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1. Uppdrag 
Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som regleras i 
skollag, läroplan, gymnasieförordningen och andra statliga styrdokument samt i 
Örebro kommuns styrdokument. 
 
Gymnasieskolornas huvuduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå 
målen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller 
vidare studier. Alla ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt både kunskapsmässigt och socialt. 
 
Gymnasieskolorna ska också bidra till utveckling av kommunfullmäktiges mål 
som framgår av gymnasienämndens verksamhetsplan med budget. Varje rektor 
redovisar i programmets kvalitetsrapport sina resultat för programmet samt 
åtaganden och utvecklingsaktiviteter utifrån dessa. Kommunfullmäktiges mål har 
i kvalitetsrapporten sorterats utifrån tre av läroplanens områden: 
 

• Kunskap 
• Normer och värden 
• Elevernas ansvar och inflytande 

 
Läroplansområdet rektors ansvar ses som ett övergripande målområde som ingår 
i hela kvalitetsrapporten. Resterande områden i läroplanen, utbildningsval – 
arbete och samhällsliv samt bedömning och betyg ingår i denna kvalitetsrapport 
under området kunskap.  
 
Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden som redovisas i denna 
kvalitetsrapport utifrån kunskapsresultat och resultat i elevenkät för 2020. 
 
Gymnasienämnden kommer under 2020 att prioritera arbetet med måluppfyllelse 
med betoning på genomströmningen, det vill säga andel elever som tar sin examen 
inom tre och fyra år. Det sistnämnda för att få med de elever som av olika 
anledningar behöver mer tid på sig att uppnå examen. Det inkluderar även de elever 
som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram. Två politiska prioriteringar 
utöver detta är av extra vikt. Dessa är insatser mot droger på våra skolor samt 
insatser för ökad psykisk hälsa.   
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2. Kvalitet 
Vi definierar att kvalitet i skolan är när eleverna ges förutsättningar att nå målen 
för utbildningen. De skall ges stöd och stimulans så att de når så långt som 
möjligt i sitt lärande och i sin sociala utveckling (Elevernas lärande och personliga 
utveckling, Skollagen 3 kap § 3).  
 
Vi arbetar inom gymnasieskolan i Örebro kommun med tre huvudområden för 
att alla våra ungdomar skall lyckas.  

 
Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete, som handlar 
om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med 
frågeställningarna var är vi?, vart ska vi?, hur gör vi? och hur blev det?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LÄRANDE BEMÖTANDE
 

FRAMTIDS-
KOMPETENS 
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3. Förutsättningar för verksamheten läsåret 
2020/2021 
 
Förutsättningar i korthet  

Antal lärare/100 elever                                12 

Antal klasser 6 
Antal inriktningar 3 
Antal behöriga lärare 12 

Antal lärare med legitimation 10 
Antal förstelärare 1 

 
Naturbruksprogrammet har under läsåret 20/21 haft 116 elever fördelade över 
tre årskurser. Eleverna på naturbruksprogrammet kan gå en av tre inriktningar. 
Det finns Djur, Lantbruk och Skogsbruk.  
 
Inriktning djur omfattar djurvård, hund och häst. Profil häst lägger störst vikt på 
kunskapen om hästar. Man kan välja att utbilda sig mot ridsporten alternativt mot 
travsporten. Eleverna får den grundläggande teoretiska och praktiska 
kompetensen inom de två sporterna på skolan, samt under sina APL-perioder i 
stall runtom Sverige.   
 
Profil hund leder till en bred djurskötarutbildning då det finns en fördjupning i 
hundkurser. Eleverna har möjlighet att ta med sina egna hundar till skolan. 
Eleverna har möjlighet att under årskurs 3 läsa lärlingsspår.   
 
Profil djurskötare riktar sig mot sällskapsdjur med möjlighet att fördjupa sig inom 
djurparksdjur eller lantbruksdjur. Skolan erbjuder ett stort antal djurarter för att 
ge eleverna möjlighet att få en grundläggande färdighet i skötsel, 
hälsoundersökning, beteendeiakttagelse och avlivningsteknik. Under årskurs 3 har 
eleverna möjlighet att läsa lärling.   
 
