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Sammanfattning 
 

Läsåret 2013-2014 har, som alltid, präglats av hårt arbete, utvecklingsvilja och höga 

ambitioner. Tenhults naturbruksgymnasium har en verksamhet som hela tiden 

omvärldsbevakar och utvecklas med de utmaningar som krävs. Flexibilitet och omsorg om 

eleverna är signifikant för hur personalen tar sig an uppdraget att utbilda för morgondagens 

arbetskraft inom grön näring. 

 

September 2013 hade skolan ett planerat tillsynsbesök av Skolinspektionen under två dagar. 

Inspektörerna genomförde intervjuer med elever, lärare och skolledning och hade i förväg 

tagit del av den dokumentation som begärs in inför rutininspektioner. I den muntliga 

sammanfattningen som gavs till skolledningen poängterades att det bedrivs en väl fungerande 

verksamhet. Skolan fick efter besöket i uppdrag att arbeta med två områden. Dels att öka 

elevers inflytande och delaktighet i undervisningen, dels att klargöra hur bedömningen under 

APL kopplas till kurser. 

 

Året har också präglats av många goda samtal mellan lärare inom projektet ”Högre 

måluppfyllelse i grön miljö” där förstelärare har gjort en insats som är mycket god och som 

förenat lärargruppen. Det leder till en bättre samverkan som på sikt kommer leda till att 

eleverna når längre i kurserna. Goda samtal har det också blivit i de fokusgrupper och 

gruppintervjuer som skolledningen initierat och drivit med både elever och lärare. Elevers 

inflytande och delaktighet i undervisningen var temat vid fokussamtalen med eleverna och 

med lärare har intervjuer med samtliga genomförts gällande hur arbeta med examensmål, 

lärtid och samverkan. 

 

För första gången har gymnasiearbetet genomförts och på det stora hela var lärare och 

framförallt elever nöjda, men det kommer att behövas en del justeringar till nästa gång.  

 

Skolan har de senaste åren haft en ekonomiskt ansträngd situation och noggranna 

uppföljningar, transparens och realistiska prognoser är ett signum och en nödvändighet och 

genomsyrar arbetet med ekonomin ner i minsta detalj. Verksamhetens utmaning är att kunna 

klara en period med låga elevintag med bibehållen kvalitet. En konkret effekt är att antalet 

anställda har minskat med hjälp av framförallt naturliga avgångar som inte återbesatts. 

 



 

Skolledningen vill tacka alla medarbetare och alla elever för ett roligt läsår! Det är i dagliga 

arbetet som utveckling sker och i den enkla handlingen vi gör skillnad! 

 

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 förbättringsåtgärder 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 läsår 14/15. 

 

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 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  
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2  Förutsättningar för verksamheten 

På Tenhults Naturbruksgymnasium kan man läsa naturbruksprogrammet inom de nationella 

inriktningarna lantbruk, trädgård, djur (djurvård och hästhållning) samt de tre 

introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt 

alternativ. Skolan bedriver också gymnasiesärskola, programmet Skog, mark och djur med 

möjlighet till fyra programfördjupningar (sällskapsdjur, häst, trädgård och underhåll samt 

lantbruk, djur och maskin) och naturbruksprogrammet inriktning trädgård och fastighet eller 

djur. Projektet Grön rehabilitering som påbörjades under läsåret 12-13 i samarbete med 

avdelningen för Folkhälsa och sjukvård fortskrider som planerat. Förhoppningen är att 

verksamheten ska permanentas inom kort. Skolan bedriver även utbildningsverksamhet i form 

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

arbetar också för att aktivt närma sig branschnära organisationer såsom 

Hushållningssällskapet och LRF. En avsiktsförklaring mellan skolan och 

hushållningssällskapet är under arbete och syftar till att visa vilken typ av samarbete parterna 

planerar under läsåret 14/15.  

 

För elever med lång resväg finns ett internat med ca. 75 platser. Det totala antalet elever är  

ca. 200 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 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, skog, mark och djur samt vissa introduktionsprogram 
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2.1  Elevantal 

Naturbruksprogrammet Gymnasieskolan 

(Elevantal per den 15/9 2011, 2012 och 2013) 

Inriktning Elever läsår 

11/12 

Elever läsår 

12/13 

Elever läsår 

13/14 

1 Djurvård 31 22 21 

2 Djurvård 29 26 17 

3 Djurvård 24 30 26 

Totalt Djurvård 

 

84 78 64 

1 Hästhållning 33 20 24 

2 Hästhållning 29 32 18 

3 Hästhållning 14 29 34 

Totalt Häst 

 

76 82 76 

1 Lantbruk/Trädgård 14 19 (15/4) 6 (6/0) 

2 Lantbruk/ Trädgård 15 19 (13/6) 17 (13/4 

3 Jordbruk/Trädgård 17 12 (8/4) 19 (14/5) 

Totalt Jord/Lantbruk/ 

Trädgård 

 

36/10 35/14 32/9 

Totalt alla inriktningar 206 209 181 
 

 

 

Naturbruksprogrammet/Programmet för skog, mark och djur Gymnasiesärskolan 

(Elevantal per den 15/9 2011, 2012 och 2013)     

Årskurs Elever läsår 

11/12 

Elever läsår 

12/13 

Elever läsår 

13/14 

Årskurs 1 8 3 4 

Årskurs 2 5 9 3 

Årskurs 3 6 4 9 

Årskurs 4 8 6 4 

 

Totalt 

 

27 

 

22 

 

20 

 

 

2.2 Personal 

Skolans personal är genomgående välutbildad och kunnig inom respektive ämnesområden. 

Andelen anställda lärare som saknar behörighet uppgår till 27,5% (8 anställda lärare av 29) 

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. En styrka är blandningen av erfarenhet, kön och ålder som personalgruppen har och 

som tillför skolan dynamik och energi.  
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Skolan kommer till höstterminen 2014 ha tillgång till både skolläkare, skolpsykolog och 

skolsköterska genom ett avtal med Team J-son i Jönköping. Detta är förstås glädjande särskilt 

då de rekryteringarna har varit svåra att lösa.  

 

De minskningar som kan ses i det totala antalet årsarbetare i jämförelse med framförallt år 

2012 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 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. I huvudbyggnaden finns även skolans bibliotek samt 

studierum. På de olika inriktningscentra bedrivs undervisning direkt kopplad till den 

inriktning som eleven läser. Ambitionen under läsåret har varit att även vissa 

gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen ska bedrivas på inriktningarna. 

Detta som ett led i att underlätta för alla lärare att använda sig av examensmålen i programmet 

samt minska på antalet körningar med skolans bussar. Skolans lokaler är rymliga och har 

genomgått en del renoveringar, framförallt internatet. Behoven av ytterligare renoveringar är 

dock stora i flera delar av verksamheten.  

 

 1/6 2012 1/6 2013 1/6 2014 

Personal antal tjänster 60,3  54,9 54,3 

Antal lärartjänster 27  24,5 24,4 

Antal lärartjänster/100 

elever 

11,8  10,7 12,37 

Män, procent 45,1 42,2 42,2 

Kvinnor, procent 54,9 57,8 57,8 
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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. 

 

2.4 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. 
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Organisationskiss Tenhults naturbruksgymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tjänsten ladugårdsförman upphörde 140501 och personalen i ladugården lyder därefter 

under verksamhetschef. 

 

Skolans samverkansgrupp består av rektor, programrektor, administrativ chef, driftledare, 

lagårdsförman (se ovan), fackliga representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, 

Vision, Kommunal. Gruppen har träffats 7 gånger under läsåret och arbetar utifrån 

landstingets riktlinjer för samverkan på arbetsplatsen. Under läsåret har organisationen för 

arbetsplatsförlagda träffar med olika personalgrupper sjösatts. Vidare har projektet 

Hälsofrämjande arbetsplats påbörjats genom olika erbjudna aktiviteter för personal. Dialogen 

genomfördes under höstterminen med ett resultat som i högre utsträckning än tidigare visade 

sig skifta mellan olika arbetslag. Under våren beslutades även om en annan 

skyddsombudsorganisation som gäller fr.o.m. hösten 2014.  

  

Skolutvecklingsgruppen har träffats 6 gånger och har arbetat med bl.a. uppföljning av 

kvalitetsredovisningen från föregående läsår, uppföljning av Skolinspektionens besök i 

september månad, uppföljning av särskilda uppdrag samt förändringar gällande arbetet med 

examensmål, samverkan och schemastruktur inför läsåret 14-15.  Gruppen består av 

skolledning samt representanter från följande arbetslag; elevhälsa, gymnasiegemensamma 

ämnen, djurvård, trädgård, lantbruk, särskola samt hästhållning. 

 

Organisationen för de elevdemokratiska forumen. 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, 

             
Programrektor 

  

Verksamhetschef/rektor 

 Driftsledare 

  Administrativ 
  chef 

Ladugårds-
förman 

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

Arbetslag: lantbruk 

Arbetslag: kök och städ 

Arbetslag; lantbruk* 

Arbetslag: djurvård, fritid, 
gymnasiegemensamma, trädgård, 

lantbruk 
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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, APT, samverkanstid (framförallt 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 utifrån att en från vuxenteamet upprätthåller 

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. 

