljning och översyn av 
andelen behöriga lärare 

Ha behöriga lärare i enlighet med SFS 2011:326 

”En lärare som ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller 
fritidspedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för anställningen få 
besluta om betyg fram tills utgången av juni 2015. Lärare och 
förskollärare som blivit anställda efter den 1 juli 2011 ska från och med 
1 juli 2012 vara legitimerade för att få bedriva undervisning och sätta 
betyg. Du måste också från och med i juli 2012 vara legitimerad för att 
kunna bli anställd utan tidsbegränsning.” (från skolverkets hemsida 
120511) 

 
Genomföra ”bytajobb”dagar Ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter enligt 

Handlingsplan för Dialogen 2010.  
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3 Resultat och analys 

3.1 Förutsättningar för verksamheten 
Förutsättningarna för utbildningens och kvalitetsarbetets genomförande är viktiga för resultat 

och måluppfyllelse på alla nivåer. De kan vara av ekonomisk och materiell art såsom lokaler, 

utrustning och läromedel. Personella såsom utbildning, kompetens och personaltäthet samt 

organisatoriska såsom styrning och ledning, schema, lärtid, arbetslag, gruppindelningar, 

transporter och planering. Till sist även allas motivation, engagemang samt delaktighet och 

inflytande. 

 

Det finns ett stort renoveringsbehov av vissa av skolans lokaler. Då skolan hyr dessa av 

landstingsfastigheter Jönköpings län är det av stor vikt att kommunikationen däremellan 

fungerar. De medel som avsätts för renoveringar och nybyggnationer anser vi vara för små för 

att svara mot de behov som skolan har. Det speglar också innehållet i de skyddsronder som 

görs varje år. Skolan har sedan några år tillbaks en IT-plan. Genomförandet av dess innehåll 

har inneburit inköp av klassuppsättningar av bärbara datorer, utveckling av trådlöst nätverk, 

webbaserad lärplattform, projektorer i stort sett samtliga klassrum m.m. Dock blir det ett 

slitage på framförallt datorerna och ytterligare behov finns av datorer, activeboards men även 

av pedagogiska hjälpmedel. Likaså är skolans bibliotek i stort behov av förnyelse. Då inte 

bara i form av renovering utan också hur detta ska fungera i undervisningen på ett så bra sätt 

som möjligt. Ett uppehållsrum för eleverna är också önskvärt! 

 

Gällande organisation finns det en önskan att eleverna ska kunna vara på inriktningarna enbart 

heldagar istället för som idag även halvdagar. I det behovet finns vinster i form av minskade 

elevtransporter och därmed minskad påverkan på miljön. Gällande busstransporterna finns det 

idag ett schema som görs varje vecka. I stort fungerar det mycket bra men när missar sker blir 

det kännbart för den enskilde eleven och för kvalitén på undervisningen.  Inför varje termin 

görs ett klass, lärar- och salsschema. Här finns en önskan att detta presenteras tidigare för att 

möjliggöra en bättre planering, likaså att ett schemaprogram används. Målet är att 

gymnasiesärskolans schema snarast ska göras av schemaansvarig eller annan person, och inte 

belasta berört arbetslag. Under verksamhetsåret som har gått har det gjorts vissa justeringar 

gällande antalet undervisningstimmar. Kurserna matematik 2, engelska 6, samhällskunskap 1, 

historia 1, kemi 1 och 2, fysik 1 har eller har beslutats tilldelats fler undervisningstimmar. 

Vissa kursansvariga önskar fler timmar, detta ska dock vägas mot tiden som ges 

examensmålstiden och lärtiden. En kontinuerlig uppföljning av undervisningstiden är dock 
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viktig samtidigt som antalet timmar inte är enda kriteriet för måluppfyllelse. Den totala 

undervisningstid som vi är skyldiga att ge eleven, 2430 h, uppfylls med råge då eleven 

exklusive utökad studiegång ges 2726 h. 

 

I de utvärderingar som medarbetare har gjort efterlyses att samtliga medarbetare respekterar 

de möten och tider som finns för dessa. Detta gäller särskilt samverkanstiden där 

kursansvariga tillsammans planerar för examensmålstiden. Vidare att skolledningen i högre 

utsträckning är ute i verksamheten samt att det införs instruktörsträffar där pedagogiska frågor 

ska stå i fokus.  

 

Förutsättningar som berör lärtiden och examensmålstiden återfinns under respektive rubrik 

 

3.2 Kunskapsmål  
Gymnasieskola 

Nedan presenterat resultat baseras på följande urvalskriterier:  

1. Statistikgrundande betyg är utdragna ur betygskatalogen som den såg ut efter avslutat läsår 

12-13, inte efter avslutad kurs. (Exempelvis slutade kursen Naturbruk v.3 2013.) 

2. Statistikgrundande betyg grundar sig på resultaten från det läsår som kursen ska 

genomföras enligt gällande programstruktur. Prövningar som genomförts annat läsår ingår 

därför inte i statistiken.  

3. De elever som läser ett introduktionsprogram är inte medräknade i statistiken gällande de 

kurser där de inte är godkända i grundskolan. 

4. Har eleven gjort ett studieuppehåll och tidigare klarat kurs/kurser är eleven inte medräknad 

då resultatet enbart grundar sig på satta betyg läsåret 12-13.  

 

Kurserna nedan är enbart kurser i den nya gymnasieskolan Gy11. Programfördjupningskurser, 

individuellt val och kurser som faller under utökad studiegång är inte medtagna.  

