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1. Inledning
Katedralskolans mål är att erbjuda en trygg och studiemotiverande
miljö för alla elever, där de kan utvecklas till sin fulla potential och få
den utmaning samt den hjälp och det stöd de behöver. Skolans
personal arbetar gemensamt med att alla elever förutom goda
ämneskunskaper ska utveckla en rad olika kompetenser under sin
tid på skolan.
Visionen har konkretiserats i Katedralskolans sju
elevkompetenser – ansvarstagande, kommunikativ,
kunnig, djärv, tänkande, balanserad och vidsynt.
Elevkompetenserna uttrycker de aspekter på
lärande som Katedralskolan lyfter i sin
undervisning. Kunskaper och färdigheter som är
viktiga när eleven lämnar gymnasieskolan för att ta sig an resten av
livet.
Läsåret 2018/19 erbjöds nya gymnasister följande program på
Katedralskolan:
- Ekonomiprogrammet
- Humanistiska programmet, Lingua (spetsprogram)
- International Baccalaureate
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet, Historia (spetsprogram)
Under läsåret 2018/19 gick cirka 1 450 elever på Katedralskolan och
personalstyrkan uppgick till ca 160, varav ca 120 lärare. Antal elever
per heltidstjänst lärare var 14,6 (riksgenomsnitt 11,9 elever) och
andel lärare med legitimation och behörighet i ämnet var 96,5
procent (riksgenomsnitt 81,4 procent) enligt Skolverket, SIRIS.
Skolan leddes av en rektor, fyra biträdande rektorer och en
administrativ chef
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2. Systematiskt kvalitetsarbete
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är att synliggöra
för att öka kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det
leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och
utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som
leder till framgång. Den ständigt närvarande frågan ska vara: Hur
påverkar detta vårt hantverk i klassrummet och därmed elevernas
måluppfyllelse?
Det systematiska kvalitetsarbetet på skolan sker på flera olika nivåer
och vi utgår från Timperleys ”Undersökande och kunskapsbildande
cykel”.

2.1 Skolnivå
Skolledningens uppgift är att värna om en väl fungerande
verksamhet och samtidigt utmana den till förändring. En lärande
organisation kräver en kultur som stöttar medarbetare till att våga ta
risker, experimentera, lära av misstag och ta sig vidare. Vårt verktyg
för att synliggöra en sådan kultur är Timperleys undersökande och
kunskapsbildande cykel.
Det krävs också en väl fungerande struktur som möjliggör ett
gemensamt lärande i organisationen. Under läsår 18/19 har en ny
struktur implementerats med syfte att möjliggöra ett fördjupat
lärande samt att stödja ett distribuerat ledarskap.
2.2 Ämnesgruppsnivå
För att nå verklig förändring, krävs ett gemensamt lärande i
utvecklingsorganisationen. De lärdomar man varit medskapande till
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omsätts i högre grad i handling. Genom att ge lärare möjlighet till
gemensamt lärande i vardagen menar Helen Timperley, professor i
pedagogik vid den pedagogiska fakulteten på University of Auckland,
att den pedagogiska kompetensen i organisationen ökar. Det
kollegiala lärandet - att lärare i samarbete med andra bygger upp sin
egen kompetens utifrån elevernas behov - är väsentligt och leder till
att läraren utvecklar sin egen kompetens.
Under läsåret 18/19 har vi arbetat för det kollegiala lärandet ska nå
ytterligare en nivå och leda till ett kollektivt lärande, vilket innebär
att deltagarna utvecklar gemensam kunskap och därmed utvecklar
gemensamma rutiner och arbetssätt.
Katedralskolans kollegiala lärande sker inom ramen för skolans
utvecklingsorganisation. Alla lärare deltar i samtalsgrupper med
syfte att ge lärare tillfällen att i mindre grupper diskutera, undersöka
och reflektera över sin egen pedagogiska verksamhet. Utgångspunkt
för de pedagogiska diskussionerna är elevernas lärande utifrån
frågan: På vilket sätt kan min pedagogiska verksamhet utvecklas så att
varje elev kan lära och utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar?
2.3 Individnivå
I slutet av läsåret reflekterar läraren över årets utvecklingsarbete
och utvärderingsresultat och i början av höstterminen diskuterar
läraren denna reflektion med sin skolledare under
medarbetarsamtalet. Den enskilde läraren sätter nya mål för sitt
individuella utvecklingsarbete i dialog med sin arbetsledare.
Under läsåret har skolledningen, som ett led i det systematiska
kvalitetsarbetet, genomfört mer än hundra lektionsobservationer
med efterföljande samtal kopplade till lärares individuella
utvecklingsplaner.
Analys av läsårets utvecklingsinsatser
Skolans nya organisations- och konferensstruktur möjliggör ett
distribuerat ledarskap som främjar delaktighet och ligger i linje med
kommunens arbetsmiljömål. Den nya strukturen stödjer
användningen av Timperleys undersökande och kunskapsbyggande
cykel och syftar till att fånga upp utvecklingsområden i vår
verksamhet. En del medarbetare har upplevt förändringen som
frustrerande och rörig, vilket är en normal reaktion i ett
förändringsarbete särskilt då den gamla strukturen har varit
rådande i över tjugo år.
I januari månad har vi genomfört en temperaturmätning för att
uppmärksamma upplevda svårigheter och få ett underlag för
förändring inför läsår 19/20. Därefter har justeringar gjorts för att
tydliggöra och förbättra konferensstrukturen. En del lärare
signalerar oro inför förändringen att enbart ha ett fördjupat

6(31)

utvecklingsarbete i ett av sina ämnen. Syftet med förändringen är att
ge möjlighet till ett fördjupat arbete, vilket man upplever är positivt
men det finns en oro för att små ämnen inte ska få den utveckling
som krävs.
En sammanställning över skolans systematiska kvalitetsarbete
Aktivitet
Prioriterade mål sätts
Fokusområden för läsåret
2018/2019:
Stimulans: skolarbetet är
intressant och stimulerar mig att
lära mer
Balans: en hälsofrämjande
arbetsmiljö
Utvecklingsplan upprättas av
samtliga medarbetare
VISKA, ett vardagsinriktat
systematiskt kvalitetsarbete,
genomförs under läsåret.
Samtal i årskursråd
Kursutvärderingar genomförs

När
Augusti september

På ämnesnivå

Vem är ansvarig
Skolledning
Ämnesansvarig/
utvledare

På lärarnivå

Medarbetare

Vid
medarbetarsamtal
augusti september
Augusti – Juni

Medarbetaren
presenterar och planerar
sin utvecklingsplan med
närmsta chef
Arbete utifrån Timperleys
cykel

Medarbetare och närmsta
chef

Löpande under
året
Löpande under
året

Elevernas bild av
verksamheten undersöks.
Diskuteras i
ämnesgrupper – koppling
utvecklingsplaner
Uppföljning av skolans
elevkompetenser, trivsel
och trygghet.
Enkäterna besvaras
på mentorstid
Tid för samarbete och
lärandeutveckling

Bitr rektorer

Resultaten diskuteras på
APT, ämnesgrupper,
utvecklingsgruppen,
klassråd samt i
årskursråden.
Samtalsgruppernas
arbete och erfarenheter
sprids i kollegiet.
Skolnivå

Medarbetare och närmsta
chef

Ämnesnivå

Ämnesansvarig/utvledare

Individnivå

Medarbetare

Skolnivå

Skolledning

Ämnesnivå

Ämnesansvarig/utvledare

Samtal med förtroendeelever
och ESKO

Löpande under
året

Skolenkäten och Lunk genomförs

Februari – Mars

Kreativitetsdag

Februari

Resultaten av enkäter
presenteras

April - juni

Samtalsgruppernas arbete följs
upp och analyseras.

April-maj

Prioriterade mål och
utvecklingsuppdrag följs upp.

Juni

Analys av betygsstatistik,
Skolinspektionens enkät, Lunk
mm. Nya fokusområden arbetas
fram under juni-augusti
Beslut om
fokusområden/åtgärder tas
fram.

Maj – augusti

Augusti

Vad ska göras
På skolnivå

Individnivå
Efter genomförd analys
tas nya mål fram på de
olika nivåerna.

Medarbetare

Lärare
Kurator, Rektor, Bitr rektorer
Mentor
Skolledning
Medarbetare

Samtalsledare
Skolledning

Medarbetare
Skolledning
Ämnesansvarig/utvledare
Medarbetare
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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
3.1.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Katedralskolan har en välstrukturerad undervisning, som har sin
utgångspunkt i kursplanernas syfte och centrala innehåll, men som
samtidigt lämnar utrymme för och tillåter spontana utvecklingar av
ämnet i fråga.
En av skolans elevkompetenser är kunnig.
En kunnig elev är en elev som
 kan mycket inom många ämnesområden
 ser strukturer och sammanhang
 kan dra slutsatser utifrån sina iakttagelser
 förmår handla utifrån sina kunskaper
 kan självständigt utveckla och fördjupa sina
kunskaper på egen hand
Vår ledstjärna är: Våra elever ska nå sin fulla potential, som
människa och kunskapsmässigt, genom stimulans och balans.
3.1.2 Kvalitet på undervisningen och lärmiljön
Katedralskolan har en ambitiös och studieinriktad kultur. Det är
positivt att lyckas med sina studier och våra duktiga elever har hög
status på skolan. Lärarna är välutbildade, behöriga och legitimerade.
Skolan har mycket väl fungerande strukturer och en låg
personalomsättning vilket leder till stabilitet och ger möjlighet till
skolutveckling.
Medaljens baksida är den stress som en ambitiös kultur leder till hos
en del av våra elever. Vi arbetar på olika sätt för att motverka stress
men vi är väl medvetna om att skolan är en spegling av det samhälle
som våra elever har som sin vardag och där finns ofta höga, ibland
alltför höga, krav på våra elever.
Under läsåret har skolledningen genomfört en SPSM-utbildning
tillsammans med elevhälsoteamen. Genom att delta i den
nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett
processarbete för likvärdig utbildning” har vi utvecklat en struktur
för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela
skolan.
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Inför läsår 19/20 har vi tagit fram en rad förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder på gruppnivå, samt ändrat struktur för att
stödja ett elevhälsoarbete som ska börja i klassrummet. Alla skolans
professioner ska arbeta tillsammans med eleven som utgångspunkt i
elevhälsoarbetet och verka för ett salutogent förhållningssätt.
Elevhälsan försöker på olika sätt fånga upp elever som behöver stöd
och hjälp. Sedan inleds ett samarbete mellan mentor, elevhälsa och
ansvarig biträdande rektor med syfte att ge eleven möjlighet att nå
sin fulla potential, som människa och kunskapsmässigt. Vi har infört
klasskonferenser för årskurs ett tidigt under höstterminen för att
tillsammans få syn på viktiga friskfaktorer men också samtala om de
elever som är i behov av extra anpassningar och olika former av stöd
från elevhälsan. Skolans systematiska närvarouppföljning är en
annan mycket viktig del av vårt elevhälsoarbete som syftar till att
alla våra elever ska slutföra sina gymnasiestudier, vilket är en
framgångsfaktor för att klara sig bra i livet.
3.1.3 Måluppfyllelse examen och betygspoäng
Andelen elever som tar en gymnasieexamen på Katedralskolan är
mycket hög och ligger i nivå med förra läsåret. Läsåret 2018/2019
fick 98,7% (flickor 98,5% och pojkar 99%) av avgångseleverna en
gymnasieexamen vilket ligger över riksgenomsnittet. På det
Naturvetenskapliga programmet och Ekonomiprogrammet med 182
respektive 88 avgångselever var måluppfyllelsen hundraprocentig.
Våra elever har i hög utsträckning haft Katedralskolan som sitt
förstahandsval till gymnasiet och alltfler elever vill genomföra sin
gymnasieutbildning hos oss. Det har medfört högre meritvärden till
samtliga program på skolan. Detta i kombination med det gedigna
arbete som läggs ner på skolan ger ett mycket gott resultat. Den
genomsnittliga betygspoängen på skolan har ökat över tid, vilket
framgår av nedanstående tabell.
Läsår 16/17
16.1