 

2.5 Mål och förbättringsåtgärder för läsåret 2013-2014 

Under läsåret har nedanstående mål varit i fokus i verksamhetens balanserade styrkort: 

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 
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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 

 

De förbättringsåtgärder som Kvalitetsredovisningen från läsåret 2013-2014 fastslog att gälla 

för 2013-2014 var följande: 

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 

 

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 

Perspektiv: Ekonomi 

Mått verksamhet Mål verksamhet 

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

Ökad avtalstrohet Ökad kunskap om inköp 

Perspektiv: Förnyelse 

Mått verksamhet Mål verksamhet 

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

Förstärkning och modernisering av skolans varumärke. 
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• 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 

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 
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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 

• 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 

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 

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 

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 
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• 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 

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 

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 
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Åtgärd 5 

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

arbetsmiljö kan skapas och upprätthållas 

         Ansvarig: Huvudskyddsombud 

 

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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3 Resultat och analys.  

3.1. Utvärdering av Åtgärder för förbättring  

3.1.1  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 

Resultat 

Skolans IT-grupp bestående av skolledning, fastighetstekniker och samt fronteransvarig lärare gjorde 

under september månad en IT-inventering gällande förbättringsområden på skolan. Denna 

presenterades för samtlig personal varefter respektive arbetslag hade möjlighet att komma med 

ytterligare förslag på förändringar. En åtgärdsplan skapades som tillsammans med skolans IT-plan 

ligger till grund för skolans fortsatta arbete. 

Analys 

IT är en källa till frustration när det inte fungerar som tänkt. Undertecknade är inte nöjda med hur 

samarbetet med IT-centrum, landstinget, fungerar och då främst hur felanmälningar och beställningar 

hanteras. Under maj månad träffade skolledning och IT-ansvarig områdeschef på IT-centrum för att gå 

igenom nämnda problem samt hur de fortsättningsvis kan lösas på ett bättre sätt. En viljeinriktning 

finns att IT-centrum tar över våra elevnät samt våra internetabonnemang när erforderliga resurser 

finns. För första gången har också skolan varit utsatt för skadegörelse med sönderplockade 

tangentbord. Förutom att det därmed saknas datorer innebär det en extra kostnad. Tyvärr har det i 

skrivandets stund visat sig att nämnda tangentbord inte längre är utbytbara då modellen utgått. För 

övrigt följs ovan nämnd åtgärdsplan samt skolans IT-plan. 

 

Fastigheter. Verka för att en renoveringsplan utarbetas av landstingsfastigheter samt att 

gränsdragningslistan reaktualiseras. 

Ansvarig: Malin Bergland.  Åtgärdat 140630 

Resultat 

Förbättringsåtgärden är inte genomförd.  

Analys 

Skolledningen arbetar med frågan och tidigt under hösten 2014 kommer ett möte med 

Landstingsfastigheter att äga rum där skolan har som mål att ovan blir genomfört. 

Verksamheten skickar sen två år tillbaka protokoll från skyddsronder till landstingsfastigheter 

samt registrerar avvikelser i systemet Synergi. Flera byggnader är i behov av renovering och 
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underhåll. Verksamheten hyr idag många byggnader och mark av Landstingsfastigheter. Av 

byggnaderna är det fyra hus som är obrukbara på grund av eftersatt underhåll. Detta är högst 

otillfredsställande och bör snarast åtgärdas. 

 

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 

Resultat 

Antal heldagar har i någon mån ökat och då framförallt genom att vissa 

gymnasiegemensamma kurser till viss del har varit förlagda till Riddersberg då främst i 

årskurs ett. 

Analys 

Det som har styrt resultatet ovan är delvis schemaläggningen och vilka möjligheter det finns 

att lägga lektioner på ex Riddersberg. Exempelvis bör undervisningen vara förlagd till 

huvudbyggnaden när kursdeltagarna är från olika inriktningar. Dock är ambitionen även 

fortsättningsvis att eleverna i möjligaste mån ska vara heldagar på sina inriktningar.  

 

Minskade elevtransporter. Se punkt ovan samt striktare rutiner vid körning av elever. 

Ansvarig: Johan Gustafsson.  Åtgärdat 130820 

Resultat 

Elevtransporterna är färre vilket har visat sig i minskade koldioxidutsläpp, likaså minskad 

bränsleförbrukning.  

Analys 

Inför läsåret 13-14 utarbetades striktare rutiner för elevkörningar. Dessa bestod bl.a. att fritid 

inte har hämtat elever vid tågstation på söndagskvällar, kansli har inte kört elever som har 

försovit sig utan de har istället hänvisats till lokaltrafiken. Vidare har som ovan nämnts viss 

undervisning i gymnasiegemensamma ämnen förlagts till Riddersberg för att möjliggöra 

heldagar på inriktningen. En av skolans minibussar varit förlagd till Riddersberg vilket också 

har inneburit minskat antal körningar mellan Riddersberg och skola. Fortfarande finns 

problemet med att s.k. tomma körningar vilket innebär att fritid/kansli åker för att hämta 

elever och när de kommer fram finns inga elever att hämta. Här finns ett förbättringsarbete att 

göra. Gällande minskade elevtransporter ska man också komma ihåg att det under läsåret 13-

14 enbart var sex elever färre på inriktning häst än föregående år samt att vi i möjligaste mån 

vill att eleven ska vara på sin inriktning vilket har inneburit fler körningar till ex Klevarp. 
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Närvarande skolledning. Skolledning mer ute i verksamheten. Planering läggs ut på 

kalendern på Fronter. 

Ansvarig: Skolledning.  Åtgärdat 131231 

Resultat 

Vissa arbetslag upplever att en förbättring har skett och att närmaste chef varit mer synlig 

(gäller programrektor). Skolledningen har under höstterminen lagt planeringen för att nå 

målet på Fronter, men under vårterminen har inte närvaron i verksamheten varit publicerad. 

Analys 

Skolledningen har för avsikt att sträva mot att närvaron ska upplevas som mer frekvent, men 

behöver tydliggöra om vad som avses med närvaro. Av arbetslagens utvärderingar kan också 

utläsas att förväntningarna på närvaron är skiftande, från att fika tillsammans till att föra 

initierade samtal om den specifika verksamheten på den besökta anläggningen.  

 

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 

Resultat: 

Åtgärden ej genomförd. 

Analys:  

Ekonomiska medel har ej varit tillgängliga i den utsträckning som en renovering enligt 

utarbetat förslag skulle innebära. Verksamheten bör fundera över en alternativ förnyelse. 

 

3.1.2  Kunskapsmål 

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

åtgärder. Klassföreståndare nyckelperson för snabba insatser. 

Ansvarig: Klassföreståndare och skolledning. Åtgärdat 130820. 

Resultat 

PM för hantering av skolk har utarbetats och rapporeringen till CSN har ökat. Frånvaron är 

fortfarande ett problem även om de skärpta rutinerna har haft effekt. Det finns en tendens att 

den giltiga frånvaron har ökat. Vissa elever som bor på internatet har stora behov av att få 

stöd på morgonen. Klassföreståndare för stora klasser upplever att det är ett tungt arbete att 

hålla ”nolltoleransen”. 

Analys 

Verksamheten behöver utveckla arbetet med att öka närvaron. En del av skolans elever 

upplever att de har förbättrat sin närvaro jämfört med skolgång i grundskolan där frånvaron i 
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vissa fall varit mycket hög (upp mot 80% frånvaro). För dessa elever har en vana att inte vara 

i skolan utvecklats och verksamheten behöver arbeta med attitydförändring gällande elevens 

egna ansvar för sina studier. 

 

Förstelärare. Med stöd och vägledning av förstelärare använda den gröna miljön i 

undervisningen  

Ansvarig: Anna Rosén. Åtgärdat 140630 

Resultat 

Försteläraren har ansvarat för projektet Högre måluppfyllelse med gröna miljöer och bland 

annat arbetat med Lärande organisation där lärarna bildat lärlag och stöttat varandra i hur man 

kan utveckla sin undervisning i gröna miljöer. Som litteratur har Synlig lärande av J. Hattie 

använts och Pedagogiskt forum har haft fokus på projektet med avstamp i nämnd litteratur. I 

den utvärdering som försteläraren genomförde i slutet av läsåret framkom att lärarna överlag 

finner detta sätt att utvecklas som fruktbart och anser att det är bra att fortsätta på inslagen 

väg.  

Analys: 

Inrättandet av en förstelärartjänst har varit positivt för verksamheten och det vore 

stimulerande att möjliggöra fler förstelärartjänster. Verksamheten har valt att utarbeta 

uppdraget mot ett övergripande pedagogiskt perspektiv som inte är ämnesknutet och därmed 

har hela lärargruppen tagit del av förbättringen. I ett längre perspektiv är verksamheten positiv 

till att använda fler förstelärare för att utveckla undervisningen inom specifika 

ämnesområden. 

 

Pedagogiskt ledarskap. Lektionsplaneringar och betygsanalyser till rektor.  

Ansvariga: Kursansvariga. Åtgärdat 130915 samt efter kursavslutning. 

Resultat 

Merparten lärare har lämnat in de efterfrågade dokumenten, men skolledningen saknar ovan 

från några stycken. Detta är inte bra och skolledningen kommer att ha dialog med de lärare 

som inte inlämnat efterfrågade dokument. Skolledningen ser det som en möjlighet att få en 

överblick över vilka utmaningar och svårigheter lärare brottas med och också som ett sätt att 

fördjupa dialogen om yrkesutövandet.  

