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1

Sammanfattning
1. Lerums gymnasium fortsätter vara förstahandsvalet för Lerums ungdomar
och en attraktiv gymnasieskola dit många söker sig, även från andra
kommuner. Lerums gymnasium har enligt GR:s statistik högst söktryck av
alla kommuner inom GR. Lerum har 0,91 sökande per plats medan det i
GR totalt är 0,65 sökande per plats.
2. Lerums gymnasium når de sociala målen och ligger bland de främsta
kommunerna inom alla områden som mäts. Från en redan hög nivå har
resultaten ökat under 2012.
3. I de kunskapsmål som mäts med hjälp av indikator ligger Lerums
gymnasium i samtliga fall över riksnivån. Lerum når goda resultat i
jämförelse med GR: kommunerna och placerar sig i ett sammanvägt värde
på plats nummer två. Resultaten är generellt bättre för 2012 än 2011.
4. Lerums gymnasium har inte klarat av att anpassa kostnaderna i takt med
att intäkterna har minskat. Det breda och attraktiva utbudet av utbildningar
har ett pris och det är svårt att anpassa kostnaderna efter intäkterna och
samtidigt vara det givna förstahandsvalet för våra ungdomar. För att få en
budget i balans minskar nu gymnasiet personalstyrkan med cirka 20
personer. Detta medför bland annat att några utbildningar måste läggas
ner. Utbildningar med för få elever läggs ned. För att bevara bredden och
attraktiviteten över sikt innebär det också att lärarna måste undervisa mer.
Detta för att ersätta merparten av det arbete som idag görs av de lärare som
tvingas sluta.
5. Att så kraftigt göra en inbromsning när konkurrensen mellan
huvudmännen som erbjuder gymnasieutbildning är stenhård samtidigt som
antalet elever i gymnasieåldern kraftigt går och har gått ned innebär en stor
risk. Risken innebär att man kommer ut på ett sluttande plan där
varumärket Lerums gymnasium gradvis förstörs och att eleverna väljer
andra skolor. När denna nedåtgående trend väl startat tvingas man till
neddragningar som i sin tur gör att skolans utbud minskar och därmed
också attraktionskraften. Omvärldens försök avskräcker. Redan har ett
antal skolor tvingats lägga ned och fler lär följa. Lerums gymnasium är
inte där idag. Söktrycket är högt (se tabell 3) och resultaten är mkt goda.
Att då inte slå vakt om denna starka position medför en stor risk och på
sikt också ökade kostnader.
6. Om alla huvudmän bara tittar på sin egen verksamhet så kommer detta
med nödvändighet innebära att ett antal utbildningar kommer att läggas
ned. ”Only the fittest survive”. Detta kommer då äventyra likvärdigheten
och tillgång på utbildning för våra ungdomar i Lerum när vissa
utbildningar inte längre finns kvar eller bara på någon enstaka plats inom
GR. Det innebär att frågan är större än Lerums gymnasium, det blir en
regional fråga.
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7. Efter en kartläggning av hur ungdomarna tänker vid sitt val av gymnasium
blir det tydligt att valet av program går före valet av skola. Detta leder till
att strategin om den attraktiva gymnasieskolan med ett brett utbud av
program och inriktningar är en riktig strategi. Om/när utbildningar
försvinner från Lerums gymnasium kommer också eleverna att försvinna.
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2

Vision

Lerums gymnasium ska vara en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i
regionen och vara det självklara första alternativet för ungdomarna i Lerum.
Lerums gymnasium ska vara en gymnasieskola för alla där varje elev ges
möjlighet att lyckas med sin utbildning.
Varje elev som lämnar Lerums gymnasium ska göra det rak i ryggen, med tro på
sig själv, sin egen förmåga samt med respekt och tolerans för andra.
Varje elev ska vara väl förberedd för yrkesliv eller vidare studier.
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Konkurrenssitu
uationen o
och en de
emografis
sk utman
ning

Leerums gym
mnasium harr som ambbition att ha
h ett brett och attrakt
ktivt utbud av
prrogram ochh inriktning
gar. Detta i syfte att vara
v
det giv
vna förstahhandsvalet för
f
unngdomarna i Lerum meen att ocksåå locka till oss
o elever från andra koommuner.
3..1

