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1. Inledning
Under läsåret 2018/19 gick ca 1 170 elever på Gymnasieskolan
Spyken och personalstyrkan uppgick till ca 130, varav ca 110 lärare.
Antal elever per heltidstjänst lärare var 13,7 (riksgenomsnitt 11,9)
och andelen lärare med legitimation och behörighet i ämnet var 92,2
procent (riksgenomsnitt 81,4) enligt Skolverket, SIRIS. Skolan leddes
av en rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.
Spyken erbjöd läsåret 2018/19 fem nationella program, samtliga
högskoleförberedande, varav en spetsutbildning:
- Estetiska programmet med de nationella inriktningarna Bild
och formgivning, Estetik och media, Musik, Teater.
- Nationell spetsutbildning i musik inom ramen för Estetiska
programmet.
- Humanistiska programmet med samtliga nationella
inriktningar (Kultur, Språk)
- Naturvetenskapsprogrammet med samtliga nationella
inriktningar (Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle)
samt två särskilda varianter (Bild och design, Musik)
- Samhällsvetenskapsprogrammet med samtliga inriktningar
(Beteendevetenskap, Medier, information och
kommunikation, Samhällsvetenskap)
Vision och pedagogisk idé: Spykens vision är att ge eleverna kunskap,
kompetens och positiva erfarenheter för framtiden.
Vår pedagogik handlar om hur Spykens vision lever i det dagliga
mötet mellan skolledare, lärare och elever. Syftet med vårt arbete på
Spyken är att våra elever ska vara självständiga och ansvarstagande,
väl förberedda för fortsatta studier och redo att tänka nytt i en
snabbt föränderlig värld.
Eleverna ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett
medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ och ta ställning i
frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i
arbetet att nå ett hållbart samhälle.
För att uppnå detta arbetar vi på Spyken med att utveckla elevernas
kunskaper och förmågor för framgångsrikt lärande:
 En trygg och kreativ lärandemiljö där eleven blir sedd och
uppskattad
 Eleven utvecklar förståelse och ansvar för sitt eget lärande
genom exempelvis formativt förhållningsätt
 Elever lär med och av varandra och utvecklas i samspel
 Eleven möter höga förväntningar och utmaningar utifrån sina
förutsättningar och förkunskaper
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Relationen lärare och elev präglas av öppenhet, lyhördhet och
ömsesidig respekt
Undervisningen genomsyras av tydlig struktur där eleven får
kontinuerlig återkoppling i förhållande till målen

För lärmiljön innebär detta att:
 Eleverna arbetar aktivt med varierande arbetsformer inom
kurserna och ämnesövergripande utifrån examensmålen
 Eleverna ges förutsättningar att träna analys, reflektion och
kritiskt tänkande
 Eleverna ges förutsättningar att bli medvetna om sitt eget
lärande och sin utveckling i samspel med andra
 Arbetssätten stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet,
initiativ- och problemlösningsförmåga
 Skolans organisation möjliggör samarbete och idéutbyte inom
kollegiet
 Skolan främjar samverkan med högskola och näringsliv
 Skolan erbjuder internationella kontakter genom utbyten, besök
och konferenser
 Skolans lokaler är ändamålsenliga, stimulerande och innovativa
miljöer
Spykens prioriterade fokusområden läsåret 2018/2019:
 Kunskaper
 Normer och värden
 Lärande för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030
Kunskaper
Fler elever ska uppleva:
 att man vet vad som krävs för att uppnå kunskapskraven
 tillit till sin förmåga
Skolans viktigaste uppgift är att elevernas kunskaper och
studieresultat ska förbättras. Varje elev ska ges möjlighet att nå så
goda resultat som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolan som
helhet har under läsåret 2018/2019 arbetat med att eleverna ska
veta vad som krävs och känna tillit till sin förmåga.
Genom att arbeta med en ökad tydlighet gentemot eleverna minskar
vi elevernas stress. Detta i kombination med att ge eleverna tillit till
sin egen förmåga ge dem goda förutsättningarna att utvecklas
kunskapsmässigt.
Normer och värden
Fler elever ska uppleva
 att man respekterar varandras olikheter
Eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. Skolan ska aktivt
arbeta med skolans demokratiska uppdrag. Spykens elever har en
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hög grad av trivsel och nöjdhet jämfört med riket. Skolan som helhet
har under läsåret 2018/2019 arbetat med att eleverna respekterar
varandras olikheter.
Lärande för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030
Lärande för hållbar utveckling (LHU) tas upp under ett flertal
rubriker i läroplanen och är ett prioriterat fokusområde på skolan.
För att förtydliga Lärande för hållbar utveckling på Spyken är vår bas
Agenda 2030.
Eleverna ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett
medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i
frågor som rör hållbar utveckling och har förmåga att aktivt delta i
arbetet att nå ett hållbart samhälle. LHU ska genomsyra all
verksamhet på Spyken.
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2. Systematiskt kvalitetsarbete
På Spyken bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där medarbetare
och elever medverkar på flera olika sätt. Det finns en stor delaktighet
i skolans utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet bland
medarbetarna.
Varje höst tas en verksamhetsplan för läsåret fram. I denna fastslås
skolans gemensamma prioriterade mål för läsåret. Dessa mål tas
fram på grundval av de utvärderingar av läsåret som elever och
medarbetare gör under vårterminen samt bearbetning av resultaten
med medarbetare och elevrepresentanter.
Alla medarbetare diskuterar i början av läsåret målen som satts upp
och hur man ska arbeta med dessa. Skolans gemensamma mål bryts
ned så att programgrupper och ämneslag, utifrån de övergripande
målen på skolan samt elevernas behov, sätter mål för sin verksamhet
under det kommande läsåret. Slutligen sätter den enskilde
medarbetaren i dialog med sin arbetsledare mål för sitt individuella
arbete under året.
Verksamhetsplanen behandlas i skolans samverkansgrupp innan den
är definitivt fastställd. Parallellt med detta arbete sammanställs
också skolans kvalitetsanalys för det gångna läsåret.
Schematiskt kan det kontinuerliga arbetet med uppföljning och
analys av verksamheten beskrivas på följande sätt:
Aktivitet
Möte skolledning - skolans
ämneslagsledare
Uppföljning av kvalitetsarbetet i ämneslagen
och erfarenhetsutbyte.

