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1. Inledning
I samband med beslutet om att Lund skulle starta ännu en
gymnasieskola formulerades en projektvision av tjänstemän och
politiker som bland annat lyder som följer: ”Gymnasieskolan ska ha
en tydlig pedagogisk profil som kompletterar de fyra andra befintliga
gymnasieskolorna i Lund. Profilen och skolans varumärke, skall
baseras på en gemensam värdegrund där elevens lärande är i
centrum. Som elev skall du vara stolt över att studera här!”
Under det förarbete som gjordes tillsammans med personal och
elever från de andra kommunala gymnasieskolorna formulerades en
samlad bild av det uppdrag en ny skola måste fokusera på:

Ur detta arbete har en vision och en pedagogisk idé för skolan
vuxit fram.

Vår vision:
Vi löser framtidens utmaningar nu – med kunskap och
kreativitet!
Våra mål för läsåret 18/19:


Att bygga upp ett samarbete inom skolan och med externa
samarbetsparter som leder till att våra elever får en stark känsla av
sammanhang och delaktighet



Att skapa en väl fungerande skolverksamhet och sprida information om
vår pedagogiska idé och kvalitet för att öka antalet förstahandssökande

Den pedagogiska idén kan sammanfattas som utmaningsdrivet
lärande med hög elevaktivitet och utgår från att alla människor
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har en inre drivkraft och en förmåga att påverka den värld de
lever i. Mänskligheten står inför ett antal stora utmaningar och
behovet av nytänkande och samarbete är större än någonsin.
Unga människors engagemang måste få större betydelse i dagens
samhälle.
Skolans roll är viktig för samhällsutvecklingen, men ibland kan
det vara svårt för eleven att förstå hur det man läser i olika
ämnen hänger samman. Det är ofta just sammanhanget som är
nyckeln till förståelsen. När man förstår kan man också ta
ställning. Verklig kunskap leder helt enkelt till nya sätt att agera.
Vår skola ska ge unga redskap för att vara delaktiga i att hitta
lösningar. Här ska ungdomar utbildas inte bara för framtiden,
utan för att kunna agera nu!
Hedda Anderssongymnasiet startade verksamheten redan hösten
2018 trots att det ursprungligen var tänkt att verksamheten
skulle starta hösten 2019. Elevtrycket på Lunds kommunala
gymnasieskolor ledde till detta beslut om tidigare start. Trots att
informationsinsatserna inför skolans start var begränsade togs
elever in i sex klasser på Ekonomiprogrammet och
Teknikprogrammet. Efter den inledande antagningsperioden
hade skolan 158 elever.
Skolan hade 11 anställda lärare varav två pedagogiska
processledare. Alla är legitimerade och behöriga i de ämnen de
undervisar i förutom en person som undervisade i ett ämne
utöver sin legitimation under hösten. Lärarens behörighet i
ämnet blev klar i januari 2019 och under våren har skolan 100 %
behöriga lärare (riksgenomsnitt 81,4 %). Enligt Skolverkets
statistik har skolan hösten 2018 14,6 elever per lärare att
jämföra med riksgenomsnitt på 11,9 elever per lärare.
Under det första läsåret är undervisande lärare organiserade i två
pedagogiska processteam, ett per program på
Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet, med en
pedagogisk processledare i varje team. Teamen består av lärare
som undervisar elever i klasserna på programmet. Teamen har
som uppdrag att samarbeta kring elevernas hela utbildning och
säkerställa att eleverna ges en utbildning där de kan förstå ett
större sammanhang och får möjlighet att vara delaktiga i att lösa
samhällets utmaningar. Undervisningen under läsåret har
organiserats i sju schemaperioder som ömsom varit
ämnesövergripande projektperioder och ömsom traditionellt
kursutformade perioder.
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2. Systematiskt kvalitetsarbete
Som nybliven skola är den löpande kvalitetssäkringen helt
avgörande. Allt genomförs för första gången, varje delprocess
måste följas upp och säkras efter hand och varje ny rutin måste
utvärderas.
Under hösten 2018 arbetades det intensivt med att fastställa en
verksamhetsplan för skolan. All personal var delaktig i processen
då mål och delmål formulerades för skolans verksamhet.
De pedagogiska processteamen formulerade sina pedagogiska
delmål och elevhälsoteamet satte, tillsammans med skolläkaren,
mål för skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete.
Skolledningen formulerade även ett långsiktigt miljömål.
Skolans verksamhetsplan följdes upp i samband med läsårets slut
och revideras inför läsåret 19/20.
Under läsåret 18/19 har ett antal utvärderingar gjorts.
Efter genomförd projektledarutbildning för så väl personal som
elever genomfördes utvärderingar både individuellt och i de
berörda grupperna. Resultaten av dessa utvärderingar har
analyserats av de pedagogiska processteamen och av skolans
pedagogiska ledningsgrupp. Dessa analyser visar på det stora
värdet av att få en tydlig start som ger gemensamma verktyg för
det fortsatta arbetet på skolan, både för personal och elever. Det
blir också tydligt att det finns behov av att arbeta samman de
olika delarna av utbildningen till en helhet som mer exakt
fokuserar på det just vår skola behöver. I augusti 2019
genomfördes en projektledarvecka för elever som huvudsakligen
hölls av skolans personal utifrån de metoder vi lärt av våra
externa samarbetspartners. Det var ett steg helt i rätt riktning.
De pedagogiska processteamens uppdrag är att gemensamt
planera för elevernas uppnående av examensmålen. Teamen
träffas så gott som varje arbetsvecka. Under läsåret 18/19 har
teamen även arbetet strukturerat med kollegialt lärande i
samtalsgruppsform för att stötta varandra i det pedagogiska
utvecklingsarbetet. Teamen utvärderar ämnesövergripande
arbetsmoment löpande samt vid läsårets slut.
Alla lärare är organiserade i pedagogiska par som träffas på en
mötestid på torsdagar då de planerar och samarbetar kring
uppföljning och utveckling av sin undervisning. Detta samarbete
har varit en viktig del i skolans likvärdighetsarbete och har
uppfattats värdefullt för lärares individuella utvecklingsarbete
under läsåret.
Undervisningen i de pågående kurserna har utvärderats löpande
under läsåret av undervisande lärare men också enligt en
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skolgemensam modell med hjälp av en elevenkät i
utvärderingsverktyget UTV5. Dessa utvärderingar har
diskuterats tillsammans med elevgrupperna och använts för att
förbättra undervisningssituationen. Resultaten från dessa
utvärderingar är också intressanta för de uppföljande samtal som
skolledning och lärare har under arbetsåret.
Varje medarbetare stämmer av sitt arbete mot skolans mål
tillsammans med sin närmaste chef vid medarbetarsamtal,
uppföljande samtal och utvärderar dessutom sitt arbete mot
målen vid en avslutande läsårsreflektion.
Under läsåret genomförde alla elever den gemensamma
Skolenkäten. Resultat av enkäten diskuterades i de pedagogiska
processteamen samt i klassråd och elevråd.
Elevhälsoteamet påbörjade arbetet med en plan för skolans
främjande och förebyggande arbete och utvärderade sitt arbete
vid läsårets slut. Teamet träffade ett elevhälsoteam från
Gymnasieskolan Vipan och hade stort utbyte av erfarenheter.
Detta utbyte ledde tillsammans med analysen av elevbehoven till
ett viktigt beslut om en ny arbetsform för mottagande av nya
elever inför läsåret 19/20. Elevhälsoteamet var då med i
undervisningssituationerna i de nya klasserna under de första tre
veckorna för att på så sätt bygga upp en god gemensam
utgångspunkt för det fortsatta samarbetet med lärarna.
Den pedagogiska ledningsgruppen hade redan under april 2019
en workshop enligt metoden Apreciative Inquiery (enligt David
Cooperriders modell från 1985, på svenska ofta översatt till
styrkebaserad utveckling) för att fånga nuläget i verksamheten
samt förbereda för framtidens behov. Tillfället gav perspektiv på
nuläget och ledde bland annat till en förbättrad plan för den
inledande projektledarutbildningen inför läsåret 19/20.
Undervisande lärare har träffat ämneskollegor från de andra
skolorna i Lund för att arbeta med likvärdig bedömning och
kvalitetsutveckling. Samarbetet med de andra skolorna har varit
av stor vikt för skolan under detta första läsår, särskilt då vissa av
lärarna på skolan inte har haft ämneskollegor på den egna
skolenheten.
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3. Nämndmål 1: Fullgöra det nationella
kunskapsuppdraget med goda och förbättrade
resultat, hög kvalitet och hög effektivitet
3.1 Kunskaper, utveckling och lärande
Hedda Anderssongymnasiets första år har präglats av allt vad en
nystart innebär. All personal är nyanställd och alla delar av
verksamheten har behövt etableras ur ingenting. Det sena beslutet om
att starta verksamheten har inneburit stora utmaningar när det gäller
kommunikation. Skolan har varit okänd för många av de potentiellt
sökande eleverna. Vid höstens antagning har det i praktiken inneburit
att skolan har tagit emot ett stort antal elever som inte kommit in på
någon av de andra kommunala skolorna med programmet de sökt och
att det i viss mån även kommit in elever som ursprungligen sökt andra
program, men valt Hedda då de inte kommit in på sina ursprungligen
valda program.
Skolan har tagit emot en stor andel elever med jämförelsevis låga
betygspoäng från grundskolan. Det innebär att 30 % av eleverna ligger
på 200 poäng eller lägre från grundskolan. Skolan har en lägre andel
elever med högskoleutbildade föräldrar (60 % mot 74-86 %) och fler
elever med utländsk bakgrund (32 % mot 15-20 %) jämfört med
eleverna på samma program på de andra kommunala
gymnasieskolorna i Lund (Källa: Skolverket).
Skolan behöver arbeta vidare med att synliggöra sin pedagogiska idé,
sina utbildningar och arbetsformer så att dessa är klart kända bland
sökande elever.
3.1.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Under skolans första läsår har ett av skolans övergripande mål varit:
Att bygga upp ett samarbete inom skolan och med externa
samarbetsparter som leder till att våra elever får en stark känsla av
