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Hur blev det?  
Datum: 2015-08-04 
 

Se Kvalitetskalendern Fokusgrupper (K,N,E,U,B,R) 
 

 
Var är vi? 
Datum: 2015-08-04 
 

Se Kvalitetskalendern Fokusgrupper (K,N,E,U,B,R) 
 

Vart ska vi?  
Datum: 2015-08-04 

Victum Gymnasium lå 15/16 
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Utifrån elevenkäterna och fokusgruppernas diskussioner har tre utvecklingsområden 
utkristalliserat sig inför läsåret 2015/2016: 
 

1. Bättre kvalité och ökad likvärdighet när det gäller Betyg och bedömning  
 

2. Öka Elevens ansvar och inflytande 
 

3. Bättre kvalité och likvärdighet när det gäller Mentorskapet 
 
 

 

Hur gör vi? 
Datum: 2015-08-04 
 

1. Betyg och bedömning: 
  

 Mer rättvis bedömning vid grupparbeten – formativ bedömning. 

 Bedömning ska inte enbart baseras på prov och inlämnade uppgifter. 

 Mer verklighetsbaserat lärande. 

 Sista uppgiften i maj ska inte avgöra F eller E i slutbetyg. 

 Arbete med samma mål flera gånger under kursens gång. 

 Kursbefruktning – tematiskt arbete 

 Arbete med webbkursen ”Bli tryggare i din bedömning och betygssättning” 
(Skolverket/Karlstads Universitet). 
 

 
2. Elevens ansvar och inflytande: 

 

 Fortsätta utveckla det entreprenöriella förhållningssättet. 

 Uppdrag kopplade till verkligheten. 

 Ökat elevinflytande/Ökad motivation 

 Samverkan mellan kurser i vardagsarbetet, fokus på samarbete mellan 
karaktärsämnen och kärnämnen 

 Utgå från examensmålet planera, genomföra och utvärdera 

 Inflytande genom schemalagda klassråd och mentorssamtal 

 Alltid höga förväntningar på eleverna 

 Fortsätta utveckla användningen av studieplattformen Its learning i alla lärares 
dagliga arbete. 

 Tydliga instruktioner i uppgifter och genomgångar för att säkra att eleven förstår 
vad de ska göra. Bryta ner uppgifter till mindre delar som i slutändan blir en helhet. 

 Uppgifter ska rättas fortlöpande och senast två veckor efter deadline.  

 Jobba med korta utvärderingar både i enskilt arbete och grupparbete, egen 
utvärdering och uppgiftens. 

 Tematiskt arbete – Program- och årskursintegrerat samt fokus på integrering 
mellan karaktärs- och kärnämnen 

 Gymnasiearbetet – Synliggöra gymnasiearbetet tidigare, redan i åk1. Koppla detta 
till tematiskt arbete. Mer fokus på planera-genomföra-utvärdera.  

 Gymnasiearbetet - Ansvarig karaktärsämneslärare ger eleverna möjligheter att 
utnyttja resterande timmar på vårterminen till övriga kurser, övriga lärare kan önska 
extra tidsresurs. 

 

 
 



3. Mentorskapet 
 

 Mentorskapet - Personlig utveckling är viktig för att kunna komma till 
utbildningsrelaterade bitar. Viktigt att utnyttja andra resurser. Fördel om mentor 
arbetar tidigt för att förekomma eventuella problem. 

 Alla lärare använder sig utav de rutiner för utvecklingssamtal som finns 
dokumenterade på Läraradmin. I augusti 2015 diskuteras rutinerna i fokusgrupper 
och eventuellt revideras de. 

 Alla lärare använder sig utav de rutiner för rapportering av skolk som finns 
publicerade på Victum Gymnasiums hemsida. Över 10 procents frånvaro hade i 
genomsnitt 39% av Victums elever under läsåret 2014/2015. Målet inför kommande 
läsår 2015/2016 är att halvera procenten elever som har frånvaro över 10%. Vi 
siktar på 20% av eleverna. 

 


