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Systematiskt kvalitetsarbete – förskolan
Samverkan och övergångar
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplanen

”Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i
ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som
gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har
förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid
över¬gången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt
stöd.” (Lpfö98,s.13)

Genomförande

De flesta förskolor använder sig av de blanketter för informationsöverlämning och
överlämningsrutiner som finns i kommunen.
Några förskolor får/gör besök på mottagande skola medan andra får en film från mottagande skola
som de kan visa för barnen.
Där förskola och skola ligger nära varandra sker en naturlig samverkan vid olika möten och
aktiviteter under året.
Vårdnadshavare görs delaktiga och ska alltid godkänna den information, angående barnet, som
överlämnas till mottagande skola.
Några förskolor uppger att överlämningar sker på skolans villkor och förskolan får anpassa sig efter
dem.
Vid övergång till fristående skolor står föräldrarna för inskolning samt överlämnar information från
förskolan.

Resultat
Att det finns kommunala rutiner för övergångar underlättar för pedagoger, barn och
vårdnadshavare. För barn i behov av särskilt stöd anpassas överlämningarna utifrån barnet.
Inskolning på fritidshem görs i juni och de barn som behöver omsorg under sommaren är på
sommarfritids vilket inte alltid är bra då barn måste byta verksamhet och pedagoger flera gånger
under sommarperioden.
Några förskolor beskriver att man använder sig av tolk och Skolverkets översatta material för att
informera familjer med annat modersmål om hur övergången mellan de olika verksamheterna går
till.

Analys av resultat
Överlämningsdokumentet är bra men behöver ständigt revideras utifrån aktuella förhållanden.
Överlämningen till fritidshemmet behöver bli bättre. Focus ligger ofta på skolan trots att många
barn också ska gå på fritidshem. Där förskola/skola och fritidshem ligger nära varandra sker en
naturlig samverkan och barnen känner personal i alla verksamheter.

Åtgärder inför framtiden
Uppföljning och återkoppling av hur överlämningarna fungerat ska ske under hösten-19. Ansvarig
mottagande rektor.

Systematiskt kvalitetsarbete – fritidshem
Samverkan och övergångar
Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen

Utveckla fungerande rutiner för samverkan mellan förskoleklass, fritidshem, skola och hemmet.

Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplanen

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra
och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i
elevernas utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda
eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr11)

Genomförande

Utanför stan där verksamheterna ligger nära varandra sker samverkan på ett naturligt sätt. På
Stensbergsskolan arbetar de utifrån ett årshjul där fritidshemmet kompletterar de teman som
förskoleklassen och skolan arbetar med. På några enheter har fritidshemmet gemensamma
planeringar och APT med skolan. När avståndet mellan skola och fritidshem är stort så får man
samverka via telefon.

Resultat

Det finns brister vid informationsöverföring mellan skola och fritidshem. Pedagoger från
fritidshemmet är inte alltid med vid överlämningarna.

Analys av resultat
Rutinerna kring överlämningarna måste organiseras bättre och fritidspedagoger måste ges möjlighet
att vara delaktiga, särskilt viktigt är det för de elever som har behov av särskilt stöd för att lyckas.
Det finns ett behov av riktlinjer när nya elever börjar under läsåret.

Systematiskt kvalitetsarbete – förskoleklass
Samverkan och övergångar
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplanen Lgr11

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra
och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Lgr11 s16

Genomförande

På några skolor arbetar man med fadderverksamhet för att underlätta övergången för eleven. På de
skolor där man har speciallärare involveras hen i övergången till årskurs 1 För elever i behov av
särskilt stöd erbjuds vårdnadshavare att delta vid överlämningen.
Samverkan mellan förskoleklass och övriga stadier sker på ett naturligt sätt och avlämnande
pedagoger har redan ett nära samarbete med mottagande lärare. Gemensamma aktiviteter med
förskoleklass och skola görs fortlöpande under året och även inom några ämnen som ex. idrott sker
en samverkan mellan förskoleklass och årskurs 1.

Resultat

Gemensamma planeringar ger en samsyn och det skapar också en trygg struktur för elever. Det
innebär att de vuxna har möjlighet att ge varandra stöd i arbetet och praktiska förberedelser
underlättas.