sammanhang och delaktighet.
Skolan har redan från början organiserats för samarbete. Alla
undervisande lärare har varit delaktiga i de pedagogiska
processteamens möten kring elevernas utbildning.
Redan under elevernas första vecka genomfördes en
projektledarutbildning som involverade samarbete med
näringslivskontorets verksamhet Future by Lund, Lunds Tekniska
Högskolas verksamhet Vattenhallen samt företagen Point of Value och
Pareto 80/20 och all personal på skolan. Målet med utbildningen var
att ge alla elever verktyg för fortsatt projektorienterat arbete. Under
veckans sista dag genomförde eleverna ett första litet projekt som
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redovisades samma dag. De verktyg och erfarenheter eleverna fick
under denna första vecka har sedan använts i ett antal lärtillfällen
under läsåret.
Under hösten genomförde de två processteamen schemabrytande
ämnesöverskridande projekt (på Ekonomiprogrammet om hållbar
produktutveckling och på Teknikprogrammet om rymdbaser) och
under våren genomfördes åter ämnesövergripande projekt som i viss
mån även var programöverskridande (alla elever arbetade då med
temat artificiell intelligens). Under båda projektperioderna
involverades även externa aktörer såsom Future by Lund, Lunds
Universitet, Vattenhallen och representanter från näringslivet i
arbetet.
Det interna samarbetet har varit helt avgörande för skolans resultat.
Då elevernas behov varit stora har det blivit tydligt att just känslan av
sammanhang i lärandet samt behovet av en trygg och strukturerad
arbetssituation varit av stor betydelse för elevernas lärande.
Personalen har vid återkommande tillfällen träffats för att tillsammans
utveckla detta vidare utifrån den situation som rått i klasser och
grupper.
Även det externa samarbetet har varit viktigt under skolans första
läsår. Som exempel kan nämnas en paneldebatt med bland annat
företagsledare och forskare på temat artificiell intelligens samt
elevernas slutredovisning och utställning på Vattenhallen inom samma
tema. I dessa sammanhang har det blivit tydligt att eleverna förstått sin
roll i samhället och fått syn på hur deras kunskap och agerande
kommer att påverka framtiden.
Skolan har också en grupp externa rådgivare som under läsåret träffat
skolans ledningsgrupp för att rådgöra kring skolan roll i samhället och
dess framtida behov. I detta sammanhang gavs tillfälle till att se
verksamheten i ett större perspektiv som i sin tur bidrog till det
fortsatta arbetet med de långsiktiga utvecklingsfrågorna för skolan.
3.1.2 Kvalitet på undervisningen och lärmiljön
Under hösten 2018 var skolan huvudsakligen placerad i två delar av
Svaneskolan, dels i suterräng planet och dels på första våningen.
Tillgången till grupprum och uppehållsytor var ytterst begränsad och
eleverna trängdes i korridorerna. Då behovet av att organisera
undervisningen på bästa sätt utifrån elevgrupper med olika behov var
stort var det svårt att nå hela vägen fram utan att kunna dela grupper
eller erbjuda lugnare studieytor att tillgå utanför lektionstid. Efter
årsskiftet fick skolan tillgång till ytterligare fyra rum och arbetsmiljön
kunde förbättras för både personal och elever.
Vid flera tillfällen under läsåret gav utvärderingar tillkänna att
arbetsron i flera sammanhang inte var godtagbar (index 4,7 att jämföra
med riksgenomsnittet på 6,0 på frågeområdet i elevenkäten). Resurser
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sattes in i form av att specialpedagogen ökade sin anställningsgrad
från 40% till 100% och att en resurslärare på 60% anställdes i
samband med årsskiftet. I samband med terminsstarten i januari
kallades vårdnadshavare till ett extra möte om hälsosamma
studiestrategier och ordningsregler. Dessa insatser i kombination med
bättre möjligheter att dela grupper i flera rum ledde till ökad arbetsro
och bättre resultat. Inför läsåret 19/20 togs särskild hänsyn till elevers
behov då de nya klasserna formerades. Arbetet med ökad arbetsro
kommer att behöva fortgå under innevarande läsår i alla skolans
grupper.
Skolan har under det första läsåret arbetat medvetet med
förebyggande värdegrundsfrågor och tagit hjälp av bland annat företag
och organisationer såsom Point of Value, RFSU och Kompis Sverige för
att genomföra workshops och värderingsövningar. Dessa insatser har
bedömts vara av stort värde men det är ändå så att just elevernas
upplevda trygghet och trivsel ligger på en förhållandevis låg nivå då
skolenkäten genomfördes under våren 2019.
Personalen har agerat tydligt i ett flertal sammanhang då kränkningar
och trakasserier förekommit. Det sammantagna resultatet av detta
arbete ser ut att ha lett till ett successivt minskat antal anmälda
ärenden och ökad trygghet.
3.1.3 Måluppfyllelse examen och betygspoäng
Redan tidigt under hösten konstaterades att ett antal elever såg ut att
ha svårt att nå målen i kurserna de läste och att ett antal elever hade
stor frånvaro. Under läsåret har åtskilliga insatser gjorts på klass-,
grupp- och individnivå för att stötta dessa elever. Skolan behöver
arbeta vidare med strukturer för samverkan mellan undervisande
lärare, elevhälsa och skolledning för att ytterligare förstärka arbetet
med resursfördelning och insatser för elever i behov av stöd.
Skolan har tagit emot elever med relativt låga ingångsbetyg,
medelbetyg för antagna elever var efter antagningen hösten 2018 218
poäng för elever på EK och 229 poäng för elever på TE. Många elever
har visat sig ha kunskapsluckor och bristande studiestrategier. De
behov som identifierats på skolan har lett till ett antal insatser på
individ, grupp och klassnivå. Elever har erbjudits enskild
studieplanering, möjlighet till studiehandledning i skolans
Studieverkstad, lovskola och undervisning i mindre grupp i vissa
moment. Trots dessa insatser ligger skolans elevers resultat på lästa
gymnasiekurser, med en genomsnittligt betygspoäng på 10,2 för EK
och 10,8 för TE, lägre än jämförbara utbildningars genomsnittliga
betygspoäng som är 14,6 på EK och 14,4 på TE för elever med
avgångsbetyg i Sverige 2018 (källa: Qlikview Lund resp. Skolverket).
Siffrorna är inte fullt ut jämförbara eftersom elever som har F eller
saknar betyg har möjlighet att pröva för högre betyg i en kurs under
hela sin gymnasietid och ett antal elever på skolan planerar att göra
det under nästkommande läsår, men kan ändå ge en indikation på
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nuläget. Arbetet med att identifiera elevers behov och organisera
undervisning utifrån dessa måste utvecklas vidare på skolan. Under
nästkommande läsår är förutsättningarna för detta arbete bättre då
hela elevhälsoteamet finns på plats redan från början. Personalen
kommer att ha hunnit hitta samarbetsformer som kan vara mer
effektiva. Det är av avgörande betydelse att skolan lyckas identifiera
individuella behov tidigt och att organisationen kan fördela om
resurser så att behoven tillgodoses på bästa sätt redan tidigt under
läsåret.
Efter analys av elevresultat i de pedagogiska processteamen och i
skolans elevhälsoteam framgår det tydligt att skolan framöver behöver
arbeta vidare med att stärka det språkutvecklande arbetssättet. Många
av skolans elever har språkliga utmaningar såsom dyslexi och/eller ett
annat modersmål. Språkutvecklande arbetsformer gynnar alla skolans
elever och måste bli en del av skolans vardagliga arbete. Inför läsåret
19/20 kommer kompetensutvecklingsresurser att avsättas till detta
både under kompetensutvecklingsdagar och som tema för kollegialt
lärande i samtalsgrupperna.
Eleverna i år 2 kommer att delta i ett läsprojekt som koordineras av
skolans bibliotekarie i samverkan med de pedagogiska processteamen.
Skolans målsättning att axla det vidgade kunskapsuppdraget med
fokus på såväl ämneskunskaper som personlig utveckling, socialt
samspel och hållbart lärande är inte helt lätt att utvärdera. En
indikator när det gäller personlig utveckling och socialt samspel kan
vara att alla deltagande elever klarade att redovisa individuellt vid
gruppens utställningsmonter under vårens projektredovisningar. För
många av skolans elever innebar det att ett stort steg tagits under
läsåret.
När det gäller hållbart lärande är elevers upplevda trygghet av stor
vikt. Under läsåret kan vi konstatera att det finns stora behov av ett
fortsatt arbete inom detta område, då alla elever inte känner sig trygga,
men det är svårt att jämföra elevers trygghet på skolan med den
trygghet de upplevt i sin tidigare skolgång. Det hade varit ett intressant
område att utvärdera framöver.
Vid många tillfällen har kontakt tagits med vårdnadshavare för att i
samverkan stötta elever vidare mot sina mål. Dessa möten och
kontakter har uppfattats mycket betydelsefulla för elevers resultat.
3.1.4 Likvärdig bedömning
Arbetet med likvärdig bedömning på en liten och helt ny skola är extra
utmanande då det kräver samarbete både internt och inte minst
externt. Genom att organisera undervisande lärare i pedagogiska par
skapades en grundorganisation som innebär att alla har en nära
kollega som har tid att diskutera planering och bedömning. Utöver
denna organisation har skolans lärare deltagit i
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ämneskvalitetsgruppernas arbete i Lund och då tillsammans med
ämneskollegor från de andra skolorna fått tillfälle att diskutera
kvalitetsutveckling inom ämnenas ram. Inför de nationella proven
träffade undervisande lärare skolledning, specialpedagog och
administration för att planera genomförande av proven. I samband
med rekrytering av ny lärare har förutsättningarna för likvärdighet
varit en faktor som avgjort hur lärartjänster satts samman. Inför
läsåret 19/20 förbättras de interna möjligheterna till
ämnesdiskussioner då nästintill alla lärare får en ämneskollega.
3.1.5 Studiehandledning
Behovet av studiehandledning på modersmål har varit begränsat. Det
språkutvecklande arbetssätt som efter hand förstärkts i alla kurser
under läsåret har gett eleverna bättre och bättre möjligheter att nå
sina mål.