 

Gymnasiegemensamma kurser Elever som nått minst betyget E 

• Svenska 1.   24/40 = 60% 

• Engelska 5   28/41 = 68,5% 

• Idrott och hälsa 1   30/76 = 39,5% 

• Religionskunskap 1 Kursen ännu inte genomförd 

• Historia 1   44/75 = 58,5% 
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• Matematik 1   33/38 = 87% 

• Naturkunskap 1  Kursen ännu inte genomförd 

• Samhällskunskap 1  39/75 = 52% 

 

Programgemensamma kurser  Elever som nått minst betyget E 

• Entreprenörskap   67/76 = 88% 

• Naturbruk   52/54 = 96,5% 

• Biologi 1  Kursen ännu inte betygsatt 

 

Inriktningskurser inriktning Djur Elever som nått minst betyget E 

• Djuren i naturbruket 70/76 = 92% 

• Djurhållning   52/58 = 89,5% 

• Djurens biologi  16/17 = 94% OBS. En klass saknas 

 

Inriktningskurser inriktning Lantbruk Elever som nått minst betyget E 

• Djuren i naturbruket  11/13 = 84,5% 

• Marken och växternas biologi 13/16 = 81%  

• Fordon och redskap 13/16 = 81% 

 

Inriktningskurser inriktning Trädgård Elever som nått minst betyget E 

• Växtkunskap 1  5/6 = 83,5% 

• Marken och växternas biologi Ingår i lantbruk 

• Fordon och redskap Ingår i lantbruk 

 

I de betygsanalyser där kursansvariga besvarat frågor gällande måluppfyllelse framkommer 

följande som orsaker till att eleverna har nått målen: använt åtgärdsprogrammen, god 

kommunikation med elever, tydlighet kring kursplanering och vad som förväntas av eleverna, 

blandade examinationsformer, examinationer på Fronter, elevernas intresse, möjligheter för 

eleverna att reellt påverka kursen utformning, använt skolans nyckelord, APL.  

 

Orsaker till att elever inte når målen besvaras med: uppbokad lärtid, svagare elever, för få 

fungerande datorer, blandade grupper i sv, eng och ma i årskurs 1, elevers frånvaro, 

”restberget”, för lite tid i kurs, examensmålstid som inte är kopplad till de mål som ska 
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uppnås i kurs, flera olika lärare i en och samma kurs, elever planerar för ett F och orkar 

därefter inte fullfölja sin plan efter det att kursen är avslutad. 

 

På frågan på vad som respektive kursansvariga ska göra under läsåret 13-14 för att förbättra 

måluppfyllelsen framkommer: orka reagera och agera när elever är frånvarande samt inte 

genomför examinationer, öka elevinflytandet över kursutformning samt fortsätta med olika 

examinationsformer, utöka antalet ämnessamtal, ha examensmålen i tydligare fokus, använda 

inriktningarna. 

 

Tydligt framkommer att det är en avsevärd skillnad på måluppfyllelse i de 

programgemensamma- och inriktningsrelaterade kurserna jämfört med flertalet kurser som 

ryms i de gymnasiegemensamma sådana. Orsaker presenteras ovan och åtgärder i kommande 

kapitel.  

 

Gymnasiesärskola  

Nedan presenterade resultat baseras på följande urvalskriterium: 

Betygen är avgångselevernas resultat efter avslutad utbildning. Då nuvarande  

utbildning pågår ytterligare tre år till finns möjligheter till förbättringar. Den nya  

gymnasiesärskolan startar höstterminen 13 och vi påbörjar då utbildningen  

Skog, mark och djur. 

 

Kärnämnen   Elever som nått minst betyget G 

• Svenska    4/5 = 80% 

• Engelska   4/5 = 80% 

• Matematik   3/5 = 60% 

• Samhällskunskap  4/5 = 80% 

• Religionskunskap  5/5 = 100% 

• Naturkunskap  4/5 = 80% 

• Estetisk verksamhet   5/5 = 100% 

• Idrott    4/5 = 80% 

 

 

I betygsanalyserna framkommer följande som orsaker till nådd måluppfyllelse: Ämnet sträckt 

sig över flera årskurser, elevernas intresse, användning av skolans nyckelord, sporrande med 
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APL utomlands, användning av inriktningarna, hög närvaro, bra information om eleverna 

innan kurs påbörjas. 

 

Orsaker till att elever inte når målen besvaras med: hög frånvaro, brist på motivation, svårt 

med relevant undervisningsmaterial.  

 

På frågan på vad som respektive kursansvariga ska göra under läsåret 13-14 för att förbättra 

måluppfyllelsen framkommer: Arbeta med ämnet ute på respektive inriktningar, på ett bättre 

sätt möta varje elev efter dess förutsättningar, arbeta fram eget undervisningsmaterial, arbeta 

mer ”praktiskt”.  

 

Gällande måluppfyllelsen i gymnasiesärskolan är procenten mindre intressant då antalet 

elever är så få till antalet. I de fall måluppfyllelsen inte är hundra procent är det i flertalet fall 

en och samma elev som inte nått målen i ämnet.  

 
3.3  Situationen för elever i behov av särskilt stöd 
 
Som gymnasieskola hanterar vi alla slags elever. Vi har elever som är välmotiverade, har lätt 

för sig i samtliga kurser och från början har en idé vad syftet med utbildningen ska vara. Vi 

har också elever som behöver mycket stöd för att lyckas i sin utbildning. Skolans 

personaltäthet är en anledning till att vi upplever att vi oftast lyckas ge det stöd som behövs.  

 

En annan är den gröna miljö vi vistas i och som bidrar till att stärka eleverna i deras 

självförtroende på många olika sätt. Varje läsår har vi flera exempel på ungdomar som 

tidigare misslyckats i grundskolan som upplever att de nu äntligen får göra det de vill; arbeta 

med djur och natur. Miljön bidrar också till att atmosfären blir avslappnad och enkel att vistas 

i. I arbetet med djuren eller mark och växter är det lättare att mötas och för elever med sämre 

självförtroende är det uppbyggande att få vara bra på något som verkligen intresserar dem.  

 

Personalen lyfter fram startsamtalen som ett bra sätt att fånga in signaler om behov av särskilt 

stöd på ett tidigt stadium. Startsamtal genomförs med alla nya elever under de första dagarna 

på skolan. Eleven får berätta om hur tidigare skolgång fungerat, vilka förväntningar de har på 

utbildningen och vilken hjälp de tror att de kommer behöva. Det är mycket viktigt att skolan 

kartlägger svårigheter och vilket stöd som behöver sättas in så tidigt som möjligt av elevens 

skolgång.  