Läsår 17/18
16.5

Läsår 18/19
16.8

Pojkarnas måluppfyllelse är något högre än flickornas vilket är
intressant eftersom pojkar normalt sett klarar sig något sämre i
skolan. Historieprogrammets betygspoäng har, trots en fortsatt
resursförstärkning med bl a dubbel lärarbemanning på en del kurser,
sjunkit och ligger i nivå med läsår 16/17. Frågan är om vi har
resursförstärkt i rätt kurser. Denna frågeställning måste vi arbeta
vidare med under kommande läsår.
Biträdande rektorer genomför ett fördjupat uppföljningsarbete
rörande måluppfyllelse och betygspoäng i respektive
utvecklingsgrupp samt med berörda lärare. Resultatet ligger till
grund för kommande års utvecklingsarbete.
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Ca 9% av eleverna på alla program i alla årskurser fick minst ett
betyg F eller streck. En större andel flickor än pojkar fick betyg F
eller streck. Av de elever som fick betyg F eller streck, fick flickor i
genomsnitt 2,5 betyg F eller streck och pojkar i genomsnitt 2,1 betyg
F eller streck. Om man skulle räkna på skolans alla elever så skulle
genomsnitten vara betydligt lägre eftersom 91 procent inte hade
några F eller streck alls.
Kursen Ma2b är svårast att klara för våra elever. Trots mindre
grupper i denna kurs på något program och stödverksamhet får
många av våra elever i likhet med elever i hela landet, betyget F eller
streck (läsår 18/19 fick 36 elever av totalt 415 elever dvs totalt 8,7
% betyget F på kursen Ma2b). En av skolans samtalsgrupper har
under året fördjupat sig i problematiken och konstaterat att den är
komplex. Läsår 19/20 kommer flera av de lärare som undervisar i
matematik att delta i fortbildning som anordnas av SKED ( Skånes
Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli) och
handlar om hur man kan arbeta med elever med
matematiksvårigheter såsom dyskalkyli.
Under läsår 2018/19 fick 22 elever ca hälften av alla betyg F som
sattes på skolan. Några av dessa elever har drabbats av psykisk
ohälsa eller tråkigheter i familjen och målet för nämnda elever är
ofta att må så bra att man kan vara i skolan. Betygen har i dessa fall
en underordnad betydelse och det är därför svårt att nå en
måluppfyllelse på 100% trots att detta naturligtvis är vår
målsättning.
Katedralskolans IB Diploma Programme håller hög kvalitet och vi
har många erfarna och kompetenta lärare där flera av dem är
examinatorer för det externa internationella slutprov som eleverna
gör i årskurs tre. Medelbetyget (average points) på skolan är 33/45
vilket ligger en bra bit över medel i världen (world average) som för
närvarande är 30/45.
3.1.4 Likvärdig bedömning
På kommunnivå har representanter från de kommunala
gymnasieskolornas ämnesgrupper träffats för att diskutera likvärdig
bedömning.
På skolan analyserar ämneslagen betygsstatistik och i
förekommande fall görs jämförelser med resultat på nationella prov.
Arbetet har fokuserats på jämförelse av resultat mellan program och
årskurser.
Lärare samarbetar på olika sätt för att nå en likvärdig bedömning.
Detta arbete underlättas av att vi är en stor skola som är organiserad
i ämneslag med många behöriga och legitimerade lärare i varje
ämne. Vårt nya digitala provverktyg underlättar anonymisering av
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prov och lärarna använder gemensamma rättningsdokument i
samband med examinationer. Man använder anonyma
bedömningsexempel dels för att gemensamt diskutera bedömningar
och dels att kunna använda dessa exempel för att illustrera för elever
vad som krävs för en viss betygsnivå. På så sätt vill lärarna förbereda
eleverna på de krav som ställs i ämnet. Vad det gäller återkoppling
under kursens gång menar några lärare att det är viktigt att eleverna
fokuserar på vilka förmågor och kunskaper de har utvecklat snarare
än vilket betyg de “ligger på” just nu. Detta görs bäst i samtal med
elever i samband med att lärare återkopplar hur de har presterat på
examinationer.
3.1.5 Studiehandledning
Elever med behov av studiehandledning har under läsår 2018/19
fått detta behov tillgodosett.

3.2 Skolan, omvärlden och utbildningsval
3.2.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Gymnasiestudier på ett högskoleförberedande program ska ge en
god grund för fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet. Det ska ske i nära samverkan med
bl a arbetslivet och universiteten samt med samhället i övrigt.
En av skolans elevkompetenser är tänkande.
En tänkande elev är en elev som
 förmår se utanför det invanda mönstret
 reflekterar över omvärlden
 vågar lita på sina egna slutsatser
 är självständig
 analyserar
Katedralskolan har väl fungerande kontakter med organisationerna
Transfer och Mentor vilket ger skolan många värdefulla kontakter
med föreläsare som besöker skolan och delar med sig av
arbetslivserfarenhet och livskunskap. Det finns ett etablerat
samarbete med Näringslivsorganisationen Ung företagsamhet som
tillhandahåller en struktur för elever som startar egna företag
kopplade till kurser som stimulerar entreprenöriellt lärande.
3.2.2 Studie- och yrkesvägledning
Skolan har under läsår 2018/19 haft tre heltidsanställda studie- och
yrkesvägledare. De informerar såväl internt som externt om skolans
program och valmöjligheter inom inriktningar och individuella val.
De arbetar löpande med elevers studieplaner samt ger information
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om högskoleprov och studievägledning avseende fortsatta studier
såväl nationellt som internationellt.
3.2.3 Universitet-/högskola och andra skolformer
Katedralskolans spetsprogram har ett nära samarbete med Lunds
universitet. Elever i årskurs 2 och 3 ges möjlighet att läsa 7,5
universitetspoäng per läsår. Det gäller även elever på det
Naturvetenskapliga programmet som har möjlighet att studera
matematik på universitetsnivå under sin gymnasietid och ges
möjlighet till att få praktisera tillsammans med en masterselev.
Elever i årskurs 3 har liksom tidigare år besökt SACO-mässan och
inspirationsdagarna vid Lunds universitet.
3.2.4 Internationella utbyten och studieresor
Vi vill stimulera till internationella kontakter, samverkan och
utbyten i utbildningen. Ambitionen är att så många elever som
möjligt, någon gång under sina tre gymnasieår, ska ha haft en
internationell kontakt. Lärare genomför studiebesök t ex hos
riksdagen och FN-byen samt gör exkursioner i närliggande miljöer
kopplade till kursmål. Många elever får möjlighet till ett fördjupat
lärande genom att delta i resor kopplade till kurs- och programmål.
Nedan finns exempel på genomförda studieresor under läsår
2018/19:
Var?

Vem?

DP17, de elever
som läser historia
2 i S17, de elever
som läser
kulturhistoria i
LIP17 samt de
elever som läser
tyska steg 5 och 6)
Flandern HIP18
Krakow N17F
Bryssel EK - JUR
London EK - EK
Sösdala N18E
Kullen
N18E
Österlen N17E
Hällevik N17E
Madrid LIP, sp steg 5 o 6
Paris
Fr steg 5 o 6

Hur länge? Antal elever

Berlin

4 dagar
4-5 dagar
5 dagar
4 dagar
4 dagar
2 dagar
3 dagar
3 dagar
3 dagar
3 dagar
4 dagar

95
30
30
35
57
30
30
30
30
16
8
391
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4. Nämndmål 2: Utveckla och förstärka arbetet
för hållbar utveckling
4.1 Miljö
Miljöfrågor och miljöaspekter ingår i många av skolans
styrdokument och är också en självklar del i det vardagliga arbetet i
klassrummet.
4.1.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
En av skolans elevkompetenser är djärv.
En djärv elev är en elev som
 vågar ta initiativ
 är nyfiken
 har lust att lära
 vågar tänja på gränser
 söker lösningar utanför ramarna
 vågar ändra sig
 vågar vara kreativ
Vi uppmuntrar våra elever att vara djärva i det dagliga arbetet med
miljöfrågor. Vårt arbete utgår från Lundaeko II och våra
förvaltningsmål:
 Engagera flera: Stärka miljömedvetande, engagemang och
handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda.


Hållbar konsumtion: Öka andelen ekologiskt och
fairtrademärkta livsmedel samt minska matsvinnet.



Minskad kemikaliebelastning: Det ska inte förekomma
miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns
verksamheter som rör barn och unga.



Minsta möjliga miljöpåverkan: Den kommunala
organisationen vara fossilbränslefri senast 2020.

