
Utvärdering av läsårets fokusområden  
Fokusområden i utvecklingsplanen har under läsåret varit: 

• Mentorskap och Närvaro 
• Balans 
• Undervisning och lärande 

 
Vi har väl fungerande rutin att följa upp alla frånvaro genom att varje elevkontaktas vid 
varje frånvarotillfälle och att samråd med rektor, elevhälsa och mentor genomförs vid 
upprepad frånvaro. Samtalsstöd för att öka motivation erbjuds av mentor och lärarassistent.  
 
Psykolog och specialpedagog har genomfört utbildning och workshop på arbetslagstid. 
Utbildnings fokus är ledarskap i klassrummet och att utveckla kunskap hur lärare kan 
påverka klassrumsklimat och de processer som sker bl.a. i studiegrupper. Insatsen syftar till 
att skapa en reflekterande kultur där lärandet på lektioner analyseras och att 
undervisningens kvalitet därigenom förbättras. 

Centralt är att utveckla analysen av lärandet i undervisningsnära processer. Kort innebär 
detta att vi strukturerat undersöker undervisning utifrån det vi vet, det vi inte vet och att vi 
därigenom delar erfarenheter samt ökar vår gemensamma kunskap. EH inkl. Rektor och 
utvecklingsledare leder detta arbete tillsammans med lärarna. Vi utvärderar elevers lärande 
genom resultatanalys, då lärare utvärderar lärandet som sker i klassrummet på grupp och 
individnivå. Verksamhetsspråket utvecklas och läraktiviteter prövas och visar på likheter 
och skillnader mellan retorik och praktik.  Verksamhetens fokus ändras från individers 
svårigheter till att utveckla programmets undervisningsproblem och lärandemiljöer. 

 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
 
Rudbecksgymnasiets vård och omsorgsprogram håller hög kvalitet. Alla elever som önskar så, 
har arbete efter avslutade studier och eleverna rekyteras direkt av sina senaste APL-platser. 
Lärarna har en hög komptens i sina ämnen och en stark vilja att utveckla samarbeten som gynnar 
elevers lärande. Vi har en hög grad av stolthet och nöjdhet bland elever och lärare på 
programmet. 
 
Lärare som gemensamt planerar och utvärderar undervisningen möjliggör kloka pedagogiska val 
och leder till skolframgång. Det är viktigt är att utveckla fortsatt samarbete kring stöd och 
anpassningar på gruppnivå och fokusera på att utveckla undervisningsnära processer.  

 
Elevhälsan på Rudbecksgymnasiet rutiner för att följa upp resultat är inte ännu anpassade till 
yrkeprogam. Rutiner att följa upp elever som har fått F i kurser innebär att elever får ett sent 
stöd och att antalet elever som behöver individuella lösningar är för högt för att resurserna som 
är tilldelade för programmet ska räcka till. 

Hälften av elever på programmet har SVA vilket gör att språkutvecklande och likartade 
lektionsstuktur och undervisningsstrategier gynnar måluppfyllelsen. 
 
Arbetet med att utveckla programmet bl.a genom Vård och omsorgscollege men också utifrån 
nya styrdokument kommer att fortgå. Speciellt intressant är det att se hur nya riktlinjer för 
betygsättning påverkar förhållandet mellan bedömning av teoretiska och praktiska moment i 
utbildningen.  
 
Kommande fokusområden: 
 

1. Undervisningen och ledarskap 
2. Studiero och god närvaro 
3. Utveckling av programmet 

 

Undervisningens kvalitet  

Vård och omsorgsprogrammet har en ny programstruktur och under kommande läsår behöver 
vi forstätta arbetet med att utveckla och implementera det nya, parallellt med att eleverna i år 3 
läser enligt den gamla programstrukturen. 
Lärarna påbörjat arbetet med språkutvecklande arbetssätt och mer likartade strukturer 
lektionsstukturer vilket har gynnat elever som tidigare haft vårt att nå mål pga. språkliga 
svårigheter.  

Undervisningens kvalitet och elevers resultat har lyfts i arbetslaget på arbetslagstid och 
tillsammans med EH i resultatanalysmöten. Dessa möten syftar till att förändra 
klassrumspraktiken så att lärare planerar, följer upp undervisningen gemensamt och lär av 
varandra samt att elevers behov kartläggs tidigt.  

Arbetslagets lärare har i högre grad samplanerat undervisning blanda annat genom gemensamma 
temaveckor till exempel Drömboendet där teori och praktik vävs samman. Tematiskt arbete 
kopplat till framtida yrkesroll möjliggör infärgning inom flertalet ämne. 

Elever har möjlighet att få stöd i sitt lärande av lärare vid två extra lektioner i veckan s.k. 
studiestödstid. I dialog med mentor planeras stödet. Detta stöd används i hög utsträckning 
frivilligt av elever i år 1 medan elever i år 2 och 3 behöver mer planerat stöd för att närvara. 

Mentors roll har utvecklats under året och blivit mer likvärdig. Detta genom att arbetslaget 
prioriterat att arbeta med mentormappen och samplanerat mentorstiden. Lärarassistent finns på 
progammet och arbetar bla med frånvaro kartläggningar samt att varje dag ringa frånvarande 
elever. Detta underlättar mentorernas arbete med att främja närvaro. Vi behöver utveckla rutiner 
då mentor forfarande har hela anvaret för eleven och att uppdragen samverkar i högre grad än 
tidigare. Systematiskt arbete och våra rutiner har gynnat elevernas närvaro och att vi vet vad som 
ligger bakom skolfrånvaro. God skolnärvaro är den viktigaste faktorn för skolframgång och vi 
behöver öka vår kunskap kring hur vi organiserar stöd för elever med porblematisk 
skolfrånvaro. 