 17 

Skolans erfarenhet visar att alltför många elever skjuter upp det de ska göra i kurser de ej är 

godkända i till sista läsåret och då blir det övermäktigt för många av dem. I det sammanhanget 

har skolan haft anledning att fundera över vad som händer när eleven blir myndig. Skolan har 

vid några tillfällen noterat att elevens föräldrar skulle kunnat vara ett bra stöd för eleven, men 

avstått från information då eleven varit myndig. Skolan bör fundera över hur detta kan 

förbigås med hjälp av att fråga om elevens godkännande och dokumentera det svar som 

eleven ger.  

 

Elevens närvaro är avgörande för hur framgångsrik elevens studietid ska bli. Det finns en 

tydlig koppling mellan elevers resultat och deras närvaro.  Lärarna beskriver hur svårt det är 

att vara ett stöd för elever som sporadiskt deltar i undervisningen.  Skolan har brottats med att 

komma tillrätta med frånvaroproblematiken och behöver utarbeta tydligare riktlinjer och 

ansvarsfördelning för att lyckas bättre med att utreda och åtgärda elevers frånvaro. 

 

Efter att Gy 11 infördes har vi märkt att vi har fler elever som är i behov av särskilt stöd och 

gruppen elever som går ett introduktionsprogram har ökat. För att möta behoven anställdes en 

resurslärare år 2011.  

 

Flexibilitet och individuella lösningar är en viktig del i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Skolan försöker använda det gröna intresset hos elever som en motivator för skolarbetet. 

Skolans resursstyrka vad gäller anläggningar är en god hjälp i arbetet då vi exempelvis kan 

förlägga undervisning till inriktningarna för enskild elev om behov finns och vi tror att det 

leder till förbättring för eleven.  

 

Innevarande läsår avled en av våra elever mycket tragiskt och skolan ställdes inför ett 

omfattande krisarbete. Det blev mycket tydligt under den perioden att sammanhållningen är 

stark och under rådande omständigheter blev den ytterligare stärkt. Även skolans karaktär var 

till god hjälp under den perioden. Djuren och marken måste skötas även när en kris inträffar 

och det blev tydligt vilken betydelse det har för oss människor att ha något för händerna när 

det osannolika inträffar.  

 

Skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd kan sammanfattas som tillfredsställande 

med utvecklingspotential framförallt vad gäller att öka elevers närvaro samt motivera elever 

att inte skjuta upp det som ska göras. Skolan bör också utveckla arbetet med att använda den 

gröna miljön vid all inlärning för att nå examensmålen för naturbruksprogrammet. 
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3.4  Åtgärdsprogram 
När en elev riskerar att inte nå målen i en kurs ska detta anmälas till rektor som tillser att 

utredning om särskilt stöd utförs. På skolan har ett tjugotal åtgärdsprogram upprättats. 

Uppföljning av dessa är av mycket stor betydelse för att dokumentet ska ha en positiv 

betydelse för den enskilda eleven. Skolans arbete med åtgärdsprogram har utvecklats till det 

bättre genom åren och bör fortsätta på inslagen väg. Det som ska utvecklas är det som händer 

innan, dvs anmälan om att eleven riskerar att inte nå målen samt en dokumenterad 

utredningsprocess. Vidare är det avgörande att undervisande lärare är uppdaterade via Fronter 

på vilka åtgärder som eleven är i behov av.  

 

Nedan en bild över hur arbetet med åtgärdsprogram är organiserat. Bilden bör utvecklas till ett 

flödesschema för att hela processen ska tydliggöras. 

 

3.5  Examensmålstid 

Skolan har under två år arbetat med att tydliggöra examensmålen för naturbruk under så 

kallad examensmålstid. Den har varit förlagd onsdag förmiddagar och återfinns i alla 

årskurser förutom på vårterminen för årskurs 3. En grupp kursansvariga lärare ansvarar för ett 

av examensmålen och för att eleverna genomför centralt innehåll i kurser som kan relateras 

till valt examensmål. 

 

I årskurs 1 har de fyra examensmålsveckorna i alltför hög grad varit s.k. inriktningsveckor, 

det vill säga att fokus har legat på inriktningen, inte på examensmålet. Vidare har 
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inriktningarna haft huvudansvaret för utformningen av dessa, inte specifik 

examensmålsgruppansvariga. Några lärare önskar återinföra inriktningsveckorna.  

 

I en utvärdering som elever i år 1 har gjort gällande examensmålet hållbar utveckling, 

framkommer att majoriteten av eleverna upplever att examensmålet har varit delvis eller helt i 

fokus under den tid som funnits till förfogande.  

 

Vad gäller lärarnas samverkan har det fungerat olika bra. I gruppen som arbetat med hållbar 

utveckling har man uttryckt att det har varit svårt att hitta referenspunkter mellan 

examensmålet och vissa kurser. Det skulle istället vara enklare att arbeta med examensmålet i 

respektive kurser istället för under examensmålstiden. I entreprenörskap anses samverkan 

med andra varit givande och samarbetet har fungerat bra. 

 

Skolan behöver utveckla och förfina kursernas koppling till respektive examensmål för att 

kursansvariga ska uppleva värdet i att aktivt arbeta med kollegor och för att elever ska förstå 

värdet av att delta aktivt på examensmålstid. 

 

Skolan behöver också tydliggöra syftet med arbetet på examensmålstid/veckor för lärare och 

övrig involverad personal.  

 

3.6 Lärtid 
Under läsåret har skolan erbjudit elever möjlighet att delta på ”Lärtid” en gång i veckan. 

Lärtiden har varit förlagd till onsdag eftermiddagar och är en möjlighet för elever att arbeta 

med ämnen som de har svårare för. Flertalet lärare har då inte ordinarie undervisning utan 

finns tillhands för handledning i sina respektive klassrum eller ute på inriktningarna. För 

elever som har ett icke godkänt betyg, eller där det finns ett EVK- beslut, är lärtiden 

obligatorisk.  

På grund av svårigheter att få tillräcklig undervisningstid för vissa kurser har lärtidens 

omfattning minskat för vissa klasser och då särskilt för yrkesutgångar där utökad studiegång 

är ett måste.  

Skolan har haft svårigheter att hitta ett bra system för att föra närvaro på lärtiden. Under 

läsåret har varje klassföreståndare ansvarat för att närvaro förs på de elever som ska närvara 

på lärtiden. Detta system har inte fungerat helt tillfredställande. 
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Eleverna har i större utsträckning än tidigare år anammat möjligheterna att använda lärtiden 

till att få stöd och hjälp och lärtiden är idag ett etablerad begrepp på skolan. 

