
Utvärdering av läsårets fokusområden  
Vilka områden har ni arbetat med i utvecklingsplanen? 
-Mentorskap 
-Måluppfyllelse 
-Skolans värdegrund 
 
På Tullängsgymnasiet har vi haft mentorskapet som ett gemensamt fokusområde och under 
läsåret 21-22 har vi inom ramen för Innovatören reviderat och diskuterat den 
uppdragsbeskrivning som finns.  
Inom programmet har vi arbetat med att få systematik i de delar av mentorskapet som handlar 
om att följa upp elevernas resultat och utveckling genom att utveckla ett digitalt verktyg som 
tydliggör nödvändig information. 
 
Måluppfyllelsen är relativt god om vi ser till andelen gymnasieexamen och vi ser att vårt arbete 
med att förbättra mentorskapet också ger avtryck när det gäller måluppfyllelsen. Arbetssättet gör 
att vi snabbt kan se om en elev riskerar att inte nå målen. Ytterligare förbättringar kan göras när 
det gäller måluppfyllelsen i enstaka kurser. 
 
Arbetet med vår värdegrund har inneburit att tryggheten på programmet är hög och att eleverna 
upplever att personalen på skolan arbetar bra för att främja trygghet (89%). 81% av eleverna 
uppger att de känner till likabehandlingsplanen jämfört med 73% totalt i gymnasieskolorna. 
 
 
 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
Andelen elever med gymnasieexamen är hög och arbetet på programmet präglas av ett stort mått 
av individualiseringar och anpassningar som hjälper eleverna att nå målen. Vi fortsätter arbetet 
med att förtydliga för eleverna hur deras studier går och mentorskapet fyller en viktig funktion i 
detta arbete. 
Fokusområde 1: Mentorskapet – fortsatt inplementering av uppdragsbeskrivningen och fortsatt 
utveckling och användande av vårt digitala verktyg.  
 
För att ytterligare öka måluppfyllelsen både när det gäller andelen gymnasieexamen och 
resultaten i enskilda kurser fortsätter arbetet med att förbättra våra lärmiljöer.  
Fokusområde 2: Måluppfyllelse – fortsatt arbete med strukturer och lärmiljöer och fortsatt 
arbete med systematiska elevuppföljningar. 
 
Vi har fortsatt arbetet med vår värdegrund och med att öka tryggheten och studieron på 
programmet och här har vi även fortsättningsvis ett viktigt arbetet att göra. Arbetet med att 
värdegrundsfrågor måste fortsätta och stärkas tillsammans med proffessionerna i elevhälsan.  
Fokusområde 3: Trygghet och studiero – systematiskt arbete tillsammans med elevhälsan. 
Återkommande diskussioner i arbetslagen för att nå en ökad samsyn när det gäller strukturer och 
ordningsfrågor. 
 
 
 
 

Undervisningens kvalitet  
Under våren 2022 inleddes ett arbete för att medvetandegöra vikten av en fungerande lärmiljö 
och ett tydligt lektionsupplägg. Samtliga lärare på Tullängsgymnasiet deltog i en studiedag 
tillsammans med Helena Wallberg på temat lektionsdesign. Arbetet med detta kommer att 
fortsätta under läsåret 22-23 för att konkretisera hur det kan se ut i vår vardag.  

En strävan finns efter att öka samverkan mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen 
för att tydliggöra en helhet och den röda tråden i utbildningen. Inför det här året har en 
förändring i organisationen gjorts som innebär att två lärare med gymnasiegemensamma ämnen 
är närmare knutna till arbetslaget genom mentorskap och ett uppdrag som utvecklingsledare. 
Förhoppningen är att de organisatoriska förutsättningarna ska bli bättre för denna samverkan.   

I de regelbundna elevuppföljningarna finns möjlighet att lyfta de anpassningar som behöver 
göras både på grupp- och individnivå.  

 

Trygghet och studiero 
Andelen elever som anser att det är arbetsro på lektionerna ligger på samma nivå som för 
kommunen som helhet men vi kan konstatera att det är också ett lägre resultat än 2021. Utifrån 
detta resultat behöver vi göra ytterligare undersökningar och analyser för att se i vilka 
sammanhang man upplever att det brister. Är det i samband med tid i verkstad? I samband med 
gymnasiegemensamma ämnen? Vi behöver också ta med i beräkningen att resultatet från 2021 
kanske inte är att betrakta som typiskt eftersom eleverna då till stor del var på skolan i små 
grupper.  
 