Analys av resultat

Där fadderverksamheten är igång känner eleverna sig trygga. Det ger möjlighet att leka över
åldersgränserna och de äldre eleverna utvecklar en förståelse och ett ansvar för de yngre eleverna.
Aktiviteterna stärker sammanhållningen i skolan. Viktigt att låta eleverna få möjlighet till
inflytande genom elevrådet.

Systematiskt kvalitetsarbete – grundskolan
Samverkan och övergångar
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplanen Lgr11

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra
och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i
elevernas utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som
eleverna fortsätter till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna
och deras vårdnadshavare inför övergångar. (s.14)

Genomförande (Vi lyfter särskilt Åbyskolan och Hamnedaskolan)

Åbyskolan:
Skolan har utarbetat en lektionsdesign som ska gälla för hela skolan från åk F till åk 9. Man har
beslutat att använda sig av samma material i matematik genom hela lågstadiet (matematiklyftet).
Samordnaren för förskoleklass/fritidshemmet deltar på gemensamt morgonmöte för lågstadiet.
Vid överlämning till annat stadie sammanställer lärarna de kunskaps och sociala behov som finns
hos eleverna och de anpassningar och stöd som eleverna haft tidigare. Det genomförs
uppföljningsmöten i mitten av terminen för alla skolans elever.
Hamnedaskolan:
Ny struktur för samverkan mellan förskola och skola ska arbetas fram. På sina veckomöten
presenterar lärarna vad de arbetar med i de olika ämnena och knyter detta till aktuell forskning.

Resultat

Åbyskolan:
Lektionsdesignen har utvecklats och detta har även utvecklat pedagogerna. De har också upptäckt
att de ser olika på vilka förväntningar och krav som de ställer på eleverna. Resultaten och
kunskaperna i matematik och svenska är inte så höga som de önskar.
Överlämningarna fungerade bra. Dokumentation som saknades kompletterades senare. Det har
blivit tydligare vilka elever som är i behov av anpassningar och stöd genom detta arbetssättet.
Hamnedaskolan:
Det har blivit en mer samsyn kring eleverna när lärare och pedagoger har fått planeringstid
tillsammans. Eleverna känner sig mer trygga då strukturen blir mer tydlig och för lärarna
underlättar detta, då man slipper då man vet vem som ska göra vad.

Analys av resultat

Åbyskolan:
Skolan efterlyser ett bättre samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1–3, för att kunna förbättra
elevers kunskaper. Genom de schemalagda möten för överlämning som har funnits har lärarna
kunnat lämna över väsentlig information till mottagande lärare och det har varit bra. Det finns ett

behov av att hitta en gemensam konferenstid för alla lärare, för att utveckla arbetet kring det
centrala innehållet i fler ämnen.
Hamnedaskolan:
Skolan ser ett behov av förändringar, för att samverkan mellan olika utbildningar ska stärkas och
komma eleverna till gagn. Arbetet har påbörjats och de ser att de positiva effekterna skapar tid och
samhörighet. Att få en röd tråd från förskola till åk 6 är viktigt beskriver de.

Åtgärder inför framtiden för verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola
Fortsatt arbete med:
Våra fem fokusområden för ökad måluppfyllelse
1.
2.
3.
4.
5.

Pedagogiskt ledarskap (alla skolledare och pedagoger)
Språkutvecklande arbetssätt (alla barn och elever)
Nyanländas lärande (nyanlända barn och elever)
Pojkars och flickors lärande (alla barn och elever)
Likvärdig formativ bedömning (alla barn och elever)