Lärtidens omfattning är en fråga som skolan måste ta ställning i. Det framkommer synpunkter 

som gör gällande att tiden är för koncentrerad. En annan synpunkt är att lärtiden ska vara 

obligatorisk för elever där kursansvarig gör bedömningen att eleven riskerar att inte nå målen.  

 

3.7 Normer och värden 
Mål  (Planen mot diskriminering och kränkande behandling) 

• Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara välkänd av alla på 

skolan.  

Utvärdering: Målet bedöms som delvis uppnått, men ska finnas kvar i kommande plan. 

 

• Elever som upplever mobbning eller utfrysning ska veta vart de ska vända sig för att få 

stöd. 

Utvärdering: Målet bedöms som delvis uppnått, men ska finnas kvar i kommande plan.  

 

• Andelen elever som upplever mobbning etc. ska minska. 

Utvärdering: Målet bedöms som delvis uppnått, men ska finnas kvar i kommande plan. 

 

Kartläggning av situationen i verksamheten 

Under januari 2013 har det genomförts kartläggningar för att identifiera nuläget på skolan. 

Vår ambition har varit att skapa en så bred kartläggning som möjligt för att på så vis kunna 

arbeta förebyggande utifrån vår skolas förutsättningar. 

Metoderna har varit: 

• Samtal med elever och personal 

• Psykosocial internkontroll 

• Områdesenkät* 

• Genomgång av incidentrapporter 

• Revidering av rutiner och regler 
* områdesenkät har genomförts med hjälp av kartor där eleverna har markerat med kryss var man upplever att 

det finns risk för att bli utsatt för kränkande behandling. 
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Områdesenkät 
 

Område Ht 2009 Ht 2010 Ht 2011 Ht 2012 
Rökruta 40 kryss 5 kryss 5 kryss Rökrutan borttagen 

sen hösten 2012 

Korridor utanför H1 40 kryss 7 kryss 17 kryss 10 kryss 
Matsal 40 kryss 13 kryss 18 kryss 17 kryss 
Omklädningsrum 25 kryss 0 kryss 7 kryss 8 kryss 
Nedre datasal 25 kryss 3 kryss 5 kryss 6 kryss 
Ridhus 15 kryss 0 kryss 0 kryss 2 kryss 
Fritidslokal 20 kryss 3 kryss 13 kryss 7 kryss 
 
Årets kartläggning har genomförts av Friends vuxenrepresentanter och anledningen är att 

eleverna skulle få samma instruktioner. Vi kan fortfarande se att vår matsal är ett område där 

vi bör göra de åtgärder som varit planerade under tre år, men ej blivit genomförda. 

Borttagandet av rökrutan har lett till ett bättre resultat och elever och personal berättar i samtal 

att man upplever att det påverkat stämningen till det positiva.  

 

Psykosocial internkontroll  

Nedan redovisas resultatet från den psykosociala internkontrollen. Siffra inom parentes anger 

2011 års resultat. 

 

Kommunikation och samarbete  Ja delvis nej 
Fungerar samarbetet bra i din klass  61 (64) 34 (34) 5 (2) 
     
Är det möjligt att diskutera problem och      
bearbeta konflikter i klassen  56 (60) 37 (36) 7 (4) 
     
Har du någon vuxen person på skolan som du kan vända dig     
till om du har problem  56 (60) 29 (28) 14 (12) 
      
Upplever du dig någon gång mobbad eller utfryst  6 (3) 8 (11) 84 (86) 
      
Är det någon annan som du tycker är mobbad eller utfryst  15 (9) 26 (22) 58 (69) 
     
Upplever du dig uppskattad av skolans personal  43 (58) 47 (37) 6 (5) 
     
Har du utvecklingssamtal med lärare eller mentor  80 (89) 16 (9) 4 (2) 
     
Trivs du i skolan  76 (78) 20 (19) 4 (3 ) 
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Resultatet är generellt sämre än året innan och vid sammanställningen från klasserna kan 

noteras att skillnaderna mellan grupperna är stora vilket ger möjlighet att på gruppnivå titta 

närmare på anledningarna till elevernas upplevelser. I det analysarbetet spelar 

klassföreståndarna en nyckelroll för att tillsammans med klassen föra diskussioner om 

gruppens upplevelse av sin arbetsmiljö. Elevhälsans personal bör utgöra ett stöd för 

klassföreståndarna i det arbetet med återkoppling till ledning. Skolledning har dialog med 

samtliga klassföreståndare om den enskilda klassens resultat och vid behov uppföljning av de 

åtgärder som planeras av klassföreståndare i samråd med berörd klass. 

 
Undersökning baserad på Brukarenkät från Jönköpings kommun 

Nedan redovisas resultaten från enkätundersökning i arbetslagen samt elever år 2. Frågorna är 

utformade av Jönköpings kommun och skolan har valt att låta arbetslagen göra en 

självvärdering av samma påståenden som elever svarat på. 

Personal: 

Hur nöjda är ni med ert arbete gällande:                                  Andel nöjda   

        (svarsalternativ 3 eller 4) 

1. förmåga att engagera er i eleverna och skapa intresse    78%
  

2. tro på eleverna och deras förmåga att lära     100%  
 

3. att få eleverna att känna trygghet bland personalen   100%
  

4. Att få eleverna att känna trygghet bland skolkamraterna    78%
  

5. Att utveckla elevernas förståelse för att alla människor är lika mycket värda  62%  
 

6. Att ge eleverna samma möjligheter oavsett om de är man eller kvinna   100%  
 

7. Att arbeta för en jämställd skola      89%   
 

8. Att låta eleverna få vara med och bestämma hur de ska arbeta i skolan    100%  
 

9. Att ge eleverna förståelse för hur deras sätt att leva påverkar miljön          55%   
 

10. Att ge eleverna information om miljöfrågor i världen  44%  
 

11. Hur utvecklingssamtalen fungerar    86%  
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Elever gymnasieskolan år 2: 
 
Hur nöjd är du med din skola när det gäller: 
 