Ansvarig
Skolledning tillsammans
med skolans ämneslagsledare

Kursutvärderingar
Lärare och skolledning
I alla kurser på Spyken genomförs en
gemensam kursutvärdering under kursen
vilket innebär att eleverna får besvara frågor
som är desamma i alla kurser. Läraren har
möjlighet att själv lägga till frågor i
utvärderingen.
Skolledningen rekommenderar att läraren
dessutom genomför egna
kursutvärderingarna under kursens gång.

När
Träffar
HT och VT

Senast i slutet
av kursen och
gärna även mitt
i kursen
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Skolledningen sammanställer och analyserar
resultaten av de gemensamma
kursutvärderingarna
Sammanställning och analys av betyg och Skolledning, ämneslagsresultat av nationella prov
ledare, ämneslag
Skolledningen sammanställer och lämnar
över materialet till respektive ämneslag som
diskuterar och analyserar resultatet.
Resultaten tas fram på skolnivå,
programnivå och ämnes/kursnivå.
Enkätundersökningar
För att skapa en uppfattning om
måluppfyllelsen på skolan besvarar samtliga
elever och lärare årligen Skolenkäten.
Resultaten sammanställs och analyseras i
skolans ledningsgrupp. Därefter diskuteras
resultaten också med all personal på APT
och i programgrupperna på skolan.
Utvärdering med elevråden
Skolledningen träffar i april/maj
representanter för de olika elevråden. Vid
detta möte får eleverna lämna sina
kommentarer kring resultaten i enkäterna
och också bidra med sin analys av dessa.
De olika elevråden på skolan (ett för varje
program) gör också självständiga
utvärderingar av skolans verksamhet. Dessa
utvärderingar består som regel av
enkätundersökningar, men kan också
innehålla annat material. Skolledningen och
elevråd analyserar gemensamt
utvärderingarna som är mycket värdefulla.
Utvärdering med elevhälsan
Skolledningen gör tillsammans med
elevhälsan en utvärdering och analys av hela
skolans verksamhet men med särskild
inriktning på elevhälsans arbete under året.
Förslag till åtgärder och planering av
elevhälsans arbete kommande läsår görs
också i samband med detta möte.
Utvärderingsdagar
I juni och augusti utvärderar ämneslag och
programgrupper det gångna läsåret och
sätter mål för kommande läsår.
Ämneslagets uppgift är att analysera
resultaten och föreslå åtgärder samt följa