Analys 

Skolledningen behöver tydliggöra avsikten med de efterfrågade dokumenten och även 

synliggöra på vilket sätt det utvecklar verksamheten. 
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Ökad samverkan. Fortsättning av projektet Lärande organisation. 

Ansvarig: Johan Gustafsson. Åtgärdat 140630 

Resultat 

Under läsåret har projektet lärande organisation drivits av förstelärare under temat ”Lärande 

organisation i gröna miljöer”. Punkten sammanfaller därmed med förstelärarens uppdrag att 

stödja och vägleda lärare i att använda den gröna miljön i undervisningen. Under flertalet av 

läsårets pedagogiska forum har projektet varit i förgrunden där olika lärarkategorier 

tillsammans har arbetat mot målet att nå ökad måluppfyllelse genom att använda sig av de 

gröna miljöerna. Då verksamheten ska vila på vetenskaplig grund har John Hatties ”Synligt 

lärande” parallellt lästs och diskuterats av de olika grupperna samt i storforum. Syftet att 

lärare ska lära av varandra och verksamheten därmed utvecklas har uppnåtts. Om en ökad 

måluppfyllelse p.g.a. ökad användning av de gröna miljöerna har uppnåtts är svårt att svara på 

då resultaten skiljer sig från kurs till kurs samt att andra faktorer spelar in.  

Analys 

Att under ett helt läsår haft ett projekt ”Lärande organisation i gröna miljöer” med ett tydligt 

fokus har varit positivt då resultatet i form av ökad samverkan och användande av de gröna 

miljöerna har ökat. Om måluppfyllelsen, kunskapsmålen, för varje enskild kurs har ökat eller 

inte är som ovan nämnts svårt att svara på då det skiljer från kurs till kurs. Även andra 

faktorer spelar in huruvida eleverna når målen eller ej. Statistik för varje enskild kurs finns 

dock tillgänglig hos skolledning. 

 

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 

Resultat: 

Åtgärden genomförd 

Analys: 

Förbättringsåtgärden har medverkat till tydlighet mot eleven, vårdnadshavare och för berörda 

lärare. Verksamheten bör utveckla dokumentet så att innehållet skrivs i samarbete och i 

överenskommelse med eleven. 

 

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.)  
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Ansvarig Johan Gustafsson. Åtgärdat130821 

Resultat 

Det var klart inför läsårsstart och har fungerat väl. 

Analys 

Eleverna ska även fortsättningsvis, i möjligaste mån, delas in i sina respektive inriktningar i 

samtliga kurser. Den största fördelen är att lärarna då på ett enklare sätt kan använda sig av 

examensmålen i sina kurser. I vissa kurser samläser dock eleverna, ex. utökade kurser och 

NV-respektive företagskurser. Även när elevantalet är för lågt i någon kurs slås 

elevgrupperingar ihop.  

 

3.1.3  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 

Resultat: 

Inventeringen är utförd och av den framgick att verksamheten behöver införskaffa  

- Skollicens på läs- och skrivprogram: ex Dolphin SaySo 

- Abonnemang på inlästa läromedel. 

- Ev några datorer för utlåning till elever (termins- el årsvis) 

Analys: 

Skollicens på läs- och skrivprogram har införskaffats. 

Avtal med Inläsningstjänst har skrivits, men på grund av bristande kommunikation mellan IT 

på skolan och Inläsningstjänst har inte tjänsten utnyttjats i den mån som var avsett. 

Verksamheten bör ombesörja att tjänsten kan nyttjas som planerat. 

Gällande datorer för utlåning till enskilda elever har bristen på fungerande datorer lett till att 

väntetiden för att få en sådan har varit orimligt lång. Även detta bör åtgärdas till kommande 

läsår. 

 

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 

Resultat: 

Åtgärden genomförd. Blankett för detta har skapats.  
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Analys: 

Åtgärden bedöms som verkningsfull. Därmed ska detta också återfinnas i det fortlöpande 

arbetet.  

 

Skolläkare. Ombesörja att en skolläkare finns i Elevhälsoteamet 

Ansvarig: Malin Bergland. Åtgärdat 131031 

Resultat: 

Åtgärden genomförd med viss fördröjning. Från augusti 2014 har skolan ett avtal med 

företaget Team J-son där skolsköterska, skolläkare samt skolpsykolog ställs till elevhälsans 

förfogande. 

Analys: 

Åtgärden är en dyrbar lösning och kommer att utvärderas efter höstterminens slut. Om 

åtgärden bedöms som god finns möjligheter att förlänga avtalet. 

 

3.1.4 Åtgärdsprogram  

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 

Resultat 

Flödesschema är publicerat och genomgången är utförd. 

Analys 

Flödesschemat bör presenteras med jämna mellanrum för att hålla kunskaperna vid liv och för 

att åtgärdsprogrammet ska bli ett bra verktyg i undervisningen. 

 

3.1.5  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 

Resultat 

En särskild utvärdering av arbetet med examensmålen gjordes under vårterminen genom 

intervjuer med samtliga lärare inom det treåriga programmet. Denna visade att det absoluta 

flertalet önskade ta bort examensmålstiden eftersom det uppfattas som en risk att man som 

kursansvarig tänker att det enbart är vid det tillfället som man ska arbeta med examensmålen. 
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Även Skolinspektionen var frågande till om använd modell innebar en risk för att 

examensmålen inte var i centrum hela tiden, i samtliga kurser. 

Analys 

Efter genomförda intervjuer och remissrundor till såväl skolutvecklingsgrupp som arbetslag 

beslöts om en förändring som innebär att examensmålstiden tas bort från schemat. Istället 

arbetar samtliga kursansvariga mot examensmålen i sina respektive kurser. Hur 

kommuniceras med närmaste chef genom kursplanering och dialog. Resultat speglas i bl.a. 

kursutvärdering.   

 

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 

Resultat och analys 

Se ovan 

 

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 

Resultat och analys 

Se ovan 

 

Genomskinlig planering. Planering inlagd på Fronter. 

Ansvarig: Kursansvariga. Åtgärdat 130830 

Resultat och analys 

Se ovan 

 

3.1.6 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 

Resultat 

För både elev, vårdnadshavare, kursansvarig, klassföreståndare har detta inneburit en ökad 

insyn över elevens kunskapsutveckling och att man innan kursen är slut vidtagit åtgärder för 
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att eleven ska nå målen och därmed undvika att få betyget F. 

Analys 

Hanteringen som innebär att kursansvarig ansvarar för att fylla i uppgifter på Fronter och 

skicka angivit dokument till skolledning som sedan i sin tur ansvarar för att vårdnadshavare 

delges detta har i huvudsak fungerat väl. För att nå maximal effekt är det viktigt att eleven är 

med i själva utformandet av åtgärder som ska innebära att denne når målen i kursen. Läraren 

ska inte leverera en färdig produkt som eleven enbart ska skriva på. En svårighet har varit 

elever som varit frånvarande under lång tid och därför inte kunnat skriva på dokumentet. 

Detta har hanterats olika men ofta har läraren avgjort när dokumentet ska skickas oavsett om 

det är signerat av eleven eller ej. 

 

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 

Resultat 

En särskild utvärdering av arbetet med lärtiden gjordes under vårterminen genom intervjuer 

med samtliga lärare inom det treåriga programmet. Denna visade att majoriteten önskade att 

lärtiden som separat schemaposition tas bort. Vidare har det visat sig under läsåret att många 

elever inte kunnat nå önskad lärare p.g.a. att denne varit upptagen på möte eller i undervisning 

i utökad kurs. Därmed har lärtiden för dessa elever förlorat sitt värde, i alla fall till stor del. 

Analys 

Efter genomförda intervjuer och remissrundor till såväl skolutvecklingsgrupp som arbetslag 

beslöts om en förändring som innebär att lärtiden tas bort som schemaposition. Istället 

ansvarar samtliga kursansvarig för att lärtid finns inplanerad i respektive kurs. Hur 

kommuniceras med närmaste chef genom kursplanering och dialog samt med eleverna i 

respektive undervisningsgrupp. Resultat speglas i bl.a. kursutvärdering.  Vidare kommer varje 

årskurs ha så kallade yrkes- och resursveckor. De är förlagda till inriktningarna och syftar till 

att göra eleverna yrkesmässiga. Tiden hämtas ur inriktnings/programfördjupningskurser. 

Resurs innebär möjlighet för elever att läsa in det de har missat i pågående eller avslutade 

kurser och att försöka nå längre i övriga kurser. Resurstiden är avsatt, ex. 2 dagar/v och då 

pågår ingen annan undervisning. Lägg märke till namnet ”resurs”. Lärtiden är inlagd i 

respektive kurs medan resurstiden finns just som en resurs att läsa in/ta igen/komma längre. 

Respektive kursansvarig är på plats på inriktningarna enligt samverkan.  
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Andra aktiviteter. Inga andra aktivititer, utvecklingssamtal m.m. ska ligga på lärtiden om 

denna inte först är godkänd av skolledningen. 

Åtgärd gäller från 130820 

Resultat 

Detta har i huvudsak fungerat bra. 

Analys 

Se analys för ”tid på schemat”. 

 

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 

Resultat 

Detta genomfördes som planerat. Det har dock inte fungerat till fullo eftersom samtliga inte 

har fyllt i närvaro eller vilka kurser som eleven inte är godkänt i eller är på väg att inte nå 

målen i. 

