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Hur blev det?  
Datum: 2016-08- 
 

 
Utifrån elevenkäterna och fokusgruppernas diskussioner utkristalliserade sig tre 
utvecklingsområden 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 
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Betyg och bedömning målsättning 2015: 
 

 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). 
 

Så här blev det: 
 

 Klarad yrkesexamen BF: 74% (2015: 73%) 
Klarad yrkesexamen VO: 80% (2015: 68%) 
 

 Grundläggande högskolebehörighet BF: 37% (2015: 36%) 
Grundläggande högskolebehörighet VO: 56% (2015: 36%) 
 

 VOC-diplom VO: 84% (2015: 57%) 
 

 Elevenkät: 4,3 (2015: 4,4). Formativ bedömning och uppdatering: 3,9. 
 

 Generellt har vi höjt slutbetygen i de olika kurserna jämför med förra året. 
 

 Samtliga lärare har under läsåret 15/16 läst webbkursen Bli tryggare i din 
bedömning och betygsättning och har således jobbat med att förbättra 
bedömningen i olika lärandesituationer. 

 

 I vissa kurser t.ex. Ma bedöms elevernas kunskaper efter prov. I andra kurser sker 
bedömningarna kontinuerligt. Det finns både övningstillfällen och 
bedömningstillfällen, vilket möjliggjorde formativ bedömning.  

 

 Lärandet har varit verklighetsanpassat med många studiebesök. Det har varit 
givande och uppskattat av både elever och lärare.  
 

 
 

Elevens ansvar och inflytande målsättning 2015: 
 

 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. 

 
Så här blev det: 

 

 Elevenkät: 4,7 (ht 2014: 4,6) 

 Hbg attitydenkät: 88% (2015 Victum: 84%, 2016: Kommunal: 80%, Friskola: 87%) 

 Eleverna har deltagit i planering och har haft inflytande över arbetsområden och 
examinationsformer i våra kurser.  

 Vi har arbetat tematiskt kärn- och karaktärsämneslärare tillsammans.  

 Examensmålen har varit levande och det är dessa mål vi strävar mot i all 
undervisnning.  

 Klassråd har genomförts, men inte så regelbundet som vi önskat.  

 Användningen av It´s learning går framåt. Vi arbetar kollegialt med det.  

 På  båda våra program arbetar vi med att eleverna är delaktiga i planering, 
genomförande och utvärdering i det tematiska arbetet såväl som  övrig 
undervisning och som förberedelse inför APL och gymnasiearbetet.  

 När eleverna genomfört sina gymnasiearbeten användes den schemalagda tiden 
för gymnasiearbetet till att jobba med andra uppgifter i övriga kurser.  

 Vi har genomfört utvärderingar efter avslutade temaarbeten och arbetsmoment. Vid 
muntliga avstämningar/utvärderingar är det oftast bara ett fåtal elever som kommer 
till tals. Det är bättre att genomföra skriftligt eller i mindre grupper.  

 Elevrådet har förbättrats och har i slutet av läsåret växt till en driven grupp som vi 
ska arbeta aktivt med under nästa läsår. 

 Klassråden har under läsåret inte fungerat fullt ut. 

 Höga förväntningar på eleverna – vi tycker att vi har haft det och att det faktiskt kan 
vara en del av det goda resultat som betygen/examen visar i år. Vår 
förväntanseffekt är viktig. 

 

 
 

Mentorskapet målsättning 2015: 
 

 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 diskuterades rutinerna i 
fokusgrupper och reviderades. 

 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. 

 
Så här blev det: 

 



 33% i genomsnitt under läsåret 15/16 med över 10% frånvaro. Det innebar en 
sänkning med 6% jämfört med föregående läsår. Vi nådde dock inte vårt mål som 
var att halvera frånvaroprocenten till 20%. 

 Mentorskapet har tagit mycket tid och energi, då det finns elever på skolan som har 
en ansträngd psykosocial situation som påverkar studierna för eleverna.  

 Mentorerna har använt sig utav skolans utarbetade rutiner för utvecklingssamtal.  

 Mentorerna har använt sig av rutinerna för skolk/CSN då elever haft upprepad/hög 
frånvaro.  

 
 

 
 

 
Var är vi? 
Datum: 2016-08 
 
Utifrån erfarenheterna från föregående läsår har vi valt att under kommande läsår 
arbeta med följande målområden: 
 

1. Vi behöver förbättra kvalitén och öka likvärdigheten när det gäller bedömning och 
betyg. 

2. Vi behöver förbättra det proaktiva arbetet med elevhälsan. 
3. Vi behöver arbeta för att öka elevernas ansvar och inflytande. 