Februari,
augusti

Skolledning och
personal

Enkäter i
feb/mars.
Fördjupad
analys och
kompletteringar
mars-maj

Skolledning och
elevråd

April/maj

Skolledningen och
elevhälsan

Maj

Skolledning,
ämneslagsledare,
ämneslag,
programgrupper och
lärare

Juni och augusti
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upp ämneslagets kvalitetsarbete. Analysen
ska redovisas till skolledningen enligt en
särskild mall.
Även programgrupper analyserar resultatet
för läsåret jämfört med de mål man satte
upp i början av läsåret.
Varje lärare gör i juni en skriftlig individuell
reflektion över det gångna läsåret i relation
till de mål hen satte upp i början av läsåret.
Biträdande rektor ger återkoppling på denna
vid medarbetarsamtal i början av läsåret.
Skolledningens sammanställning av
Skolledningen
samtliga uppföljningar, utvärderingar
och analyser som tagits fram under året.
Skolledningen gör en analys och föreslår mål
och åtgärder för det kommande läsåret.
Dessa dokumenteras i det förslag till
verksamhetsplan som tas fram inför det
kommande läsåret.

Juni-september

Utöver ovan beskrivna kvalitetsarbete sker också samtal om resultat
och arbetsmetoder i skolans pedagogiska grupper där lärare träffas
regelbundet för att reflektera över sin undervisning i syfte att
utveckla undervisningen.
Skolledningen träffar regelbundet skolans förstelärare, lektorer,
ämneslagsledare och samtalsledare. Även vid dessa möten
diskuteras resultat och förslag till utvecklande åtgärder.
Modellen för skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från Helen
Timperleys modell Undersökande och kunskapsbildande cykel.
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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
Mål inom detta område:
Fler elever ska uppleva:
 att man vet vad som krävs för att uppnå kunskapskraven
 tillit till sin förmåga
Skolans viktigaste uppgift är att elevernas kunskaper och
studieresultat ska förbättras. Varje elev ska ges möjlighet att nå så
goda resultat som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Kvalitetsanalysen 2017/2018 visade att skolan som helhet främst
hade anledning arbeta med att eleverna ska veta vad som krävs och
tillit till sin förmåga.
Forskning visar att elevens tillit till sin egen förmåga är en av flera
viktiga nycklar för en positiv kunskapsutveckling.
Genom att arbeta med en ökad tydlighet gentemot eleverna minskar
vi elevernas stress. Detta i kombination med att ge eleverna tillit till
sin egen förmåga ger dem goda förutsättningarna att utvecklas
kunskapsmässigt.
Flera ämneslag har arbetat med att tydliggöra vad som krävs genom
att arbeta med olika uppgiftstyper och uppgifter på olika
betygsnivåer innan examinationer. Andra ämneslag arbetar med
skrivandet och använder t ex cirkelmodellen. Checklistor och
begreppslistor är också vanligt. En del ämneslag använder de
möjligheter digitaliseringen ger såsom flippade moment i
undervisningen och ökad individualisering genom digitaliserade
verktyg. Många ämneslag betonar vikten av sambedömning och
gemensamma uppgifter för att de som lärare ska bli bättre på att
kommunicera vad som krävs till eleverna. Ämneslagen ser att deras
arbete ger effekt och vill fortsätta detta arbete.
Även programgrupper har arbetat med flera av de åtgärder som
nämns ovan men även med bl a studieteknik, tydliga förväntningar,
tydliga och tillgängliga planeringar, tydlig feedback och en tillåtande
atmosfär där misslyckanden leder till lärande.
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Spyken ligger i Skolenkäten 2019 kvar på samma nivå som i fjol
vilket betyder att vi är på samma nivå som riket. Målet för oss är att
ligga över riket och kommer fortsatt att arbeta med detta mål.
Flera ämneslag ser ett behov av att öka elevernas tillit till sin egen
förmåga och har under läsåret 2018/2019 arbetat med att stärka
denna. Några exempel är att arbeta med autentiska uppgifter, att
arbeta med elevernas målbilder och att utmana elever följt av tydlig
positiv feedback. Dessutom är det flera ämneslag som arbetat med
”grit”, uthållighet, och synliggöra att övning ger resultat.
Spyken ligger i Skolenkäten 2019 kvar på samma nivå som i fjol
vilket betyder att vi är på samma nivå som riket. Vårt mål är att ligga
över riket och vi kommer fortsatt att arbeta med detta mål.
3.1.2 Kvalitet på undervisningen och lärmiljön