3.2 Skolan, omvärlden och utbildningsval
3.2.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Skolans har haft som ett prioriterat område att bygga upp samarbeten
med externa aktörer. För en ny skola betyder det att många nya
kontakter måste knytas och att nya samarbetsformer måste utarbetas.
Redan innan skolstart hade ett antal viktiga aktörer knutits till skolan.
Den enskilt viktigaste samarbetspartnern under det första läsåret har
varit Future by Lund. Genom vårt samarbete har ett antal andra viktiga
aktörer kunnat involveras och en del av denna satsning har finansieras
med Vinnovamedel. Redan under den inledande
projektledarutbildningen i augusti involverades externa aktörer såsom
Point of Value, Pareto 80/20 och Vattenhallen (LTH). Under elevernas
båda projektperioder har externa föreläsare och debattörer
involverats. Slutredovisningen av vårens projektperiod hölls på
Vattenhallen.
Skolans har ett externt råd som utgörs av åtta representanter för
näringsliv, organisationer och högre utbildning. Rådet har träffat
skolans pedagogiska ledningsgrupp en gång under läsåret. Mötet blev
en bra start på ett långsiktigt samarbete som kommer att vara av stort
värde för skolans vidare utvecklingsarbete. Målet var att det externa
rådet skulle ses två gånger per läsår, men då elevers kunskapsmässiga
behov krävde omfördelning av resurser blev det endast möjligt med ett
möte. Innevarande läsår är målet åter minst två möten.
3.2.2 Studie- och yrkesvägledning
När läsåret började hade skolan en studie- och yrkesvägledare på 25%.
Det var en rimlig resurs sett till elevantal, men det blev tidigt tydligt att
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skolan tagit emot ovanligt många elever med stor osäkerhet kring sitt
programval och sin framtid. Vägledaren kunde börja arbeta 50% från
och med den 1/12-18 och sedan under sista delen av läsåret, från och
med den 1/4-19 på heltid. Många elever har med hjälp av vägledaren
hittat fungerande studievägar, både inom skolan och på andra
skolenheter.
3.2.3 Universitet-/högskola och andra skolformer
Redan innan skolan startade hade representanter från Lunds
universitet och Högskolan Kristianstad involverats i arbetet med
skolans pedagogiska inriktning.
När läsåret startade hade professor Anders Persson vid institutionen
för utbildningsvetenskap på Lunds Universitet möjlighet att delta för
att påbörja en serie besök med målet att starta upp praktiknära
forskning kring skolkulturer i en ny skola.
Roger Johansson, professor vid samma institution på Lunds
universitet, ingår i skolans externa råd.
Elever från skolan har gjort besök och lyssnat på föredrag på Lunds
Universitet och tagit del av en paneldebatt med medverkande från
universitetet. Under vårens projektperiod hade eleverna hjälp av
mastersstudenter från universitetet som externa handledare.
Skolans elever har under läsåret deltagit i ett antal öppna aktiviteter
vid Lunds universitet, såsom naturvetardagar och öppna föreläsningar.
Under projektveckorna på våren fick några av elevgrupperna extra
handledning av studenter från ekonomihögskolan.
3.2.4 Internationella utbyten och studieresor
Redan före läsårsstart knöts kontakter med utbildningsanordnare i
Italien och Mexico via det samarbete som finns etablerat via Future by
Lund. Detta betydde i praktiken att skolans rektor deltog i en
paneldebatt inom ramen för ett internationellt projekt i den italienska
orten Giffoni och att skolan fick besök av en mexikansk professor
under uppstartsveckorna. Under samma period hade skolan även en
sydafrikansk lärarstudent som följde en av skolans pedagogiska
processledare. Dessa internationella perspektiv visade sig extra viktiga
för verksamheten då allt var nytt och alla iakttagelser och reflektioner
kunde vävas in i skolans intensiva utvecklingsarbete.
Under läsåret har en ansökan om ett lärarutbildningsprojekt tagits
fram och beviljats i form av Erasmus plus. Det betyder att ett antal
lärare under en period på två läsår kommer att ingå i ett samarbete
kring språkutvecklande arbetsformer inom området hållbarhet
tillsammans med kollegor från Ungern och Italien. Detta stämmer väl
överens med skolans identifierade utvecklingsområden.
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4. Nämndmål 2: Utveckla och förstärka arbetet för
hållbar utveckling
4.1 Miljö
4.1.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Skolan strävar efter utmärkelsen Skola för Hållbar utveckling. Arbetet
påbörjades under läsåret 18/19 med siktet inställt att nå målet läsåret
19/20.
4.1.2 Skolans arbete
Under detta första läsår har hållbarhetsperspektivet lyfts fram på
många sätt i undervisningen. Detta har också varit ett tydligt
perspektiv i de ämnesövergripande projekt som genomförts med alla
elever. Detta innebar exempelvis att eleverna fått lyssna på externa
föreläsare på just detta tema.
Trots skolans lokalsituation med tillfälliga lösningar och trångboddhet
har miljöaspekter prioriterats så att exempelvis sopsorteringssystem
och digitala lösningar eftersträvats redan från detta första läsår.