4.1.2 Skolans arbete
Vi har under läsåret arbetat på följande sätt för att nå målen:
Engagera flera: Under året som gått har vi arbetat mer intensivt än
tidigare med det här målet. Såväl personal- som elevmiljögruppen
har varit aktiva och planerat för olika projekt bl.a. en temadag i
samband med ”Jordens dag” i april 2019 med många olika elevledda
aktiviteter. Vidare anordnas en mängd olika aktiviteter kopplade till
målen i olika kurser. Ett exempel är en särskild ämnesövergripande
temavecka med fokus på hållbar utveckling för alla åk 1-elever på det
naturvetenskapliga programmet.
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Eleverna i åk 2 på naturvetenskapligt program har genom
Sydvattens stipendium ”Tänk H2O” fått åka på en tvådagars
exkursion vid sjön Bolmen med fokus på vattenfrågor. Under kursen
får deltagarna vara med om laborationer, workshops och
föreläsningar som bland annat handlar om den hydrologiska cykeln,
konflikter som kan uppstå i samband med vatten, virtuellt vatten
samt hur man gör kranvatten.
Alla elever som läser kursen Naturkunskap 1b samt Environmental
System and Societies har fått gå på ett inspirerande studiebesök på
Sysav där de fått lära mer om Sysavs verksamhet samt om avfall
kopplat till miljö och hållbar utveckling. Fler källsorteringsstationer
har köpts in till skolan för att göra det lättare att sortera rätt.
För att medvetandegöra personalen om pappersförbrukningen på
skolan så har en tävling i två delar gått av stapeln där personalen
först fått gissa hur mycket papper som förbrukas en vanlig månad på
skolan och sedan komma med förslag på konkreta åtgärder för att
minska förbrukningen.
Hållbar konsumtion: Vi arbetar med det här målet genom att öka
andelen ekologiska och fairtrademärkta livsmedel samt minska
matsvinnet. Vi köper rättvisa och ekologiska produkter i så stor
utsträckning som det bara går. Dock kommer vår verksamhets stora
påverkan här främst från skolmåltiderna vilka vi inte styr över. Alla
elever har erbjudits att besvara en enkät om hur vi ska kunna minska
matsvinnet. En effekt av detta är att vi väger svinnet och publicerar
antalet kilo slängd mat på digitala skärmar i matsalarna. Där kan
man också läsa vad svinnet motsvarar i kronor. Frågan om
matsvinnet har också lyfts på årskursråd och mentorsmöten. Vid
personalsammankomster försöker vi uppmuntra till beställning av
”klimatsmart mat”.
Som kommunal verksamhet så är vi styrda av de upphandlingar som
är gjorda och de ramavtal som vi har. I princip alla upphandlade
konditorivaror innehåller palmolja vilket upphandlingsenheten
borde förändra för att vi ska kunna nå en hållbar konsumtion.
Minskad kemikaliebehandling: Vi arbetar med att minska
mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten genom att
kontinuerligt med att se över såväl inköp som de produkter vi redan
har i vår verksamhet. När det gäller t.ex. lokalvården har man dels
minskat mängden använda medel vid städning, dels i stor
utsträckning övergått till mer miljövänliga medel. Här spelar också
vad som har upphandlats, och därmed finns tillgängligt för
beställning, stor roll. När det gäller t.ex. laborationer så utformas
dessa med miljö- och hälsoaspekter i åtanke.
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Skolan har inventerats med avseende på produkters och materials
innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen och vi har rensat ut
produkter och material innehållande miljö- och hälsofarliga ämnen.
Minsta möjliga miljöpåverkan: Vi arbetar mot målet att vara en
fossilbränslefri verksamhet senast 2020 och har sagt upp vår
bensindrivna leasingbil. Fr.o.m. januari 2019 görs alla transporter
inom Lund m.h.a. elcykel eller ellådcykel. Vi har minskat antalet
internationella studieresor och satsar på fler studieresor/-besök i
närmiljön.
Övriga goda exempel från verksamheten: Under läsåret har vi
anställt en förstelärare med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor. Vi
har sålt utrangerade möbler istället för att kassera dem och vi har
skärpt vår insats för att använda flergångsmuggar genom att aldrig
erbjuda engångs vid möten och genom att byta till flergångsmuggar
för eleverna vid vattenautomater.
Återigen bör dock understrykas att det är det dagliga arbetet som är
det viktigaste för att väcka miljöengagemang hos elever och
personal.

4.2 Hälsa
Skolan har ett ansvar för elevernas välmående och vi arbetar
dagligen med elevers trivsel. På Katedralskolan finns studiero och en
mycket trygg studiemiljö men många elever upplever att våra
styrdokument och betygssystemet stressar dem.
4.2.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Ett av skolans fokusområden har under läsåret varit ”balans”. Vi har
talat om vikten av sömn, fysisk aktivitet och studieteknik med såväl
elever som vårdnadshavare.
En av skolans elevhälsokompetenser är balans.
En balanserad elev är en elev som
 mår bra
 känner glädje och lust inom och utom skolan
 tar hand om sin kropp och sin själ
 tar sig tid till både skolarbete och fritid
4.2.2 Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
Under läsåret har skolledningen genomfört en utbildning inom
ramen för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillsammans
med elevhälsoteamen. Genom att delta i den nätbaserade kursen ”Att
höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig
utbildning” har vi utvecklat en struktur för ett mer förebyggande och
hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.
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Vi har funderat över hur samverkan mellan elevhälsan, pedagoger
och övrig skolpersonal kan utvecklas i det gemensamma uppdraget
kring hälsa och lärande. Arbetet har utmynnat i en elevhälsoplan för
skolan och en förändrad struktur i mötet runt elever med bekymmer
samt fler aktiviteter på gruppnivå riktade till våra elever, se bilaga 5.
Inför läsår 19/20 har vi tagit fram en rad förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder på gruppnivå, samt ändrat struktur för att
stödja ett elevhälsoarbete som ska börja i klassrummet. Alla skolans
professioner ska arbeta tillsammans med eleven som utgångspunkt i
elevhälsoarbetet och verka för ett salutogent förhållningssätt.
Vi är mycket nöjda med vår modell för närvarohantering som
använts under flera år och som i högsta grad är förebyggande och
hälsofrämjande.
Under läsår 2018/19 har elevhälsan haft följande bemanning:
- Skolsköterska: 2 heltidstjänster
- Skolkurator: 1,8 heltidstjänster
- Specialpedagog: 2 heltidstjänster samt en lärarassistent (75%)
- Skolpsykolog: anlitas vid behov
4.2.3 Elevers stress
En hög ambitionsnivå hos elever och lärare och ett formativt
arbetssätt gör att fokus alltid ligger på det som kan förbättras. Det
finns en risk för att man aldrig känner sig tillräckligt duktig eller
färdig med uppgiften. Under flera år har skolans analysgrupp med
stressfokus, som består av två skolledare och några lärare som
representerar olika ämnen, arbetat med kartläggning och
djupanalys av elevers upplevda stress. Studien har genomförts i
samarbete med ett holländskt universitet och syftet har varit att
driva skolutveckling på en vetenskaplig databaserad grund. Ett
gediget arbete har genomförts med syfte att förstå vad som driver
stressnivåerna uppåt och man har kommit fram till att det är ett
mångbottnat och komplext område. Några faktorer och områden
som har lyfts är:
- att eleverna har en känsla av mycket höga krav både i skolan
och utanför.
- en oförmåga att studieplanera (avsaknad av teknik men också
förutsättningar).
- alltför många examinationstillfällen (bedömning som sker
konstant).
- alltför få examinationstillfällen (tvingar eleven att prestera på
topp vid de tillfällen som ges).
Skolan har arbetat med området på en rad olika sätt:
- Inte erbjuda elever omprovstillfällen
- Provschema för att både lärare och elever en övergripande
bild av elevernas arbetsbelastning
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-

Elevhälsan har genomfört ett program som fokuserar på
friskfaktorer och goda tips runt: sömn, stress och studier
Fokus på studieteknik (föreläsning uppdelad i filmklipp, bok
med koppling till specialpedagogs genomgång mm)
Studieplanering på mentorstid

Analysgruppen har tidigare läsår kommit fram till följande fyra
punkter som skapar stress för skolans elever. Därefter har
åtgärdsförslag tagits fram av lärare och elever.
1. Inlämningar/öppna uppgifter stressar elever mer än andra
typer av uppgifter. Främst lyfter elever att det är svårt att
komma igång och svårt att veta när man är klar.
2. Oklara eller otydliga instruktioner till uppgifter skapar stress
eftersom elever inte förstår uppgiften och blir osäkra på vad
som krävs.
3. Anhopningar av skoluppgifter skapar stress.
4. Hur lektionstiden används har betydelse för elevens upplevda
stress.
Analysgruppens arbete är oerhört viktigt och det har givit
undervisande lärare en tydlig bild av vad eleverna upplever som
stressande. Det har även bidragit till att lärarna har fått ett underlag
att reflektera över och arbeta mot. Det har medfört ständiga
justeringar för att ta fram strukturer som gör att elever i högre grad
måste bli klara med uppgifter i skolan och att både elever och lärare
ska använda lektionstiden på ett effektivt sätt.
Under läsåret har gruppen fördjupat sitt arbete i punkt 3 ovan
”Anhopningar av skoluppgifter skapar stress”. Man har följt upp vår
provrutin på skolan och med hjälp av intervjuer kartlagt hur
eleverna upplever att skolans planeringsrutin för examinationer
tillämpas i praktiken. Nedan följer ställda frågor och inhämtade svar:
Registrerade examinationer i Vklass kontra elevens uppgifter om
kommande examinationer och diskussioner om vad avvikelserna
beror på. Följande resultat framkom:
- Det flesta examinationer är registrerade i Vklass.
- De flesta intervjuade eleverna kunde dock identifiera
avvikelser under en kommande tvåveckorsperiod.
- Avvikelser var fler för elever i åk 3 än i åk 1.
- Avvikelserna ansågs betydelsefulla inte minst eftersom de
vilseleder andra lärare som planerar in examinationer.
Avvikelser beror på:
-att lärare inte registrerat den examinerande skoluppgiften i Vklass.
I elevsvaren finns tankar om varför:
några lärare skriver aldrig in
några lärare skriver inte in viss typ av uppgifter, t. ex
inlämningsuppgifter

17(31)

-

några lärare skriver inte in om de har gett lektionstid till att
förbereda uppgiften
att skoluppgiften flyttats eller ställts in men läraren har inte
ändrat registreringen i Vklass
att lärare med kurs i schemablock inte följer provdatum för
blocket.