Inriktning Skog erbjuder profilerna skogsmaskinförare och skogsvårdare. Elever 
och personal ansvarar för att bruka de ca 500 ha skog som omgärdar 
verksamheten. Eleverna får sin grundläggande yrkeskompetens genom övning 
med skolans egna maskiner och under APL-perioder hos skogsägare. De elever 
som läser skogsvårdare arbetar mot ett mer tätortsnära skogsbruk. Tredje året 
finns möjlighet att läsa lärling. 
 
Inriktning Lantbruk utbildar eleverna mot ett arbete med växtodling, maskiner 
och lantbruksdjur. Kvinnerstagymnasiet har en egen mjölkkobesättning om ca 90 
mjölkkor. En areal av ca 200 hektar åkermark brukas samt ca 100 ha betesmark. 
Under årskurs 3 har årets elever varit lärlingar. Under läsåret har avvecklingen av 
skoljordbruket påbörjats.  
 
Det går även att läsa naturvetenskaplig breddning som i stort sett innebär att 
eleverna får dels en yrkesexamen dels får ökad behörighet till universitetet och 
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högskola.  
 
Eleverna ges möjlighet till inflytande via klassråd som sker med regelbundenhet 
samt genom elevrådsmöten med rektor. Det finns också mentorssamtal samt 
utvecklingssamtal där elever kan uttrycka sina tankar och åsikter som 
undervisning samt arbetsmiljö på skolan i stort.  
 
Personalen på Kvinnerstagymnasiet uppgick 20/21 till 51. Utöver den 
tillsvidareanställda personalen kom även ett antal personer in och arbetade på F-
skatt. Undervisande personal har bestått av 11 lärare som undervisar i 
gymnasiegemensamma ämnen och undervisar både elever på 
naturbruksprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet, 11 yrkeslärare 
samt 11 instruktörer på NB, som utöver sitt ansvar för lant- och skogsbrukets 
produktion och djurens dagliga omvårdnad, även handleder eleverna i de 
praktiska momenten av utbildningen. Därutöver finns även 2 resurspedagoger 
tillgängliga för framför allt elever i årskurs 1. Lärare och instruktörer är fördelade 
i arbetslag. Det finns ett arbetslag för gymnasiegemensamma ämnen, häst, 
djurvård, lantbruk samt skog. Dessa arbetslag leds av en utvecklingsledare. 
 
Antalet legitimerade lärare uppgår till 10 och är fördelade till framförallt 
gymnasiegemensamma arbetslaget och djurvård. Hälften av yrkeslärarna är 
behöriga lärare men har inte sökt legitimation av olika skäl. Övriga yrkeslärare är 
obehöriga men har en gedigen praktisk yrkeskännedom. Möjligheten att gå VAL-
erbjuds. Under läsåret har en gymnasiegemensam lärare läst VAL på Karlstad 
universitetet.  
 
Rektor samt två planerare har ingått i skolans ledningsgrupp tillsammans med 
50% administratör. Det finns också en elevhemsföreståndare och en fritidsledare 
som har haft hand om de elever som kunnat bo på skolan under pandemin. På 
skolan arbetar också tre lokalvårdare.   
 
 
Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och 
studie- och yrkesvägledare samt det utökade elevhälsoteamet vilket inkluderar 
skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsoteamets uppdrag är att arbeta 
förebyggande och främjande i trygghetsfrågor samt att delta och bidra i övrigt 
utvecklingsarbete. Elevhälsoteamet träffas en eftermiddag i veckan och besöker 
därutöver arbetslag 2 - 3 gånger per termin.  
 
Elevhälsoteamet arbetar utifrån detta när elever i behov av stöd uppmärksammas: 
När rektorn har fått information om att en elev på skolan kan vara i behov av 
särskilt stöd är det rektors ansvar att se till att en utredning påbörjas skyndsamt.  
Den utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att 
ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i 
skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. 
Elevhälsoteamet, och då specialpedagog, har en viktig roll i arbetet med 
utredningar.   
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Studie- och yrkesvägledaren erbjuder eleverna individuella samtal under hela 
läsåret, särskilt i samband med det individuella valet, högskoleprovet, vid byte till 
andra inriktningar eller program samt vid ev reducering eller förlängning av den 
individuella studieplanen. Studie- och yrkesvägledaren förmedlar även en kontakt 
mellan Ung Arena vid det Kommunala Aktivitetsansvaret och de elever som av 
olika anledningar väljer att avbryta sin skolgång 
 