Analys 

Se analys för ”tid på schemat”. 

 

3.1.7 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 2014. 

Ansvarig: Friendsteamet.  

Genomfört 

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: Genomfört 

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 
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Trivselenkäten är omarbetad och genomförd november 2013. Kartorna där eleverna ska uppge 

var man upplever att risken är stor för kränkande behandling finns kvar då Friendsteamet 

bedömde att de ändå fyller funktionen av att skapa sig en bild hur eleverna upplever sin miljö. 

Åtgärd 4 

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

hjälp av avskärmningar etc. Genomförs under 2014. 

Ansvarig: Vuxenteamet Friends 

Under våren 2014 genomfördes en enkät där eleverna fick uttrycka hur man ville förändra 

matsalens utformning. Matsalen kommer att omformas efter resultatet av den enkäten och 

vara färdig till skolstart 2014. 

Åtgärd 5 

Skyddsombuden i varje klass genomgår utbildning i hur en god psykosocial arbetsmiljö kan 

skapas och upprätthållas 

Ansvarig: Huvudskyddsombud 

Genomförd.  

 

3.1.8 Lokal arbetsplan 

Revidering av den Lokala arbetsplanen.  

Ansvar: Skolledning.  Åtgärdat 130830 

Resultat: 

Genomfört 

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

kvalitetsarbetet, förbättringsåtgärder samt Mål – och aktivitetsplan. 

Ansvar: Skolledning.  Åtgärdat 130830 

Resultat: 

Genomfört 

 

3.2 Kunskapsmål  

Gymnasieskola 

Läsåret 13-14 var första året vi hade elever som gick ut den nya gymnasieskolan, GY11. 

Istället för slutbetyg och samlat betygsdokument ska eleven ha nått en gymnasieexamen, på 

yrkesprogrammen i form av en yrkesexamen. För att nå dit krävs att eleven är godkänd i  

2250 p, däribland kurserna naturbruk, biologi 1, entreprenörskap, svenska 1, engelska 5 och 

matematik 1. Vidare ska eleven presterat ett godkänt gymnasiearbete. För att även nå 

grundläggande behörighet ska eleven även ha godkända betyg i svenska 2 och 3 samt 
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engelska 6. Uppfyller inte eleven kraven för yrkesexamen får eleven istället ett studieintyg. 

Elever som läser ett introduktionsprogram får efter avslutade studier ett gymnasieintyg.  

 

På Tenhults naturbruksgymnasium har 45 av 66 elever (68%) nått målen för en yrkesexamen, 

30 har nått grundläggande behörighet (45%). 22 elever (33%) har inte nått resultat för en 

yrkesexamen utan istället erhållit ett studiebevis. 7 elever har fått gymnasieintyg; 3 elever från 

programinriktat individuellt val (PRIV), 3 elever från yrkesintroduktion samt 1 elev från 

individuellt alternativ. Vidare har en elev fått slutbetyg för naturbruksprogrammet, en från det 

individuella programmet samt har en elev fått ett samlat betygsdokument. Samtliga tre har 

gått den gamla gymnasieskolan.  

 

Fördelat över inriktningarna ser resultatet ut på följande vis: 

Djurvård 

22 elever inskrivna på naturbruksprogrammet. 

Antal utfärdade yrkesexamen: 18 st. (82%) 

Antal studiebevis: 4 st. (18%) 

Antal med grundläggande behörighet: 12 st (54,5%) 

 

Lantbruk 

10 elever inskrivna på naturbruksprogrammet. 

Antal utfärdade yrkesexamen: 6 st. (60%) 

Antal utfärdade studiebevis: 4 st. (40%) 

Antal med grundläggande behörighet: 3 st. (30%) 

 

Häst  

29 elever inskrivna på naturbruksprogrammet. 

Antal utfärdade yrkesexamen: 17 st. (59%) 

Antal utfärdade studiebevis: 12 st. (41%) 

Antal med grundläggande behörighet: 12 st. (41,5%) 

 

Trädgård 

5 elever inskrivna på naturbruksprogrammet. 

Antal utfärdade yrkesexamen: 3 st. (60%) 

Antal utfärdade studiebevis: 2 st. (40%) 

Antal med grundläggande behörighet: 3 st. (60%) 
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Antal elever som började sin utbildning på Tenhults naturbruksgymnasium på ett av 

introduktionsprogrammen och som under sin studietid blivit behöriga till 

naturbruksprogrammet är följande: 

Antal elever som började på programinriktat individuellt val, PRIV: 6 st. 

Antal PRIV-elever som läst in behörighet till ett yrkesprogram: 4 st. (67%) 

Antal elever som började på yrkesintroduktion : 4 st. 

Antal YRK-elever som läst in behörighet till ett yrkesprogram. 0 st. (En av eleverna har läst in 

behörighet till PRIV.)  

Antal elever som har började på individuellt anpassat program: 1 st 

Antal elever som påbörjat studier på individuellt alternativ och som har läst in behörighet till 

ett yrkesprogram. 0 st. 

 

För PRIV-elev är målet att bli behörig till naturbruksprogrammet. För elev som börjar på 

yrkesintroduktion och individuellt anpassat program är målet att elev ska bli yrkesmässig och 

för vissa även att läsa in behörighet till gymnasiet. Den individuella planeringen för enskild 

elev är här i fokus.  

 

För betygsstatistiken nedan gäller följande: 

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

utbildning, inte efter avslutad kurs. (Exempelvis slutade kursen Naturbruk redan v.3 2012 

men siffrorna nedan grundar sig på måluppfyllelsen juni 2014.) Måluppfyllelsen efter 

avslutad kurs är en annan viktig faktor men presenteras inte här.  

 

2. De elever som läser ett introduktionsprogram är inte medräknade i statistiken eftersom de 

inte kan uppnå yrkesexamen. 

Kurserna nedan är sådana som eleven måste vara godkänd i för att uppnå kraven för en 

yrkesexamen, detta förutom att denne måste vara godkänd i 2250 poäng.  

  



 32 

 Läsåret 13-14    

Ämne Antal och andel elever som är godkända i respektive kurs 

Naturbruk 64/66 eller 97%    

Biologi 1 51/65 eller 78,5%    

Entreprenörskap 64/66 eller 97%    

Svenska 1 60/66 eller 91%    

Matematik 1 58/66 eller 88%    

Engelska 5 61/65 eller 94%    

Gy-arbete 64/66 eller 97%    

 

Analys av ovan redovisade siffror: 

Tabellen visar på ett mycket bra resultat i enskilda ämnen och visar att vi är på rätt väg med 

att nå högre måluppfyllelse. Historiskt sett är det i vissa av de gymnasiegemensamma 

kurserna som måluppfyllelsen varit en låg. Ovan resultat pekar här i annan riktning vilket 

förstås är mycket glädjande. Trots goda resultat i enskilda ämnen är andelen elever som når 

gymnasieexamen för lågt. Orsaken till det beror på det totala antalet godkända poäng som 

eleven måste nå för att en yrkesexamen ska kunna utfärdas. Arbetet fortskrider därmed att öka 

andelen elever som når denna examen.  

 

Gymnasiesärskola  

Nedan presenterade resultat baseras på följande urvalskriterium:  

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

utbildning, inte efter avslutad kurs. (Exempelvis slutade kursen Naturbruk bas redan juni 2011 

men siffrorna nedan grundar sig på måluppfyllelsen juni 2014.) Måluppfyllelsen efter 

avslutad kurs är en annan viktig faktor men presenteras inte här.  

 

2. De elever som har läst det individuella programmet är medräknade i statistiken eftersom de 

i nuvarande betygssystem får ett slutbetyg fast då från det individuella programmet, inte 

naturbruksprogrammet. 
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 Läsåret 12-13 Läsåret 13-14  

Ämne Antal och andel elever som är godkända i respektive kurs 

Naturbruksteknikens 

grunder 

5/5 eller 100% 3/3 eller 100%  

Natur och miljö 4/5 eller 80% 3/3 eller 100%  

Datoranvändning 5/5 eller 100% 3/3 eller 100%  

Arbetsmiljö och 

säkerhet 

5/5 eller 100% 3/3 eller 100%  

Svenska  4/5 eller 80% 3/3 eller 100% 

Kurs 1150/1190 

 

Matematik  3/5 eller 60% 3/3 eller 100% 

Kurs 1150/1190 

 

Engelska  4/5 eller 80% 3/3 eller 100% 

Kurs 1150/1190 

 

Samhällskunskap 4/5 eller 80% 3/3 eller 100% 

Kurs 1150/1190 

 

Religionskunskap 5/5 eller 100% 2/2 eller 100%  

Naturkunskap 4/5 eller 80% 3/3 eller 100%  

Estetisk verksamhet 5/5 eller 100% 3/3 eller 100% 

Kurs 1150/1190 

 

Idrott 4/5 eller 80% 3/3 eller 100%  

 

Analys av ovan redovisade siffror: 

Gymnasiesärskolan uppvisar mycket goda resultat gällande måluppfyllelse i kunskapsmålen. 

Framgångsfaktorer är bland annat individualiserad undervisning i mindre grupper, samverkan mellan 

kärnämnen och yrkesämnen, hög personaltäthet som möjliggör flexibilitet med elevens bästa i fokus.  
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3.3 Gymnasiearbetet  

Utvärdering av gymnasiearbetet har genomförts med hjälp av enkät till elever, arbetslagens 

inlämnade utvärderingar samt via dialoger med elever och personal. 