Delaktighet i provplaneringen vid läsårsstarten
- Alla minns provplaneringen och tillfället för ”provminglet”
men graden av upplevd delaktighet skiljer sig åt.
- Framgångsfaktor som elever lyfter: mentors roll viktig genom
att ge tid under mentorstiden att arbeta med provplaneringen
för att skapa förutsättningar inför tillfället med provmingel.
- Om anhopningar inte går att lösa tappar elever förtroende för
processen med provplanering/provmingel.
- Examinationer som tillkommer kan skapa anhopningar trots
provmingel.
- Flera önskade en motsvarande process och mingel till period
två.
Tillkommer examinationer med kortare framförhållning än två
veckor? Policyn följs på det stora hela. De undantag vi sett gäller
redovisningar och inlämningar. Det verkar främst gälla då lärare
bestämmer redovisningsdatum under pågående arbete med ett
ämnesområde.
Behandlas planeringskalendern återkommande på
mentorstiden?
De flesta mentorer gör det och eleverna lyfter nyttan. Främst lyfter
man nyttan av den överblick en sådan genomgång ger, men också att
de i några fall inneburit att grupp eller mentor kunnat åtgärda en
arbetsanhopning. Det finns dock elever som tycker de har koll ändå.
Eleverna visade sig veta inte bara om den egna mentorn brukar följa
upp provrutinen på mentorstid utan redovisade i många fall hur
andra klassers/gruppers mentorer gör.
Resultatet av analysgruppens arbete har redovisats vid läsårsstart
19/20 och diskuterats i skolans ämnesgrupper.
Som en följd av analysgruppens resultat arbetar vi medvetet med
studieteknik för att ge eleverna verktyg som kan ge dem ett
balanserat liv. Alla elever har fått boken ”Lär dig mer på kortare tid”
skriven av Anna Tebelius Bodin och skolans mentorer har fått i
uppdrag att diskutera studieteknik med eleverna under
mentorstiden. Våra specialpedagoger har tillsammans med en av
skolans biträdande rektorer tagit fram ett stödmaterial med korta
filmklipp som syftar till att stödja mentorernas arbete med
studieteknik.
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Alla elever har ett hälsosamtal i årskurs ett där man pratar om ett
balanserat liv och vikten av sömn, idrott, studieteknik och
återhämtning. Samtliga elever i årskurs två får vid skolstart
föreläsningen ”Framgångsfaktorer för lyckade studier”. Våra EHTteam lyfter även där vikten av studieteknik, fysisk aktivitet, sömn,
kost och att ha roligt!
Lunken visar att våra elever, trots genomförda insatser, fortfarande
upplever sig stressade.
På frågan ”Hur ofta har du känt dig stressad på grund av
skoluppgifter efter skoltid (t ex läxor, prov och inlämningar) under
det senaste halvåret?” lämnar eleverna följande svar:
Pojkar
Flickor
Sällan eller aldrig
11%
2%
Någon gång i
29%
3%
månaden
En gång i veckan
21%
11%
Flera gånger i
29%
48%
veckan
Varje dag
10%
36%
På frågan ”Hur ofta har du känt dig stressad i skolan under det
senaste läsåret?” ger eleverna följande var:
Pojkar
Flickor
Sällan eller aldrig
14%
2%
Någon gång i
29%
4%
månaden
En gång i veckan
17%
12%
Flera gånger i
30%
43%
veckan
Varje dag
10%
39%
Vid en jämförelse av resultatet fördelat per kön finns en väsentlig
skillnad. Flickorna upplever en mycket högre grad av stress jämfört
med pojkarna men vad mäter egentligen denna undersökning och
hur arbetar vi med problemet?
Stress hör tidvis till vardagen. Det är helt normalt och till och med
nödvändigt för att göra oss handlingskraftiga. Kortvarig stress
orsakar i allmänhet inga problem – den får människor att göra sitt
bästa. Långvarig stress kan däremot vara skadlig på många sätt.
Våra elever kommer att tvingas hantera stressiga situationer i
framtiden och vi vill lära dem hantera stressen på en nivå där de kan:
- påverka situationen som orsakar stress
- påverka sitt egna tankesätt
- minska effekterna av stress
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Vi funderar över hur vi kan få eleverna att reflektera över sin vardag
och att de ska börja med sådant som är enkelt. Är de utomhus för lite,
sover de tillräckligt mycket osv.
Skolan bör ha ett salutogent förhållningssätt och vi bör kanske mäta
våra elevers välmående istället för deras stress, på samma sätt som
vi fokuserar på närvaro istället för frånvaro. Att ha fokus på ett
balanserat liv med framgångsfaktorer för lyckade studier är en del i
ett sådant förhållningssätt.
Naturligtvis ska de elever som är i behov av stresshantering få sådan
och läsår 19/20 kommer vi att erbjuda och genomföra workshops på
gruppnivå till de elever som önskar men vi måste kanske också börja
hantera frågan på ett annat sätt eftersom vi ska förbereda eleverna
för framtida studier och yrkesliv som sannolikt även innehåller ett
visst mått av stress.
4.2.4 Närvaro/frånvaro
Det finns ett tydligt samband mellan närvaro och lyckade studier.
Frånvaro har stark korrelation med försämrade studieresultat och är
ofta en varningssignal när något inte står rätt till, därför är rutinerna
med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaron en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det
finns tre kategorier elever som vi håller under särskild uppsikt:
1. Elever med upprepad otillåten frånvaro/ströfrånvaro.
2. Elever som sätter i system att sjukanmäla sig.
3. Elever som har varit sjuka mer än 5 skoldagar i sträck.
Under läsåret 2016/17 har skolan utvecklat rutinerna för att främja
närvaro. Dessa rutiner har finjusterats under de följande läsåren och
vi har nu följande arbetsgång: Frånvaro registreras av undervisande
lärare. Det är viktigt att all frånvaro registreras, även sen ankomst.
Mentorn följer upp frånvaron för alla elever som en del av
mentorsuppdraget att stödja varje elevs lärande och ha en samlad
bild av elevens skolsituation. Elevhälsoteamet (EHT) följer upp
frånvarostatistik med fokus på att identifiera elever som behöver
ytterligare stöd eller utredning samt att bereda underlag för
rapportering till CSN. Mentor och elevhälsoteam återkopplar till
varandra! (EHT består av skolledare, skolsköterska, kurator, SYV och
specialpedagog).
Skolans förändrade rutiner har medfört att närvaron ökat och läsåret
18/19 hade Katedralskolan högre närvaro än den genomsnittliga i
förvaltningen.
Utvecklingsinsatser läsåret 2018/19
Statistiken har brutits ner på programnivå och diskuteras i elev- och
personalgrupper på skolan. Vårt påbörjade arbete visar resultat men
närvaron måste förbättras ytterligare.
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Under läsåret har utlägg av kurser och elevernas scheman
diskuterats. Katedralskolan värnar om att eleverna ska ha stor frihet
att välja kurser som de är intresserade av – vilket är mycket positivt
för eleverna. Baksidan av valfriheten är att en del elever får många
håltimmar, främst i årskurs tre, och inför läsår 18/19 har vi
medvetet arbetat annorlunda med elevers scheman för att minska
risken för frånvaro.

4.3 Normer och värden
Alla som verkar i skolan ska förmedla och främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande
behandling och diskriminering. Eleverna ska förstå och omfatta vårt
samhälles demokratiska värderingar och låta dessa komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling.
4.3.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
En av skolans elevkompetenser är vidsynt.
En vidsynt elev är en elev
 är tolerant mot sig själv och andra
 är öppen för nya idéer, tankar och värderingar
 känner sig trygg i sin egen kultur
 är nyfiken på andra
 är ödmjuk inför människors, samhällens och
kulturers olikheter
Katedralskolans mål är att alla elever ska trivas på skolan och känna
sig trygga, sedda och respekterade. Diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling ska inte förekomma. Det är allas
uppgift i skolan att arbeta för ett socialt bra klimat och god
sammanhållning.
4.3.2 Värdegrundsarbete - främjande och förebyggande
Det dagliga arbetet är det viktigaste arbetet som görs för att främja
och förmedla de mänskliga rättigheterna samt aktivt motverka alla
former av kränkande behandling och diskriminering. I de exempel
som ges under lektioner ska vi undvika traditionella könsroller, vi
ska fördela ordet jämnt och ge alla lika stort inflytande och utrymme
oavsett kön. Vi arbetar med att medvetandegöra vårt språkbruk i
samtalen med eleverna och arbetar med frågor som rör rasism och
värdegrund kopplat till olika kursmoment.
Läsåret 18/19 inleddes med att all personal på skolan deltog i en
fortbildning kopplad till värdegrundsarbete. Vid detta tillfälle
diskuterades:
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- Hur får vi en värdegrundsundervisning med ett inkluderande tilltal
och ett normkritiskt förhållningssätt som drivs av engagerade och
utbildade vuxna?
Att undervisa om värdegrundsfrågor kan innebära stora pedagogiska
utmaningar och fortbildningens syfte var att skapa en gemensam syn
på skolans värdegrund samt ge lärarna verktyg till undervisningen.
Likabehandlingsgruppen har bl a tagit fram en kortversion av vår
likabehandlingsplan för att öka tillgängligheten till planen. Våra
mentorer ska belysa aktuella värdegrundsfrågor vid mentorstiden
och kan med fördel använda kortversionen i arbetet med eleverna.
Ett kompletterande redskap i arbetet med elevernas trygghet är våra
förtroendeelever. Under höstterminen väljer varje mentorsgrupp i
årskurs 1 förtroendeelever, som både har som uppgift att vara
mentorernas bollplank och stämma av det sociala klimatet i klassen
och att samordna aktiviteter i klassen. För att kunna fungera som
förtroendeelev genomgår de särskilda utbildningsdagar under
årskurs 1 och 2 i regi av Hassela Skåne samt kallas regelbundet till
kuratorerna för uppföljning. Utöver dessa möten kallar kuratorerna
även förtroendeeleverna klassvis till samtal.
Ett sätt att främja arbetet med värdegrunden och skapa god trivsel
på en skola är att ha ett genomtänkt och välfungerande program för
hur man tar emot sina elever vid skolstart. Katedralskolan har ett
sådant program som innebär att förtroendeeleverna i årskurs 2
deltar i planeringen av välkomstprogrammet för eleverna i årskurs 1.
Skolan anordnar också värdegrundsarbete som omfattar flera
klasser. Vi anordnar FN-rollspel för alla program och har ett upplägg
på Valentindagen där bl a HBTQ frågorna lyfts.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans
trivselregler justeras av skolledningen och kuratorer i samråd med
elever och lärare. Innehållet i planen sprids med hjälp av skolans
förtroendeelever och diskuteras på mentorstid och i årskursråd.
Uppföljning av normer, värden, ansvar, inflytande och liknande
värden sker bl a i enkäter såsom Skolenkäten och Lunk.
Katedralskolan har en hög svarsfrekvens på dessa enkäter, vilket ger
en bra grund för våra diskussioner. Se bilaga 3.
4.3.3 Värdegrundsarbete – åtgärdande
Det är viktigt att elever och personal anmäler och uppmärksammar
situationer då det förekommer kränkning eller annan särbehandling
så att skolledningen direkt kan utreda och vid behov sätta in rätt
åtgärder. Ibland generar en anmälan till fortsatt utredning och
åtgärder men ibland inte alls av olika skäl (ett missförstånd som
reddes ut etc.). Vikten av anmälan lyftes på vår fortbildning i augusti
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2018. Mentorerna har diskuterat värdegrundsfrågor och synliggjort
rutiner för att anmäla kränkningar och diskriminerande behandling
under mentorstiden.