Verksamhetsförändring 2021 
Under läsåret har skolans personal förberett sig inför verksamhetsförändringen 
som träder i kraft ht 2021, vilken innebär att eleverna ska läsa sina 
gymnasiegemensamma ämnen på Karolinska gymnasiet i centrala Örebro och 
sina yrkeskurser antingen på Kvinnerstaområdet eller hos externa lantbrukare. 
Risk- och konsekvensanalyser och en kontinuerlig dialog mellan 
Kvinnerstagymnasiet, FUFA förvaltningen och politiker har funnits med som en 
röd tråd under hela processen.  
 
Under våren 2021 visade det sig att rektor NB sagt upp sig och ny rektor hela 
naturbruksprogrammet kom att bli rektor NA från Karolinska gymnasiet. Det 
som från början egentligen rörde gymnasiegemensamma lärare och delar av 
elevhälsan kom nu att omfatta alla lärare på olika nivåer. Arbetet med 
verksamhetsförändringen fortsätter läsåret 21/22.  
 

4. Resultat i korthet läsåret 2020/2021 
Resultat i korthet Programmets 

resultat 
2021 
 
Procent % 

Programmets 
resultat 
2020 
 
Procent % 

Örebro kommun 
resultat 2021 
 
 
Procent % 

Örebro kommun 
resultat 2020 
 
 
Procent % 

 T M K T M K T M K T M K 
Andel avgångselever 
med examen: 

 
82 

 
90 

 
74 

 
78 
 

 
58 

 
94 

 
93 
 

 
93 

 
94 

 
93 
 

 
93 

 
93 

Genomströmning  
(andel med examen 
inom tre år) * 
 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 
 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

Genomströmning  
(andel med examen 
inom fyra år) ** 
 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

1. Andel elever som 
känner till 
kunskapsmålen i de 
olika 
kurserna/ämnena 
 

 
 

79 

 
 

87 

 
 

76 

 
 

85 

 
 

89 

 
 

83 

  
  

81  

  
  

84  

  
  

79  

 
 

81 

 
 

83 

 
 

82 

9. Andel elever som 
anser sig få 
möjligheter att visa 
vad de kan och vad 
de lärt sig 

 
 

84 

 
 

87 

 
 

84 

 
 

91 

 
 

91 

 
 

91 

  
  

88  

  
  

91  

  
  

87  

 
 

87 

 
 

88 

 
 

86 
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16. Andel elever 
som anser att det är 
arbetsro på 
lektionerna 
 

 
 

80 

 
 

80 

 
 

80 
 

 
 

79 

 
 

80 

 
 

78 

  
  

80  

  
  

83  

  
  

78  

 
 

73 

 
 

76 

 
 

72 

17. Andel elever 
som känner sig 
trygga på 
programmet  
 

 
 

90 

 
 

83 

 
 

93 

 
 

94 

 
 

91 

 
 

96 

  
  

93  

  
  

93  

  
  

93  

 
 

92 

 
 

92 

 
 

92 

19. Andel elever 
som sällan känner 
oro inför skolarbetet 
 

 
55 

 
77 

 
44 

 
60 

 
80 

 
46 

  
 53  

  
 65  

  
 43  

 
55 

 
68 

 
44 

Frånvaro ***             
Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 
* Gymnasieelever med examen inom 3 år alla program, exklusive IM, andel (%) 
** Gymnasieelever med examen inom 4 år alla program, inklusive IM, andel (%)  
*** Andel elever med minst 10 % ogiltig frånvaro 
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5. Resultat och analys läsåret 2020/2021 
 
5.1 Kunskaper  
Läsåret 20/21 har präglats av pandemin. Detta har lett till att elevernas frånvaro 
varit hög. Då karaktärsämneslärarna befinner sig nära eleverna i undervisningen 
har det varit viktigt att vara hemma vid sjukdom och testa sig. Utöver detta 
skedde distansundervisning i över en månad. Det har gjort att många elever har 
haft hög frånvaro men den har berott på många olika saker. Från februari månad 
skedde närundervisning i grupper och efter påsklovet -21 skedde närundervisning 
för alla klasser. En del klasser befann sig på sina lärlingsplatser större delen av 
vårterminen -21.  
 
