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Hur blev det?  
Datum: 2016-04-04 
 
På Victum Gymnasium arbetar vi med åtgärdsprogram utifrån Skollagen 1kap. 10§, 
2kap. 25§, 3kap. 4§, 7-12§§, 4kap. 4§, 28kap. 16§, 29kap. 10§ och 12§, Lgy 11 
avsnitt 2.1, 2.5, 2.6, Gymnasieförordningen 9 kap. 1-7§§. 
 
Det har gjorts ett systematiskt kvalitetsarbete för varje åtgärdsprogram av elevens 
mentor enligt ovanstående hjul och skolledarna har även granskat de enskilda 
åtgärdsprogrammen. Granskningen har genomförts utifrån nedanstående punkter 
och ledde fram till följande resultat: 
 

1. Antal åtgärdsprogram på respektive program: BF – 14 st., VO – 14 st. 

Åtgärdsprogram 

Uppdrag 

Vision/Mål 

Resurser 

Åtgärder 

Begrepp 
Resultat 

Förutsättningar 

Reflektion/

Analys 

Lägesbedömning 

Planering 

Utförande 

Måluppfyllelse 

Analys 

Fortsättning 

Förankring 



2. Totalt antal åtgärdsprogram på Victum: 28 st. En minskning med 6 åtgärdsprogram 
jmf med lå 14/15. 

3. Antal åtgärdsprogram som är skrivna utifrån särskilda behov som inte ryms inom 
det dagliga arbetet: 100% 

4. Datum finns då elev och vårdnadshavare tagit del av det som är skrivet i 
åtgärdsprogrammet: 92%. En ökning från 68% lå 14/15. 

5. Målen tar sin utgångspunkt utifrån elevens behov: 100% 
6. Målen i åtgärdsprogrammen har sikte mot kunskapsmålen i läroplanen: 100% 
7. Målen i åtgärdsprogrammen har sikte mot kunskapskraven: 100% 
8. Åtgärderna är kopplade till elevens behov och mål: 100% 
9. Åtgärderna är konkreta och utvärderingsbara: 100% 
10. Ansvaret ligger på skolans personal när det gäller att genomföra särskilda 

stödåtgärder på skolan: 100% 
11. Det framgår i åtgärdsprogrammet vem som är ansvarig för respektive åtgärd: 100% 
12. Uppföljning av åtgärdsprogrammen är gjorda: 57%. En försämring från 79% lå 

14/15. 
13. Antal åtgärdsprogram som är reviderade: 18% 
14. Antal åtgärdsprogram som avslutats: 4% 
15. Antal åtgärdsprogram som överklagats: 0% 

16. Det har upprättats åtgärdsprogram då elev fått reducerat gymnasieprogram: 0% 
 

Var är vi? 
Datum: 2016-04-04 
I Skolverkets Allmänna råd Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd (Stockholm, 2013) står det: ”Ett åtgärdsprogram är ett redskap för 
lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av 
särskilt stöd, så att hon eller han får förutsättningar att utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen och nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
Samtidigt är det en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd och vilka 
stödåtgärder som ska vidtas." 
 
Vår ambition är att helt och fullt arbeta i linje med Skolverkets beskrivning ovan. 
Här följer vår analys av vårt systematiska kvalitetsarbete med åtgärdsprogram: 
 

1. Vi kan konstatera att 100% av våra åtgärdsprogram som upprättats detta 
läsår är skrivna utifrån elevens särskilda behov.  

2. 92% av åtgärdsprogrammen som upprättats detta läsår har uppgifter om 
datum då elev och vårdnadshavare tagit del av det som är skrivet. Detta är 
en förbättring från 68% förra läsåret. 

3. I punkterna 5-11 ovan ser vi att vi når upp till 100% måluppfyllelse. 
4. 57% av våra åtgärdsprogram som upprättats detta läsår har en 

dokumenterad uppföljning. Det är ett lägre procenttal jämfört med 79% 
föregående läsår. En förklaring till det lägre procenttalet i år är att vi ökat 
kraven på att uppföljning av åtgärdsprogram inte ska dröja för länge. 

5. Antal åtgärdsprogram som överklagats är 0%. 
 
 

Vart ska vi? 
 Datum: 2016-04-04 

1. På de punkter där vi uppnått 100% måluppfyllese vill fortsätta att nå 100%.  
2. 92% av åtgärdsprogrammen som upprättats i år saknar uppgifter om datum 

för delgivning. Här är vårt mål för kommande läsår att uppnå 100%. 



3. I punkterna 5-11 har vi innevarande läsår nått 100% måluppfyllelse. Det vill 
vi också nå under kommande läsår. 

4. När det gäller uppföljningen av gjorda åtgärdsprogram ser vi ett sämre 
procenttal, 57%, sedan förra läsåret (79%). Detta är ett utvecklingsområde 
där vi ska nå upp till 100%. 

5. När det gäller antal åtgärdsprogram som överklagats är vår ambition att 
behålla nollvisionen. 

Hur gör vi? 
Datum: 2016-04-04 

1. Under kommande läsår kommer mentorskapet att fortsatt vara ett av 
skolans utvecklingsområden. I detta utvecklingsarbete kommer vi att bl a 
fokusera på lärarnas arbete som mentorer, där vi vill öka kvalitéen på 
mentorernas vägledningssamtal, som ska ha elevens individuella behov i 
centrum.  

2. Vi har under vt 2016 uttökat kompetensen när det gäller specialpedagogik, 
genom att vår nya specialpedagog finns på skolan 8 timmar i veckan. 
Hennes uppdrag är dels att öka lärarnas kompetens i det pedagogiska 
arbetet, dels att finnas till hands för våra elever, som har särskilda behov. 
Detta arbete ska utföras inom ramen för skolans dagliga pedagogiska 
arbete, t ex med strukturstöd, planeringsstöd och studiestöd i 
studieverkstaden.  

3. Målet inför nästa läsår är att nå 100% när det gäller uppgifter om datum för 
delgivning och när det gäller uppföljning av åtgärdsprogram. När det gäller 
delgivningen var det i år en enda elev vars vårdnadshavare inte delgivits, 
men det finns förklaringar i detta speciella fall. Därför hyser vi gott hopp om 
att nästa läsår nå upp till 100%.  

4. I fråga om uppföljningen av åtgärdsprogram, kommer vi att mer 
individanpassa denna åtgärd, så att åtgärdsprogrammet blir ett mer levande 
dokument, som mentorn kontinuerligt följer upp. De elever som har 
åtgärdsprogram ska ha fler mentorssamtal än ett per termin. Detta tror vi 
kan göra att vi når 100% på denna punkt. 

5. När det gäller punkterna 5-11vill vi även ha 100% måluppfyllelse nästa läsår 
och fortsätta att använda de reviderade mentorsdokumenten.  

6. För att behålla nollvisionen, när det gäller antal åtgärdsprogram som 
överklagats, ska vi stärka upp och fortsätta att arbeta utifrån de rutiner som 
vi redan har.  
Se: 
Läraradmin/Mentorsdokument/Åtgärdsprogram/ArbetemedÅtgärdsprogram. 

 
 