Trygghet och studiero 

Origoenkät visar att 57 % av elever upplever arbetsro på lektioner. Mentorer har i maj kartlagt 
vad eleverna menar är arbetsro. Att elever använder lektionstiden optimalt till lärande är en 
definition av arbetsro. Det upplevs att en del av lärandet sker i form av beting och eget ansvar 
till exempel i studiegrupper. Det innebär att en del skolarbete behöver läggas utanför lektionstid 
detta då man har svårt att utnyttja lektionstiden. Elever menar att lärare gör olika och uttycker en 
önskan om mer lärarledd undervisning och mer likvärdiga lektionsupplägg. Detta är extra viktigt 
för elever som är flerspåkiga. Elever menar att de störs av att andra elever pratar och rör sig i 
klassrummet. Studiegrupper som sitter i samma klassrum stör varandras arbetsro. 

Vi har en hög andel elever främst i år 3 som upplever hög oro för sitt skolarbete. Detta kan bero 
på att lärare varit frånvarande men också på organsiering av undervisning att eleverna i år 3 
behöver vara klara med sin utbildninga före APL dvs  i vecka 13. Vi har en elevgrupp som är 
studiemotiverade och som vill ha mycket höga betyg för att direkt efter gymnsiet söka vidare till 
universitet vilket medför stress och för vissa många omprov. Vi behöver under kommande läsår 
hitta pedagogiska vägar för att minska andelen omprov i kurser, detta då det skapar stress för 
både elever och lärare. 
Dialogforum har ersatts med att rektor träffar hela klassen på mentorstid. APL gör att elever 
inte alltid kan delta i råd eftersom de är schemalaggda utan hänsyn till yrkesprogram. 
 
Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 

En stor del av elevhälsans arbete och kompensatriska insatser utförs av personal i arbetslaget av 
mentorer och lärarassistenter. Vi har arbetat med att bygga samarbetsstrukturer mellan 
arbetslagets lärare och personal i elevhälsan bl.a. har specialpedagog och psykolog haft en 
utbildning (5 tillfällen) om lärares ledarskap och klassens gruppsammansättning. Under året har 
vi tagit fram nya resultatuppföljningsrutiner (EHM). Detta för att möjliggöra tidigt stöd  
dessutom ser vi att det behövs fler tas fram fler åtgärdsprogram. 

Under året har ett till närmare samarbete med speciallärare elever och undervisande lärare 
utvecklats. Det stödet till elev och klassen har möjliggjort en förändrad undervisningspraktik 
vilket lett till att elever inte mörkat svårigheter utan fått större självtillit att klara skoluppgifter. 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för Vård och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet 

Årets resultat 
ÖREBRO KOMMUNS RESULTAT, ANDEL 
(%) 

2021 2022 
T P F T P F 

Andel elever med examen  96 95 96 96* 95* 96* 
Andel elever med examen inom tre år 71 69 73 .. .. .. 
Andel elever med examen inom fyra år  77 76 79 .. .. .. 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

80 83 78 76 80 73 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 93 93 93 93 94 93 

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

81 84 79 81 82 81 

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

88 89 87 87 88 87 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 53 65 43 55 67 45 

 
PROGRAMMETS RESULTAT, ANDEL (%) 2021 2022 

T P F T P F 
Andel elever med examen 78 82 75 97 100 96 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

69   57   

Andel elever som känner sig trygga på programmet 97   82   

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

80   78   

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

80   84   

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 60   41   

 
* Prognos ** Om uppgiften baseras på färre än 10 elever visas en prick (.) *** Om uppgift saknas visas två prickar (..) 

Samlad analys av programmets resultat 
Kunskapsresultat 

Vård och omsorgsprogrammet har markant ökat måluppfyllelse från 78% 2021 till 97 % 2022. 
Detta kan delvis förklaras av att endast nationella elever antas och att vi minskat antal antagna 
elever (till max 32). Detta kan också förklaras av ett närmare samarbete mellan lärare i 
arbetslaget, förändrade rutiner för resultatuppföljning och att vi erbjudit riktat stöd i form av 
extra lektion till de elever som behövt det. Majoriteten av elever är flickor varför analys mellan 
kön är missvisande, ungefär hälften av eleverna på VO läser SVA. 

Analys av resultat visar att engelska 5 är ett hinder för examen. Elever som inte klarat kursen 
har utöver studiestödstid erbjudits på 40 minuter extra lektion i vecka och prövning. Detta har 
inte varit tillräckligt för täcka de kunskapsluckor som elever haft och för att nå kunskapskrav.  

God närvaro är en framgångsfaktor för att nå kunskapskrav i kurser. De elever som har 
problematisk frånvaro tenderar har lägre måluppfyllelse och behövde extra stöd för att nå 
kunskapskrav. Flertalet elever lyckas väl under APL men har svårare att slutföra teoretiska 
uppgifter. Detta kan självklart betor på tidsbrist detta då flertalet har arbeten vid sidan av sina 
studier men också på det sätt vi har organiserat undervisningen. Under kommande läsår tänker 
vi fortsätta det arbete vi påbörjat med att utveckla undervisningens kvalitet, till mer 
kursövergripande tematisk undervisning och att utveckla mentorsroll samt ledarskapet i 
klassrummet. 

Vård och omsorgsprogrammet är ett mycket litet arbetslag vilket gör att lärare från andra 
program har undervisat kurser. Dessa lärare har inte deltagit i arbetslagets arbete för att utveckla 
och anpassa undervisning så att alla elever lyckas. Detta har starkt påverkat elevers resultat i 
exempelvis psykologi. 
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