Andelen elever som tog yrkesexamen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 90 % 
av pojkarna fick yrkesexamen medan bara 74% av flickorna lyckades med samma 
sak.  
 
Då det varit pandemi genomfördes endast nationellt prov på hösten -20. Detta 
skedde i engelska 5, svenska 3 och engelska 6. Eleverna i svenska 3 och engelska 
6 klarade provet och resultaten låg inom parametrarna för deras slutbetyg. I 
engelska 5 var det fler som misslyckades med provet men de elever som inte 
klarade sig har fått sin kurs i engelska förlängd för att klara betyg under 
vårterminen -21. När det kommer till IT-verktyg tycker 90% att lärarna använder 
sig av det.  
 
 
Många elever på Naturbruksprogrammet anger att de har fått bra stöd av 
elevhälsoteamet. Hela 80 % känner att de har fått stöd under läsåret. Andelen 
elever som känner sig oroliga inför skolarbetet ligger på 56%. Skolans studie- och 
yrkesvägledning anser 69% fungerar bra.  
 
Andelen elever som känner till examensmålen ligger på 72 % och andelen elever 
som känner till kunskapsmålen ligger på 79%. Elever som känner att de får 
fortlöpande information ligger på 78% och 70% av eleverna anser att lärare 
förklarar på vilka grunder de sätter betyg.  
 
Så få som 80 % av eleverna anser att de inte får det stöd de behöver av lärare i 
undervisningen. 
 
 
 
Resultat 
 
Att frånvaron varit ett problem under året kan nog mycket hänga samman med 
att eleverna själva anser sig ha tappat motivationen. Många elever tyckte 
distansundervisningen var svår och därför tog ledningen ett aktivt beslut om att 
ha närundervisning efter påsklovet -21. Trots detta var frånvaron hög och det 
gäller att börja om till läsåret 21/22.  
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Andelen elever som tog yrkesexamen ökade från 74,3% till ett genomsnitt på 
82 %. Det är framför allt flickorna som hade svårt att nå i mål. Dessa var dock 
kända sedan tidigare och trots insatser från lärare, mentorer och elevhälsoteam 
samt föräldrar nådde inte alla i mål. Det är väl dokumenterat kring orsakerna till 
detta. Ibland händer det att elever som kommer in med F i någon av de 
examensgrundande ämnena har svårt att nå examen.  
 
Majoriteten av eleverna känner att både elevhälsoteamet och studie- och 
yrkesvägledningen har fungerat under läsåret. Många elever på framför allt 
naturbruksprogrammet har haft kontakt med elevhälsoteamets medlemmar under 
många år. Mentorskapet är minst lika viktig som en länk mellan elev, förälder och 
annan lärare.  
 
 
Analys 
 
Det är svårt att göra en tydlig analys efter ett år som har präglats av snabba beslut 
och lika snabba lösningar. De elever som behöver särskilt stöd och som har en 
NPF-diagnos har mentors arbete varit viktigt. Det har dessutom visat sig att 
eleverna anser att de inte får den hjälp av lärare som de behöver. Det har varit 
svårt att hjälpa de elever som behöver fysisk kontakt med lärare. Där har inte 
lärare räckt till oavsett hur man jobbat.  
 
Trots att vi genomfört lovskolor vid två tillfällen under året samt erbjudit annan 
stödtid för elever har inte detta räckt till. Motivationen hos eleverna sjönk under 
vårterminens distansundervisning och trots att vi arbetat med att vara tydliga blev 
det för svårt för en del elever. Trots täta uppföljningar via mentor blev det för 
svårt att följa undervisningen. Mycket av distansundervisningen skedde i realtid 
och innebar att eleverna kopplade upp sig mot lärare via Teams. Det är ändå inte 
samma som att sitta i ett klassrum med lärare i samma rum.  
 
 
5.2 Normer och värden 
 
 
Resultat  
 
Det går att utläsa av enkäten att 91 % av alla elever känner till ordningsreglerna 
och 82% känner till skolans trygghetsplan.  
 
Det visar sig att 78% tycker att det är arbetsro på lektionerna. Det är en procent 
lägre än tidigare.  
 