4.4 Ansvar och inflytande
4.4.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
En av skolans sju elevkompetenser är ansvarstagande.
En ansvarstagande elev är en elev som
 är medveten om följderna av sina val och handlingar
 har en känsla för vad som är rätt och fel och agerar
därefter
 har/känner empati
 värnar sin egen och sina medmänniskors integritet
 vill vara delaktig
 tar ansvar för miljön

4.4.2 Inflytande
Delaktighet är en viktig grundförutsättning för motivationen att lära.
Våra lärare gör löpande utvärderingar för att lyssna in elevers tankar
och anpassar löpande undervisningen efter elevgrupper.
Under läsår 16/17 och 17/18 hade skolan delaktighet som
fokusområde på skolnivå. Arbetet utgick från Skolverkets skrift
”Delaktighet för lärande” och fokuserade dels på den informella
delaktigheten i klassrummet och dels på det formella inflytandet på
skolan. Trots detta arbete har vi låga värden på Skolenkätens
frågeområde Delaktighet och inflytande som består av tre
påståenden som eleverna tar ställning till:
- ”Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll”
(medelvärde 4,6 jämfört med 5,1 som är totalresultatet för
målgruppen),
- “På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska
arbeta med olika skoluppgifter” (medelvärde 5,5 jämfört med 5,8
som är totalresultatet för målgruppen) och
- “I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö”
(medelvärde 6,2 jämfört med 6,3 som är totalresultatet för
målgruppen).
Det delområde som har sämst index är “Vi elever har inflytande över
undervisningens innehåll”. Frågan som då bör ställas är vad eleverna
kan tänkas lägga i begreppet “inflytande över undervisningens
innehåll”. Vid samtal med eleverna framkommer att de upplever den
första delfrågan som märklig – ”Vi elever har inflytande över
undervisningens innehåll”. Många elever tror att man frågar om
lärarna har lämnat över ansvaret för undervisningen på eleverna och
inser inte att det handlar om att ha inflytande över arbetsprocessen.
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Eleverna har höga förväntningar på lärarna och utgår från att de gör
den optimala bedömningen av vilket innehåll som gruppen ska få ta
del av. Trots att våra lärare bjuder in till samtal om undervisningens
innehåll menar eleverna att det är läraren som slutligen bestämmer
och menar att det är vad de önskar – de vill ha ett effektivt lärande
som gör dem väl förberedda inför kommande studier. Eleverna är
inte heller alltid medvetna om att läraren t ex gör anpassningar efter
genomförda utvärderingar, vilket påverkar svarsresultatet på frågan.
Vi har väl fungerande strukturer med olika forum för det formella
elevinflytandet på skolan. Det finns elevskyddsombud (ESKO) för
varje program och bland dessa väljs ett huvudelevskyddsombud
(HESKO), som bevakar och kommer med förslag när det gäller
elevernas fysiska och psykiska miljö.
Vi har årskursråd för varje program och årskurs. I dessa forum lyfts
frågor/idéer som har framkommit i de olika klassråden på skolan
och elevrepresentanter får också medverka vid anställning av lärare
och skolledare.
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5. Nämndmål 3: Utveckla ändamålsenliga
fysiska lärmiljöer som främjar elevernas
lärande och utveckling
5.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Katedralskolan strävar efter att få ändamålsenliga och hållbara
fysiska lärmiljöer samt en trevlig skolgård.

5.2 Fysisk lärmiljö
Vi har under lång tid lokalmässigt haft undermåliga förutsättningar
för att bedriva en modern gymnasieskola. Våra skolbyggnader är
gamla, delvis slitna och består till en del av tillfälliga paviljonger. Det
är väldigt trångt, elevytan uppgår till ca 9 kvm/elev och skolan
saknar uppehållsytor för elever och grupprum. Vissa klassrum är
alldeles för små för våra stora klasser och vi har problem med
ventilation och antalet toaletter. Matsalen är liten, vilket gör att
schemaläggningen utgår från lunchplanering istället för den
pedagogiska verksamhetens behov. Lokalerna är överutnyttjade och
det saknas regelmässigt lämpliga undervisningssalar. Detta faktum
ger följande konsekvenser:
- Arbetsmiljön för elever och personal påverkas (ventilation,
ljudnivå, stress)
- Bedömningsarbetet påverkas (alla lokaler är fyllda till
bristningsgränsen, grupprum saknas helt,
bedömningssamtal/feedback med elever sker i korridorer)
- Undervisningen måste alltid genomföras i helklass, pga
överutnyttjade lokaler och avsaknad av grupprum
- Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten begränsas
(t ex svårt att hålla storföreläsning och kombinera med
gruppövningar, vara värdar för extra uppdrag mm)
Trångboddheten leder till hårt slitage på skolans byggnader, samt till
att utrymmen som toaletter måste städas tre gånger per dag. Då vi
saknar uppehållsytor för elever används skolans trappor som
sittplatser, vilket lett till tillbud.
Vi ser dock att en förändring är på gång! Under sommarlovet 2018
iordningställdes en ny ändamålsenlig vaktmästarlokal och under
läsåret 18/19 har vi fått en efterlängtad gradängsal som rymmer tre
klasser. Vidare finns en plan för skolgårdsrenovering där arbetet
påbörjades under sommaren 2018. Efter läsårsavslutningen i juni
månad 2019 inleddes ombyggnaden av hus E (Sten Andersson) och
byggnation av ett tillagningskök med alla dess möjligheter.
Tillbyggnaden leder inte till fler klassrum men tillför fler toaletter
och grupprum, vilket är väldigt positivt.
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Under byggnationstiden utsätts verksamheten för en mycket hård
belastning då bibliotek, nio klassrum och arbetsrum försvinner. I hus
E finns skolans enda uppehållsytor för elever (bibliotek och matsal).
Vi evakuerar matsalen till gamla Åhlénshuset, har toalettvagnar på
skolgården och använder sutterängplanet i Svaneskolan samt
tillhörande paviljonger för klassrumsevakuering samt till ett
minibibliotek.
Enligt tidplanen ska den nya matsalen tas i bruk i januari månad
2020 och hela byggnationen ska vara klar till skolstarten hösten
2020.
För att nå en långsiktig, hållbar och rimlig arbetssituation både
arbetsmiljömässigt och ekonomiskt bör skolans tillfälliga paviljonger
avvecklas under sommaren 2020. Katedralskolan kan, utan
genomgripande förändringar, åter börja använda Katte Väster som
innehåller ändamålsenliga lokaler för en gymnasieskola.
Dessutom finns en förhoppning om att LKP:s lokaler i Staffans gränd
görs om till klassrum som kan användas i vår verksamhet. På så sätt
kan vi få ändamålsenliga lokaler till en gymnasieskola med 1500
elever med klassrum som rymmer de stora klasser som en ansträngd
ekonomi tvingar oss att ha. Dessutom skulle det medföra tillgång till
grupprum och fler uppehållsytor för elever.
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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
God arbetsmiljö och möjlighet till utveckling är och kommer även
fortsättningsvis vara vårt mål.

6.2 Rekryteringsläget
I nuläget har vi legitimerade och kompetenta lärare i alla ämnen och
en mycket hög andel lärare med lärarlegitimation. I samband med
nyrekrytering har vi dock svårt att matcha löneanspråk för såväl
lärare som andra yrkesgrupper exempelvis skolsköterskor och
skolkuratorer. Trots att många önskar arbeta i kunskapskommunen
Lund väljer en del en annan kommun som erbjuder en högre lön.

6.3 Arbetsmiljö
Katedralskolan är en arbetsplats med god arbetsmiljö. Vi har låg
sjukfrånvaro, låg personalomsättning och en trevlig stämning på
skolan. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där personal och
elever känner delaktighet, trivsel och gemenskap når vi en god
arbetsmiljö.
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7. Nämndmål 5: Bedriva verksamhet med god
ekonomisk hushållning
7.1 Ekonomiskt läge
Trots att Katedralskolan har välfyllda klasser, har vi svårt att få en
ekonomi i balans. Vår elevpeng är, i förhållande till liknande
kommuner, låg och trenden har under de senaste tio åren varit att vi
får allt lägre tilldelning av medel. I nuläget kommer cirka sextio
procent av skolans elever från en annan kommun och
självkostnadsprincipen gör att vi inte kan debitera en högre kostnad
än den faktiska för dessa elever. Genom att höja elevpengen för
gymnasieeleverna kan Lunds kommun däremot tillföras mer medel
från andra kommuner.
Statliga lärarlönesatsningar i kombination med lärarbrist leder till
högre lärarlönekostnader. Även andra personalgrupper, såsom
skolsköterskor och kuratorer, är bristyrken vilket leder till att dessa
grupper kräver högre löner.
Nya styrdokument kräver att skolan är digitaliserad vilket medför
ökade kostnader för verksamhetsanpassningar. Överutnyttjade
lokaler leder till ökat slitage och större städbehov. Renovering och
ombyggnation medför kostnader för packning, transport och
städning. Skolan tillförs inte medel för någon av dessa kostnader.
Stödfunktioner som lönekontoret och företagshälsovård upplevs inte
som ett stöd i verksamheten, vilket leder till att vi måste bemanna
med egen personal ute på enheten för att hantera vardagen.
Fastighetsägaren Lundafastigheter har problem med hantering av
underentreprenörer vilket leder till att vi som hyresgäster får ”jaga”
och samordna sådant som hyresvärden borde sköta. Vidare har
skolan orimligt höga centrala IT-kostnader som vi inte har möjlighet
att påverka.