1. Lärarnas förmåga att engagera dig och skapa intresse    75% 
  

2. Att lärarna tror på dig och din förmåga att lära     90% 
 

3. att få dig att känna trygghet bland skolpersonalen     88%
  

4. Att få dig att känna trygghet bland skolkamraterna   85%
  

5. Att utveckla förståelse för att alla människor är lika mycket värda  79% 
 

6. Att ge dig samma möjligheter oavsett om du är man eller kvinna    88% 
 

7. Hur personalen arbetar för en jämställd skola    79%
               

8. Att låta dig få vara med och bestämma hur du ska arbeta i skolan   75% 
 

9. Att ge dig förståelse för hur ditt sätt att leva påverkar miljön            85% 
 

10. Att ge dig information om miljöfrågor i världen                              69% 
 

11. Hur utvecklingssamtalen fungerar     81% 
 
(http://85.188.187.61/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Brukarenkat.qvw&host=Local&
anonymous=true) 

 
 

Elever  Gymnasiesärskolan 
 

Hur nöjd är du med din skola när det gäller: 
 
1. Lärarnas förmåga att engagera dig och skapa intresse          78%  

  
2. Att lärarna tror på dig och din förmåga att lära           94% 

 
3. att få dig att känna trygghet bland skolpersonalen          94%

  
4. Att få dig att känna trygghet bland skolkamraterna           94% 

  
5. Att utveckla förståelse för att alla människor är lika mycket värda  89% 

 
6. Att ge dig samma möjligheter oavsett om du är man eller kvinna   78% 

 
7. Hur personalen arbetar för en jämställd skola           61%
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8. Att låta dig få vara med och bestämma hur du ska arbeta i skolan    67% 
 
9. Att ge dig förståelse för hur ditt sätt att leva påverkar miljön           78% 

 
10. Att ge dig information om miljöfrågor i världen                                   67% 

 
11. Hur utvecklingssamtalen fungerar                          78% 

 
(http://85.188.187.61/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Brukarenkat.qvw&host=Loc 

             al&anonymous=true) 
 
 
Analys av resultatet på enkät baserad på brukarenkät från Jönköpings kommun 

Vad gäller engagemang, tro på eleverna samt få eleverna att känna trygghet ligger skolan bra 

till och personalens och elevernas upplevelser är relativt samstämmiga. Vad gäller frågan om 

elevernas möjlighet till att vara med och bestämma, är personalen mer nöjd än eleverna. Här 

finns anledning att diskutera och prata med eleverna i olika forum om vad som kan ligga 

bakom svaren samt att förfina arbetssätten vad gäller detta så att eleverna till större del 

upplever möjligheter att påverka.  

 

Eleverna upplever i högre grad än personalen att de får information vad gäller miljöfrågor 

samt förståelse för detta. Möjligen kan det bero på att eleverna i specifika 

undervisningstillfällen och kurser får den insikten, men att personalen generellt inte upplever 

att man ger eleverna det. Som naturbruksskola med examensmålet hållbar utveckling bör detta 

vara mer aktuellt och självklart för personalen oavsett funktion. 

 

Personalen är inte riktigt nöjd med sitt arbete vad gäller att utveckla elevernas förståelse för 

människors lika värde. Eleverna är mer nöjda vilket kan bero på samma anledning som 

miljöfrågorna. Eleverna upplever att de diskuterar och får utveckla detta i vissa kurser och vid 

specifika tillfällen, men personalen upplever inte samma sak och vet inte vad eleverna gör vid 

olika tillfällen. Examensmålstiden skulle kunna vara ett bra tillfälle för dylika spörsmål. 

 

3.8 Lokal Arbetsplan 
Skolans Lokala arbetsplan beskriver de nyckelord som är utarbetade av skolan för att eleven 

ska nå uppsatta mål. Arbetslagen har delgett sina synpunkter på den och dessa sammanfattas 

nedan under varje nyckelord. 

 

 

http://85.188.187.61/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Brukarenkat.qvw&host=Loc
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Kunskap 

Vikten av att utveckla skolans APL tillsammans med branschen och andra lärare. Även 

helgtjänstgöring är lärandetid och därför bör lärare också vara delaktiga i detta i större 

utsträckning än nu. Samverkan mellan olika personalkategorier lyfts fram som ett sätt att nå 

högre måluppfyllelse. 

 
Ansvarstagande 

Det framgår att ansvarstagande är en mycket viktig punkt och sammanfattningen av 

synpunkterna är att vi bör understryka och arbeta aktivt med de punkter som återfinns under 

nyckelordet. 

 

Helhetssyn 

Samverkan och samarbete mellan kurser och lärare understryks av flera arbetslaget som ett 

bra sätt att nå en större helhetssyn. 

 
Social kompetens 

Utveckla elevernas kunskap om kommunikation i betydelsen om hur man är mot varandra etc.  

 

Självförtroende 

Förmågan till självinsikt och reflektion är viktig. 

 

Initiativförmåga 

Möjlighet till att eleverna får ta initiativ bör tydliggöras i samband med exempelvis APL och 

helgtjänstgöring. 

 

Den Lokala arbetsplanen är ett viktigt dokument som fyller funktionen av att beskriva skolans 

”anda” och kultur. Den bör utvecklas och förfinas utifrån de synpunkter som inkommer och 

anpassas till centrala styrdokument för att få ökad relevans och större tyngd. Nyckelorden är 

synliga på flera inriktningar och bör också synas i huvudbyggnaden. 
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3.9 Mål och aktiviteter för 2012-2013 
 
                 Målet uppnått                 Målet delvis uppnått Målet ej uppnått 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
Utveckla examensmålsarbetet  Öka elevernas känsla för helheten inom programmet.  

 
Utveckla ”lärtiden” (tid där 
elevernas individuella behov styr) 
Utveckla elevhälsoarbetet 

Ge rätt stöd till eleverna. 