Det är många som känner sig trygga på skolan. Hela 89 % känner sig trygga och 
även om målet är 100 känns det bra. Det har samtidigt ökat med en hel 
procentenhet från året innan.  
 
Många elever känner sig också respekterade och väl mötta av personalen och det 
visar 91% av alla elever. 88 % av alla elever anser att de har någon de kan vända 
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sig till med problem.  
 
Analys 
 
Skillnaden i svaren ligger inom en eller två procentenheter. Att eleverna känner 
sig trygga och bemötta med respekt är viktigt. Därför känns det bra att den 
siffran är hög men också att många elever känner att de har någon att prata med 
om så behövs. Under läsåret har lärargruppen arbetat mycket med att se på 
grupper hur de fungerar. Det handlar mycket om att bli bemött på rätt sätt för att 
en elev ska klara av att gå i skolan en hel dag. Många av eleverna på 
naturbruksprogrammet har inte alltid gått i helklass och behöver få stöd och hjälp 
att klara av sin skolvardag. Dessutom har mycket pengar satsat på att dela 
grupper i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta för att kunna ge mer kunna 
nå högre måluppfyllelse.  
 
Att många elever känner till ordningsreglerna säger ganska mycket om arbetet 
bakom studiero. Ordningsreglerna har en stor betydelse i arbetet med studiero. 
Bland annat ingår att eleverna ska lämna in mobilerna och även att störande 
beteende får konsekvenser.  
 
Trots att många känner till ordningsreglerna är det ändå 78% som inte tycker att 
det är arbetsro på lektionerna. Vad detta beror på är svårt att säga. Det kan vara 
många skäl till detta. En orsak kan vara, som ovan nämnt, elever som inte är vana 
att gå i helklass kan tycka att mycket stör. Det är också viktigt att komma ihåg att 
arbetsro också involverar struktur, planerad lektion, kontinuitet och syfte med 
undervisningen. Ofta ligger fokus på yttre omständigheter som mobiler och 
tystnad. Därför har lärargruppen börjat att prata om tydliggörande pedagogik. 
Det är ett område vi hållit på med tidigare men det är alltid bra att påminnas sig 
om vad det innebär och dessutom sker alltid en viss förflyttning i personalen och 
nya lärare tillkommer.   
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5.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Utifrån resultatet från frågor i elevenkäten rörande påverkan, inflytande och 
ansvar gör rektor en analys av dessa vilket redovisas nedan.  
 
Ex. på frågor i elevenkäten vilka rör påverkan, inflytande och ansvar. 

• 3. Andel elever som anser att de kan påverka undervisningens planering, 
genomförande och uppföljning (innehåll) 

• 4. Andel elever som anser att de kan påverka arbetssätt och arbetsformer i 
undervisningen (arbetssätt) 

• 24. Andel elever som anser sig nöjda med hur de kan påverka skolans 
verksamhet (via olika forum, t.ex. Klassråd och programråd). 
(arbetsmiljö) 

 
 
Resultat 
 
Andelen elever som anser de kan påverka undervisningen (planering, 
genomförande och uppföljning) är 71 %, i jämförelse med 68% som motsvarar 
hela kommunens svar. Det samma gäller att kunna påverka arbetssätt och 
arbetsformer i undervisningen. Här ligger årskurs 1 och 2 högre än årskurs 3.  
 
När det kommer till elever som är nöjda med hur de kan påverka via klassråd och 
programråd är siffran 61%. Vi kan också urskilja en skillnad mellan eleverna i 
årskurs ett och eleverna i årskurs två och tre. I årskurs ett och tre är siffrorna 
höga medan det i årskurs två sjunker till 44 %.  
 
Analys 
 
Att eleverna känner att de kan påverka undervisningen är bra och känns också 
som ett litet lyft då det varit pandemi. Kanske är det så att lärarna ändå försökt att 
göra uppgifter som passar eleverna eller låtit dem styra och fundera kring 
examination på andra sätt. Det har skett inspelade redovisningar, muntlig 
komplettering, val av ämne som gör att det kanske känts som att man blivit hörd 
på. Många elever har också fått frågan om stöd speciellt. När vi började ta in 
elever för stöd i januari och februari 2021 var det på en individnivå som frågan 
skedde och man kunde tacka nej till erbjudandet.  
 