Resultat: 

Det samlade resultatet på elevenkäten visar på att man generellt är nöjd med hur 

gymnasiearbetet har fungerat.   

64 % instämmer i påståendet: Jag fick tillräcklig information om vad gymnasiearbetet 

innebär.  

82% instämmer i påståendet: Min lärare gick igenom dokumentet ”Ditt gymnasiearbete” med 

mig. 

86 % instämmer i påståendet: Jag fick möjlighet att visa att jag är förberedd för min 

yrkesutgång.  

78% instämmer i påståendet: Jag fick möjlighet till dialog med min lärare och medbedömaren 

före genomförandet, under genomförandet, efter genomförandet samt vid ett tillfälle där 

bedömningen presenterades 

62% instämmer i påståendet: Jag fick tydlig information om vad bedömningen av mitt 

gymnasiearbete grundade sig på:  

88% instämmer i påståendet: Jag är nöjd med mitt gymnasiearbete  

 

Efter sammanställningen av enkäten kan man se att variationen mellan inriktningen är relativt 

stor. Elever från häst är generellt mer nöjda än genomsnittet och att lantbrukseleverna 

generellt är mer missnöjda än den genomsnittliga andel som redovisas ovan. 

I kommentarerna kan man utläsa att eleverna lyfter fram svårigheten med att gymnasiearbetet 

löper parallellt med pågående kurser. Enligt kommentarerna är detta ett bekymmer framförallt 

för elever som läser naturvetenskapliga kurser. 

En annan synpunkt som framträder är att eleverna upplevt att lärarna är osäkra på hur 

gymnasiearbetet ska utformas och genomföras. Denna åsikt kommer till största delen från 

elever som gått inriktningen lantbruk. 

Utvärderingen från lärarna ger också ett resultat som överensstämmer med elevernas, det vill 

säga att generellt är man nöjd, men understryker nackdelen av att gymnasiearbetet löper 

parallellt med pågående kurser. Framförallt lyfter man den synpunkten från arbetslaget 

gymnasiegemensamma ämnen, men även andra arbetslag har sett svårigheter med det. 
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Analys  

Skolan har, i likhet med landets övriga gymnasieskolor, genomfört gymnasiearbete för första 

gången. Förutsättningarna och ramarna för detta har hämtats direkt från de riktlinjer 

Skolverket bistått med. I de riktlinjerna har det stått klart att friutrymmet är stort och utifrån 

skolans lokala förutsättningar har gymnasiearbetet utförts. Skillnaderna mellan inriktningarna 

kan bero på att man har valt olika sätt att organisera gymnasiearbetet på. På lantbruk har 

exempelvis fler medbedömare varit involverade och det har sin bakgrund i att verksamheten 

är komplex med djurhållning och växtodling. Glädjande är att se att så många elever överlag 

är nöjda med hur gymnasiearbetet genomförts och att lärargruppen lyfter fram att vi har 

skapat ett koncept som går att utveckla. Frågeställningar som verksamheten har att ta ställning 

till är: hur likriktad ska organisationen för gymnasiearbetet ska vara framgent? ska 

gymnasiearbetet utföras på skolan eller under APL? Kan det se olika ut på olika inriktningar? 

Hur gör verksamheten för att elever ska uppleva att arbetsbördan är rimlig under perioden? 

  

3.4  Situationen för elever i behov av särskilt stöd  

Verksamheten möter alla slags elever och har i uppdrag att möjliggöra för den enskilda eleven 

att nå målen för utbildningen . 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. Personalens 

engagemang och kunskap är en annan anledning till att verksamheten når långt i arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

Ytterligare en framgångsfaktor är den gröna miljö verksamheten bedrivs 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 
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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. 

  

Under läsåret 13/14 har en rad åtgärder vidtagits för att utveckla arbetet för elever i behov av 

särskilt stöd: Exempelvis: 

- Ökat fokus på att förbättra närvaro för elever som tenderar skolka 

- Tydligare och mer formaliserad beslutsordning gällande exempelvis åtgärdsprogram 

- Förbättrade utredningsrutiner 

- Formaliserad rutin för elever som riskerar ett F 

- Projektet Högre måluppfyllelse i grön miljö samt Lärande organisation som drivs av 

förstelärare och som uppmuntrar lärare att samverka och att lära av varandra 

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.  

 

Verksamheten upplever att antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat de senaste åren och 

därmed har också metoder och organisation utvecklats. En svårighet som verksamheten 

brottas med är elever som är sjukskrivna i en sådan utsträckning att det drabbar skolgången .  

 

Skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd är under ständig utveckling och utformas 

utifrån de behov som finns. Därför är kartläggning av behoven centralt och att de åtgärder 

som vidtas har sin grund i det individuella behov som finns. Verksamheten bör utveckla 

rutiner för att stödja de elever som har hög frånvaro på grund av sjukdom. 

 

3.5  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. Under läsåret har ett trettiotal åtgärdsprogram upprättats för 

elever som riskerar att inte nå målen i en eller flera kurser. Uppföljning av dessa är av mycket 

stor betydelse för att dokumentet ska ha en positiv betydelse för den enskilda eleven. För 

anmälan till skolledning har två olika blanketter införts . Den ena blanketten kallas 

orosanmälan och kan användas om man som personal upplever att det finns en oro för eleven 
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på något sätt. Den andra blanketten kallas för f-varning och är direkt kopplad till om eleven 

riskerar att inte nå målen för en kurs. Båda blanketterna inlämnas till skolledning som vidtar 

nödvändiga åtgärder. Detta kan innebära att ett åtgärdsprogram upprättas. 

Flödesschema för elever i behov av särskilt stöd: 

 

STEG 1 - UPPMÄRKSAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEG 2- UTREDA 

 

 

 

 

 

 

 

UPPMÄRKSAMMA 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av annat stöd än det 

som ges i det dagliga arbetet. (Lgy 11, 2.1) 

Bristande studieresultat/Bristande närvaro/socialt 

Kursansvarig/klassföreståndare/annan personal 

Prata med eleven. Anmäla till ansvarig rektor (Skollagen, kap.3 8§). 

Överför dokumentet på Fronter (gäller enbart F-varning). 

Rektor meddelar vårdnadshavare, och i förekommande fall, 

klassföreståndare 

Beroende på ärende – EVK? 

Beslut om ev. utredning. Specialpedagog har då huvudansvar 

UTREDA 

Kartlägga elevens skolsituation med hänsyn till omständigheter på individ-grupp och skolnivå 

Medverkande i utredning: 

Kurator Skolsköterska Specialpedagog Ev. extern kompetens 

EHT 

Presentation av utredning 

Rektor/programrektor ansvarar för att: 

Beslut om åtgärdsprogram/beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram, Vårdnadshavare meddelas skriftligt 

i båda fallen. 
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STEG 3 UTARBETA 

 

 

 

 

 

STEG 4 GENOMFÖRA, FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA 

 

 

 

 

 

Arbetet med åtgärdsprogram bör fortskrida och flödesschemat presenteras med jämna 

mellanrum för berörd personal. 

3.6 Normer och värden 

Kartläggning av situationen i verksamheten 

Under november 2013 har det genomförts kartläggningar för att identifiera nuläget av 

trygghet och studiero på skolan. Kartläggningen bestod av två enkäter: trivselenkät samt karta 

att sätta kryss där det fanns risk för att bli kränkt. Inför årets utvärdering av planen 

omarbetades materialet till en helt ny enkät som gällde elevers trygghet och trivsel samt 

instruktionerna till områdesenkäten. En medlem från vuxenFriends genomförde enkäterna i 

klasserna för att säkerställa att instruktionerna gavs på ett liknande sätt i klasserna. 

Övriga metoder som använts för att kartlägga elevernas syn på trygghet och trivsel har varit: 

 Samtal med elever och personal 

 Genomgång av incidentrapporter 

 Revidering av rutiner och regler 

UTARBETA 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. 

Klassföreståndare/kursansvarig: 

Ansvarar för att ett åtgärdsprogram utarbetas. Specialpedagog kan medverka i arbetet. 

KOM IHÅG! Ett färdigt åtgärdsprogram räknas som allmän handling, utredningar och åtgärdsprogram 

ska utformas och hanteras så att de tar hänsyn till elevens integritet men ändå uppfyller skollagens krav. 

GENOMFÖRA 

Alla som är involverade i arbetet med programmet 

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA 

- I samband med utvecklingssamtal eller, i vissa fall, tätare 

Rektor 

Fattar beslut om att avsluta åtgärdsprogram när det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt 
stöd. 
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* 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. 

 

Resultat av Områdesenkät 

 

Område Ht 2010 Ht 2011 Ht 2012 Ht 2013 
Korridor utanför H1 7 kryss 17 kryss 10 kryss 7 kryss 

Matsal 13 kryss 18 kryss 17 kryss 28 kryss 

Omklädningsrum 0 kryss 7 kryss 8 kryss 20 kryss 

Nedre datasal 3 kryss 5 kryss 6 kryss 6 kryss 

Ridhus 0 kryss 0 kryss 2 kryss 23 kryss 

Fritidslokal 3 kryss 13 kryss 7 kryss 4 kryss 

 

Analys: 

Årets områdesenkät visar på att eleverna upplever en klart större osäkerhet när det gäller hur 

det är i skolans lokaler. Skillnaden mellan klasser är stor och generellt kan man se av 

resultatet att elever i år 1 upplever risken större att bli utsatt för trakasserier eller kränkande 

behandling. Mot detta resultat kan ställas att antalet ärenden till Friends har varit mycket lågt, 

cirka fem stycken. Vissa åtgärder gällande miljön kommer redan vara vidtagna vid nya 

läsårets början och övriga åtgärder kommer att presenteras i den omarbetade Planen mot 

kränkande behandling och trakasserier. Exempel på åtgärder är duschdraperier i 

omklädningsrum, samtal om resultaten i de olika klasserna/inriktningarna, samt diskussion på 

Skolkonferens och med Friendsombud. 