Skälen
n till detta är
ä tre:

1. Ur ettt lokalt med
dborgarpersppektiv är deet viktigt attt kunna erbjjuda plats
inom kommunen
ns gymnasieeskola när så önskas.
pektiv är dett viktigt att så långt dett är möjligt kkunna
2. Ur eleevens persp
komm
ma in på sittt förstahanddsval då det ökar förutsättningarnaa att lyckas
med sin
s utbildnin
ng. Vi vet aatt motivatio
on är en fram
mgångsfakto
tor och en
förutssättning vid allt lärandee.
3. Ur ettt regionalt perspektiv
p
hhar Lerum ett
e ansvar fö
ör att upprätttthålla en
likvärrdig skola med
m samma möjligheterr till kvalitaativ utbildniing oavsett
var man
m bor inom
m samverkaansområdet.
N
Nedan visas utbildninga
u
arna vid Leru
rums gymnaasium.
Taabell 1. Utbud
det av yrkesp
program
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Taabell 2. Utbud
det av högsko
oleförberedan
nde program
m

Taabell 3. Behörriga sökande per plats tilll kommun. Sttatistik från GR
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3..2

Elever och platse
er inom GR
R

A
Antagningen till gymnaasiet sker ceentralt via GR:s
G
gemen
nsamma anttagningsenh
het
IN
NDRA. Anttalet nior i regionen
r
är 9 408. Det är sjunde året i rad som
m antalet niior
m
minskar. Minnskningen sedan
s
2007 är 21 %. Antalet
A
plattser har relaativt sett ök
kat
unnder sammaa period.
20013

9 408 eleveer

20012

9 796 eleveer

20011

10 095 elev
ver

20010

11 117 elev
ver

20009

11 358 elev
ver

20008

11 509 elev
ver

20007

11 947 elev
ver

uktionsprog
grammen inkkluderat). Det
D
Innför hösten 2013 finns 13 477 plattser (introdu
finnns alltså ciirka 4 000 platser
p
fler ään vad det finns
f
elever!!
Taabell 4. Behörriga sökande per plats. Sttatistik från GR
G
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Taabell 5. Platseer i förhållan
nde till antal eelever. Statisttik från GR

Taabell 6. Fördeelning av sök
kande kommu
uner. Statistik
k från GR
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Taabell 7. Fördeelning av sök
kande inom G
GR. Statistik från
f
GR

Den demogrrafiska utm
maningen föör oss hand
dlar om attt behålla ddet breda och
o
atttraktiva utbbudet samtidigt som ellevkullarna går ned i en
e ökad konnkurrens med
m
anndra. För Lerums
L
gym
mnasium innnebär det drygt 50 elever färree/år fram till
t
20016/2017. Detta
D
motsv
varar en minnskad intäk
kt på ca 3 miljoner/år,
m
lite beroen
nde
påå vilka proggram eleverrna väljer. F
Från ht-09 fram
f
till ht-13 (prognoss) har Lerum
ms
gyymnasium tappat
t
drygtt 200 eleverr vilket mottsvarar en in
ntäktsminskkning på ca 12
m
miljoner. Efffektivisering
gar låter siig göras tilll en viss gräns.
g
Det kkommer med
m
råådande finaansieringssy
ystem av gyymnasiesko
olan bli nöd
dvändigt atttt plocka bo
ort
viissa utbildniingar så som
m föreslås i denna redo
ogörelse. Deenna utmanning är en sv
vår
baalansgång. Risken attt Lerums gymnasium
m tappar sin attraktiionskraft vid
v
oöövertänkta, kortsiktiga ekonomiskka beslut ärr överhängaande. Vill vvi fortsätta att
vaara förstahaandsvalet förr våra ungddomar.
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Taabell 8. Andeel behöriga tilll alla prograam. Statistik från
f
GR

