
Utvärdering av läsårets fokusområden  
 
Vi har arbetat med följande fokusområden i utvecklingsplanen: 

1. 100% yrkesxamen 
2. Mentorskap 
3. Skolans värdegrund 

 
All personal fått möjligheten att lyssna till Anna Tebelius Bolin och hennes föreläsning om boken ” 
Vad varje pedagog bör veta- om hjärnan, inlärning och motivation”, samt ett utbildningstillfälle med 
Helena Wallberg och hennes sätt att arbeta med lektionsdesign och differentierad undervisning. Dessa 
två föreläsningar kommer vi att fortsätta arbeta med i respektive arbetslag under kommande läsår, och 
förhoppningsvis kunna öka både tryggheten och att vi även nästa år släpper iväg alla studenter med en 
yrkesexamen. 
 
Hela Tullängsgymnasiet har arbetat med fokusområdet mentorskap. Bland annat har ett dokument 
med information om vad som ingår i mentorskapet på Tullängsgymnasiet arbetats fram. I arbetet har 
alla skolans pedagoger, all personal i elevhälsan samt samtliga mentorer deltagit. Tanken är att göra 
mentorskapet mer likvärdigt över hela Tullängsgymnasiet. Ett sådant arbete tar tid, därför väljer vi att 
fortsätta med mentorskap som ett av våra fokusområden. 
 
På El-och energiprogrammet har andelen elever som anser att vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor 
ökat från 64% till 67%. Ökningen är liten men går ändå åt rätt håll. Vi hade förväntat oss en större 
ökning men vi behöver fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor på programmet. Vid en analys av 
orsakerna framkom att vi behöver bli mer explicita gällande dessa frågor. Det är inte säkert att alla 
elever kopplar det värdegrundsarbete som genomsyrar utbildningen med att aktivt arbeta med 
värdegrundsfrågor, vi behöver utveckla tydligheten. Arbetet med värdegrund-, likabehandling- och 
jämställdhetsfrågor har gett resultat men blir viktiga även kommande läsår. 
 
Vi ser att insatser som gjorts, exempelvis att skapa möjligheter för ett nära samarbete mellan arbetslag 
och elevhälsoteam, har stärkt programmets arbete med värdegrundsfrågor. För att arbetet med 
värdegrund skulle få en kickstart så bjöds en föreläsare inom HBTQI in till oss. Personalen hade fått 
önska  innehåll och fick med sig många lärdomar att använda sig av i mötet med våra elever. 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
Slutsatserna bygger på en sammanvägd analys de områden vi arbetat mot och leder 
naturligt fram till att vi även nästa läsår behöver fortsätta arbeta med samma tre 
fokusområden som under läsåret 21/22, d.v.s: 
 

1. 100% yrkesexamen 
2. Mentorskap 
3. Skolan värdegrund  

 
 
Trygghet, studiero och god närvaro ger goda kunskapsresultat, det känner vi till. Det betyder att 
trygga elever presterar bättre i skolan så vi behöver fokusera på att alla elever känna sig trygga hos oss. 
Trygghet kan skapas på många olika sätt, genom återkommande strukturer i undervisningen, goda 
relationer mellan lärare och elev, en grupptillhötighet och en känsla av att få vara som man är. 96% av 
eleverna på programmet känner sig trygga, vårt mål ligger på 100%. 
 
Vi har under ett par års tid arbetat mot målet 100%yrkesexamen, vilket också har gett resultat. Alla 
elever på programmet nådde målet vilket vi känner oss stolta över. Bra kan alltid bli bättre, och elever 
kan alltid lära sig mer så detta arbete behöver fortsätta. Vår förhoppning och förväntan är att vi även 
vid nästa läsårs slut har nått samma mål. 
 
Skolan strävar efter en likvärdighet i mentorsuppdraget, ett sådant arbete tar tid och behöver ständigt 
förfinas. Alla olika program, inriktningar och arbetslag har sina egna utvecklingsområden när det 
kommer till mentorskap, så inriktningen kommer att se olika ut beroende på vad lärarna har kommit 
fram till analysen av mentorskapet. 
 