7.2 Insatser för budget i balans
Katedralskolan har en extremt kostnadseffektiv organisation och
mycket hög måluppfyllelse. Under de senaste åren har skolan
genomfört en rad smärtsamma besparingar för att nå en budget i
balans. Under läsår 18/19 genomfördes följande besparingar:
 En översyn av fyllnadsgraden i kurser som medfört att vissa
kurser slagits samman och att ett av våra spetsprogram
(Lingua) har lagts ner. Färre kurser startar vilket medför ett
minskat kursutbud för eleverna.
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Löpande påfyllnad av elever i alla klasser vilket har medfört
att skolan har helt fyllda klasser. Detta ger en ökad
arbetsbörda för lärare och mindre lärartid för elever.
Jämfört med läsår 17/18 har skolan lägre bemanning av
specialpedagog vilket påverkar tillgängligheten för elever i
behov av stöd.
En halvtids koordinatorstjänst har inte bemannats, vilket
påverkar den servicenivå som kan ges av skolledningen till
lärare.
En vaktmästartjänst har inte tillsatts vid personalavgång.
Skolans billeasingavtal har avslutats.
Ämnesgrupperna har fått lägre tilldelning till läromedel och
studieresor.

Katedralskolan har enbart studieförberedande utbildningar med en
mycket låg ersättningsnivå för undervisning. Med hänsyn till nuläget
är det inte möjligt att genomföra fler effektiviseringar av
verksamheten. Beslutet om minskad förvaltningsbudget med 25
miljoner för år 2020 gör att vi nu står inför utmaningen att välja
mellan följande besparingar med tillhörande konsekvenser för att nå
en budget i balans även under kommande läsår.
Möjliga besparingar med sannolika konsekvenser:


Utökade kurser, utan kostnadstäckning, kan inte erbjudas
framöver. Detta kan leda till att studiemotiverade elever inte
kan ges den utmaning och stimulans som vi idag erbjuder
vilket också leder till att eleverna kan få sämre möjligheter att
komma in på högre utbildning eftersom utökade kurser i
många fall ger meritpoäng och särskild behörighet till vissa
utbildningar.



Studieresor med möjlighet till fördjupat lärande tas bort



Skolbibliotekens kvalitetsnivå sjunker (lägre bemanning,
färre databaser för vetenskapliga artiklar mm)



Spetsprogrammens existens hotas pga bristande
kostnadstäckning



Lärares samarbete med universitet, grundskola och med det
omgivande samhället minskar då arbetsbelastningen ökar



Utökad undervisning för lärare eller utebliven löneökning i
gymnasieskolorna under perioden 2020-2022. Båda
alternativen är förödande för verksamheten.



Utökad undervisning för lärare som redan idag har helt fulla
undervisningsgrupper och en ansträngd arbetssituation leder
sannolikt till en sämre arbetsmiljö och högre sjukfrånvaro. I
förlängningen innebär det minskad attraktivitet som
arbetsgivare, sämre studieresultat för våra elever och högre
kostnad för vikarier mm vid sjukskrivning
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Lönenivån för gymnasielärare i Lund är idag lägre än hos
motsvarande kommuner men lärare väljer ändå att arbeta i
Lund eftersom arbetsmiljön upplevs som attraktiv, trots en
hög arbetsbelastning. Utökad undervisning med oförändrad
lön, leder sannolikt till att lärare kommer att säga upp sig. Vid
nyanställning har vi löneglidning, vilket leder till att
effektiviseringen äts upp.

8. Utvecklingsområden läsåret 2019/2020
Skolans
utvecklingsområden

Bakgrund till
utvecklingsområdena

Utvecklingsinsatser

Uppföljning

Stimulans:
Glädjen över kunskap ska vara
i fokus på vår skola. Vi ska
arbeta med framgångsfaktorer
för lärande och komma ifrån
det instrumentella som ibland
sägs prägla vårt nuvarande
skolsystem.

Våra elever har allt högre
antagningsbetyg. Har vi
tillräckligt utmanande
undervisning för dessa
högpresterande elever?

Lärare ges utrymme till fördjupad
skolutveckling genom att man
fokuserar på ett av sina ämnen.

Löpande och vid läsårets
slut.

Balans:
Reflekterande elever som

Hög upplevd stress. Stor
skillnad mellan pojkar
och flickors upplevda
stress.

Vi utgår från analysgruppens
arbete och fortsätter det arbete
som pågått under en längre tid. Vi
förstärker vårt arbete med
friskfaktorer framförallt på
gruppnivå.
En arbetsgrupp fördjupar sig i hur
vi på bästa sätt kan lyfta
elevkompetenserna i
undervisningen.

Löpande och vid läsårets
slut

kan hantera stressen och ha
ett balanserat liv.
Skolans elevkompetenser

Våra elever ska nå sin
fulla potential som
människa och
kunskapsmässigt.

Löpande och vid läsårets
slut.

BILAGA 1

Bilaga 1: Examens- och betygsstatistik
Markering med streck (-): Det finns inte elever / Programmet ges inte
Markering med stjärna (*): Data redovisas inte vid färre än 3 elever i en av kategorierna
Tabell 1: Antal och andel elever med gymnasieexamen av alla avgångselever (gymnasieexamen eller studiebevis om minst 2500 poäng), nationella program
(Källa: Qlikview)

Läsåret 2014/2015
Läsåret 2015/2016
Läsåret 2016/2017
Läsåret 2017/2018
Läsåret 2018/2019
Antal
Antal
Andel
Antal
Antal
Andel
Antal
Antal
Andel
Antal
Antal
Andel
Antal
Antal
Andel
avgångs- examen examen avgångs- examen examen avgångs- examen examen avgångs- examen examen avgångs- examen examen
elever
elever
elever
elever
elever

Katedralskolan totalt
Ekonomiprogrammet
Humanistiska programmet totalt
Humanistiska programmet
Humanistiska programmet,
Lingua (spets)
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
totalt
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Historia (spets)

386
87
20
13

379
86
19
12

98,2%
98,9%
95,0%
92,3%

366
90
20
11

363
89
20
11

99,2%
98,9%
100,0%
100,0%

359
81
23
9

350
80
22
8

97,5%
98,8%
95,7%
88,9%

390
87
18
7

383
87
17
6

98,2%
100,0%
94,4%
85,7%

398
88
14
5

392
88
11
3

98,7%
100,0%
78,6%
60,0%

7
171

7
169

100,0%
98,8%

9
178

9
177

100,0%
99,4%

14
151

14
148

100,0%
98,0%

11
171

11
170

100,0%
99,4%

9
182

8
182

88,9%
100,0%

108
83

105
83

97,2%
100,0%

78
58

77
58

98,7%
100,0%

104
80

100
77

96,2%
96,3%

114
91

109
88

95,6%
96,7%

113
89

111
88

98,2%
98,9%

25

22

88,0%

20

19

95,0%

24

23

95,8%

23

21

91,3%

24

23

95,8%

BILAGA 1
Tabell 2: Andel elever med gymnasieexamen av alla avgångselever (gymnasieexamen eller studiebevis om minst 2500 poäng), totalt och per kön, nationella
program (Källa: Qlikview)

Läsåret 2014/2015
Läsåret 2015/2016
Läsåret 2016/2017
Läsåret 2017/2018
Läsåret 2018/2019
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
Andel
examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen examen
flickor pojkar
flickor pojkar
flickor pojkar
flickor pojkar
flickor pojkar
Katedralskolan totalt
98,2%
99,5%
96,5%
99,2%
99,1%
99,3%
97,5%
98,4%
96,4%
98,2%
97,8%
98,8%
98,7%
98,7%
98,8%
Ekonomiprogrammet
98,9% 100,0%
97,3%
98,9%
98,4% 100,0%
98,8% 100,0%
97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Humanistiska programmet totalt
95,0%
93,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
95,7% 100,0%
75,0%
94,4%
92,9% 100,0%
78,6%
*
*
Humanistiska programmet
92,3%
90,0% 100,0% 100,0% 100,0%
88,9% 100,0%
85,7%
75,0% 100,0%
60,0%
*
*
Humanistiska programmet,
Lingua (spets)
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
88,9%
88,9%
Naturvetenskapsprogrammet
98,8% 100,0%
97,8%
99,4%
98,9% 100,0%
98,0%
98,4%
97,7%
99,4%
98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Samhällsvetenskapsprogrammet
totalt
97,2% 100,0%
92,1%
98,7% 100,0%
97,0%
96,2%
97,0%
94,7%
95,6%
95,5%
95,7%
98,2%
98,5%
97,8%
Samhällsvetenskapsprogrammet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
96,3%
96,6%
95,5%
96,7%
96,6%
96,9%
98,9%
98,4% 100,0%
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Historia (spets)
88,0% 100,0%
83,3%
95,0% 100,0%
93,3%
95,8% 100,0%
93,8%
91,3%
87,5%
93,3%
95,8% 100,0%
94,7%

BILAGA 1
Tabell 3: Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever (gymnasieexamen eller studiebevis om minst 2500 poäng), totalt och per gymnasieexamen
respektive studiebevis om minst 2500 poäng, nationella program (Källa: Qlikview)

Katedralskolan totalt
Ekonomiprogrammet
Humanistiska programmet totalt
Humanistiska programmet
Humanistiska programmet, Lingua
(spets)
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
totalt
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Historia (spets)

Läsåret 2014/2015
Läsåret 2015/2016
Läsåret 2016/2017
Läsåret 2017/2018
Läsåret 2018/2019
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
totalt examen studie- totalt examen studie- totalt examen studie- totalt examen studie- totalt examen studiebevis
bevis
bevis
bevis
bevis
15,6
15,7
10,2
16,2
16,3
11,4
16,0
16,1
10,5
16,4
16,5
10,9
16,7
16,8
9,6
15,0
15,1
*
15,8
15,8
*
15,4
15,5
*
15,7
15,7
17,0
17,0
15,7
16,0
*
16,4
16,4
15,8
16,0
*
16,0
16,3
*
15,7
17,4
9,6
15,0
15,4
*
15,4
15,4
13,2
13,5
*
13,9
14,3
*
14,5
17,0
*
17,0
15,9