 

Resultat för Enkät gällande trygghet och trivsel  

1. Jag trivs i skolan 

1                     1% 2                  5% 3                    32% 4                   62% 
Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

2. Jag trivs i klassen 

1                        1% 2                   5% 3                     30% 4                 64% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

3. Jag känner mig uppskattad av skolans personal 

1                       3% 2                    13% 3                     47% 4                   37% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
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4. Vi kan diskutera problem och bearbeta konflikter i klassen 

1                     8% 2                      15% 3                   51% 4                   26% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

5. Det finns elever på skolan som blir mobbade, utfrysta eller diskriminerade 

1                       23% 2                    41% 3                     29% 4                    7% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

6. Det finns någon vuxen på skolan som jag kan vända mig till om jag har problem 

1                      6% 2                     14% 3                      32% 4                     48% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

7. På min skola är det ok att vara från ett annat land 

1                      5% 2                     14% 3                      32% 4                    49% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

8. På min skola är det ok att vara homosexuell 

1                    6% 2                     20% 3                    31% 4                    43% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

9. På min skola är det ok att ha en avvikande uppfattning 

1                    4% 2                     13% 3                     43% 4                   40% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

10. Tjejer och killar behandlas lika på skolan 

1                       4% 2                    9% 3                      45% 4                     42% 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 

 

11. Jag har fått information om skolans arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering 

1                      5% 2                      13% 3                   31% 4                     51% 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 
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Analys:  

Resultatet visar att den stora majoriteten av eleverna trivs bra i skolan (94%) och i klassen 

(94%) (svar 3 och 4) . Likaså upplevs uppskattning från personalen som god. Alltför många 

elever, 36 % (svar 1 och 2) upplever att det finns andra elever på skolan som på nåt vis utsätts 

för mobbing och dylikt. Detta måste vi arbeta vidare med och också hitta ett sätt för elever att 

dela sin oro med någon från personalen. Som nämnts tidigare har skolan haft få 

mobbingärenden, men eleverna uttrycker ändå en känsla av att det finns elever som är utsatta 

för någon form av mobbing. Dialogen måste fortsätta i klassrummet och på 

utvecklingssamtalen gällande detta.  

I övrigt kan nämnas att liksom i områdesenkäten är svaren varierande från klass till klass och 

därför är det viktigt att klassföreståndare resonerar med sin klass om hur man kan tänka runt 

resultatet. 

 

Undersökning baserad på Brukarenkät från Jönköpings kommun 

Nedan redovisas resultaten från enkätundersökning för elever år 2 i gymnasieskolan samt 

samtliga årskurser på gymnasiesärskolan. Frågorna är utformade av Jönköpings kommun. 

Siffrorna redovisar andelen nöjda elever. 

 

Elever gymnasieskolan år 2: 

Svarsfrekvens 46 svar av 52 möjliga= 88% 

Siffran inom parentes anger förra årets resultat. 

 

Hur nöjd är du med din skola när det gäller: 

 

1. Lärarnas förmåga att engagera dig och skapa intresse    70% (75%) 

  

2. Att lärarna tror på dig och din förmåga att lära    76% (88%) 

 

3. att få dig att känna trygghet bland skolpersonalen    83% (88%)

  

4. Att få dig att känna trygghet bland skolkamraterna   83% (86%)

  

5. Att utveckla förståelse för att alla människor är lika mycket värda  78% (77%) 

 

6. Att ge dig samma möjligheter oavsett om du är man eller kvinna   85% (88%) 
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7. Hur personalen arbetar för en jämställd skola    78% (74%)

               

8. Att låta dig få vara med och bestämma hur du ska arbeta i skolan   63% (75%) 

 

9. Att ge dig förståelse för hur ditt sätt att leva påverkar miljön            74%(83%) 

 

10. Att ge dig information om miljöfrågor i världen                         67%(69%) 

 

11. Hur utvecklingssamtalen fungerar     85% (78%) 

 

12. Skolans lokaler      65% (72%) 

 

 

Analys: 

Generellt har nöjdheten sjunkit hos eleverna inom de områden som brukarenkäten tar upp. I 

de flesta fall är skillnaderna dock av så marginell art att inga slutsatser kan dras. På frågan 

som avser elevers möjlighet att vara med och bestämma (fråga nr 8) kan en anledning till 

resultatet vara att verksamheten belyst denna fråga genom fokussamtal utifrån 

Skolinspektionens besök under höstterminen 2013. På så sätt har det medvetandegjort 

eleverna på att det är ett område som skolan bör arbeta med. Under kommande läsår är 

avsikten att elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet ska öka markant. Glädjande är 

att fler är nöjda med hur utvecklingssamtalen fungerar.  

 

Elever  Gymnasiesärskolan 

Svarsfrekvens: 17 svar av 20 möjliga = 85% 

 

Hur nöjd är du med din skola när det gäller: 

 

1. Lärarnas förmåga att engagera dig och skapa intresse          82% (78%)  

  

2. Att lärarna tror på dig och din förmåga att lära           82% (94%) 

 

3. att få dig att känna trygghet bland skolpersonalen          100% (94%)

  

4. Att få dig att känna trygghet bland skolkamraterna           88% (94%) 

  

5. Att utveckla förståelse för att alla människor är lika mycket värda  82%(89%) 

 

6. Att ge dig samma möjligheter oavsett om du är man eller kvinna   71% (78%) 

 

7. Hur personalen arbetar för en jämställd skola   82% (61%)
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8. Att låta dig få vara med och bestämma hur du ska arbeta i skolan    71% (67%) 

 

9. Att ge dig förståelse för hur ditt sätt att leva påverkar miljön           88% (78%) 

 

10. Att ge dig information om miljöfrågor i världen                                   76%(67%) 

 

11. Hur utvecklingssamtalen fungerar                          94% (78%) 

 

12. Skolans lokaler     65% (78%) 

 

Analys: 

Gymnasiesärskolans elever är generellt mer nöjda än vid förra mätningen. Framförallt inom 

området miljö, jämställdhet och hur utvecklingssamtalen fungerar syns en tydlig ökning. Att 

samtliga elever upplever sig trygg med skolans personal är mycket glädjande! Verksamheten 

behöver utveckla området att öka elevernas upplevelse av att lärarna tror på deras förmåga 

samt tryggheten bland skolkamrater. 

 

3.7 Lokal Arbetsplan 

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

”anda” och kultur. Den ska vara ett levande dokument som ska kommuniceras med elever och 

vårdnadshavare. Våra nyckelord är ständigt närvarande och stödjer oss i arbetet mot en högre 

måluppfyllelse. Nedan redovisas exempel från läsåret 13/14som levandegör verksamhetens 

nyckelord.  

Kunskap 

Gymnasiearbetet genomfördes för första gången och eleverna fick uppvisa den kunskap de 

tillgodogjort sig under gymnasietiden.  

Ansvarstagande 

En delegation från skolan bestående av lärare och elever deltog kringarrangemangen vid 

UNESCO:s möte i Jönköping under våren, Gruppen hade också en guidad tur på skolan inför 

mötet där ledning för UNESCO deltog. Guidningen genomfördes på engelska.  

Helhetssyn 

På internatet arbetar fritidsledarna dagligen med ledorden och har utarbetat en plan för hur 

internatet ska vara en trygg och säker miljö för eleverna. Det som gäller på skolan gäller även 

på internatet. 
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Social kompetens 

Eleverna på Djurvården guidar besökare helger och lov på skolans minizoo.  

Självförtroende 

En av skolans avgångselever håller på egen begäran ett tal på examensdagen som fortfarande 

ger personalen gåshud. Hon poängterade vikten av att tro på sin förmåga och värdet av stöd 

från lärarna när tron vacklar.  

Initiativförmåga 

För fjärde året i rad hålls en UF-mässa vid jultid i skolans lokaler. Samtlig personal och elever 

ges möjlighet att besöka mässan som ger initiativförmåga ett ansikte. 

Analys: 

Verksamhetens nyckelord är viktiga och ger stöd och riktning om hur skolan ska anta 

utmaningar. Skolan har arbetat med att utveckla innehållet i orden under flertalet år och de 

kommer till liv genom aktiviteter som beskrivs ovan. 

 

 

3.8 Mål för 2013-2014 

 
                 Målet uppnått                 Målet delvis uppnått Målet ej uppnått 

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 

Analys: 

Betyg: se 3.2 

Närvaro: Metod för att beräkna detta utarbetas. 

Vuxenutbildning: Några kommuner har hört av sig och tycker det verkar intressant. Vi jobbar 

vidare på detta. 

Uppdragsutbildning: Arbetsförmedlingen ger oss nytt hopp med ett öppnat anbud gällande 

gröna utbildningar. Ansökan 16 juni. Yh öppnar också och ska vara inne i september. 

