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Victum Kompetensutvecklings verksamhetsidé:  
 
Victum Kompetensutveckling ska vara ledande när det gäller utbildning och 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg i ett integrerat koncept. Företaget ska genom 
dess samlade kompetens och i nära samarbete med arbetsmarknaden skapa en 
modell för en lärande organisation. Dessutom ska företaget vara ett nytänkande 
företag som ständigt ligga väl framme när det gäller ny kunskap, forskning och 
utveckling inom verksamhetsområdet 

 
 
Mål Victum Gymnasium: 
 

 Victum skall vara en skola som präglas av trygghet och trivsel och skolan ska 
främja elevens personliga utveckling 

 De studerande ska nå goda studieresultat och tränas i att ta ett stort personligt 
ansvar både för sina studier och för den gemensamma studiesociala miljön 

 Alla, både studerande och personal, ska bemöta och bli bemötta som unika 
individer med lika värde och alla har frihet under ansvar 

 Att utveckla det egna hälsomedvetandet löper som en röd tråd genom hela 
utbildningen 

 All undervisning syftar till att skapa begripliga sammanhang så att inhämtandet 
av kunskaper och färdigheter underlättas och konkretiseras 

 Praktikperioderna (APU/APL) utgör en viktig arena där teori och praktik 
integreras 

 De studerande ska under hela utbildningen tränas i att bli medvetna om 
grupprocesser och nå en god insikt i hur lärandet utvecklas individuellt och i 
grupp 

 Genom ett öppet, globalt perspektiv och ett aktivt arbete i internationella 
samverkansprojekt skapas ökad förståelse och tolerans 

 Victum skall vara en skola som aktivt arbetar för en hållbar utveckling 
 



 
 

Mål för kalenderåret 2013 
 

 Under 2013 kommer Victum Gymnasium att vidareutveckla det 
internationella samarbetet med våra partnerskolor i Italien, Polen 
och Turkiet inom ramen för EU:s  Comeniusprogram. Cirka sexton 
elever och lärare kommer under året att beredas möjlighet att delta i 
projektmöten i Italien och Polen. 

 Det tematiska arbetet förstärks genom att två ansvariga i lärarlagen 
för åk 1 och åk 2 utses för att driva detta utvecklingsarbete. Detta 
arbete ska även genomsyras av entreprenöriella förhållningssätt och 
arbetsmetoder. 

 Elevkårens ansvar utökas och dess roll förstärks genom att 
uppgifter som olika råd tidigare har ansvarat för nu blir elevkårens 
ansvarsområde.. 

 Det påbörjade kvalitetsarbetet utifrån BRUK när det gäller 
Bedömning och betyg samt Elevvård kommer att fortsätta under året 
2013.  

 Eftersom det inte var mycket kvar till kvalificeringen för Grön flagg, 
kommer detta att klaras av under 2013. 

 Knutet till det nätverk av APL-platser som Victum byggt upp för 
eleverna på BF kommer skolan att erbjuda handledarutbildning till 
personalen.  

 Victum kommer att utveckla APL för att matcha Gy11:s nya 
inriktning Hälsa och friksvård, där kurserna Äldres hälsa och 
livskvalitet samt Internationellt arbete hjälper till att ge profil till APL:s 
utformning. 
 

 Arbetet med att knyta närmare kontakter mellan Victum Gymnasium 
och arbetsmarknaden kommer att fortgå. 
 

 Victum Gymnasium kommer att fortsätta profilera sig som en 
hälsofrämjande gymnasieskola i lokalsamhället genom artiklar i 
media och elevverksamhet på arbetsplatserna där eleverna 
genomför sin APL. 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

Metoder: 
 

 Studierna startar med en introduktionsperiod på individ- och gruppnivå (se 
arbetsgång för mentorer) Introduktionssamtal genomförs med alla nya 
studerande 

 Varje studerande får en mentor som coachar i den personliga och 
kunskapsmässiga utvecklingen. Under året 2013 arbetar vi i mentorssamtalen 
med reflektion kring en gemensamt framtagen mall för dessa samtal, där vi 
använder oss av ett lösningsinriktat arbetssätt. 