17,0
16,0

*

17,7
16,6

17,7
16,6

*

17,5
16,6

17,5
16,7

9,7

17,3
17,2

17.3
17,3

*

16,4
17,2

17,5
17,2

*
-

15,7
16,0

15,8
16,0

9,8
-

15,9
16,3

15,9
16,3

-

15,7
15,8

15,9
16,0

10,4
10,4

15,6
15,6

15,8
15,7

11,1
12,6

15,6
15,9

15,7
15,9

*
*

14,6

15,2

9,8

14,8

14,9

*

15,1

15,3

*

15,5

16,1

*

14,8

15,0

*

BILAGA 1
Tabell 4: Genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen, totalt och per kön, nationella program (Källa: Qlikview)
Läsåret 2014/2015

Läsåret 2015/2016

Läsåret 2016/2017

Läsåret 2017/2018

Läsåret 2018/2019

Total Flicka Pojke Total Flicka Pojke Total Flicka Pojke Total Flicka Pojke Total Flicka Pojke
Katedralskolan totalt

15,7

15,9

15,5

16,3

16,4

16,1

16,1

16,4

15,9

16,5

16,4

16,5

16,8

16,7

16,8

Ekonomiprogrammet

15,1

15,7

14,2

15,8

15,9

15,7

15,5

15,9

15,0

15,7

15,6

15,7

17,0

16,8

17,4

Humanistiska programmet totalt

16,0

16,1

15,7

16,4

*

*

16,0

16,0

16,0

16,3

16,9

14,3

17,4

*

*

Humanistiska programmet

15,4

15,3

15,7

15,4

15,4

-

13,5

13,5

-

14,3

16,3

12,4

17,0

*

*

Humanistiska programmet, Lingua (spets)

17,0

*

*

17,7

*

*

17,5

17,8

16,3

17,6

*

*

17,5

17,5

-

Naturvetenskapsprogrammet

16,0

16,0

16,0

16,6

16,8

16,4

16,7

16,7

16,7

17,3

17,1

17,5

17,2

17,3

17,2

Samhällsvetenskapsprogrammet totalt

15,8

16,1

15,4

15,9

16,1

15,7

15,9

16,4

14,9

15,8

16,1

15,4

15,7

15,9

15,5

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet, Historia
(spets)

16,0

16,1

15,7

16,3

16,3

16,2

16,0

16,4

14,9

15,7

15,9

15,3

15,9

15,9

16,1

15,2

15,7

15,0

14,9

14,9

14,9

15,3

16,3

14,8

16,1

17,3

15,5

15,0

16,6

14,6

BILAGA 2
Bilaga 2: Frånvarostatistik och rapport till CSN Katedralskolan
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
Katte
Katte
UF
UF
Hösttermin Vårtermin 1 Hösttermin Vårtermin 2
Andel >
10%

Andel >
10%

Andel >
10%

Andel >
10%

13%
24%
29%
22%

15%
30%
X
X

28%*
33%
43%
36%**

34%*
41%
52%
43%**

Naturvetenskapsprogrammet

21%
32%
25%
16%

20%
36%
X
18%

Samhällsvetenskapsprogrammet

27%

29%

Årskurs

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Totalt alla årskurser

Program
Ekonomiprogrammet
Humanistiska programmet
International Baccalaureate

*Exkl. introduktionsprogram
**Inkl. introduktionsprogram

Rapport till CSN
Totalt skolan

Andel
Andel
Hösttermin vårtermin
0,3%
0,5%

Statistik saknas för IB-programmet samt för åk 3 då den saknades i Skola24 vid uttaget
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
1
2

BILAGA 3

Bilaga 3: 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
Svarsfrekvensen i årskurs 2 vid Katedralskolan våren 2019 var 87 procent (443 av 508
elever). De skolenheter som ingår i Skolinspektionens enkätundersökning har inte valts ut
slumpmässigt. Samtidigt bedömer Skolinspektionen att det är ett så pass stort antal
skolenheter som ingår i undersökningen, att jämförelser kan göras. Resultatet för samtliga
skolenheter benämns därför som riksgenomsnitt i resultatredovisningen. I diagrammet på
nästa sida redovisas resultatet på elevenkäten i årskurs 2 vid Katedralskolan, åren 2014-2019
samt riksgenomsnittet år 2019. Det är frågeområdenas indexvärden som redovisas. En
skillnad över tid eller jämfört med riksgenomsnittet betraktas som icke slumpartad om
skillnaden utgör 0,3 indexenheter eller mer.
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10,0

Skolenkäten elever åk 2, Katedralskolan 2014-2019
Indexvärden per frågeområde

9,0
8,0

6,0

6,2
6,4

8,0

7,7

7,4
7,6

7,0

8,6
8,2

7,2
6,6
6,9

7,0

6,7
6,6

5,9

7,4

6,6

6,8
7,2
6,1

6,4
5,4
5,7

5,7

8,1

6,9
7,2

7,4

7,2

6,2
6,0

5,9

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.1

15.2

2014

6,5

6,0

7,8

7,0

7,2

7,2

6,3

7,8

5,4

6,2

5,5

8,5

7,5

7,5

2015

6,4

5,8

7,6

7,0

7,2

7,0

6,7

7,9

5,3

6,4

6,0

8,6

7,6

7,4

8,4

8,6

2016

6,5

5,6

7,3

6,9

7,0

7,1

6,4

7,9

5,4

6,4

6,1

8,8

7,5

7,4

8,2

8,3

2017

6,5

6,1

7,7

7,1

7,3

7,2

7,0

8,1

5,7

6,4

6,5

8,9

7,4

7,3

8,3

8,3

2018

6,6

5,8

7,7

6,9

7,1

6,9

6,7

7,9

5,5

6,4

6,1

8,9

7,5

7,2

8,0

8,0

2019

6,2

5,9

7,4

6,6

7,2

6,7

6,6

7,7

5,4

6,1

6,2

8,6

6,8

6,9

8,0

8,1

Riket 2019

6,4

5,7

7,6

6,9

7,0

6,6

6,4

7,4

5,7

5,9

6,0

8,2

7,2

7,2

7,4

7,2
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Bilaga 4: Enkätresultat LUNK 2019 Katedralskolan
LUNK står för Lunds ungdomsenkät. Den riktar sig till elever i årskurs 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. 2019 var
svarsfrekvensen på Katedralskolan 84%.
2019
Alla skolor
2018
2017
(Källa: Qw)
Gy2 2019
(Källa: Qw)
(Källa: Qw)
Jag trivs i skolan (Medelvärde)
3,4
3,5
3,4
3,4
Hur ofta har du känt dig stressad i skolan under det
senaste halvåret? (Andel som svarat "Flera gånger i
veckan" eller "Varje dag")
64%
55%
57%
56%
Hur ofta har du haft känt dig stressad på grund av
skoluppgifter efter skoltid (t.ex. läxor, prov och
inlämningar) under det senaste halvåret? (Andel som
svarat "Flera gånger i veckan" eller "Varje dag")
65%
59%
59%
56%
Hur upplever du oftast din hälsa? (Medelvärde)
7,0
7,2
7,2
6,9
Har du någon gång under det senaste året druckit
alkohol så att du känt dig berusad? (Andel som svarat
"ja)
64%
57%
61%
63%
Röker du tobak regelbundet? (Andel som svarat "ja")
9%
6%
7%
9%
Snusar du regelbundet? (Andel som svarat "ja")
8%
7%
0%
3%
Har du någon gång provat narkotika? (Andel som svarat
"ja")
18%
12%
13%
15%
Om du provat narkotika, använder du det regelbundet?
(Antal som svarat "ja" av de som provat narkotika)
6
5
7
23
Hade du sommarjobb i somras? (Andel som svarat ”ja”)
56%
55%
53%
56%
Jag har känt mig diskriminerad (inte fått samma
möjligheter och rättigheter som andra) av skolpersonal
under detta läsår på grund av: (Andel som svarat "Jag
har inte känt mig diskriminerad")
89%
87%
94%
90%
Jag har känt mig trakasserad av annan elev (t.ex. fått
knuffar, blivit hotad, blivit kallad elaka saker) under
detta läsår på grund av: (Andel som svarat "Jag har inte
känt mig trakasserad")
94%
95%
96%
94%
Jag har känt mig kränkt på grund av andra anledningar
än kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet (pga. ursprung), religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder: (Andel som svarat "nej")
89%
90%
93%
91%
Mina lärare ger mig feedback/återkoppling på mina
arbeten/prov (Medelvärde)
3,2
3,3
3,3
3,2
Den feedback/återkoppling jag får av mina lärare är till
hjälp i mitt skolarbete. (Medelvärde)
3,0
3,1
3,1
3,0
Vi elever ger varandra feedback/kamratåterkoppling på
våra arbeten. (Medelvärde)
2,3
2,5
2,4
2,6
Den feedback jag får av mina kamrater är till hjälp i mitt
skolarbete. (Medelvärde)
2,5
2,6
2,7
2,6
I skolan får jag hjälp med att planera mina studier
(Andel som svarat ”varje vecka”, ”några gånger varje
månad” eller ”några gånger varje termin”)
23%
26%
33%
28%
I skolan får jag hjälp med studieteknik (Andel som
svarat ”varje vecka”, ”några gånger varje månad” eller
”några gånger varje termin”)
25%
27%
29%
30%
I min skola pratar vi om de globala målen för en hållbar
utveckling (Medelvärde)
3,1
X
X
3,0
På min skola får jag kunskaper som jag behöver när jag
ska välja utbildning och yrke i framtiden. (Medelvärde)
2,9
3,1
3,1
2,9
Jag som elev kan under
Delta i nationella utbyten
min utbildning få
42%
44%
43%
56%
möjlighet att: (Andel av
Besöka andra skolor
totalt antal svarande på
24%
23%
24%
25%
frågan)
Gå på kulturevenemang
som teater, bio,
utställningar och liknande
75%
78%
77%
61%
Göra besök på
arbetsplatser
23%
36%
33%
33%
Besöka
universitet/högskola
51%
49%
55%
40%
X Frågan ställdes inte alls eller hade en helt annan formulering

