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Hur blev det?  
Datum: 2015-06-15 
73% av eleverna på Barn och fritidsprogrammet (lå 13/14: 60%) och 68% av 
eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet (lå 13/14: 63%) klarade sin 
yrkesexamen vt 2015 (minst E i 2250 gyp). Detta är en förbättring på båda 
programmen, vilket visar att vi är på rätt väg för att uppnå vårt mål 100%. 
57% av eleverna på VO fick diplom av Vård- och omsorgscollege (VOC), vilket 
innebar att de hade klarat minst E på 2500 gyp. Detta var en förbättring från läsåret 
2013/2014 då 49% av eleverna på VO fick diplom från VOC. Vårt mål var 100% 
och det ligger kvar inför kommande läsår. 
Vid en jämförelse av Nationella proven (NP) kan vi konstatera att vi inte ser något 
förbättrat resultat förutom i Sv1 och Ma1a. Därför fortsätter vi arbeta med att 
förbättra resultaten på alla NP nästa lå. 
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Föregående läsår hade vi gemensamt bestämt att ett av våra utvecklingsområden i 
vårt systematiska kvalitetsarbete skulle vara Betyg och bedömning och att alla 
lärare skulle genomföra webbkursen ”Bli tryggare i din bedömning och 
betygsättning” (Skolverkets och Karlstads Universitets webbkurs). Under ht 2014 
beslutade vi gemensamt att skjuta detta utvecklingsområde till lå 15/16. 
 

Var är vi? 
Datum: 2015-06-15 
Vi ser en hel del förbättringar när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet kring 
betyg. Det är en procentuell ökning när det gäller de elever som fick yrkesexamen, 
så väl som grundläggande högskolebehörighet och elever på VO som fick diplom 
av VOC. 
 
 

Vart ska vi? 
Datum: 2015-06-15 
Vårt mål är att öka antalet elever som klarar sin yrkesexamen och vårt sikte är 
självklart inställt på 100%. När det gäller alla elever på Victum är vårt mål att de 
ska klara minst E i 2500 gyp.  
När det specifikt gäller eleverna på VO är vårt mål att 100% av eleverna ska bli 
anställningsbara genom att få VOC:s diplom. 
Vi ska fortsätta förbättra resultaten i NP. 
Alla karaktärsämnes lärare erbjuds möjligheten att genomföra kursen Bedömning 
och betygsättning inom arbetsplatsförlagt lärande (7,5 p Mö högskola). 
 
 
 

Hur gör vi? 
Datum: 2015-06-15 
Under läsåret 2015/2016 har vi gemensamt bestämt att ett av 
utvecklingsområdena i vårt systematiska kvalitetsarbete ska vara Betyg och 
bedömning. Alla lärare kommer att genomföra Skolverkets och Karlstads 
Universitets webbkurs ”Bli tryggare i din bedömning och betygssättning” som 
innehåller sex moduler.  
För att hjälpa eleverna att klara minst E i 2500 gyp kommer vi att fortsätta vårt 
arbete med att få mentorerna att allt bättre coacha sina mentorselever i val av 
kurser som antingen leder till en yrkesexamen eller grundläggande 
högskolebehörighet. Mentorskapet är därför ett av de utvecklingsområden vi valt 
att fokusera på under nästa lå. 
Tre av våra karaktärsämneslärare på VO kommer att genomföra utbildningen 
Bedömning och betygsättning inom arbetsplatsförlagt lärande (7,5 p Mö högskola) 
lå 15/16, samma utbildning som två av karaktärsämneslärarna på BF genomförde 
lå 14/15. 
 
 

 