Påå vissa proggram är kon
nkurrensen större om eleverna än
n på andra program. Det
D
påågår en stänndig diskussion inom G
GR om hurr utbudet kaan säkras föör eleverna så
attt inte drastiiska förändrringar i orgaanisationern
na medför att
a det blir bbrist på platsser
occh därmed omöjliggör
o
att elever koommer in på
p utbildning
gar som de önskar. På ett
m
mer lokalt plan så har Lerum, Parrtille och Alingsås
A
reg
gelbundna tträffar för att
diiskutera utbud och dim
mensioneringg.
Trrots gymnaasiereformen
ns ambitionn att stärk
ka yrkesutbiildningarnaa så fortsättter
unngdomarna att i ökad grad
g
välja dde högskolefförberedand
de utbildninngarna. Den
nna
uttveckling ärr oroande urr många asppekter. För Lerums
L
gym
mnasium är det viktigt att
kuunna behållla yrkesutb
bildningarnaa då det in
nte råder nåågon tvekaan om att det
d
koommer att finnas
f
elever som efterffrågar dem och säkert också
o
i en öökad grad. Att
A
nuu dra ned på
p antalet pllatser och aatt kanske stänga
s
någo
ot program aav kortsiktiiga
ekkonomiska skäl oroar. Att dessutoom vissa branscher skrriker efter ar
arbetskraft gör
g
ellevernas flykkt från yrkeesprogramm
men än mer allvarlig.
a
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Taabell 9. Fördeelning av hög
gskole- och yrrkesprogram
m. Statistik frå
ån GR
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4
4.1

Hur väljer och tänker våra eleverna:
Sökande fördelat per kommun (aktuella siffror från 15 mars)

Lerums gymnasium lockar stadigt cirka 60 % av kommunens egna ungdomar. Av
årets nior motsvarar den siffran knappt 300 elever. Utöver detta är det 67 elever
från Alingsås, 42 från Partille samt 24 elever från Göteborg som valt Lerums
gymnasium. Från övriga kommuner finns enstaka elever.
Från Lerum kommun går; 9 elever till Alingsås, 177 till Göteborg, 9 till
Kungsbacka, 6 Partille, 7 till Öckerö.
4.2

Hur tänker ungdomarna när de väljer gymnasieskola?

För att få reda vad som ligger till grund för ungdomarnas val av gymnasieskola
genomfördes en undersökning av årets ettor. Syftet var att få reda på vad som var
viktigt vid valet av gymnasieskola samt vilka informationskällor de använt sig av.
200 (69 %) av elever vid Lerums gymnasium svarade och 124 (75 %) av eleverna
som inte valt Lerums gymnasium.
Viktigaste egenskaperna bland tänkbara skolor vid valet av gymnasium var, för
både eleverna vid Lerums gymnasium och eleverna som inte går på Lerums
gymnasium:
1. Program/inriktning
2. Bra lärare
Sedan skiljer sig grupperna åt. Bland eleverna vid Lerums gymnasium ansågs
närheten till skolan vara viktig, medan eleverna som inte valt Lerums gymnasium
tyckte bytet av miljön (nya kompisar m.m.) var viktigare.
Viktigaste informationskällorna inför valet av gymnasieskola var, för båda
grupperna:
1. Öppet hus
2. Gymnasiemässan
Sedan skiljer sig grupperna åt. För eleverna vid Lerums gymnasium ansågs
informationen från kompisar/syskon vara viktig, medan eleverna som inte går på
Lerums gymnasium tyckte att skolornas hemsidor var viktigare
informationskällor.
Bland eleverna som inte går på Lerums gymnasium var ändå Lerums gymnasium
den mest valda skolan då 44 % hade Lerums gymnasium som ett av sina tre
främsta alternativ.
Bland elever som inte studerar på Lerums gymnasium går de flesta på program
som även Lerums gymnasium erbjuder.
Det är större andel tjejer som inte valt Lerums gymnasium än killar. Tjejer tycker
dessutom i större grad att än killar att val av program går före val av skola.
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Slutsatser av enkäten för att locka elever som inte väljer Lerums gymnasium:


Marknadsför skolan före program



Tydliggör att Lerums gymnasium betyder en omstart med nya kamrater



Anpassa hemsidan och gör den attraktiv för framtida elever



Satsa på lärarna



Se över programutbudet så det attraherar tjejer i ökad utsträckning



Satsa på Öppet hus och fortsätt delta vid Gymnasiemässan



Fortsätt arbetet med ”Trygghet och trivsel”
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5