Effektivisera jordbruket: Skolutvecklingschef utreder hur samordningsvinster kan hittas 

mellan de två naturbruksskolorna i länet. Verksamheten har inte tagit del av resultat för detta 

än. Kartläggning är genomförd. 
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Perspektiv: Kund 

Mått verksamhet Mål verksamhet 

_________________________________________________________________________________________ 

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 

  

Analys: 

All mat tillagas på skolan - Verksamheten behöver stöd i denna viktiga fråga från staben på 

Regional utveckling. Frågan är ständigt aktuell och verksamheten mottar frågor från elever, 

vårdnadshavare och besökare om anledningen till att så inte är fallet. 

Grön rehab- projekt tom 2015 

Djur i vård och omsorg – särskilt uppdrag till enskild lärare utdelat under läsåret 13/14. 

Åtgärder vilande på grund av tidsbrist. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 

Analys: 

Andelen medarbetare som trivs på skolan är tillfredsställande men är under ständigt 

förbättringsarbete.  

Hälsofrämjande arbete har visats genom punktinsatser under läsåret som exempelvis 

erbjudande om massage på arbetsplatsen, möjlighet att få besöka kulturevenemang 

subventionerade, deltagande i motionslopp. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Perspektiv: Ekonomi 

Mått verksamhet Mål verksamhet 

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

Ökad avtalstrohet  Ökad kunskap om inköp 
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3.9 Skolinspektionens besök 

Resultat 

Skolinspektionens helhetsbedömning var att skolan bedriver en verksamhet som i hög grad 

knyter an till de inriktningar utbildningen omfattar. Att skolan uppmärksammat svårigheterna 

att bedöma kunskaperna eleverna har tillskansat sig under APL men att ett förbättringsarbete 

har initierats. Vidare att elevernas inflytande över i synnerhet undervisningens innehåll 

behöver förstärkas vilket också kan förbättra eleveras intresse och förståelse för vissa ämnen 

och därigenom deras möjlighet att nå högre resultat. Eleverna på såväl naturbruksprogrammet 

som gymnasiesärskolans program för skog, mark och djur upplever skolan som en trygg miljö 

vilket även gäller skolans internat.  

Gällande bedömning av APL samt elevers inflytande och delaktighet i undervisningen fick 

skolan förelägganden. Skolans åtgärder för att åtgärda påtalade brister skulle redovisas innan 

30 januari vilket också gjordes. Åtgärderna godkändes och tillsynsärendet lades därmed ned.  

 

Analys: 

Verksamheten har under de senaste åren kämpat med en allt svårare ekonomisk situation 

orsakad av stora fasta kostnader och ett minskat elevantal. Samtliga ansvariga för 

kostnadsställen gör ett gediget arbete i att förhålla sig sparsamma och effektivisera i stor 

utsträckning. Noggranna uppföljningar med därtill noggranna prognoser har visat sig stämma 

med stor exakthet. Den ekonomiska medvetenheten är hög och en transparent information är 

mycket viktig.  

___________________________________________________________________ 

 

Perspektiv: Förnyelse 

Mått verksamhet Mål verksamhet 

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

Förstärkning och modernisering av 
skolans varumärke. 

  

 

Analys:Ledningsgruppen föreslår att vi utformar en enkät riktad till vårdnadshavare med 

fler frågor vi behöver få svar på (frånvaro, studieresultat, kontakt med skolan etc.) skickas i 

höst till år 1 och 2 till vårdnadshavare. 

 

Analys: 

Ledningsgruppen på skolan föreslår att vi utformar en enkät riktad till 

vårdnadshavare med fler frågor vi behöver få svar på (frånvaro, studieresultat, 

kontakt med  skolan etc.) skickas i höst till år 1 och 2 till vårdnadshavare. 
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Analys 

Då skolinspektionens inspektörer sammanfattade sitt besök med orden ”ni har en mycket väl 

fungerande verksamhet” känns det förstås roligt att arbeta vidare med skolans utveckling. De 

förelägganden som skolan fick var inte obekanta och vi ser därför dessa som en draghjälp i att 

göra vår verksamhet än bättre. 
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4. Åtgärder för förbättring läsåret 2014-2015 

4.1 Förutsättningar för verksamheten 

 IT: 

Fortsatt dialog med It-enheten avseende driftsäkerhet och underhåll. Långsiktig plan för 

skolans IT-frågor. Målsättningen är att hela verksamhetens nyttjande av IT ska ske i 

Landstingets regi.  

Ansvarig: Johan Gustafsson Åtgärdat: 150618 

 

Utredning och implementeringsplan utifrån befintlig forskning och andra skolors erfarenheter 

gällande införande av ”en till en ”-undervisning.  

Ansvarig: Johan Gustafsson Åtgärdat: 150618 

 

 Fastigheter: 

Inventering av renoveringsbehov och underhåll i samråd med sakkunniga på anläggningarna. 

Denna överlämnas till Landstingsfastigheter och en renoveringsplan utarbetas. 

Ansvarig: Malin Bergland och Johan Karlsson. Åtgärdat: 140912 

 

Återinföra regelbundna möten med Landstingsfastigheter där syftet med mötet är tydligt. 

Ansvarig: Malin Bergland Åtgärdat: 140915 

 

Synergisystemet används i fastighetsfrågor och en gränsdragningslista som gäller utkrävs.  

Ansvarig: Johan Karlsson. Åtgärdat: 140915 

 

 Närvarande skolledning: 

Skolledningen kommunicerar vad man menar med närvaro i verksamheten. Exempelvis: äta i 

matsalen, förlägga möten och samtal till anläggningarna,  låta dörren till arbetsrummet vara 

öppen för att på så vis fånga upp spontana besök och frågor från personal och elever,  ha en 

god tillgänglighet på mail och telefon, fika på anläggningarna, besöka lektioner, ställa frågor 

och visa intresse för det som händer i verksamheten. Uppmuntra initiativ från medarbetare till 

medverkan från skolledningen vid redovisningar eller dylikt. 

Ansvarig: Skolledning Åtgärdat: 150618 
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 Bibliotek och upphållsrum 

Utarbeta en tidsplan för uppförande av uppehållsrum och för förnyelse av bibliotek. I mån av 

ekonomiska medel även påbörja beskrivna projekt. 

Ansvarig: Malin Bergland. Åtgärdat: 150618 

 

4.2 Kunskapsmål 

 Ökad närvaro: 

Fokusintervjuer med lärargrupper om metoder för att höja närvaron (exempelvis  mentor på 

heltid, attitydförändringsarbete) genomförs under hösten.  

Ansvarig: Malin Bergland Åtgärdat: 141219 

 

Utarbeta rutiner för uppföljning av elever som sjukanmäler sig frekvent.  

Ansvarig: Malin Bergland Åtgärdat: 141130 

 

Översyn av boendekontraktet och hur vi ska förhålla oss till elever med hög frånvaro och 

internatboende.  

Ansvarig: Johan Gustafsson Åtgärdat: 141130 

 

Utarbeta metoder för att mäta förbättringar i närvaron. 

Ansvarig: Eva-Lena Liljedahl Åtgärdat: 141130 

 

 Förstelärare: 

- Stödja lärarna i lärlagen med syftet att lära av varandra.  

- Arbeta med materialet ”Undervisning på yrkesprogram” i lärargruppen. Samtliga läser och 

diskuterar den. Både i storgrupp och i lärlagen. 

- Presentera olika forskningsbaserad aktuell litteratur som lärlagen väljer att fördjupa sig 

utifrån sina behov inom projektet ”högre måluppfyllelse i gröna miljöer” och sen delar med 

sig av till andra på Pedagogiskt forum. 

- I övrigt som tidigare uppdrag. 

Ansvarig: Anna Rosén Åtgärdat: 150618 

 

Arbeta för att utöka antalet förstelärare. 

Ansvarig: Malin Bergland Åtgärdat: 150330 
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 Pedagogiskt ledarskap  

- Förtydliga vad som avses med inlämnad planering. Ordet lektionsplanering byts 

ut mot studiehandledning/kursplanering/den översikt av kursen som eleverna får ta del av. 

- Följer upp att samtliga lämnar in efterfrågat material. 

- Tydliggöra att det innebär större möjlighet för skolledningen att se mönster, vad 

skolan står för i ett pedagogiskt perspektiv, öka känslan av att lärare inte är ensamma. Öka 

transparensen och hitta goda exempel. 

- Tydligare kommunicera och ge feedback på inlämnade dokument för att nå en 

pedagogisk och didaktisk dialog med enskild lärare. 

Ansvarig: Skolledning Åtgärdat: 150618 

 

4.3 Gymnasiearbetet 

 Att utifrån utvärdering och styrdokument revidera och omarbeta policy för hur 

detta ska genomföras. 

Ansvarig: Skolledning Åtgärdat: 141219 

 

4.4 Situationen för elever i behov av särskilt stöd 

 Tekniska hjälpmedel 

Förteckning upprättas över vad som finns, hur det används och vem som ansvarar. Denna 

läggs upp på Fronter. Revidering av förteckning vid förändringar. 

Ansvarig: Ann Awes 140930 

 

Elever som har behov av ett tekniskt hjälpmedel ska skyndsamt få detta efter rekommendation 

av specialpedagog och beslut av skolledning. 