Treornas svar är mer förbryllande och det kan finnas flera orsaker till detta. Den 
enda förklaringen är att eleverna i trean anser sig mer av experter och inte alltid 
tycker att de ska behöva ge upp maskiner, göra upprepande övningar eller behöva 
göra stalltjänst. De har också haft mindre val för att nå betyg i gymnasiearbetet 
eller yrkesexamen detta år på grund av pandemin. Det har stängt några vägar 
vilket kanske har gjort dem besvikna. Att påverka tredje part i form av APL-
värdar är inte alltid lätt och det är svårt att tvinga småföretagare att ta emot 
elever. 
 
Det genomfördes en viss mängd klassråd och programråd, eller möte med rektor 
som det kallades. Här sticker årskurs 2 ut ganska rejält. Orsaken till det kan vara 
att de elever som svarat i årskurs två genomlevt två omgångar ren 
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hemundervisning och dessutom inte varit i fokus under någon av dem. Båda 
gångerna låg fokus på årskurs 3 och deras slutbetyg. Det kan säkert ha påverkat 
deras syn på påverkansgrad.  
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6. Fokusområden läsåret 2020/2021   
 
 6.1 Fokusområde 1    
  
Ökad skolnärvaro   
  
Fokusområdets bakgrund och motiv   
  
Från att under två års tid ha lyckats minska den ogiltiga frånvaron från 4 % till 2 
% tog kurvan en helt annan vändning och steg till 4 % ogiltig frånvaro under 
läsåret 2019/2020.    
  
Mål och förväntad effekt   
 
Sänka den ogiltiga frånvaron till 1 %. Fortsätta den nedåtgående kurvan som tog 
fel vändning under läsåret 2019/2020.   
  
Den förväntade effekten var gå ned mot tidigare års höjning till 4 % ogiltig 
frånvaro.   
  
Resultat   
  
Resultatet blev att den ogiltiga frånvaron ändå kom att landa över 1 %. Eleverna 
var hemma på grund av sjukdom och testning. En del elever har inte heller 
deltagit fullt ut i distansundervisningen.   
  
Slutsatser  
  
På grund av pandemin var eleverna hemma för testning och sjukdom. En del 
elever var även hemma på grund av annan sjukdom i familjen. Det har också 
varit svårt att nå vissa elever under distansundervisningen. Det nya 
frånvarosystemet skola24 har den nackdelen att det är svårt för lärare att gå 
tillbaka och ändra frånvaro som är äldre eller rapportera två veckor bakåt i tiden. 
Ibland blir det fel i hur APL-värdar rapporterar in frånvaro och då blir det fel i 
elevens rapport. Detta är en rutin som behöver ses över för att det ska bli rätt 
och för att elevens närvaro ska vara rättvisande.   
 
Det här fokusområdet hänger också tätt samman med frågan om trygghet i 
skolan. Då många nuvarande elever och 2021 års studenter har haft diagnoser 
inom NPF är ibland skolan svår att ta in. Elevhälsoteam tillsammans med mentor 
har planer för hur elever ska arbeta ha en god skolupplevelse men med pandemin 
har intryck och omständigheter gjort att det ibland varit svårt att vara i skolan. 
Det kan förklara en del av den höga frånvaron under läsåret 20/21.  
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6.2 Fokusområde 2    
  
Elever upplever att det är arbetsro under lektionerna     
  
Fokusområdets bakgrund och motiv   
  
Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna ligger på ett snitt på 71 
%. Det är för lågt, även om andel elever som upplever studiero under lektionerna 
har ökat från 64 % från läsåret 19/20. Mobilförbud, arbete med ledarskapet i 
klassrummet, konsekvenser om man stör både sin egen och andras studiero, har 
gett viss effekt, vilket visserligen är glädjande, men fortfarande inte är 
tillräckligt.    
  
Mål och förväntad effekt   
  
90 % av eleverna upplever att det är arbetsro under lektionerna. 100 % är 
eftersträvansvärt, dock ett orealistiskt mål.   
  
Den förväntade effekten av ökad studiero är att måluppfyllelsen ökar då mer tid 
kan läggas till att arbeta med uppgifter och följa med i undervisningen.   
  