4.2 Hälsa
En nystartad skola måste utformas utifrån den tydliga forskning som
visar på sambanden mellan hälsa och lärande. Skolans pedagogiska
verksamhet har inledningsvis organiserats ur ett sådant helhetstänk,
men först när personal finns på plats kan konkreta aktiviteter planeras
i detalj. Detta har betytt att mycket av arbetet under detta första läsår
handlat om att hitta samarbeten och strukturer för att tillsammans
skapa en hälsosam lärsituation för skolans elever.
4.2.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Under detta första läsår har det alltså varit prioriterat att skapa
strukturer för ett förebyggande elevhälsoarbete som påverkar skolans
utformning både nu och framöver. Trots begränsade personalresurser
inom EHT har det övergripande arbetet prioriterats. Exempelvis har
skolans elevhälsopersonal varit delaktiga i workshops tillsammans
med arkitekter för att utforma fungerande lokaler i den nya
skolbyggnaden som ritats färdigt under läsåret. Samtidigt har det
akuta lokalbehovet utifrån de elevbehov som identifierats under det
första läsåret varit föremål för många lokaldiskussioner och
lokalförbättringar under året. Skolläkarens delaktighet i dessa
diskussioner har varit av stort värde.
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4.2.2 Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
Den sammantagna elevhälsoresursen visade sig tidigt vara otillräcklig
och utökning gjordes efter hand som behov identifierades och personal
kunde anpassa sin tjänstgöring. Specialpedagogen utökade anställning
från 40% till 100% och skolsköterskan från 25% till 75% vid
årsskiftet. Skolans studie- och yrkesvägledare utökade från 25% till
50% den 1/12 och sedan till 100% den 1/4-19. Skolans kurator kunde
inte utöka sin tjänst utan hade 25% anställning under hela läsåret
18/19.
Under året har skolan prioriterat det långsiktiga främjande och
förebyggande arbetet, men har även behövt göra många akuta insatser.
Inför läsåret 19/20 behövde strukturerna för samverkan mellan EHT
och de pedagogiska processteamen vara tydliga speciellt vid
mottagandet av de nya eleverna. De första skolveckorna är av
avgörande betydelse för hur verksamheten lyckas möta elevernas
behov. Elevhälsan och skolledningen har varit närvarande i
klassrummen i de nya klasserna för att sedan kunna analysera behov
och organisera insatserna kring eleverna.
4.2.3 Elevers stress
Eleverna på skolan har fått utbildning inom området hälsosamma
studiestrategier. De elever som upplevt stress har under detta första
läsår har huvudsakligen varit elever som inte kommit in på önskat
program utan hamnat på en utbildning som är mer krävande än eleven
förutsett. Dessa elever har fått stöd och hjälp av undervisande lärare,
mentor och elevhälsa. I vissa fall har beslut tagits om förändrad
studieplan och åtgärdsprogram.
4.2.4 Närvaro/frånvaro
Redan tidigt under hösten blev det tydligt att många av skolans elever
hade en grundskolehistoria med bristande skolnärvaro i bagaget och
att deras bristande närvaro på gymnasiet var en stor utmaning för
skolan. Detta ledde till ett stort antal kontakter med vårdnadshavare
och ett stort antal insatser från mentorer och elevhälsa. Skolan
skapade en tydlig struktur för ärenden kopplade till skolfrånvaro och
lyckades i viss mån plana ut den förväntade kurvan av ökad frånvaro
som vanligen ses hos gymnasieelever under deras tre skolår. Trots det
är det tydligt att en stor del av eleverna har studieresultat som
påverkats av deras frånvaro.
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4.3 Normer och värden
4.3.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Framtidens skola måste enligt förarbetet inför skolans start se till hela
elevens situation och fokusera på fyra viktiga delar:
kunskapsuppdraget, elevens personliga utveckling, det sociala
samspelet mellan elever och det hållbara lärandet. För att lyckas med
detta vidgade kunskapsuppdrag krävs ett medvetet arbete med
normer och värden.
4.3.2 Värdegrundsarbete - främjande och förebyggande
Under elevernas inledande projektledarutbildning planerades ett antal
aktiviteter in för att ge en god start på skolans värdegrundsarbete.
Tanken var att individers olikheter skulle lyftas fram och att alla
elevgrupper skulle uppmärksammas på de möjligheter denna
mångfald ger i ett gott samarbetsklimat. Med hjälp av Point of Value
gjorde alla elever en värdekarta och samtalade i par och minder
grupper kring sina erfarenheter och tankar. Mentorerna fångade upp
klassernas diskussioner och formulerade viktiga värden på klassnivå.
Eleverna fick utbildning i nya verktyg viktiga för projektorienterat
arbetssätt och stärktes på så sätt i sin individuella utveckling och nya
gemenskap. Teambuilding, i form av samarbetsövningar och
reflektioner kring dessa övningar, genomfördes i alla klasser. Det blev
tydligt att även inom detta område krävdes extra arbete för att nå alla
elever och grupper.
Skolan hade förmånen att med RFSU:s hjälp kunna genomföra två
workshops i varje klass med fokus på sex, relationer och normer.
4.3.3 Värdegrundsarbete - åtgärdande
Då skolans elevgruppers olika behov fångats upp genomfördes ett
antal insatser, bland annat engagerades Kompis Sverige för en
integrationsworkshop med gott resultat. I en klass uppger elever att
man ”verkligen pratade med varandra och på riktigt lärde känna
varandra” under denna dag.
Under läsåret har ett antal kränkningsärenden hanterats på skolan.
Tack vare gott samarbete har personalen kunnat fånga upp incidenter
så att dessa kunnat utredas och följas upp med åtgärder. Detta goda
arbete har fått till följd att elevers sätt att förhålla sig till varandra
förbättrats och som följd har antalet ärenden minskat under läsåret.
Under hösten anmäldes 13 ärenden och under våren var antalet istället
4 ärenden.
Under hösten anställdes en elevcoach på deltid med huvudsakligt
uppdrag att bidra till trygghet och trivsel. Coachen kunde bistå
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mentorerna i de grupper där behoven var som störst och kunde fånga
upp elever som behövde stöd både med studier och i sociala
avseenden. Insatsen ledde till lugnare uppehållsrum och att enskilda
elever som hamnade utanför kunde stöttas.