Datum: 190131
Barn- och utbildningskontoret

Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamhet:
förskola

grundskola

förskoleklass

grundsärskola

gymnasieskola

gymnasiesärskola

kommunal vuxenutbildning

fritidshem

särskild utbildning för vuxna

utbildning i svenska för invandrare.
Mål enligt centralt årshjul: Utbildningsval, arbete och samhällsliv
Enhetens namn: Sunnerbogymnasiet - Vuxenutbildningen
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen*
Vi har utvecklat samarbetet med Älmhult och Markaryd för att vuxenutbildningen gemensamt i
de tre kommunerna skall kunna erbjuda en bred palett av utbildningar till samtliga
kommuninvånare. Fler utbildningar är nu sökbara. Vi kan konstatera att det är fler elever från
våra grannkommuner som vill studera i Ljungby än Ljungbybor som vill studera i
grannkommunerna.
Genom bättre rutiner för APL har vi höjt kvaliteten på de praktiska delarna av utbildningen vilket
förbereder våra elever för arbetslivet.
Vi har utvecklat konceptet att lära på distans för de som studerar svenska för invandrare. Det
möjliggör för många att lära svenska språket även om de har en anställning. Vi nyttjar ett
lärverktyg från Libris, som både lärare och elever är mycket nöjda med.
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan
”En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av de skolformer som ingår i
vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna.
Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan,
folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få
en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier
eller yrkesverksamhet. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse
för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller
yrkesutbildning.” (Läroplan för vuxenutbildningen 2.2)

Vad/Hur gör vi?
APL är en prioriterad del av utbildningen där vi de senaste åren styrt upp samarbetet med olika
arbetsplatser och avtalen mellan arbetsplatserna och skolan. De framgår också tydligt i
strukturplanerna vilka kurser som praktiseras under respektive APL-period.
I augusti startade vi kombinationsutbildning SFI och yrkeskurser inom ramen för konceptet
DUA.
Under 2018 har vi på SFI genomfört yrkeskurser. Cirka 100 SFI-elever har fått välja en
yrkeskurs inom handel, pedagogik eller industri. Under cirka 10 tillfällen under året har dessa
halvdagar med fokus på respektive kurs ägt rum.
Vi har gjort en särskild satsning på rekryterande i aktiviteter då vi varit mer aktiva på sociala
medier, genomfört informationskväll riktad mot vuxna och våra studie- och yrkesvägledare har
tidvis varit tillgängliga på arbetsförmedlingen och öppna förskolan.
I särskild utbildning för vuxna så har vi startat en yrkesutbildning mot Handel och lager.

Nuläge/Resultat
Resultatet är gott i vår strävan att nyskapa och upprätthålla goda relationer med Ljungbys
arbetsgivare. Vi får generellt en kvalitativ APL med ofta goda möjligheter till fortsatt anställning
efter genomförd gymnasieutbildning. Vi är stolta över närheten mellan skola och näringsliv. Vi
kan dock se ett problem med att många elever arbetar för mycket under utbildningen till men för
studieresultaten.
Det har varit en mycket god start av DUA. Eleverna är glada och såväl på skolan som på
praktikplatserna är man positiv till konceptet. Under det gångna året genomför vi konceptet inom
måltidsbiträde och service/lager. I samarbete med arbetsmarknadsenheten, Lernia och AF
genomför vi även kombinationsutbildning inom industri och städ. Det är för tidigt ännu att säga
hur många av deltagarna som får anställning efter genomförd utbildning.
Yrkeskurserna på SFI bör inte genomföras i den form som gjordes under 2018. Vi har dragit flera
lärdomar. Yrkeskurser bör inte vara så utdragna utan koncentreras till en kortare period.
Kopplingen mellan SFI-undervisningen och yrkeskurserna kan utvecklas så att eleverna är bättre
förberedda till yrkeskurserna. Vi bör ha en plan för vad nästa steg är för eleven om hon eller han
tycker yrkeskursen är intressant och vill fortsätta inom branschen. Det betyder att yrkeskurserna
skulle kunna ses som introduktion till en fortsatt utbildning. Vi kan konstatera att lärarna har
genomfört kurserna med stor flexibilitet utifrån elevklientelet och att många elever har uppskattat
detta yrkesinriktade inslag på sfi.

Resultatet av vårt projekt rekryterande insatser är det finns ett behov av att sprida information om
vuxenutbildningen. Våra studie- och yrkesvägledare har fått många frågor då de arbetat
utåtriktat. Det är därför viktigt att även framgent synas både på sociala medier, lokaltidning och
fysiskt vara på plats, för att ge information om möjligheter för vuxna vad avser utbildningsval
och arbete.
Det är en efterlängtad yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna med höga
förväntningar hos både elever och övriga inblandade. Utbildningen har fått en bra start med
mycket positivt gensvar från alla aktörer inklusive de företag som erbjuder praktikplatser.