LUNK 2019

Katedralskolans plan “Hälsa för lärande”
Målet är att ge alla elever en stimulerande och balanserad studietid på gymnasiet men också
djupa kunskaper och erfarenheter för ett livslångt lärande med god hälsa! Hälsa och lärande går
hand i hand och verkar dubbelriktat. Det är därför viktigt att alla som verkar inom skolan har en
samsyn och samverkar för att tillsammans identifiera och främja frisk- och skyddsfaktorer som
bidrar till att eleverna behåller och utvecklar hälsa. Den viktigaste friskfaktorn är att elever är
närvarande i skolan!
Elevhälsans arbete utgår från Skollagen: 25 § [...] Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. (2 kap. skollagen (2010:800))

Åtgärdande insatser skolnivå/ämnesnivå/gruppnivå
 Särskilda insatser vid behov (ANTD, kartläggning av klass etc.)
Åtgärdande insatser på individnivå
 Elevvårdskonferens, särskilt stöd (ÅP)
 Stödjande samtal med kurator, skolsköterska, specialpedagog
Förebyggande insatser på skolnivå
 Årshjul för olika hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds av elevhälsan:
Exempel på olika aktiviteter:
Workshop - ett balanserat liv – var snäll mot dig själv
Workshops – studieplanering – Hur lär jag mig? Självreflektion!
Workshops – hur använder elever sina studieverktyg (stavningsprogram etc.)
Förebyggande insatser ämnesnivå/gruppnivå
Efter screening (diagnoser i svenska och matematik) åk 1 (D-dag september-oktober) träffas
alla undervisande lärare per klass.
 Vilka frisk/ framgångsfaktorer kan vi se? Vilka är gruppens styrkor? Hur kan vi
använda dessa styrkor i undervisningen?
 Vilka riskfaktorer/ utmaningar kan vi se i gruppen? Vad behöver vi lägga extra fokus
på?
Förebyggande insatser individnivå
 Mentor: vid oro för en elevs frånvaro kontaktas alltid vårdnadshavare.

Främjande insatser på skolnivå
 Information till vårdnadshavare år 1 (friskfaktorer)
 Information till alla elever vid skolstart/hösttermin:
Årskurs 1: Kost, sömn, idrott och ha kul! (kuratorer, skolsköterska)
Årskurs 1: Spec.ped., bibliotek och IT besöker klasserna under de första veckorna.
Årskurs 2: Framgångsfaktorer för lyckade studier (kurator, skolsköterska, spec.ped)
Årskurs 3: Student – vad händer sedan? (SYV, biträdande rektor)
 Föreläsningar för hel årskurs under läsåret:
Årskurs 1: Netikett, Vill du? (samtycke), Tobaksbarn (ANDT)
Årskurs 2: Marco Vega (sex och samlevnad), Arbetsmarknadsdag (fokus framtid)
Årskurs 3: SACO-mässan, Inspirationsdag Lunds universitet
 Närvarokontroll en gång i månaden, se rutin (länk)
Främjande insatser ämnesnivå/gruppnivå
 Mentor:
o Arbetar kontinuerligt för en god stämning i mentorsgruppen. Samarbete med
förtroendeeleverna.
o Diskuterar studieplanering – elever år 1 får boken ”Lär dig mer på kortare tid”.
Innehållet lyfts under mentorstid fortlöpande under året.
o År 1-3 se på on-line filmer med Anna Tebelius Bodin. Det finns stödmaterial
med frågor kopplade till varje film, se stödmaterial via länk
o Tillsammans med elever identifiera eventuella arbetsanhopningar, se länk.
 Alla lärare:
o bestämmer placering för eleverna minst fram till höstlovet.
o bestämmer gruppindelning vid grupparbeten.
 Lärarna ser till att elevernas mobiltelefoner ej stör undervisningen. Mobilhotell finns
att tillgå i alla klassrum.
 Varje ämne tar fram ämnesspecifika tips/strategier för studieteknik ( t.ex. stödmallar,
analysmallar). Tas upp vid ämneskonferens och sprids av undervisande lärare.
 Elevkompetenserna, stödmaterial se via länk.
 Fortlöpande information från SYV vid klassrumsbesök
Främjande insatser individnivå
 Extra anpassningar
 Hälsobesök
 Vägledande samtal med SYV
 Stödjande samtal med kurator, skolsköterska eller specialpedagog
Förutsättningar för samverkan:
Efter utvecklingssamtalen höst och vår:
 träffas alla undervisande lärare årskurs 1 (mentorsgruppskonferenser) tillsammans med
elevhälsan.
 träffar elevhälsan mentorer (mentorsuppföljning) för år 2 och 3.
 Mentorer/undervisande personal anmäler oro för elever/grupper till elevhälsan och
deltar vid EHT-möten. Anmäl via länk.
 Ämneslag bjuder regelbundet in elevhälsan till ämneskonferenser. (Samtal runt
anpassningar, förlängd skrivtid etc.)
När mentor/undervisande lärare deltar vid EHT-möten så rör diskussionen följande
frågor:
 Vilka är elevens/gruppens styrkor? Friskfaktorer?
 Vilka är elevens/gruppens utmaningar? Riskfaktorer?
 Hur går det för eleven/gruppen i din kurs?
 Kunskapsläge: Vilka mål har eleven svårt att nå? Vilka mål har eleven klarat?
 Elevens förmåga att förstå muntlig och skriftlig information?
 Elevens läs- och skrivförmåga? Elevens förmåga att planera och organisera sitt arbete?

Länkar till handlingsplaner/stödmaterial:
 Likabehandlingsplan
 Planeringsrutin för examinationer
 PM mentorsroll
 PM frånvarohantering
 Rutiner för stödinsatser
 Rutiner för utvecklingssamtal
 Rutin för utvärderingar
 Studieplanering Anna Tebelius Bodin

Referenser:
Skolverkets skrift: Hälsa för lärande - lärande för hälsa
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/halsa-for-larande--larande-for-halsa?id=4071
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extraanpassningar-och-sarskilt-stod

Föreläsningar och workshops 19-20
Vita fält visar workshops som är öppna för alla elever att delta i och utifrån intresse att
anmäla sig till. Övriga föreläsningar/workshops är obligatoriska att delta i.
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Datum

Aktivitet

Ansvarig/vem deltar

Plats

16/9

Ett balanserat liv!
15:15-16:45
Ett balanserat liv!
15:15-16:45

Föreläsare: Christina Åkerberg/
S18, E18, Hip18, Lip18
Föreläsare: Christina Åkerberg/
DP18, PDP19

Aulan

30/9

OKTOBER
7 okt
Workshops: ett
balanserat liv!
14/10

Workshop
studieplanering

24/10

Utbildning - endast

V41-43
21/10

Klassvis SYV- info
Information

Max 15
elever

obligatorisk för

Förtroendeelever åk 2 kl. 08.30-12.00

obligatorisk

kl. 15.00-16.00
NOVEMBER
4/11
Information
obligatorisk

6/11

kl. 15.00-16.00
LU-dagen

6/11

Utbildning - endast

11/11

Information

13/11

obligatorisk för

Förtroendeelever
åk 1 kl. 8.30 - 15.30
obligatorisk

kl. 15.00-16.00
CIS-tour
Utländska
universitet
informerar

Aulan

Kuratorer/ Öppen för alla som vill,
anmälan senast en vecka före
tillfället.
Specialpedagog och elever i
årskurs 3 som delar med sig av
sina erfarenheter/ Öppen för alla
som vill, anmälan senast en vecka
före tillfället.
Gabriella Castillo
Verksamhetsutvecklare /
Utbildare
Utbildningscentrum Malmö
SYV/Åk 3
Polis och sociala myndigheter
S19, E19, Hip19

Information anslås
på Vklass

Polis och sociala myndigheter
N19

Lokal: aulan

Gabriella Castillo
Verksamhetsutvecklare /
Utbildare
Utbildningscentrum Malmö
Polis och sociala myndigheter
PDP, DP18

Lokal: IOGT

Åk 3-elever

Elever som är intresserade av
studier utomlands.

Information anslås
på Vklass
Lokal: Musiksalen

Lokal: aulan

Lunds universitet

Lokal: aulan
Information anslås
på Vklass

20/11

A non smoking
generation
Kl. 9.00-10.00
eller
10.30-11.30

29/11

Sexualitet och
relationer

25/11

Workshops: Ett
balanserat liv!

DECEMBER
2/12
Workshop:
Max 15
Studieplanering
elever

5/12
SACO-mässa
JANUARI
Datum ej Netikett
fastställt
29/1
Information inför val
em.
av valbara kurser
29/1
Information inför val
em.
av valbara kurser
FEBRUARI
3/2
Workshops: Ett
balanserat liv!
24/2
MARS
3/3

v 12-13
16/3

Workshop:
Vetenskapligt
skrivande

Arbetsmarknadsda
g
Information inför
vidare studier efter
gymnasiet
Workshop:
Vetenskapligt
skrivande

Föreläsning av Tobaksbarn/Alla
elever åk 1 deltar. Elever anmäler
sig själva till ett av passen (får ej
krocka med tiden för
utvecklingssamtal)
EHT-teamen deltar
www.tobaksbarn.se
Föreläsare Marco Vega/Elever åk
2 enligt nedan schema. EHT-team
kopplade till resp. program samt
undervisande lärare
Pass 1: 8.30 - 10.00 DP1
Pass 2: 10.30 – 12.00
E18, S18, Hip18, Lip18
Pass 3: 13.00 – 14.30 N18
Kuratorer/intresserade elever
anmäler senast en vecka före
tillfället.

Aulan

Specialpedagog och elever i
årskurs 3 som delar med sig av
sina erfarenheter/ Öppen för alla
som vill, anmälan senast en vecka
före tillfället.
Åk 3 heldag

Information anslås
på Vklass

Åk 1

Information anslås
på Vklass

Åk 1

Aulan

Information anslås
på Vklass

Åk 2
Kuratorer/ Öppen för alla som vill, Information anslås
anmälan senast en vecka före
på Vklass
tillfället
Specialpedagog/Elever som
behöver träna på vetenskapligt
skrivande
Syv/Åk 2-elever

SYV/ÅK 3-elever
Specialpedagog/ Elever som
behöver träna på vetenskapligt
skrivande

Information anslås
på Vklass