4.4 Ansvar och inflytande
För att bygga framtidens skola krävs en stor delaktighet från elever.
Flera viktiga inflytandeaktiviteter under läsåret har involverat alla
elever på skolan medan annat inflytande utövats via representanter
från olika grupper.
4.4.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Skolans målsättning att ge elever en utbildning med stark känsla av
sammanhang och delaktighet har varit en viktig utgångspunkt under
läsåret. Denna målsättning kräver både att eleverna tar eget ansvar
och har ett engagemang för de gemensamma behoven på skolan. Dessa
båda förutsättningar har varierat och arbetet i de pedagogiska
processteamen har inriktats på att förstärka elevernas eget ansvar och
engagemang.
4.4.2 Inflytande
Redan under projektledarutbildningen hölls workshops i alla klasser
med fokus på framtidens skola. Resultatet av dessa workshops
fångades upp i de pedagogiska processteamen, i skolans ledningsgrupp
och i byggprojektgruppen.
Skolans elevråd har haft en viktig roll under läsåret, då elevgrupper
startats upp inom olika utvecklingsområden. Dessa grupper har varit
delaktiga i att skapa nya elevsociala traditioner och en bättre skolmiljö
för skolans elever.
Under vintern hölls en byggworkshop för all personal samt ett antal
elevrepresentanter med fokus på ett antal områden inom skolbygget.
Arkitekterna tog med sig synpunkterna från denna dag in i det
fortsatta arbetet med ritningarna.
Under året har skolans första elevskyddsombud utbildats och påbörjat
sitt arbete tillsammans med skolans administrativa chef. På en ny skola
behövs många bidragande krafter för en god arbetsmiljö.
Eleverna har getts möjlighet att påverkat sin undervisning i kurserna
de läser genom att de involverats i planering och utvärdering både
löpande under kurserna gång i enlighet med den enskilda lärarens
bedömning av behov och genom en gemensam elevenkät som tagits
fram i samverkan mellan elever och lärare för hela skolan.
Ett fortsatt arbete med ansvar och inflytande är en grundläggande
förutsättning för att nå skolans mål inom kunskapsuppdraget. Inför