Söka YH utbildning för trädgård Möta efterfrågan av vuxenutbildning inom trädgård 
Bidra till arbetskraftsförsörjning inom trädgård 
 

Påbörja Påbyggnadsutbildning för 
trädgård Vux med Jönköpings 
kommun 

Möta en efterfrågan av vuxenutbildning inom trädgård 
Bidra till arbetskraftsförsörjning inom trädgård 

 
Starta Projekt ”Växtkraft” 
tillsammans med Folkhälsa och 
sjukvård 

Upplevelser i naturen och aktiviteter i trädgården kan ge 
gynnsamma effekter på olika hälsotillstånd. Vistelse i naturen, 
parker och trädgårdar förbättrar koncentrationsförmågan och 
minskar stress, värk och trötthet. Även djur kan ha viktiga 
hälsofrämjande effekter genom att inge lugn och välbefinnande. 
 

Utveckla skolans ”biverksamheter” 
– exempelvis 
konferens/kursverksamhet för 
branschen, veterinärklinik, 
SFIkombo 

Utnyttja skolans resurser optimalt (anläggningar och personal) 
och minska den ekonomiska sårbarheten 
 

 

Kommentar: Examensmålstid och lärtid se 3.4 och 3.5. Yh-ansökan avslag.  

Påbyggnadsutbildning ej startad på grund av för få sökande.  

Projekt ”Växtkraft” delvis startat med Grön rehabilitering.  

”Biverksamheter” har utvecklats, men inte SFI och veterinärklinik 
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Kommentar: se ovan 

 

  

Perspektiv: Process och produktion 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
skapa tydligt informationsmaterial 
för GYS 2013 

Att framtida elever i gymnasiesärskolan får korrekt information 
om vår utbildning efter reformen GYS 2013.  

 
 

Söka YH utbildning för trädgård Skapa långsiktighet inom vuxenutbildning 
 
 

Starta Projekt ”Växtkraft” 
tillsammans med Folkhälsa och 
sjukvård 

Nyttja skolans anläggningar och kunskap optimalt 
 
  
 

Utveckla skolans ”biverksamheter” 
– exempelvis 
konferens/kursverksamhet för 
branschen, veterinärklinik, 
SFIkombo 

Utnyttja skolans resurser optimalt (anläggningar och personal) 
och minska den ekonomiska sårbarheten 

  

Perspektiv: Medarbetare 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
Skapa personalmappar Få en snabb och överskådlig bild av medarbetarnas situation 

 
Uppföljning och översyn av 
andelen behöriga lärare 

Ha behöriga lärare i enlighet med SFS 2011:326 

”En lärare som ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller 
fritidspedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för anställningen få 
besluta om betyg fram tills utgången av juni 2015. Lärare och 
förskollärare som blivit anställda efter den 1 juli 2011 ska från och med 
1 juli 2012 vara legitimerade för att få bedriva undervisning och sätta 
betyg. Du måste också från och med i juli 2012 vara legitimerad för att 
kunna bli anställd utan tidsbegränsning.” (från skolverkets hemsida 
120511) 

 
Genomföra ”bytajobb”dagar Ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter enligt 

Handlingsplan för Dialogen 2010.  
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Perspektiv: Ekonomi 
Aktivitet Förväntat resultat 

 
Tydligare uppföljning av resultat 
under året 

Underlätta för budgetansvariga att följa sitt resultat och på så vis 
fatta rätt beslut avseende ekonomi.  

  
Söka YH utbildning för trädgård Skapa ekonomisk långsiktighet inom vuxenutbildning och större 

riskspridning gällande intäkter.  
  

Genomföra intern utbildningsdag 
för ekonomiansvariga på skolan 
med fokus på vilka resurser som 
finns i form av ekonomistöd på 
Landstinget 

Nyttja de verktyg som finns i Landstinget för att skapa bästa 
möjliga ekonomi 

 

Utveckla skolans ”biverksamheter” 
– exempelvis 
konferens/kursverksamhet för 
branschen, veterinärklinik, 
”SFIkombo” 

Utnyttja skolans resurser optimalt (anläggningar och personal) 
och minska den ekonomiska sårbarheten 

  

 

Kommentar: Tillsammans med RU:s ekonomiavdelning arbetar skolan fram ett system för att 
en tydligare uppföljning ska bli möjlig. Bland annat publiceras månatlig uppföljning på 
Fronter.  

YH-ansökan fick avslag och utgör därför ingen intäkt för skolan. 

Intern utbildningsdag för ekonomiansvariga är ej genomförd på grund av tidsbrist. 

”Biverksamheter” se ovan. 

 
 
Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Aktivitet 
Förväntat resultat 
Budgetram 
 

Varumärkesreflektion/diskussion Förstärkning av skolans varumärke 
 

Utarbeta en policy för 
gymnasiearbete i samråd med 
Lokala programråden 

Policy för gymnasiearbetet som är förankrad i skolan och 
näringen 
 

Uppföljning av utredning av 
Naturbruksskolorna i länet 

Tydliggöra skolornas framtid 
 

Studieresa till Skottland 28/4-4/5 Få nya perspektiv och glada gemensamma minnen samt stärka 
personalgruppens sammanhållning 
 
 

 

Kommentar: Varumärkesdiskussionen har ej genomförts på grund av tidsbrist. 

Policy för gymnasiearbetet ej utarbetad på grund av sena riktlinjer från Skolverket. 
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4. Åtgärder för förbättring 
4.1 Förutsättningar för verksamheten 

• IT. Inventering av aktuell situation och de problem som finns. Inventering klar 

131231. I de fall det inte är möjligt ska orsaker dokumenteras samt en 

åtgärdsplan utarbetas. Nuvarande IT-plan fortsätter som planerat.  

Ansvarig: Johan Gustafsson.  Åtgärdat 140630 

 

• Fastigheter. Verka för att en renoveringsplan utarbetas av 

landstingsfastigheter samt att gränsdragningslistan reaktualiseras. 

Ansvarig: Malin Bergland.  Åtgärdat 140630 

 

• Schema. Verka för att eleverna på inriktning häst i högre utsträckning ska vara 

heldagar på sin inriktning. Innebär att GG-undervisning till viss del förläggs till 

Riddersberg.  

Ansvarig: Johan Gustafsson.  Åtgärdat 130820 

 

• Minskade elevtransporter. Se punkt ovan samt striktare rutiner vid körning 

av elever. 

Ansvarig: Johan Gustafsson.  Åtgärdat 130820 

 

• Närvarande skolledning. Skolledning mer ute i verksamheten. Planering 

läggs ut på kalendern på Fronter. 