Resultat  
  
I elevenkäten för läsåret 20/21 är svaret på studiero 78 % vilket betyder att det 
har ökat en del.   
  
Slutsatser  
  
Det fokus som är på ledarskap och konsekvenser samt mobilförbud leder framåt 
och ger lärare verktyg att agera i klassrummet. Det är också viktigt att lärare 
hänvisar till ordningsreglerna och att konsekvenser är viktiga. Det är samtidigt 
viktigt att belysa lektionsstrukturen och bemötande. En planerad undervisning 
och struktur är också en väg mot studiero. Det är även tydlighet och hur man 
kopplar tillbaka till elever. Därför har undervisande personal under läsåret arbetat 
med gruppdynamik och påbörjar ett arbete i tydliggörande pedagogik. Detta är 
inte för att göra likadant men för att minska mängden okända moment. Att 
fortsätta med detta arbete är viktigt.   
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6.3 Fokusområde 3    
  
Elever känner sig stimulerade till utveckling och lärande   
  
Fokusområdets bakgrund och motiv   
  
Elever som känner sig stimulerade till utveckling och lärande har ökat rejält i 
jämförelse med resultatet från föregående år (i parentes): år 1 – 71 % (59 %), år 2 
– 63 % (47 %), år 3 – 77 % (68 %). En ökning om dryga 10 procentenheter för 
varje årskurs, vilket mycket glädjande. Eftersom resultatet har ökat, gäller fortsatt 
arbete med formativt lärande, kollegialt lärande med ett övergripande paraply 
språkutvecklande arbetssätt för att få ett stabilt och bestående utfall.    
  
   
  
Mål och förväntad effekt  
  
90 % av eleverna känner sig stimulerade till utveckling och lärande.    
  
  
Resultat  
  
Tanken var att öka under året men generellt sett sjönk denna punkt till ett totalt 
resultat av 57%.   
  
Slutsatser  
  
En del av detta negativa resultat måste härledas till pandemin. Lärandet har under 
pandemin var repetitivt och all praktisk undervisning har inte kunnat ske. Det är 
viktigt att inte stirra sig blind på att utveckling och lärande enbart handlar om 
teoretisk undervisning utan om även om den praktiska undervisningen. De 
moment som vanligtvis genomförs praktiskt kom nu att ske teoretiskt då 
restriktioner gjorde det omöjligt att vara i skolan eller på sin APL-plats. Det kan 
ha påverkat känslan av att känna sig ostimulerad.  
  
Till det här utvecklingsområdet är det också viktigt att knyta fråga ”Jag har 
kunnat behålla lika hög grad av motivation för mina studier som tidigare”. Där 
svarar 40 % ja medan 60% inte känner så. Om motivationen har sjunkit är det 
också svårt att känna stimulans och lärande. Både lärare och elever kämpade med 
att få till undervisningen på bästa sätt.  
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7. Fokusområden för läsåret 2021/2022  
 
De prioriterade områdena och valda fokusområden bygger på en analys av 
enhetens resultat och beslut om utvecklingsområden i kvalitetsrapport för läsåret 
2020/2021. Resultat och slutsats av fokusområdena presenteras i kvalitetsrapport 
för läsåret 2021/2022.   

 
Fokusområde 1: Programutveckling Nya 
Naturbruk  
 
Bakgrund och motiv  
Kvinnerstagymnasiet är i en process där man, efter politiska beslut, under en 
treårsperiod ska omforma verksamheten och bli en del av Karolinska 
gymnasiet. Detta skapar nya möjligheter till utveckling, men riskerar också 
att orsaka otrygghet i verksamheten och hos medarbetarna eftersom läsåret 
2021/2022 kommer att innebära stora förändringar för de flesta i 
personalgruppen. Vårt uppdrag är att fortsätta erbjuda eleverna en kvalitativt god 
utbildning samtidigt som stora förändringar sker.  
  
Mål och förväntad effekt  
-Erbjuda god utbildning inom Naturbruk till gymnasieelever, både just nu och 
framåt.  
-Att hitta en tydlig struktur för elever och personal där Nya Naturbruk och 
samarbetet med Karolinska gymnasiet blir en naturlig del av 
Kvinnerstagymnasiet.  
  