17(26)

läsåret 19/20 lyftes elevens ansvar åter upp av teamen och
tillsammans med elevhälsan planerades en introduktion av de nya
eleverna som ska stärka arbetet inom dessa områden ytterligare.
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5. Nämndmål 3: Utveckla ändamålsenliga fysiska
lärmiljöer som främjar elevernas lärande och
utveckling
5.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Som en helt nystartad skola i tillfälliga lokaler kretsar mycket av det
vardagliga arbetet kring att anpassa de lokaler skolan förfogar över till
den pedagogiska verksamhet som ska bedrivas där. Att iordningställa
klassrum, elevuppehållsytor och arbetsrum kräver eftertanke samt en
faktisk arbetsinsats. Då personal och elever inte fanns på plats förrän
vid skolstart krävdes förändringar efterhand som behoven
tydliggjordes. Mycket av det faktiska arbetet utfördes av undervisande
personal utöver deras övriga uppdrag.

5.2 Fysisk lärmiljö
Läsåret 18/19 var skolan lokaliserad i Svaneskolans lokaler.
Inledningsvis förfogade skolan över ett fåtal rum som skulle fylla
många funktioner, undervisningssalar för skolans sex klasser på två
program, elevcafé, arbetsrum för lärare, elevhälsa och skolledning. Mitt
i skolans lokaler fanns även en privat musikskola med verksamhet
både dagtid och kvällstid. Lokalerna var trånga och eleverna hade svårt
att hitta uppehållsytor. De två något större klassrum som inreddes
med möblering för varierad undervisning uppskattades mycket då det
var enkelt att växla arbetsform i dessa rum och läraren lätt kunde ha
överblick oavsett elevernas arbete. Utöver dessa rum inreddes ett rum
i källarplan som ett enkelt Active Learning Classroom, där eleverna
kunde arbeta vid olika arbetsstationer kring runda bord med tillgång
till en skärm och liten whiteboard per grupp, samtidigt som de lätt kan
följa lärarens genomgång vid en stor whiteboard och projektorduk.
Denna arbetsmiljö ger möjlighet till tidseffektivt och kreativt
samarbete då eleverna kan se varandras arbete och läraren lätt kan
växla mellan olika elevgruppers skärmbild för att ge feedback och föra
gruppernas arbete framåt.
Skolan fick tillgång till en laborationssal för fysikundervisning på
våning 1, mitt i Svaneskolans lokaler. En trång idrottslokal, matsal och
aula samutnyttjades med Svaneskolan under läsåret. Skolan gavs
tillgång till Polhemsskolans bibliotek. Efter årsskiftet fick skolan
tillgång till ytterligare några rum då musikskolan flyttade ut. Då först
fanns grupprum, personalrum och arbetsrum för elevhälsan att tillgå.
Med tanke på elevernas pedagogiska behov var dessa lokaler en
mycket stor förbättring för verksamheten då elever med stort behov av
lugn och avskildhet för första gången kunde erbjudas tillräckligt lugn
miljö.
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Under läsåret 19/20 har skolan fått tillgång till en egen skolbyggnad i
den före detta Parkskolan på Sankt Månsgatan. Även fortsättningsvis
samutnyttjas aula, matsal och bibliotek med andra skolor, men känslan
av att ha ett eget hus bidrar till en mycket bättre skolsituation.
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6. Nämndmål 4: Rekrytera och behålla engagerade
medarbetare med rätt kompetens samt förebygga
ohälsa och främja en god arbetsmiljö
6.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Rekryteringsbehovet på en helt ny skola är av förklarliga skäl stort och
behovet av att anställa rätt personal är helt avgörande. Skolan måste
tillämpa vetenskapligt förankrade metoder för god rekrytering av ny
personal.

6.2 Rekryteringsläget
Då tjänster utannonserats har det generellt varit ett stort intresse och
antalet sökande har varit gott. Endast i några enstaka sammanhang
(modernt språk danska och fysik) har det krävts speciella åtgärder för
att hitta kompetent personal inför läsåret 19/20. Att ha goda
möjligheter att rekrytera personal som vill samarbeta för att hitta
fungerande arbetsformer på en helt ny skola är helt avgörande för
skolans framgång. Rekryteringsarbetet är det enskilt viktigaste arbetet
för skolans ledning. Det tar mycket tid i anspråk och kräver hela tiden
en ledningsorganisation som är större än vad den nuvarande elev- och
personalsituationen möjliggör. Inför läsåret läsåret 20/21 måste
rekryteringsarbetet inledas redan i januari för att skolan ska kunna
vara fullbemannad inför läsårsstart.