 
Trots att vi under flera år haft goda kunskapsresultat och god kvalité på våra interna processer så 
behöver arbetet med värdegrundsfrågor, mentorskap och kompensatoriska insatser för elever som 
behöver det, fortsätta utvecklas. En förändring i hur betyg ska sättas har börjat gälla och behöver 
implementeras, detsamma gäller ändringar i  läroplanens inledande delar för gymnasieskolan. 
 
 
 
 

Undervisningens kvalitet 
Den omställning som elever och lärare gjorde när beslut om distansundervisning togs har såklart 
präglat undervisningen, främst i de gymnasiegemensamma kurserna. Det tog en tid innan både lärare 
och elever kände sig bekväma med att lektioner genomfördes digitalt samt att hitta fungerande 
undervisningsmetoder.  

54% av eleverna anger i skolenkäten att de har kunnat behålla lika hög grad av motivation för sina 
studier som innan pandemin vilket naturligtvis påverkar både resultat och den känsla av 
grupptillhörighet som vi vet är viktig för att lyckas bra i skolan. Många elever önskade att få sin 
undervisning på plats i skolan och ibland kunde vi tillgodose det önskemålet, bland annat genom att 
ett fåtal elever kunde vara i klassrummet när läraren hade lektion via Teams. Yrkeskurserna påverkades 
inte lika mycket av pandemin, då många moment, med lämpliga anpassningar, kunde genomföras i 
mindre grupper på plats i skolan eller på APL.   

Arbetet med extra anpassningar upplevdes som svårt i inledningen av distansundervisningen, då 
mycket stöd ges i form av anpassningar i klassrumsmiljön. Med tiden utvecklats och blivit riktigt bra, 
vilket kunskapsresultatet också visar. Lärarna på programmet gjorde en mycket god insats för att 
hjälpa och stötta eleverna! 

Viss fortbildning har under pandmin fått stå tillbaka, för att fokusera på grunduppdraget. Det vi har 
kunnat genomföra är interna utbildningstillfällen som rektor och elevhälsoteamet planerat. Bland 
annat har vi under läsåret arbetat med mottagade av nya klasser samt elevhälsoplanen och de rutiner 
kring stödinsatser i utbildningen som beskrivs i den. Detta har bland annat lett till att stödbehov hos 
elever upptäck i ett tidigare skede än innan. 
 
Trygghet och studiero 
Enligt skolenkäten så anser 88% av eleverna att de upplever studiero på lektionerna, vilket är en minskning 
om man jämför med året innan då siffran låg på 98%. Lärarna har uttryckt att det bland annat kan förklaras 
av en ökad sjukfrånvaro bland elever och personal med koppling till pandemin. För att komma tillrätta med 
studieron så kommer vi bland annat att informera om ordningsreglerna som gäller på skolan och varför de 
är viktiga att följa. Ordningsreglerna diskuteras på klassråd samt sektorsråd, där rektor och 
elevrepresentanter från klasserna deltar. En annan viktig del i att skapa studiero är att använda sig av 
återkommande strukturer, exempelvis, att läraren alltid styr placering och gruppindelning i klassrummet, 
men även att lärarna strävar efter att lektionerna ska se så lika ut som möjligt med agenda på tavlan med 
mera. 
Till nästa läsår kommer följande att gälla: Tydlig start av lektioner,  läraren styr alltid placering, grupp- och 
parindelningar samt att läraren skriver upp lektionens innehåll på tavlan. 

96% av våra elever känner sig trygga på vårt program enligt skolenkäten, tyvärr en minskning om man 
jämför med föregående läsår då siffran låg på 98%. Skillnaden är marginell, men målet är att 100% av 
eleverna ska känna sig trygga på programmet så arbetet med att identifiera orsakerna till att man inte känner 
sig trygg kommer att fortsätta. Det kan handla om både samtal i grupp och enskilda samtal med elev och 
vårdnadshavare kring trygghet. 