Analys av resultatet
Vi har ett riktigt bra utgångsläge avseende skolans kontakt med arbetslivet. Många lärare har god
relation med företagen och det offentliga. Många av eleverna är målinriktade och vill bli
behöriga för att kunna få en fast anställning. Det är ändå en utmaning att få eleverna till skolan
då många är beroende av den inkomst de får av arbete vid sidan av studierna. Det arbetet gör att
närvaron är alltför låg. Det är därför passande att vi har närvaro vid sidan av motivation som två
av skolans fokusområden för att höja resultaten. På så sätt kan vi främja skolans övergripande
mål som är ”Att öka andelen som klarar kursmålen.”
Vi kan konstatera att det tar i genomsnitt sju år för en nyanländ att komma i stadigvarande arbete.
Det har gett upphov till en allmän vilja inom vuxenutbildningen nationellt att kombinera
språkutbildning med yrkesutbildning så att individerna snabbare kan komma i arbete. Men
ytterligare åtgärder krävs, exempelvis en tätare kontakt mellan skola och näringsliv för att skapa
förståelse för varandras verksamheter. Starten av kombinationsutbildningar i Ljungby är
lyckosam, men bör utvecklas i upplägg och utbud. Det är av största vikt att vi kan erbjuda en
bred palett av utbildningar som kan tillgodose individens önskemål och i bästa fall ta tillvara
tidigare yrkeserfarenheter. Alla utbildningar vi startar är inom bristyrken i Ljungby kommun med
omnejd.
Yrkesutbildningen Handel och lager inom särskild utbildning för vuxna ger en möjlighet för de
som ofta annars hamnar i ett utanförskap på arbetsmarknaden. Skolformen erbjuder ofta ett
utbildningspaket, men saknar möjligheten att utgöra brygga till arbetslivet. Genom denna
yrkesutbildning anpassad till de med särskilda behov finns hopp om en anställning. Förutsättning
för utbildningen är att våra arbetsgivare i Ljungby vill ta ett socialt ansvar, men vi är övertygade
om att det inte räcker. Det måste finnas en lönsamhet att nyttja de elever vi utbildar i
produktionen för att satsningen skall bli långsiktig. Vid sidan av att bedriva kvalitativ utbildning
med noga utvalda kurser, måste vi på skolan, lärare, rektor och övrig personal, aktivt arbeta för
att utveckla goda kontakter med arbetslivsföreträdare. Våra elever är inte offer för
omständigheter utan tillgångar i en lönsam verksamhet. Tillsammans med arbetsgivarna skall vi
utifrån detta synsätt forma och begränsa uppdraget för den enskilde studerande/arbetstagaren.

Åtgärder för framtiden (max två punkter)
Vi skall utveckla kombinationsutbildningar med språk och yrkeskurser inom DUA-konceptet.

Vi skall betona vikten av närvaro för att klara kursmålen. Det ger godkänd utbildning och
möjlighet till fast anställning.
Bedömning av måluppfyllelsen
1
2
EJ
GODTAGBAR
GODTAGBAR
måluppfyllelse
måluppfyllelse

3
GOD
måluppfyllelse

4
MYCKET GOD
måluppfyllelse

5
FÖREDÖMLIG
måluppfyllelse

Datum: 190204

Barn- och utbildningskontoret

Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamhet:
förskola

grundskola

förskoleklass

grundsärskola

gymnasieskola

gymnasiesärskola

kommunal vuxenutbildning

fritidshem

särskild utbildning för vuxna

utbildning i svenska för invandrare.
Mål enligt centralt årshjul: Utbildningsval, arbete och samhällsliv
Enhetens namn: Sunnerbogymnasiet
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen*
Vi har utvecklat samarbetet med SYV på högstadiet, så eleverna har realistiska förväntningar på
de gymnasiala studierna och yrkeslivet.
Vi har strävat efter att utveckla formerna för och antalet UF-företag. Vi kan dock se ett vikande
intresse av att starta UF-företag.
Genom bättre rutiner för APL har vi höjt kvaliteten på de praktiska delarna av utbildningen,
vilket förbereder våra elever för arbetslivet.
Vår avsikt var att skapa särskilda yrkesklasser med fokus på ett par yrkesprogram, för de elever
som inte är nationella och på så sätt skapa motivation hos den enskilde eleven och samtidigt möta
behovet av arbetskraft hos arbetsgivare. Det har dock inte genomförts, men idén lever kvar inför
kommande läsår.
Vi har haft en god dialog med grundskolan i strävan att försöka ta reda på orsaken till det kraftigt
ökade antalet elever på IMA (Individuella alternativet). Vi har inte fått några entydiga svar och
ser en fortsatt stor efterfrågan på dessa utbildningsplatser. Reglerna för individuellt program har
under året dessutom gjorts om, så vi väntar oss en utmaning att organisera dessa elever till hösten
2019. Vi vill i möjligaste mån tillmötesgå elevernas utbildningsval och samtidigt ha en
organisation som utbildar för potentiell anställning.
Vi har genomfört en alumnidag där före detta elever besökt skolan och berättat om sina fortsatta
studier och yrkesval.

Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan
”Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet,
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en
utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare
studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om
yrkesutbildningen.”
”Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor
betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens
parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och
eleverna.” Lgy 2.4)
Vad/Hur gör vi?
APL är en prioriterad del av utbildningen där vi de senaste åren styrt upp samarbetet och avtalen
mellan arbetsplatserna och skolan. De framgår också tydligt i strukturplanerna vilka kurser som
praktiseras under respektive APL-period.
Vi har strukit prao för de högskoleförberedande programmen och ersatt med bland annat
alumnidagen, där före detta elever och andra yrkesföreträdare kommer och berättar om sitt yrke
för att väcka intresse och motivation hos våra gymnasieelever.
Vi har anordnat FN-rollspel.
Under november anordnade vi öppet hus med bland annat UF-utställning.
Elever som gått IMS och inte blivit nationella studerar på de nationella programmen på så
kallade yrkplatser.
Särvux har genomfört studiebesök på ett flertal arbetsplatser. Dessutom har vi anpassade
praktikplatser som tar hänsyn till våra elevers olika förmågor.

Nuläge/Resultat
Resultatet är gott i vår strävan att nyskapa och upprätthålla goda relationer med Ljungbys
arbetsgivare. Vi får generellt en kvalitativ APL med ofta goda möjligheter till fortsatt anställning
efter genomförd gymnasieutbildning. Vi är stolta över närheten mellan skola och näringsliv. Vi
kan dock se ett problem med att många elever arbetar under utbildningen på före detta APLarbetsplatser, vilket är till men för studieresultaten.
Den strukna praoveckan för högskoleförberedande program ger mer tid till lärarna att fokusera
på undervisningen. Avsikten är att nyttja tiden till annan verksamhet som främjar kontakten med
arbetslivet som exempelvis studiebesök och gästföreläsningar. Det har skett i viss omfattning,
men det finns utvecklingspotential.

FN-rollspelet ger en god inblick i hur det diplomatiska arbetet fungerar i en internationell miljö.
Arrangemanget kräver engagemang och ansvarstagande av eleverna och binder samman kunskap
om vissa länder med respekt för våra olikheter.
Öppet hus 2018 var åter en succé. Många besökande ger uttryck för uppskattning av
tillställningen som inkluderar utställning av UF-företag (Ung företagsamhet). Många yrken och
utbildningsvägar blir tydliggjorda under kvällen och förhoppningen är att det inspirerar såväl
blivande elever som nuvarande elever att satsa på sina studier och nå sina yrkesmål.
Elever som innehar yrkesplatser har inte sällan svårt att klara de studier som finns med i den
individuella studieplanen. Konstruktionen med yrkesplats ger frihet att i dialog med skolan forma
utbildningen som den eleven vill. Erfarenheten säger dock att det är svårt att klara tillräckligt
många kurser för att utbildningen ska bli användbar på arbetsmarknaden. Vi överväger därför en
annan organisering inför nästa läsår.
Under alumnidagen var 15 yrkesföreträdare representerade. Det var uppskattat av eleverna att
dels få mingla och få kunskap om de enskilda yrkena, dels få lyssna till storföreläsning av
Therese Knapp, före detta sakkunnig inom regeringen.
Gymnasiesärskolans studiebesök på gruppboende, inom kyrkogårdsförvaltning och handel har
varit mycket lyckade och väl anpassade utifrån våra elevers förutsättningar. Praktikplatser inom
restaurang har inte varit tillräckligt anpassade. Genom UF får eleverna kunskap om flera
ekonomiska moment, som varuhantering, bemötande av kunder, planering och inköp, vilket ger
delaktighet med övriga UF-företrädare.