6.3 Arbetsmiljö
Under skolans första läsår har arbetsmiljöutmaningarna varit många.
Som tidigare beskrivits har undervisningssituationen tidvis varit
krävande då skolan har tagit emot många elever som kommit från en
skolgång som inte varit präglad av god arbetsro och trygghet. En del av
skolans elever har haft betydande kunskapsluckor och behoven av att
anpassa undervisningen har varit mycket stora i alla
undervisningsgrupper.
För att följa upp personalens upplevda arbetsmiljö har ett antal extra
APT hållits och en kort personalenkät genomförts månadsvis under
våren. Samarbetet mellan skolledning och lärarfackliga har varit gott
och med gemensamma krafter har utmaningar kunnat hanteras på ett
klokt sätt och arbetsmiljön förbättras. I samband med läsårets slut
involverades en extern konsult för att säkerställa att alla aspekter
inom arbetsmiljöområdet fångades upp inför nästkommande läsårs
organisation. Denna satsning hade stor betydelse för de beslut som
togs inför läsåret 19/20 och ledde till förtydligade
uppdragsbeskrivningar och tydligare kommunikation och strukturer
för samarbete mellan medarbetare.
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7. Nämndmål 5: Bedriva verksamhet med god
ekonomisk hushållning
7.1 Ekonomiskt läge
Att starta en helt ny skola inom ramen för den vanliga
elevpengstilldelningen i Lund är en omöjlighet. Vår elevpeng är, i
förhållande till liknande kommuner, låg och trenden har under de
senaste tio åren varit att skolorna fått allt mindre resurser till själva
utbildningsverksamheten. Det finns alltså inga marginaler för att
utveckla nytt inom dessa ramar. Hedda Anderssongymnasiet är en
långsiktig samhällsinvestering som kräver utrymme för att etablera
allt vad en ny verksamhet behöver såsom ett mycket stort behov av
rekrytering, introduktion av ny personal, inköp av material och tid för
att etablera fungerande rutiner för allt en skola behöver. Det måste
finnas utrymme för det extra utvecklingsarbete som krävs i varje steg
mot en gemensam planering för att bygga upp fungerande samarbeten
internt såväl som externt. Under en kommande femårsperiod kommer
skolan dessutom att genomgå stora förändringar för varje läsår.
Verksamheten växer och flyttar successivt. Vi kommer att samutnyttja
lokaler på olika sätt och tvingas hela tiden hitta nya praktiska
lösningar för att skapa en trygg och pedagogiskt utformad skolmiljö i
dessa olika skepnader. På skolan pågår alltså ständigt arbete på tre
spår: Först och främst med att få den löpande verksamheten att
fungera, men också med att planera alla förändringar inför
nästkommande år och dessutom med det långsiktiga
skolutvecklingsarbetet som hela tiden måste prioriteras.
Under det första läsåret har det blivit tydligt att uppbyggnaden av
strukturer och rutiner är ett stort arbete som måste ske oavsett en
verksamhet storlek. All personal har varit ny och resurser har behövt
avsättas till introduktion och teambuilding.
Nyanställd personal betyder också personal med löner som ligger mer
i nivå med rådande löneläge i Sverige. Skolan har ännu inte kunnat ta
del av förstelärartilldelning eller lärarlönelyftsmedel då
anställningarna skett under en period då omfördelning av sådana
resurser inte var möjlig.
Framtidens behov har varit i fokus och alla anställda har hela tiden fått
ägna sig åt omvärldsbevakning och tagit hjälp av kollegor runt om i
landet för att säkerställa att rätt beslut tas efter hand som skolan
växer. Inget material har funnits på plats och allt har behövt
införskaffas för att eleverna ska kunna få tillgång till läromedel och
lärmiljöer inom exempelvis institutioner för ämnena teknik och
företagsekonomi.
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Utöver de direkta undervisningskostnaderna har skolans verksamhet
behövt synliggöras på ett helt annat sätt än de etablerade skolornas
verksamhet. För att nå potentiella sökande och deras vårdnadshavare
behöver rätt information spridas effektivt och frågor från exempelvis
grundskolornas studievägledare måste prioriteras löpande. Det kräver
mer personella resurser än den vanliga löpande vägledningen av
elever. Verksamheten måste alltså hela tiden ta kostnader för
utökningar av personal, lokaler och material som behövs för
kommande elever och ekonomin ligger alltid steget efter.

7.2 Insatser för budget i balans
För att nå en budget i balans skulle skolan behöva avstå helt från att
bygga upp nya institutioner och utveckla nya pedagogiska metoder.
Skolan skulle ha svårt att anpassa undervisning efter elevers behov och
skulle troligen få använda konsulter för att klara av nödvändigt
rekryteringsarbete. Det skulle bli svårt att avsätta tid för lärares
kollegiala utveckling och skolledares nära ledarskap. Risken med en
sådan hållning skulle vara att skolan inte får personal som vill driva
skolutveckling och därmed inte når den kvalitet som eftersträvas. Om
skolan inte får ett tillräckligt elevantal och inte blir den skola Lund
beställt kommer skolan i värsta fall att gå med underskott under en
mycket längre period.
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8. Utvecklingsområden läsåret 2019/2020
Vår vision:
Vi löser framtidens utmaningar nu – med kunskap och kreativitet!
Våra utvecklingsområden för läsåret 19/20:
Skolans utvecklingsområden

Att samarbeta inom skolan
och med externa
samarbetsparter för att ge
våra elever en utbildning
med en stark känsla av
sammanhang och delaktighet

Att skapa ett
långsiktigt
samarbete med
externa aktörer för
att stärka skolans
utveckling
Sträva efter att nå
utmärkelsen ”Skola
för hållbar
utveckling”

Bakgrund till
utvecklingsområdet

Utvecklingsinsatser

Uppföljning

Skolan måste vara en del
av samhället för att
eleverna ska få möjlighet
till delaktighet i
sammanhang av
betydelse
Hållbart lärande för hållbar
utveckling är en viktig del
i skolans hela
kunskapsuppdrag

Bjuda in externa bollplank
till Heddas rådgivande
grupp en gång per termin
Hålla kontakt och hitta
gemensamma behov för
verksamheterna
Ansökan inskickad under
2020

Utvärdering som visar på
ömsesidigt värde av två
genomförda möten med gruppen.
Genomföra minst två pedagogiska
samarbeten med våra externa
samarbetspartners under läsåret
Få utmärkelsen under 2020
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Mentorskap för
samarbete och
delaktighet

Elevens personliga
utveckling bör förstärkas
genom hela utbildningen

Hitta gemensamma
verktyg för
projektorienterat
arbetssätt

Genomföra
projektledarveckor för
personal och elever

Ämnesövergripande
samarbete

Att skapa en väl fungerande
skolverksamhet med en
tydlig organisation och en
stark vi-känsla

Att sätta kunskap i ett
större sammanhang stärker
meningsfullt lärande
Stärka
Utforma elevaktiva
entreprenöriella
uppdrag och
kompetenser
projektorienterat arbetssätt
där elever blir delaktiga
och ser sammanhang
Tydliggöra uppdrag Ett effektivt samarbete
kräver tydliga roller och
en tydlig
ansvarsfördelning
Inkludera ny
Alla personer behöver
personal i teamens involveras i skolans
samarbete på ett
utvecklingsarbete
bra sätt

Skapa gemensam
mentorsrutin med
långsiktig plan för
elevutveckling
Augusti 2019

Elevenkät 2020

Teamarbete för att hitta
samarbetsområden och
skapa infärgning
Genomföra
projektperioder höst och
vår