Ansvarig: Skolledning.  Åtgärdat 131231 
 

• Bibliotek. Under förutsättningar att ekonomiska medel finns kommer förnyelse 

av bibliotek och studierum att göras enligt den planering som presenterades 

under vårterminen 2013.  

Ansvarig: Malin Bergland.  Åtgärdat 131231 
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4.2  Kunskapsmål 
 

• Ökad närvaro. ”Nolltolerans” för otillåten frånvaro. Innebär kortare process 

för vidtagna åtgärder. Klassföreståndare nyckelperson för snabba insatser. 

Ansvarig: Klassföreståndare och skolledning. Åtgärdat 130820. 

 

• Förstelärare. Med stöd och vägledning av förstelärare använda den gröna 

miljön i undervisningen  

Ansvarig: Anna Rosén. Åtgärdat 140630 

 

• Pedagogiskt ledarskap. Lektionsplaneringar och betygsanalyser till rektor.  

Ansvariga: Kursansvariga. Åtgärdat 130915 samt efter kursavslutning. 

 

• Ökad samverkan. Fortsättning av projektet Lärande organisation. 

Ansvarig: Johan Gustafsson. Åtgärdat 140630 

 

• Snabbare insatser när elev riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. 

Kursansvarig skickar angivet dokument till rektor enligt skollagen 3 kap 8§ 

Ansvariga: Kursansvariga.  Åtgärdat 130820 

 

• Gruppindelningar. Inriktningsbaserade grupper i svenska, engelska och 

matematik i årskurs ett. Eleverna delas in i två undervisningsgrupper; Häst, 

samt Lantbruk-Djurvård. Möjliggör för läraren att använda elevernas intresse i 

undervisningen. (Orsaken till att lantbruk inte blir en egen grupp beror på 

fåtalet elever.)  
 Ansvarig Johan Gustafsson. Åtgärdat130821 

 

4.3 Situationen för elever i behov av särskilt stöd 
 

• Tekniska hjälpmedel. Inventering av vilka tekniska hjälpmedel som saknas 

genomförs och inlämnas till rektor. 

Ansvarig: Ann Awes.  Åtgärdat 130915 
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• Föräldrars insyn. Elever över 18 år ska tillfrågas om de vill att skolan bjuder 

in föräldrarna till exempelvis EVK eller andra möten där svårigheter 

diskuteras.  

Ansvarig: Den som sammankallar. Åtgärden börjar gälla från och med 130820 

 

• Skolläkare. Ombesörja att en skolläkare finns i Elevhälsoteamet 

Ansvarig: Malin Bergland. Åtgärdat 131031 

 

4.4 Åtgärdsprogram  

• Tydlig arbetsgång. Tydlig arbetsgång i form av flödesschema utarbetas där 

delarna Uppmärksamma- Utreda- Utarbeta- Genomföra, följa upp och 

utvärdera, finns tydligt beskrivna med ansvarsfördelning. Publiceras på Fronter 

och presenteras vid personalsamling.  

         Ansvarig: Ann Awes. Åtgärdat 130915 

 

4.5 Examensmålstid 
• Tydligare koppling. Kopplingen mellan kurser och examensmålet ska bli 

tydligare. Lärare väljer utifrån gällande struktur själva vilket examensmål de 

önskar arbeta med. 

Ansvarig: Johan Gustafsson. Åtgärdat 130815 

 

• Tydlighet för elever. Tydligare för eleven vad examensmålstiden ska 

innehålla. Det centrala innehållet i respektive kurs utgör kursinformation i 

respektive examensmålshäfte. 

Ansvarig: Kursansvariga lärare. Åtgärdat 130823 

 

• Examensmålsveckorna.  Fokus ska vara på respektive examensmål.  

Lärargruppen kopplad till examensmålet ansvarar för planering och 

genomförande av veckorna, i samråd med inriktningarna. 

Ansvarig: Kursansvariga lärare. Åtgärdat131108 

 

• Genomskinlig planering. Planering inlagd på Fronter. 

Ansvarig: Kursansvariga. Åtgärdat 130830 
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4.6  Lärtid 

• Snabbare åtgärd. När en elev riskerar att inte nå målen och kursansvarig 

skickat angivit dokument till rektor, ska eleven vara med på lärtiden. 
Ansvarig: Kursansvarig. Åtgärd gäller från 130820 

 

• Tid på schemat. Enbart kurser som ryms inom utökad studiegång schemaläggs 

på lärtiden. (De elever som läser utökade studiegång ska klara av sin ordinarie 

skolgång.) 
Ansvarig: Johan Gustafsson Åtgärdat: 130822 

 

• Andra aktiviteter. Inga andra aktivititer, utvecklingssamtal m.m. ska ligga på 

lärtiden om denna inte först är godkänd av skolledningen. 
Åtgärd gäller från 130820 

 

• Närvaron.  

Åtgärden om hur närvaro ska föras kommer att diskuteras vidare i 

personalgruppen under personaldag 14-15 augusti. Utkomsten av den 

diskussionen återfinns i Lokal arbetsplan som färdigställs under augusti 2013. 

Ansvariga: Skolledning. Åtgärdat 130830 

 
4.7 Normer och värden 

Åtgärd 1 

• Planen mot diskriminering och kränkande behandling anslås på anslagstavlor i 

skolans lokaler. En presentation i form av ett bildspel genomförs för alla elever 

och all personal. Ska vara genomfört senast vårterminen 2013. 

Ansvarig: Friendsteamet.  

 

Åtgärd 2 

• På utvecklingssamtalen ska frågan som gäller diskriminering och kränkande 

behandling tas upp och information ges om var man kan vända sig för att få 

stöd. 

      Ansvarig: Klassföreståndaren 
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      Åtgärd 3 

• Utveckla kartläggningsmetoderna för att få en tydligare bild av var risken för 

att bli utsatt för kränkande behandling förekommer. Genomförs under hösten 

2013 

         Ansvarig: Vuxenteamet Friends 

 

      Åtgärd 4 

• Matsalens möblering ses över och ändras i syfte att skapa en tryggare miljö, 

exempelvis med hjälp av avskärmningar etc. Genomförs under 2013 

         Ansvarig: Vuxenteamet Friends 

 

         Åtgärd 5 

• Skyddsombuden i varje klass genomgår utbildning i hur en god psykosocial 

arbetsmiljö kan skapas och upprätthållas 

         Ansvarig: Huvudskyddsombud 

 
4.8 Lokal arbetsplan 

• Revidering av den Lokala arbetsplanen.  