Analys av resultatet
Vi har ett riktigt bra utgångsläge avseende skolans kontakt med arbetslivet. Många lärare har god
relation med företagen och det offentliga. Det är också ett faktum att Sunnerbogymnasiet har
förhållandevis fler elever på yrkesprogrammen än riket i övrigt (52% i jämförelse med riket
36%).
Vi kan konstatera att det är en utmaning att skapa en motivation hos eleverna som bär genom
hela utbildningen. Vi skiljer mellan lust och motivation. Lust är kortsiktigt med krav på snabb
belöning. Motivation genereras däremot av ett långsiktigt mål. Under utbildningens gång
kommer medgångar och motgångar. Med blicken fäst långt fram så finns energi att hålla i och
hålla fast vid det uppsatta målet. Genom att fokusera på den röda tråden mellan utbildning och
arbete, kontakt med potentiella arbetsgivare och besök av förebilder inom yrkesområdet finns
möjlighet att skapa motivation hos den enskilde, som i sin tur kan leda till lyckade studieresultat.
Vi har under innevarande år motivation som ett av våra fokusområden för att lyckas med det
övergripande målet ”Att öka andelen som klarar gymnasieexamen.”
Skolan har varit delad i sin syn på praovecka för de högskoleförberedande programmen. Det är
för visso viktigt att låta eleverna besöka olika arbetsplatser och på så sätt få en inblick hur
kunskaperna som förvärvas i skolan skall komma till uttryck i yrkeslivet. Å andra sidan kräver
denna vecka mycket administration av lärarna och endast en arbetsplats per elev får besökas. Nu

när praoveckan strukits så medges att motsvarande tid kan nyttjas till föreläsningar av
yrkesföreträdare, studiebesök och en generell studie- och yrkesinformation, som i bästa fall gör
att eleverna står ännu bättre rustade inför framtida utbildningsval. Vi måste särskilt följa upp att
vi har en rik flora av olika aktiviteter som kan skapa en representativ bild av vilka möjligheter
som finns efter gymnasiet avseende utbildningsval och arbete. Detta arbete åligger inte bara
skolans studie- och yrkesvägledare utan även övrig personal på skolan.
Det är en utmaning att organisera våra obehöriga elever (ej nationella) på ett ändamålsenligt sätt.
Vi skall ta hänsyn till den enskildes önskemål och förmåga, samtidigt som vi skall beakta vilken
arbetskraft som efterfrågas i Ljungby. Det är viktigt att det blir en win-win-situation så vi inte
utbildar våra elever till arbetslöshet. Det är en grundlagd princip att låta varje elev söka
utbildning utifrån sitt intresse, men det krävs samtidigt engagemang och ansträngning från eleven
för att lyckas med sina kurser och på sikt bli anställningsbar. Vi brottas med tidvis stor frånvaro
och brist på motivation. Det känns därför bra att ha motivation som ett av våra fokusområden
som ett verktyg som främjar vårt övergripande mål ”Att öka andelen som klarar
gymnasieexamen”. Vi ser att motivationen sjunker hos de elever som inte har god progression i
svenska språket och därför fortsätter år efter år på till exempel språkintroduktion. Vi överväger
därför inför kommande läsår 2019–2020 att organisera obehöriga elever i särskilda klasser med
olika inriktningar utifrån elevernas önskan i gymnasievalet. De praktiska delarna av utbildningen
blir mycket viktig för att i bästa fall utgöra en bro ut i arbetslivet eller vidare studier.
Åtgärder för framtiden (max två punkter)
All personal skall bidra till yrkesvägledning med programspecifika åtgärder som kan bidra till
hög studiemotivation hos eleverna.
Vi skall skapa förutsättningar för nyanlända elever där det är möjligt att kombinera svenska som
andraspråk och yrkeskurser för att ta tillvarata intresse hos den enskilde eleven och minska
avståndet till arbetsmarknaden.
Bedömning av måluppfyllelsen
1
2
EJ
GODTAGBAR
GODTAGBAR
måluppfyllelse
måluppfyllelse

3
GOD
måluppfyllelse

4
MYCKET GOD
måluppfyllelse

5
FÖREDÖMLIG
måluppfyllelse