Sammanfattning systematiskt kvalitetsarbete - resultat och
analys, Lerums gymnasium 2013

Denna sammanfattning och analys gäller Lerums gymnasiums resultat för läsåret
2011/2012. Den nationella statistiken redovisas i november/december varje år
varför analysen blir klar först kalenderåret efter vårterminens slut.
De gemensamt beslutade måtten på kunskapsresultaten är följande:
-

Andel elever med slutbetyg inom 4 år

-

Andel elever med grundläggande behörighet för högskolestudier

-

Genomsnittlig betygspoäng

Resultaten finns redovisade i två bilagor och i tabeller inbäddade i texten. Bilagor:
1. Gymnasieskola - jämförelse av betygsresultat över tid (Skolverket)
2. Skolblad avseende Lerums Gymnasium (Skolverket)
I Skolverkets statistik redovisas inte resultat när värden bygger på färre än 10
elevers resultat. Detta försvårar jämförelser av resultaten mellan flickor och
pojkar. På vissa program är könsfördelning ojämn och det könet som är i minoritet
är då tämligen ofta färre än 10 elever.
Anledningen till att jämförelser med GR görs med ett urval andra gymnasieskolor
är att skillnaderna i förutsättningar och programutbud mellan olika kommuner och
skolor är så stora att jämförelser, med framförallt Göteborg, inte ger ett
rättvisande jämförelsematerial.
Även jämförelser med riket är svåra att värdera då Lerums gymnasium inte har
samtliga program som ingår i de genomsnittliga värdena för riket.
I resultatuppföljningen ingår också en enkät genomförd i årskurs 2 på samtliga
gymnasieskolor i GR. I denna mäts "Trygghet och trivsel", "Delaktighet och
inflytande", "Skolmiljö", "Kunskap och lärande" och "Bemötande".
Resultaten från denna enkät (GR-enkäten) finns bara på skolnivå. Det föreligger
inga separata resultat från de olika programmen. Från och med 2013 är detta
ändrat och kommande års kvalitetsarbete kommer bättre att kunna bedrivas på
programnivå, rörande dessa enkätresultat.
Skillnaderna i resultaten på GR-enkäten mellan flickor och pojkar bedöms som så
små att det inte går att dra några generella slutsatser av dessa. Även detta
analysarbete kan utvecklas kommande år i och med att resultaten då delas upp per
skolenhet och program.
Observeras bör också att resultaten bygger på elever på Lerums gymnasium. Av
dessa är en tämligen stor andel elever från andra kommuner. Cirka 40 % av
Lerums ungdomar går dessutom på en annan gymnasieskola än Lerums
gymnasium. Resultaten säger därför inget om hur väl Lerums ungdomar i
gymnasieåldern klarar sina studier. Detta resultat mäts i stället via en analys av
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SKL's rapport om "Öppna jämförelser - gymnasieskolan" som i motsats till denna
rapport bygger på elevernas resultat baserat på folkbokföringsort.
5.1

Kunskapsresultat Lerums gymnasium

Tabell 10. Kunskapsresultat Lerums Gymnasium
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Andel elever
(%) med
slutbetyg inom
4 år

Andel elever
(%) med
grundläggande
behörighet

Genomsnittlig
betygspoäng

Lerum

82,9

81,5

77,6

77.6

81,5

Riket

76,4

75,9

76,0

76,0

76,7

Lerum

91,3

93,8

93,9

86,9

90,5

Riket

89,5

90,5

87,0

87,1

86,7

Lerum

14,5

14,4

14,6

14,4

14,6

Riket

14,0

14,1

14,0

14,1

14,0

Resultaten är relativt stabila för Lerums gymnasium under mätperioden med en
viss ökning på alla mått för året 2011/2012.
Alla resultaten är högre än riksgenomsnittet. Det enda måttet under mätperioden
där Lerum gymnasium haft ett lägre resultat än riket är ”Andel elever med
grundläggande behörighet” gällande 2010/2011 men detta har alltså förändrats för
2011/2012 och Lerums gymnasium har ånyo ett värde som är högre än riket.
En sammanfattande analys är att Lerums gymnasium jämfört med riket
sammantaget når stabilt goda resultat.
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5.2