Ansvar: Skolledning.  Åtgärdat 130830 

 

• Innehåll. Den Lokala arbetsplanen ska utökas med Årshjulet över det 

systematiska kvalitetsarbetet, förbättringsåtgärder samt Mål – och 

aktivitetsplan. 

Ansvar: Skolledning.  Åtgärdat 130830 
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4.9 Mål och aktiviteter 2013-2014 
 
Perspektiv: Kund 
Mått verksamhet Mål verksamhet 

90 % av avgångseleverna ska nå minst godkänt i samtliga kurser som ingår i 
deras individuella studieplan 

Öka måluppfyllelsen 

Närvaron ska öka med 50% för samtliga elever Öka närvaron 

Antalet vuxenstuderande ska vara minst 20 stycken Starta vuxenutbildning inom 
trädgård 

Intäkter från uppdragsverksamhet ska öka med 100 000 kr Utveckla "stödverksamheter" 
inom befintliga resurser 

                                                                                                                                Effektivisera jordbruket 

  

Handlingsplan med förbättringsaktiviteter för att nå målen 
Beskrivning av aktivitet Syfte med aktiviteten Klardatum Ansvarig 

Utveckla arbetet med åtgärdsprogram och 
utredningsarbetet innan beslut fattas om 
upprättande 

Öka måluppfyllelse 140613 Malin Bergland 
och Ann Awes 

Utarbeta strategi för att komma tillrätta med ogiltig 
frånvaro genom att bland annat använda det 
regelverk som finns med hjälp av CSN:s regler 

Öka närvaro 140613 Malin Bergland 

Ansöka hos YH om trädgårdsutbildning Vuxenstuderande minst 
20 st 

140613 Håkan Hulebo 

Arbetslag med få gymnasieungdomar utarbetar 
strategier 

Öka intäkt 100 000 140613 Malin Bergland 

Inköp av traktor spec. invest. 700 000 kr effektivisera 
jordbruket/ersätta uttjänt 
maskin 

  Ola Lundmark 
(?) 
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Perspektiv: Process 
Mått verksamhet Mål verksamhet 

all mat tillagas på skolan all mat tillagas på skolan 

permanent verksamhet grön rehabiltering Grön rehabiltering är en del av 
skolans verksamhet 

Djur i vård och omsorg finns implementerat i kurser på Djurvård Att skolan etableras som ett center för 
kunskap om natur och hälsa 

    

  

Handlingsplan med förbättringsaktiviteter för att nå målen 
Beskrivning av aktivitet Syfte med aktiviteten Klardatum Ansvarig 

Utredning ang kök fortsätter Ökad trovärdighet mot elever och 
besökare vad gäller naturbruk 

140613 Malin Bergland och 
Monica Wennberg 

Arbeta för att fler ska nyttja 
möjligheten att rehabilteras 
grönt 

Permanenta grön rehab 140201 Styrgrupp Grön rehab 

Särskilt uppdrag till enskild 
lärare att utarbeta en plan 

Skapa plattform för att arbeta med djur i 
vård och omsorg i gymnasiekurser. 
Ansöka särskild variant 

140201 Malin Bergland och 
Linda Svanberg 

        

 
Perspektiv: Medarbetare 
Mått verksamhet Mål verksamhet 

Andelen nöjda medarbetare ökar på internkontroll Att medarbetare trivs på arbetsplatsen och därmed gör 
ett bra arbete med eleverna/kunderna 

  Hälsofrämjande arbetsplats blir ett begrepp 

    

    

  

Handlingsplan med förbättringsaktiviteter för att nå målen 
Beskrivning av 
aktivitet 

Syfte med aktiviteten Klardatum Ansvarig 

Plan för HFA 
utarbetas 

HFA blir ett begrepp 140201 Ledningsgrupp (M.B, J.G, S.B, T.L, 
M.W) 

APT genomförs Fler får utrymme till att ha en 
dialog med närmaste chef 

140201 Malin Bergland 
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Perspektiv: Ekonomi 
Mått verksamhet Mål verksamhet 

prognoser och budgetarbete genomförs i tid Upprätthålla ekonomi i balans samt medrabetarnas 
engagemang för skolans ekonomi 

Ökad avtalstrohet Ökad kunskap om inköp 

    

    

  

Handlingsplan med förbättringsaktiviteter för att nå målen 
Beskrivning av 
aktivitet 

Syfte med aktiviteten Klardatum Ansvarig 

Tydlig cykel att följa för 
ansvariga 

Ekonomi i balans samt 
transparant system 

140613 Malin Bergland 

Utbildningsdag för 
inköpsansvariga 

Öka avtalstrohet och 
effektivisera 

140613 Malin Bergland 

        

 
 

Perspektiv: Förnyelse 
Mått verksamhet Mål verksamhet 

Andelen ungdomar/föräldrar som uppfattar skolan som en 
landstingsägd skola ska öka 

Förstärkning och modernisering av skolans 
varumärke. 

  

    

    

    

  

Handlingsplan med förbättringsaktiviteter för att nå målen 
Beskrivning av aktivitet Syfte med aktiviteten Klardatum Ansvarig 

reflektion och diskussion av 
varumärket 

Förstärka och modernisera 140613 Malin Petrén 
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5. Beslut och ansvariga för kvalitetsredovisningen 
 
Ansvariga för Kvalitetsredovisning är rektor Malin Bergland och programrektor Johan 
Gustafsson 
 
Tenhult 2013-08-09 
 
 
Malin Bergland   Johan Gustafsson 
Rektor                                                                           Programrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Resultatet är generellt sämre än året innan och vid sammanställningen från klasserna kan noteras att skillnaderna mellan grupperna är stora vilket ger möjlighet att på gruppnivå titta närmare på anledningarna till elevernas upplevelser. I det analysar...