Teamutvärdering våren 2020

Tydliga
uppdragsbeskrivningar i
personalhandboken
hösten 2019
Projektledarutbildning
för personal hösten 2019
Kollegialt lärande i
pedagogiska par och i

Medarbetarenkät våren 2020

Elevenkät samt medarbetarenkät
september 2020

Elevenkät
Teamutvärderingar 2020

Medarbetarenkät 2020
Teamens utvärdering våren 2020
Individuell utvärdering 2020
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Skapa läsårsmål
kopplade till
ämnen/kurser och
elevers behov och
utveckling för att nå
likvärdighet
Förstärka rutiner för
samarbete och
kommunikation

Många kommer att vara
nyanställda
Arbetet med ökad
likvärdighet och elevers
resultat kräver tid för
samarbete inom skolan och
med kollegor utifrån

samtalsgrupper under
läsåret 19/20
Avsätta löpande tid för
samarbete i kollegiala par
Samarbeta med kollegor
från andra skolor för nå
god likvärdighet

Tydliga rutiner skapar
Avsätta tid för utveckling
trygghet och ger
och utvärdering av rutiner
förutsättningar för effektivt
samarbete

Personalenkät 2020
Individuell utvärdering våren 2020
Elevresultat 2020

Medarbetarenkät 2020

BILAGA 1
Bilaga 1: Frånvarostatistik och rapport till CSN Hedda Andersson
Frånvaro och rapport till CSN tas ut i två perioder under läsåret: För höstterminen 15 augusti till 31
december och för vårterminen 1 januari till 15 juni.
Den frånvaro som redovisas är andelen elever med total frånvaro över 10%. Total frånvaro innebär
både anmäld och oanmäld frånvaro. Källa: Skola 24.
Rapport till CSN innebär att en elev fått sitt studiemedel indraget på grund av för hög oanmäld
frånvaro eller för hög total frånvaro. Andelen som redovisas är andelen elever som rapporterats till
CSN av det totala elevantalet på skolan. Källa: Procapita.

Total frånvaro
Hedda
Hedda
UF
UF
Hösttermin Vårtermin Hösttermin Vårtermin1
Andel >
10%

Andel >
10%

Andel >
10%

Andel >
10%

52%
X
X

61%
X
X

52%

61%

28%*
33%
43%
36%**

34%*
41%
52%
43%**

61%
X
X
40%

65%
X
X
56%

Årskurs
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Totalt alla årskurser

Program
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
*Exkl. introduktionsprogram
**Inkl. introduktionsprogram

Rapport till CSN

Totalt skolan

1

Andel
Andel
Hösttermin vårtermin
1,3%
7,1%

För ”Årskurs 1” samt” ”Årskurs 2” saknas statistik gällande IB-programmet och för ”Årskurs 3” samt ”Totalt
alla årskurser” saknas statistik gällande Katedralskolans hela årskurs 3 då detta saknades i Skola24 vid uttaget
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Bilaga 2: Enkätresultat Skolenkäten
Om Skolenkäten
Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen två gånger per år i årskurs 5 och 9 i grundskolan
samt i årskurs 2 på gymnasiet, till pedagogisk personal samt till vårdnadshavare i
grundskolan, vid ett urval av skolenheter. Resultatet används dels i tillsynen, men också av
Skolverket på webbplatsen Välja skola som riktar sig till elever och föräldrar. Under en
tvåårsperiod har alla skolenheter i Sverige gjort enkäterna. Utbildningsförvaltningen har valt
att använda Skolenkäten i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi genomför enkäterna i egen
regi en gång per år (våren), med undantag för de år som Skolinspektionen genomför
enkäterna hos oss på våren.
Frågor och frågeområden
Enkäten till elever i årskurs 2 på gymnasiet består av ett antal påståenden/frågor som eleven
får ta ställning till. Dessa grupperas sedan tematiskt i frågeområden i resultatredovisningen.
Elever på gymnasiet får nedanstående frågor.
Tabell 1: Skolenkäten elev frågor och frågeområden
Frågeområde
Fråga/påstående
1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Tillit till elevens förmåga

4. Anpassning efter elevens
behov
5. Utmaningar

6. Argumentation och
kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden
på skolan
9. Delaktighet och
inflytande

10. Ordningsregler

-

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan
Skolarbetet är intressant
Skolarbetet är roligt
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete
Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
Skolarbetet är för svårt för mig
I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan
På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor
I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak
Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser
I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter
I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen
I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden
Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar
I min skola respekterar vi varandras olikheter
I min skola respekterar elever och lärare varandra
Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta
med olika skoluppgifter
I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö
I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns
I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha
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11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Elevhälsa

-

15. Nöjdhet

-

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs
Jag har studiero på lektionerna
På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna
I min skola finns det elever som jag är rädd för
I min skola finns det personal som jag är rädd för
Jag känner mig trygg i skolan
Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling
De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en
elev
Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår
skol- och livssituation (exempelvis genom samtal med oss eller genom
enkät/frågeformulär).
Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om
vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt.
På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av
att träffa skolsköterskan eller kurator
Jag är nöjd med min skola som helhet
Jag skulle rekommendera min skola

Indexvärden
För varje fråga respektive varje frågeområde beräknas ett indexvärde. Varje fråga har
följande svarsalternativ: Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska
dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Varje svarsalternativ har ett värde (se tabellen nedan).
Indexvärdet beräknas genom att elevernas svar summeras och summan divideras med
antalet svar, d.v.s. indexvärdet beräknas på samma sätt som ett medelvärde. Indexvärdet för
en fråga och ett frågeområde kan bli mellan 1 och 10, där 10 är bäst, vilket gäller även
negativa frågor.
Tabell 2: Svarsalternativens värde
Svarsalternativ
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Vet ej

Värde
10
6,67
3,33
0
Exkluderas från beräkningen

Svarsfrekvens och resultat
Hedda Anderssongymnasiet hade inte årskurs 2 läsåret 18/19, och därför har enkäten gjorts i
årskurs 1 istället. Svarsfrekvensen var 75 procent (117 av 155 elever). I diagrammet på nästa
sida redovisas resultatet på elevenkäten i årskurs 1 vid Hedda Anderssongymnasiet. Det är
frågeområdenas indexvärden som redovisas.
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Skolenkäten Hedda Anderssongymnasiet årskurs 1
Vårterminen 2019
Indexvärde per frågeområde

10,0
9,0

7,7

8,0
7,1
7,0

6,6

Indexvärde

6,5

6,2

6,1
6,0

7,0

5,6
5,1

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

6,2
5,8

5,0

4,7

6,1

5,9

5,7