Resultat jämfört med ett urval av andra kommuner i GR

Tabell 11. Resultat jämfört med ett urval av andra kommuner i GR

Andel elever (%) med
slutbetyg inom 4 år

Andel elever (%) med
grundläggande behörighet

2012

2011

2010

2009

2008

Lerum

81,5

77,6

77,6

81,5

82,9

Alingsås

74,3

72,4

75,8

71,8

68,7

Partille

73,8

75,8

74,6

71,9

73,5

Härryda

85,0

83,1

85,5

86,7

87,5

Mölndal

68,0

64,0

70,6

71,4

78,5

Kungälv

79,4

80,4

76,4

73,2

76,8

Kungsbacka

83,8

83,1

83,7

82,5

86,1

Lerum

90,5

86,9

93,9

93,8

91,3

Alingsås

87,9

88,4

91,1

86,4

87,3

Partille

90,3

89,8

84,3

87,4

87,6

Härryda

96,4

90,8

91,6

92,3

91,9

Mölndal

84,8

81,9

86,9

92,2

88,5

Kungälv

75,8

82,8

86,0

85,1

90,0

Kungsbacka

88,8

88,8

88,3

84,9

86,2

14,6

14,4

14,6

14,4

14,5

Alingsås

14,2

14,0

14,4

14,1

14,2

Partille

13,6

13,8

13,7

13,5

13,3

Härryda

15,0

14,4

14,8

14,7

14,7

Mölndal

14,1

14,1

14,2

14,2

14,3

Kungälv

12,9

13,5

13,5

13,2

13,5

Kungsbacka

14,0

13,9

13,9

13,7

13,8

Genomsnittlig betygspoäng Lerum

Lerums Gymnasium når goda resultat i en jämförelse med urvalet av GRkommunerna. På alla tre värdena placerar sig Lerums Gymnasium bland de tre
kommunerna med bäst resultat. I ett sammanvägt värde placerar sig Lerum som nr
2, efter Härryda som har bäst resultat på alla tre mätvärdena.
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5.3

Resultat Lerums gymnasium uppdelat på flickor och pojkar

För statistik på programnivå, se bilaga "Skolblad"
Tabell 12. Resultat Lerums Gymnasium uppdelat på flickor och pojkar
Lerums gymnasium