 

 
 

Vart ska vi?  
Datum:  
 

1. Få en bättre kvalitet och ökad likvärdighet när det bedömning och betyg. 
2. Intensifiera och utöka det proaktiva arbetet med elevernas hälsa och 

därmed öka deras närvaro under skoltid och minska mentorernas 
arbetsbörda. 

3. Med stöd av det kollegiala arbetet i t ex tematiskt arbete öka elevernas 
inflytande när det gäller utvärderingar och uppföljning av utvärderingar. 

 
 

 
  



Hur gör vi? 
Datum:  
 
1. Få en bättre kvalitet och ökad likvärdighet när det bedömning och betyg. 
 

 Skapa fler tillfällen för sambedömning genom kollegialt samarbete 
           Ansvar: Förstelärarna initierar och följer upp denna process. 
 

 Fortsatta diskussionstillfällen kring bedömning och betyg under 2 
fredagseftermiddagar/termin. 
Ansvar: Skolledarna bokar in i Victumkalendern. Förstelärarna samlar upp 
idéer och föreslår innehåll, t ex facklitteratur eller aktuella artiklar om ämnet. 
 

 Alltid använde kunskapsuttrycken i samband med rättning och bedömning 
av elevarbeten. 
Ansvar: Kursansvariga lärare.  
 

 Bli bättre på att uppfylla Skollagens krav på kontinuerlig feed back till elever 
Ansvar: Kursansvariga lärare. 
 

 Bli bättre på formativ bedömning under arbetets gång i de olika kurserna, 
speciellt under gemensamma elevarbeten för att skapa mer rättvisa 
bedömningar. 
Ansvar: Kursansvariga lärare 
 

 Mer tid för lärarnas reflektioner och sambedömning under terminens gång, t 
ex i form av skolutvecklingsdagar. 
Ansvar: Skolledarna bokar in fler skolutvecklingsdagar för detta arbete 
under terminen. 
 

 Så snart en elev visar tendens till att få rester i en kurs bokar kursansvarig 
lärare tid med eleven i studieverkstaden för att öka individualiseringen och 
därmed likvärdigheten i bedömningsarbetet. Detta innebär att vi ska öka 
utnyttjandet av studieverkstaden under lå 2016/2017. 
Ansvar: Kursansvariga lärare. 
 
 

2.Intensifiera och utöka det proaktiva arbetet med elevernas hälsa och därmed öka 
deras närvaro under skoltid och minska mentorernas arbetsbörda. 
 

 Utökning av elevhälsan i form av skolsköterska 5 tim/v, kurator 4 tim/v, 
specialpedagog 8 tim/v, studie- och yrkesvägledare 2 tim/mån + studieinfo 
inför framtida studie- och yrkesval samt skolpsykolog och skolläkare vid 
behov. EHT-möten 3-4 ggr/termin. 
Ansvar: Skolledning. 
 

 Förbättra tidig och regelbunden uppföljning av elevernas frånvaro varje 
vecka och rapportera ogiltig frånvaro till Dragan den 13-14:e i varje månad. 
Alla mentorer ansvarar för att hålla sig informerad om vilka regler som gäller 
kring CSN och att i samtal med mentorselever tidigt följa upp ogiltig frånvaro 



eller hög sjukfrånvaro. Vårt mål från föregående läsår ligger kvar, att halvera 
frånvaroprocenten till 20% för elever med mer än 10% frånvaro. 
Ansvar: Mentorerna. 

 
 
3.Med stöd av det kollegiala arbetet i t ex tematiskt arbete öka elevernas inflytande 
när det gäller utvärderingar och uppföljning av utvärderingar. 

 

 På Itslearning har varje klass en mapp där det finns ett utvärderingsverktyg i 
form av ett förenklat kvalitetshjul. Detta verktyg används i planerings- och 
utvärderingsarbetet med eleverna inför och efter varje arbetsområde. 
Ansvar: Skolledning ansvarar för utvärderingsverktyget och Kursansvariga 
lärare dokumenterar i detta. 

 

 Det kollegiala lärandet används för att skapa samsyn kring både 
frågeställningar och tolkning av elevernas svar.  
Ansvar: Kursansvariga lärare. 
 

 För att förbättra elevdemokratin schemaläggs klassråd i varje klass och 
elevrådsmöte hålls 1 gång/mån. 
Ansvar: Skolledning schemalägger och kursansvarig lärare ger eleverna tid 
och möjlighet till klassråd. Charlie/Rikard sammankallar till elevrådsmöte 
tillsammans med eleverna. 

 
 

 
 

 

 
 