Som kollegium behöver vi arbeta ytterligare med att nå en samsyn runt det arbetsklimat vi vill 
uppnå. Det gäller både lektionsstrukturer med tydlighet, utmanande och motiverande 
arbetsuppgifter och generella ordningsregler.  
 
För att nå en ökad systematik i arbetet med att främja tryggheten och studieron på programmet 
behöver vi komma vidare från åtgärdande insatser till att främja och förebygga. Inför läsåret 22-
23 finns regelbundna tider inlagda i läsårsplanen där elevhälsan tillsammans med 
lärare/mentorer kommer att arbeta runt värdegrundsfrågor i klasserna. Målet är att det ska vara 
ett tätt samarbete som blir naturligt för eleverna snarare än någon enstaka temadag. Ytterligare 
en aspekt av detta är att stötta mentorer i detta viktiga arbete och uppnå en likvärdighet i 
innehållet i de frågor som diskuteras.  
 

 
Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
Under stor del av 2021–2022 har elevhälsan på programmet inte varit komplett. Från februari -
22 finns samtliga funktioner på plats och arbetet med att tydliggöra roller och systematisera 
arbetet är pågående.  

Ärendegången till elevhälsan är en sak som behöver förtydligas ytterligare. I dagsläget kommer 
ärenden in på olika sätt och till olika funktioner vilket innebär en risk att frågor faller mellan 
stolarna. Det kan även råda viss oklarhet i vilken typ av frågor/ärenden som hanteras av mentor 
och när det är aktuellt att lämna vidare till elevhälsan. Detta bör kunna åtgärdas relativt enkelt 
genom ett förtydligande av de rutiner och uppdragsbeskrivningar som finns.  

För att stärka det främjande och förebyggande arbetet har tid avsatts i läsårsplanen där 
elevhälsans personal har möjlighet att arbeta med elevgrupper tillsammans med deras 
lärare/mentorer.  
 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för VVS- och fastighetsprogrammet 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 95 95 . 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

91   77   

Andel elever som känner sig trygga på programmet 96   94   

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

87   85   

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

94   87   

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 89   85   

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

Samlad analys av programmets resultat 
Kunskapsresultat 
Andelen elever som avslutat med gymnasieexamen har sjunkit från 100% till 95%. I det här 
fallet betyder det att en elev inte nådde målen för examen och orsakerna i just det fallet är väl 
kända i arbetsgruppen.  

Vi kan tydligt se att andelen elever som upplever att de får möjlighet att visa vad de kan under 
läsåret har sjunkit från 94% till 87%. Att resultatet är sämre det här året än föregående måste vi 
ta med oss i planeringen av lektionsupplägg och examinationer. En tänkbar förklaring till det 
sämre resultatet skulle kunna vara att eleverna under föregående läsår med anpassningar utifrån 
pandemin, var på skolan i mindre grupper och på så sätt fick mer riktad tid med läraren.   

Vi kan se att vi ytterligare kan förbättra på vilket sätt vi presenterar och förklarar kunskapsmålen 
i våra kurser. Önskvärt är naturligtvis att samtliga elever känner till målen och kraven för att 
säkra måluppfyllelsen. Formuleringarna i våra styrdokument behöver förtydligas och 
konkretiseras för eleverna både för att de ska förstå vad som förväntas och krävs av dem men 
även för att de ska känna motivation att gå framåt. 
 
För att systematiskt kunna följa elevernas väg mot målen har vi under året fortsatt utveckla våra 
verktyg för elevuppföljning. Varje klass har stående tider enligt ett rullande schema där berörda 
lärare, specialpedagog och rektor träffas för att se över studieresultat och generell skolsituation 
för eleverna. Till hjälp finns ett överskådligt digitalt verktyg för dokumentation. Under läsåret 
har detta sätt att dokumentera testats för åk 1 med gott resultat och under kommande läsår 
kommer det att användas för samtliga klasser.  
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