Kommungruppen

Riket

2007/

2008/

2009/

2010/

2011/

2011/

2011/

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Alla

14,5

14,4

14,6

14,4

14,6

14,1

14,0

Flickor

15,3

15,0

15,3

15,2

15,1

14,7

14,7

Pojkar

13,8

14,0

13,9

13,7

14,1

13,5

13,3

Alla
Grundläggande
behörighet till
Flickor
universitet och
högskola
Pojkar

91,3

93,8

93,9

86,9

90,5

86,5

86,7

90,2

93,6

95,4

89,4

93,8

89,7

90,1

92,5

94,0

92,4

84,8

87,5

83,5

83,3

Alla

82,9

81,5

77,6

77,6

81,5

76,2

76,7

Flickor

85,0

79,9

78,4

81,4

82,3

78,5

79,4

Pojkar

80,9

83,1

76,9

74,4

80,8

74,3

74,1

Genomsnittlig
betygspoäng

Andel elever
(%) med
slutbetyg inom
4 år

Vid jämförelser mellan pojkar och flickor syns tydligt att flickor varje år under
mätperioden har högre resultat än pojkarna rörande måttet ”Genomsnittlig
betygspoäng”. Skillnaden 2011/2012 är dock en av de mindre under mätperioden.
Huruvida detta är ett tecken på ett trendbrott går inte att säga än.
Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkars genomsnittliga betygspoäng
följer grundskolornas resultat och får anses vara en del i samma utmaning.
Skillnaden är dock något mindre i gymnasieskolan än i grundskolan.
Även gällande måtten ”Grundläggande behörighet” och ”Fullföljt utbildningen
inom 4 år” når flickorna bättre resultat än pojkarna. Vad gäller behörigheten är
skillnaden något större. Just detta resultat behöver analyseras djupare eftersom det
syns en trend att pojkarna lyckas sämre och sämre med att uppnå behörigheten till
vidare studier. Skillnaden mellan könen är dessutom större än skillnaderna i
behörighet till gymnasiet, i grundskolans årskurs 9.
Vid en jämförelse av betygsresultaten uppdelade på flickor och pojkar på
programnivå ser man att flickorna (på de program där det finns statistisk
tillgänglig; Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program och
teknikprogrammet) når flickorna högre genomsnittligt betygspoäng på alla tre
programmen. Flickorna har också högre behörighet till högskola.
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På teknikprogrammet är det fler pojkar än flickor som får slutbetyg efter 4 år.
Detta är det enda enskilda resultat där pojkarna lyckas bättre än flickorna.
Sammantaget framgår tydligt att vi behöver utveckla formerna för undervisningen
så att flickor och pojkar ges samma möjligheter att nå resultat.
I rektorernas analyser (se nedan) framkommer en förklaringsmodell till resultat
som bedöms som för låga som handlar om att motivationen att nå goda
studieresultat på vissa program bedöms som för låg. I första hand gäller det de
yrkesförberedande program där pojkarna är i majoritet. Detta skulle då kunna vara
en delförklaring till den ganska stora skillnaden mellan könen i resultaten rörande
grundläggande behörighet till universitet och högskola.
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6

Sammanfattning av rektorernas analyser av respektive
skolenhets kunskapsresultat

Till skillnad från föregående år presenteras inte analyserna per skolenhet utan i år görs en
övergripande analys av rektorernas olika resultatanalyser.
En första övergripande iakttagelser vid genomgångar av rektorernas material tydliggör
det faktum att en gymnasieskola indelad i skolenheter och som innehåller olika program
skapar skolenheter med vitt skilda förutsättningar, utmaningar och behov. Ett än mer
utvecklat systematiskt kvalitetsarbete där varje rektor ges möjlighet att utveckla sin
skolenhets kvalitet och i syfte att höja sina resultat behöver byggas upp. Detta arbete har
pågått under de senaste åren och resultatet av detta arbete syns i de olika analyser och
åtgärder som beskrivs i respektive rektors kvalitetsrapporter.
Ett fortsatt medvetet arbete med att stödja rektorerna vidare i detta arbete är en viktig
förutsättning för att ett resultatbaserat kvalitetsutvecklingsarbete ska kunna bedrivas
uthålligt.
De vanligaste utvecklingsområdena som framkommer i rektorernas rapporter är ”Särskilt
stöd” och ”Motivation”.
Arbetet med att ge alla elever särskilt stöd i enlighet med skollagen behöver utvecklas för
att skapa högre måluppfyllelse. På flera program bedömer rektorerna att andelen elever
som inte får betyg i olika ämnen är för högt. Formerna för att kunna ge ett
individanpassat stöd och en individanpassad undervisning som utgår från den enskilda
elevens förutsättningar, behov och förkunskaper behöver utvecklas. Förutsättningarna och
utvecklingsbehoven inom detta område varierar mellan skolenheterna och behöver
bedrivas på olika sätt på olika enheter. Det är dock en utmaning som gäller så gott som på
alla program varför en samordning av detta utvecklingsarbete kan behöva göras för
arbetet inom området på Lerums gymnasium som helhet.
Att eleverna har en hög inre motivation för sitt skolarbete och att de möts av höga och
positiva förväntningar är en avgörande faktor för deras studieprestationer. På flera av de
yrkesförberedande programmen nämns att det finns bristande motivation, framförallt för
att nå högre betyg än lägsta nivån. Det beskrivs som en ”G-kultur” där det finns allmänt
rådande uppfattningar om att det räcker med att nå lägsta godkända nivå av kunskaper för
att eleverna ska bli anställningsbara inom det yrke de valt att studera till. Det finns flera
olika orsaker till detta och synen förstärks även av att eleverna på praktikplatser ibland får
samma budskap och det paradoxala faktumet att eleverna faktiskt får jobb i stor
utsträckning efter gymnasiet, även med lägre betyg. Verkligheten motbevisar sålunda det
budskap som lärarna vill förmedla.
Arbetet med elevernas motivation till goda studieresultat behöver intensifieras och detta
arbete bör bedrivas på skolenhetsnivå, då de olika skolenheterna, beroende på att de
innehåller olika program, har helt olika förutsättningar och behov inom detta område.
En välfungerande studie- och yrkesvägledning nämns som en viktig del i det kommande
utvecklingsarbetet.
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7