Mål inriktning Häst  
  
-Att tydliggöra för elever den röda tråden i utbildningen som finns mellan de 
olika enskilda kurserna och även kopplat till den APL som eleverna har.  
  
-Att med de ovanstående punkterna öka tryggheten hos eleverna. Både den 
fysiska tryggheten på plats och trygghet i att veta vad som ska göras i 
utbildningen.  
  
Mål inriktning Lantbruk  
  
-Att främja samarbetet mellan utbildningen och näringen, för att kunna erbjuda 
eleverna många goda praktikplatser. Det kommer också ge våra elever bra 
förutsättningar för ett arbete efter examen. Yrkesråd kommer att hållas med LRF 
i samarbete med näringen.  
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Mål inriktning Skog  
  
- Att arbeta för ökad kontinuitet på personalsidan inom inriktningen. Detta kommer att 
påverka utbildningens kvalitet positivt och ge möjlighet att arbeta mer systematiskt med 
bland annat elevnärvaro.  
  
-Att ytterligare närma oss branchen, då det är där våra elever kommer att hamna efter 
avslutad utbildning.  
  
Mål inriktning Djurvård  
  
-Att eleverna ska känna att vi satsar på dem genom bibehållen kvalitet och 
engagemang, även om vi avvecklar. Positivitet ska genomsyra verksamheten.  
  
  
Globala målen (4)  
“säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet/…/för alla”  
  
  
  
Metod och genomförande   
För att fortsätta erbjuda en kvalitativt god utbildning behöver vi;  
-hitta hållbara strukturer för de delar som påverkar elevernas vardag positivt och 
hålla fast i dessa.  
-snabbt lokalisera delar som inte fungerar optimalt i samband med 
förändringsarbete  
-stärka inriktningarna i deras arbete framåt  
  
Uppföljning  
Uppföljning kommer att ske löpande i samtal med personal och elever.  
  

Fokusområde 2: Ökad närvaro  

 
Bakgrund och motiv  
Kvinnerstagymnasiet har under flera år arbetat för ökad närvaro. Efter att ha 
förbättrat resultaten har de återigen försämrats något, kanske utifrån förändrade 
krav och strukturer i samband med Covid-19 och smittspridningsrisker. Under 
kommande läsår behöver vi fortsätta, och eventuellt även uppdatera arbetet.  
  
Mål och förväntad effekt  
Minska andelen elever som inte klarar gymnasieexamen på grund av frånvaro.  
  
Skolverket/Skolutveckling (2021)  
”Skolan behöver arbeta systematiskt för att främja närvaro. I det arbetet är god 
lärmiljö och ett tryggt skolklimat är viktiga områden. För att veta om arbetet med att 
främja närvaron fungerar behöver skolan regelbundet granska och kartlägga den egna 
verksamheten. Kartläggningen och eventuella åtgärder ska genomföras utifrån kunskap 
om vad som främjar elevers lärande och utveckling.”  



18                     KVALITETSRAPPORT FÖR 2020–2021 
 

  
Metod och genomförande   
-Analysera tidigare metod och resultat  
-Eventuellt omforma tidigare arbete  
  
  
Uppföljning  
Löpnande i samband med frånvarorapportering och elevärenden.  
I samband med läsårsavslut.  
 

Fokusområde 3: Trygghet och studiero  

 
Bakgrund och motiv  
 
Utifrån resultat i origoenkäten kan vi se att trygghet och studiero är ett område 
som vi måste arbeta vidare med. I analysen av tidigare års resultat framgår att det 
finns en osäkerhet gällande vad det eleverna ger uttryck för egentligen står för. Vi 
behöver skapa oss en bild av detta för att komma vidare i arbetet.  
  
  
Mål och förväntad effekt  
  
Alla elever ska känna sig trygga i skolan och också uppleva att det är studiero på 
lektioner och i skolans lokaler.   
  
Skolverket/Skolutveckling (2021)  
”Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för 
utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever 
samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.”  
  
Metod och genomförande   
 
Förstelärare och specialpedagog kommer ett pass/månad, under konferenstid, att 
driva ett utvecklingsarbete kring värdegrund tillsammans med personalen. Här 
kommer specifikt frågor kring trygghet och studiero att ha en plats.   
  
  
Uppföljning  
 
I samband med utvecklingssamtal och elevenkät.   
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