 Undervisningen bedrivs till stor del tematiskt och flertalet kurser integreras 

 Varje kursansvarig lärare har tillsammans med den studerande en kontinuerlig 
uppföljning av dennes utveckling mot kunskapsmålen 

 Eleven ges möjligheter att påverka arbetssätt och examinationsformer igenom 
det entreprenöriella lärande som praktiseras på skolan 

 Under utbildningen tränas den studerande i att arbeta gruppbaserat med hjälp 
av handledning 

 Skolan arbetar aktivt med den psykosociala miljön. De studerande 
uppmuntras till delaktighet i detta arbete. Fyra elevskyddsombud utses. 

 Studerande och lärare deltar i internationella samarbetsprojekt. 

 Mentorssamtal som följer en given struktur genomförs varje termin. Omyndig 
elevs vårdnadshavare inbjuds och myndig elev uppmuntras till att bjuda in 
föräldrarna till dessa samtal 

 För att säkerställa bedömningen i de olika kurserna deltar skolan i ett nätverk 
med andra gymnasieskolor, där bedömning, nationella prov och betygsättning 
diskuteras 

 Diskussion och litteraturstudier kring betyg och bedömning är ett prioriterat  
fortbildningsområde 

 Aktivt arbete med individuella hälsoprofiler för eleverna på Victum, 
hälsoprofiler som uppdateras och utvärderas ett par gånger per termin  

 I de olika kurserna låta eleverna arbeta med problematik kopplad till den lokala 
och globala folkhälsan 

 Låta Victums marknadsföring genomsyras av detta hälsoperspektiv 
 



 
 

 
Metoder för måluppfyllelse året 2013 
 

 Under året förtydligas regler för skolans inre miljö när det gäller skräp, sopor 
och källsortering 

 Att låta en av lärarna stödja elevkåren i dess arbete och att se till att det finns 
elevkårsrepresentanter från både VO och BF 

 Det kommer även att genomföras ett demokratiskt val av ny 
elevkårsordförande. 

 Att under skolutvecklingsdagar diskutera och reflektera kring GY11:s kurser 
och bedömningar 

 Genom det tematiska arbetet få eleverna delaktiga i undervisningen från 
starten 

 Utöka användandet av studieplattformen Adela, börja använda Dropbox i 
undervisningen. 

 Victum deltar i olika gymnasiemässor, fortsätter utveckla samarbetet med olika 
grundskolor och bjuder in elever från åk 9 till studiebesök på Victum 

 Fortsätta medverka i Vård- och Omsorgscollege. Under året 2013 kommer 
APL att få en tydligare profil utifrån inriktningen Hälsa och friskvård genom 
kurserna Äldres hälsa och livskvalitet samt Internationellt arbete 

 Victum kommer att erbjuda handledarutbildning till personal från arbetsplatser 
som erbjuder APL åt våra elever på BF. 

 Profilera Victum Gymnasium som en hälsofrämjande gymnasieskola i 
lokalsamhället  

 Under året 2013 fortsätta att utveckla studiestödet med, där kärnämneslärare i 
Sv, Eng och Ma ansvarar för dubbelbemanning och stöd i studieverkstaden 

 Utvärdera kvalitetsarbetet med hjälp av BRUK 

 Genomsnittsstorleken per studiegrupp ska fortsätta att ligga kring 18 elever 
och dessa studiegrupper halveras till och med ibland. 

 Ge eleverna möjlighet att få stipendium från Vård- och omsorgscollege för ett 
väl genomfört projektarbete 

 Ge eleverna möjlighet att genomföra sina projektarbeten tillsammans med 
Vård- och omsorgscollege och ESF-projektet MÖTAS 
 

 
 
 