Resultat GR-enkäten

Tabell 13. Resultat GR-enkäten
Åk 2 gymn 65 % svarsfrekvens
Lerum - 12 Lerum - 11 GR - 12

GR - 11

NKI

67

Inget värde

59

Inget värde

Trivsel och trygghet

94

92

89

90

Delaktighet och inflytande

79

68

66

66

Skolmiljö

72

71

69

70

Kunskap och lärande

86

80

76

77

Bemötande

89

86

82

82

7.1.1

Trivsel och trygghet

Inom detta område når Lerums gymnasium ett mycket gott resultat. Vi ser till och
med en ökning från föregående års höga resultat. Frågan har hög prioritet och
arbetet sker systematiskt på skolan. Eleverna uppfattar att skolan är trygg och att
de har bra kontakt med sina lärare. Det senare var ett utvecklingsområde från förra
året och detta synes ha haft effekt på elevernas upplevelser och därmed enkätsvar.
7.1.2

Delaktighet och inflytande

Ett förhållandevis gott resultat. Framförallt syns en stor förbättring sedan
föregående år. Arbetet med inflytande på formell nivå med olika former av råd för
eleverna och på informell nivå där eleverna ges möjligheter att förstå och ha
inflytande på sin egen lärprocess har utvecklats under året. Utvecklingsarbetet
inom ”Formativ bedömning” och ”Bedömning för lärande” är en viktig del i att
skapa en utbildning där eleverna ges reella möjligheter att påverka sin utbildning
och sitt eget lärande. Även det utvecklingsarbete som bedrivits inom området
Entreprenöriellt lärande bedöms påverka detta resultat.
En sak som eleverna vill kunna påverka mer och där de uppfattar att lärarna inte
samverkar i tillräckligt hög grad handlar om hur prov och andra redovisningar
planeras in, så att de inte skapar en ojämn arbetsfördelning över tid för eleverna.
Här behöver samarbetet mellan lärarna utvecklas. Detta utvecklingsarbete bör
bedrivas på skolenhetsnivå.
7.1.3

Skolmiljö

Inom detta område når skolan sina lägsta resultat, i förhållande till genomsnittet i
GR. Vid en djupare analys av elevernas svar på enskilda frågor framgår att det
faktum att ”utrullningen” av 1:1 digitala lärverktyg genomförts årskursvis har
inneburit att vissa elever har haft egna datorer medan andra inte. Detta har av en
del elever upplevts som orättvist och förklarar delvis resultaten inom detta
område.
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Utrullningen av 1:1-datorer fortgår och till HT 2013 kommer alla elever att ha
egna digitala lärverktyg. Det vidare arbetet med att implementera 1:1 är en
övergripande strategi för hela skolan under innevarande läsår.
7.1.4

Kunskap och lärande

Resultaten är bra och innebär en tydlig förbättring sedan föregående års enkät.
Eleverna upplever att de har bra lärare som är duktiga i sina ämnen. För att
ytterligare utvecklas inom detta område är arbetet med ”Bedömning för lärande”
en viktig del.
7.1.5

Bemötande

Precis som föregående år är resultatet inom detta område bra och högre än
genomsnittet i GR. Eleverna på Lerums gymnasium upplever att de får ett bra
bemötande och att de har bra kontakt med sina lärare.
7.1.6

Strategier för högre måluppfyllelse på verksamhetsnivå

-

Arbeta för att analysera orsakerna till skillnaderna i resultat mellan flickor
och pojkar och utarbeta strategier för utveckling inom området

-

Utveckla arbetet med att ge stöd till elever som inte når godkända betyg

-

Stödja rektorerna i en fortsatt utveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet

-

Fortsatt arbete med implementering av 1:1-digitala lärverktyg

-

Fortsatt arbete med kompetensutveckling inom området ”Bedömning för
lärande”

22