Ansvarig: Ann Awes Åtgärdat: 140930 

 

4.5 Normer och värden 

 
 Tydlighet 

Tydliggöra vart elever ska vända sig om man känner oro för en kamrat. 

Ansvarig: Friendsteamet Åtgärdat: 141001 
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 Information 

Informera och kommunicera hur skolan arbetar mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

Ansvarig: Malin Bergland Åtgärdat: 141001 

 

 Planen mot kränkande behandling och diskriminering revideras 

Ansvarig: Malin Bergland Åtgärdat: 140915 

 

4.6 Åtgärder utifrån skolinspektionens besök 

 Ökat elevinflytande och delaktighet i undervisningen 

Utarbeta en policy för hur ovan ska fungera på Tenhults naturbruksgymnasium. Denna 

presenteras för samtlig personal efter förankring i skolkonferens och samverkansgrupp. 

Ansvarig: Johan Gustafsson. Åtgärdat: 141015.  

 

 Bedömning APL 

Säkerställa att APL är undervisning, inte praktik. Att denna utgår från olika 

programfördjupningskurser och därför är bedömningsbar utifrån kursernas respektive 

kunskapskrav. Inriktningarna utarbetar vilka kunskapsmål, del eller hel kurs, som ska ingå i 

respektive APL-period och säkerställer rutiner att elever och handledare på APL-platserna vet 

vilka mål som ska nås under berörd period. Inriktningarna ansvarar för att elever får sådana 

APL-platser att uppställda mål kan nås. APL-utvecklare från skolverket genomför utbildning 

med berörda lärare för att starta processen. 

Ansvarig: Inriktningslärarna. Åtgärdat: 141001 

 

4. 7 Övriga åtgärder för utveckling 

 Samverkan mellan lärare 

Samverkan mellan lärare uppmuntras både gällande innehåll i kurserna och att lära av 

varandra. Tid för detta ges på Pedagogiskt forum och på Samverkanstid. På Fronter lägger 

lärare ut vad man vill samverka om gällande kurserna och i lärlag diskuterar man pedagogiska 

och didaktiska frågor.  

Ansvarig: Förstelärare Anna Rosén och skolledning Åtgärdat: 150618 
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 Introduktionsveckor 

År 1 börjar sin utbildning med fyra veckor på sin inriktning i syfte att eleverna ska få mycket 

kontakt med sin inriktning från början. All undervisning för år 1 förläggs till inriktningarna. 

Ansvarig: Johan Gustafsson Åtgärdat: 140819 

 

 Yrkes- och resursveckor 

Vid APL-perioder införs yrkes- och resursveckor för årskullar som är på skolan. Syftet att är 

att öka elevernas yrkesmässighet och frigöra tid för kurser eleverna saknar godkända betyg i. 

Ansvarig: Johan Gustafsson Åtgärdat: 140819 

 

 Lärtid i kurserna 

Lärtiden förläggs till kurserna och lärare kommunicerar med elever och skolledning hur den 

hanteras. 

Ansvarig: Lärare Åtgärdat: 150618 

 

 Examensmål i kurserna 

Examensmål tydliggörs i utbildningen på kursnivå och undervisningen ska anknyta till 

examensmålet och den inriktning eleven har valt. 

Ansvarig: Lärare Åtgärdat: 150618 

 

 APL-samordnare 

Med hjälp av medel från Skolverket har skolan tillsatt en APL-samordnare som under 

höstterminen ska arbeta med att förbättra APL för elever i behov av särskilt stöd. APL-

samordnaren stödjer också utvecklingsarbetet gällande APL i stort. 

Ansvarig: APL-samordnare Eva Johansson Åtgärdat: 141219 

 

4.8 Mål i balanserat styrkort 14/15 

 

Styrkort 2015 Kundperspektivet 

Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 

Ett attraktivt och varierat 
utbildningsutbud med hög 
kvalitet, anpassat efter 
befolkningens och 
arbetsmarknadens behov 

Behovsanalyser som ger 
underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning 

Antal förstahandssökande 
kvinnor och män i förhållande 
till antal utbildningsplatser 
(gymnasieskolan) 

≥1,0 sökande per 
utbildningsplats 
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Verksamhetsmål Mått Målvärde 

Öka måluppfyllelsen  90 % av eleverna inskrivna på 
naturbruksprogrammet ska nå 
gymnasieexamen (= godkända betyg i 2 
250 poäng. Följande kurser ska vara 
godkända: sv1, ma1, eng5, biologi 1, 
entreprenörskap och naturbruk samt 
gymnasiearbete)  

  

  

Öka närvaron Under utredning hur detta ska mätas   

Bedriva vuxenutbildning Minst två inriktningar med 2x15 
heltidsstuderande minst ett år 

  

Utveckla stödverksamheter inom 
befintliga resurser 

Intäkt 100 000   

Styrkort 2015 Processperspektivet 

Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 

Eleverna ska slutföra sin utbildning Utbildningsinnehåll anpassat till elevens 
behov 

Andel studerande kvinnor 
och män som slutför sin 
utbildning 
(gymnasieskolan) 

≥95% 

Hållbar miljöutveckling 

1. Servera mat med ökad andel 
ekologiska livsmedel, både 
avseende volym och kostnad. 
(2013-2016). 
För fisk gäller MSC. Minska 
andelen tillsatser och använd ej 
genmodifierade produkter i maten. 

2. Erbjuda enkla koncept för resfria 
möten (2013-2016) 

3. Kontinuerligt arbeta med 
utfasningsprodukter och se till att 
sådana produkter inte köps in. 
(2013-2016) 

4. Inventera riskfyllda produkter och 
riskbedöma användningen i den 
egna verksamheten samt att vidta 
åtgärder vilket är lagstadgat och en 
del av det generella arbetet med 
kemikalierisker. (2013) 

5. Minska matsvinnet genom klok 
resurshushållning i 
livsmedelskedjan (2013-2016) 

6. Bidra till att öka konsumtionen av 
kultur för att motverka 
miljöbelastande materiell 
konsumtion och ge möjlighet till ett 
hållbart innehåll av den 
ekonomiska tillväxten(2013-2016). 
Mått, se kundperspektiv. 

7. Öka kompetensen i hur man brukar 
jordbruk och skog på ett 
klimatsmart sätt (2014-2016) 
 
 
  

 
 
 

Klimatsmart Landsting 
 

Minskade 
koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor (basår 2012) 

≤-10 
procent 

Klokt resurstänkande Andelen 
materialåtervunnet avfall 
av totala mängden, 
inklusive biologisk 
behandling 

≥60 procent 

Sund livsmiljö Antal särskilt farliga 
kemiska produkter i 
verksamheten (basår 
2013) 

minskat 
antal 

Andel inköpta ekologiska 
livsmedel av den totala 
livsmedelskostnaden 

≥30 procent 
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Kostnadseffektiv upphandling Rätt beteende Avtalstrohet inköp ≥90 procent 
av alla 
inköp 

Verksamhetsmål Mått Målvärde 

Tillagningskök maten tillagas på skolan   

Grön rehabilitering permanent verksamhet     

 

Styrkort 2015 Medarbetarperspektivet 

Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 

Delaktiga, kompetenta 
och friska medarbetare 

Attraktiv arbetsplats Andel medarbetarsamtal ≥90 procent 

Andel med dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan 

≥90 procent 

Andel sjukfrånvaro ≤3,5 procent 
(kvinnor ≤3,7% 
och män ≤2,3%) 

Andel frisknärvaro, högst 5 dagars 
sjukfrånvaro 

>66 procent 

Andel nyanställda chefer som under året har 
deltagit i introduktion, utbildningar och 
utvecklingsprogram 

100 procent 

Verksamhetsmål Mått Målvärde 

Dialog av god kvalitet sker mellan 
medarbetare-medarbetare, chef-medarbetare 

    

God samverkan mellan lärare     

  

Styrkort 2015 Ekonomiperspektivet 

Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 

Verksamheten ska 
kännetecknas av en god 
ekonomisk hushållning på 
såväl kort som lång sikt. 

Verksamheten ska 
kännetecknas av hög 
produktivitet och 
effektivitet 

Organisationsutveckling för ökad produktion 
och effektivitet  

    

Kunskap om prestations- och kostnadsutfall Kostnadsökning, 
kostnad per elevvecka 
(gymnasieskolan) 

Inte högre än 
index 

Ekonomi i balans, 
ekonomiskt resultat 

≥ 0 

Verksamhetsmål Mått Målvärde 

brett engagemang för ekonomi och dess inverkan på verksamheten bland 
medarbetare 

  

  

Styrkort 2015 Förnyelseperspektivet 

Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 

Organisation och individer 
som utvecklas i takt med 
nya krav 

Kompetensutveckling av 
personal för att möta framtida 
krav och kvalitet i skolan 

Andel lärare med ämnes- och pedagogisk 
behörighet (gymnasieskolan) 

≥90% 

Ständig förnyelse Lärande och förnyelse Andel genomförda förbättringsarbeten som 
påvisar koppling och resultat till övergripande 
målområden 

≥75% 

Verksamhetsmål Mått Målvärde 

God samverkan med den gröna näringen     
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5. Beslut och ansvariga för kvalitetsredovisningen 

 
Ansvariga för Kvalitetsredovisning är rektor Malin Bergland och programrektor Johan 

Gustafsson 

 

Tenhult 2014-08-29 

 

 
Malin Bergland   Johan Gustafsson 

Rektor                                                                           Programrektor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