Mentors roll har utvecklats och förtydligats under läsåret och är en bidragande orsak till att de allra flesta 
eleverna faktiskt känner sig trygga. Lärarna på programmet har sina arbetsrum i nära anslutning till 
lektionssalar och verkstäder vilket gör att det hela tiden rör sig personal i korridorer, klassrum och andra 
utrymmen, vilket vi tror är bra för att sprida ett lugn bland eleverna. Under läsåret har en elevstödjare 
anställts på skolan. En del i elevstödjarens uppdrag har varit att finnas i skolrestaurangen när många elever 
äter samt att skapa relationer och trivsel i de utrymmen som många elever befinner sig i. Detta har varit 
uppskattat hos eleverna.  

Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
Elevhälsan har med regelbundenhet besökt arbetslaget. På dessa träffar har både frågor kring ledning och 
stimulans samt frågor om extra anpassningar diskuteras. Exempelvis har en träff handlat om de 
kompensatoriska verktyg som eleverna har tillgång till i sin elevdator, men även om hur man som lärare kan 
planera sin undervisning på ett sätt som gynnar alla elever. En annan träff har handlat om hur psykisk ohälsa 
kan visa sig i skolan och hur man kan förbygga stress med mera. Detta har fallit väl ut, och träffarna är något 
som vi kommer fortsätta med även under läsåret 22/23. Vad som även planerats under dessa träffar är hur 
respektive arbetslag kan arbeta med värdegrundsfrågor. 

Elevhälsoteamets analys visar att lärarna väntar för länge med att göra en anmälan till rektor när elever inte 
utvecklas i förhållande till kunskapskraven (betygskriterier from 1/7 2022), eller har en hög skolfrånvaro.  
Elevhälsan önskar komma in i ett tidigare skede. Därför har vi under läsåret implementerat skolans 
elevhälsoplan, samt fått ett närmare samarbete mellan lärare och elevhälsoteamet. Detta arbete kommer att 
fortsätta under kommande läsår. 

På en av inriktningarna har lärarna önskat ett samarbeta kring hur vi kartlägger elever med problematisk 
frånvaro. Detta arbete har utmynnat i ett stödmaterial som man som mentor kan använda sig av i samtal 
med elev och vårdnadshavare. Under nästa läsår kommer stödmaterialet användas och utvärderas och 
uppdateras om behovet finns. 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för El- och energiprogrammet på Tullängsgymnasiet 

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 100   100 100 100 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

98   88 88 90 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 98   96 97 90 

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

88   88 89 90 

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

94   89 90 90 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 75   75 75 80 

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

Samlad analys av programmets resultat 
Kunskapsresultat 
Den sammanvägda bedömningen av kunskapsresultaten är att vi har lyckats mycket 
bra! 100% av eleverna på vårt program tog yrkesexamen.  

El- och energiprogrammet på Tullängsgymnasier består av två inriktningar, elteknik samt dator- och 
kommunikationsteknik. Vardera inriktningen har sitt eget arbetslag. Arbetslagen är relativt små, 5-7 
pedagoger och de undervisar en klass i varje årskurs. Total på programmet har vi sex klasser. En av 
de primära anledningarna till att elevernas kunskapsresultat tror vi består i ett nära samarbete mellan 
elever och lärare, samt aktivt arbete med ledning och stimulans i klasserna. Alla lär känna varandra 
och gemenskapen är stark på respektive inriktning. Både elever och lärare bemöter varandra med 
respekt och samarbetet med vårdnadshavarna är väl fungerande. 

På inriktningen elteknik är vi en certifierad ETG skola. Skolorna får genom ETG-konceptet en 
kvalitetssäkrad utbildning som utgår från branschens krav och företagens behov. De elever som tar 
ETG-examen får ut sitt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. Alla elever 
på inriktningen tog ETG-examen, vilket är en ökning med 38% om man jämför med läsåret 20/21. 

Trots att alla elever lyckades få en yrkesexamen så kom vi vid analys av kunskapsresultaten fram till 
att vi behöver arbeta mer med att främja närvaro i några av klasserna. Vi vet att god närvaro är en 
framgångsfaktor och att fler elever skulle kunna nå högre kunskapskrav i de olika kurserna om de 
alltid var på plats i skolan. Vi vet också att det varit svårt för vissa elever att ställa om från 
närundervisning till distansundervisning och vice versa. Därför behöver arbetslagen tillsammans med 
elevhälsan arbeta vidare med att främja närvaro.  
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