Undervisningens kvalitet förbättras bl a genom det
utvecklingsarbete som sker i ämneslag, programgrupper och
pedagogiska grupper. Att sätta mål utifrån de behov som lärarna ser
inom respektive ämne och program gör att kvalitetsarbetet blir
angeläget och därmed också sker.
Även informella möten, samtal och samarbeten bidrar till att
utveckla undervisning och lärmiljö. En god arbetsmiljö för
medarbetare och elever bidrar till dessa informella fora.
En god lärmiljö präglas bl a av god studiero och Spykens resultat i
Skolenkäten visar att vi ligger över genomsnittet för riket på
frågeområdet om studiero. Vi har även ett förbättrat resultat jämfört
med föregående år.
De pedagogiska grupperna läsåret 2018/2019 var kopplade till
programgrupper och ämneslag. Läsåret 2019/2020 blir det en tydlig
nystart för skolans pedagogiska grupper då vi under våren 2019 haft
en djupgående process angående sammansättning och fokus för de
pedagogiska grupperna.
Skolans fysiska lärmiljöer har förbättrats avsevärt under läsåret.
Både elever och personal har deltagit i arbetet i de projektgrupper
som finns för att förbättra den fysiska lärmiljön på Spyken. Vi har
satsat på skolans utemiljöer och det har bland annat resulterat i en
grönare skolgård med fler möjligheter till studieplatser men också
social samvaro och återhämtning. Pingisbordet blev omedelbart en
stor succé och många elever tar chansen att höja pulsen på raster.
Balkongen mot Dalbyvägen har också fått både sittplatser och gröna
oaser som kan användas i undervisning samt för studier och
återhämtning.
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Vi har arbetat tätt med serviceförvaltningen i arbetet med vår
utemiljö och detta arbete fortsätter!
Den inre fysiska lärmiljön har utvecklats genom att vi skapat fler
studieplatser utanför klassrummen. Dessutom har vi satsat på
ljuddämpande åtgärder i klassrum och allmänna ytor såsom
trapphus. Vi har även förbättrad belysning i många klassrum och
allmänna ytor.
Flera specialsalar har rustats upp för att bättre möta de krav som
undervisningen ställer. Vi har även inrett ytterligare en mediasal.
Vårt arbete med att förbättra Spykens lärmiljöer fortsätter.
3.1.3 Måluppfyllelse examen och betygspoäng
Spyken har generellt sett en hög måluppfyllelse avseende andel
elever med gymnasieexamen och ligger över riksgenomsnittet.
Föregående läsår hade vi en högre andel elever med
gymnasieexamen jämfört med oss själva läsåret dessförinnan
(2016/2017). Läsåret 2018/2019 har andelen elever med
gymnasieexamen ökat jämfört med läsåret 2017/2018. HU, NA och
SA ligger alla på över 90% andel elever med gymnasieexamen medan
ES ligger strax under.
Av de elever som inte fått gymnasieexamen har de flesta haft
kontinuerlig kontakt med skolans elevhälsoteam under sin
gymnasietid och många har också externa kontakter såsom t ex BUP
och Unga vuxna. Eleverna har fått olika typer av stöd och
åtgärdsprogram är upprättade i flera fall. För vissa elever har
studiesvårigheterna varit så stora att elevens program tidigt
reducerats inom ramen för ett åtgärdsprogram. Ett fåtal elever har
elevhälsan inte haft möjlighet att fånga upp eftersom det inte funnits
tydliga tecken på att eleven inte skulle klara kraven för
gymnasieexamen, eftersom det är en enstaka kurs i slutet av årskurs
3 eleven i slutändan inte klarat. Det finns två kurser som avslutas i
juni i årskurs 3 som eleven måste klara för att få en
gymnasieexamen: Svenska 3 och Gymnasiearbete. Läsåret
2018/2019 anordnade Spyken sportlovsskola för elever som
riskerade F i dessa kurser. Det var flera elever som deltog och som
med denna insats fick bättre förutsättningar att klara
kursen/kurserna.
Skolan anordnade även lovskola i flera pågående matematikkurser
för att stötta elever under kursens gång.
Genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen ligger
över riksgenomsnittet. Den varierar något mellan läsåren men det är
inga stora förändringar över tid.
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Generellt konstaterar vi att vi har elever som till stor del fått sitt
förstahandsval i gymnasiet. Detta i kombination med det arbete som
läggs ner på skolan ger ett mycket gott resultat.
Den genomsnittliga betygspoängen uppdelat på kön visar att flickor
generellt klarar sig något bättre än pojkar på Spyken men jämfört
med i fjol så har skillnaden mellan könen minskat avsevärt. Det finns
en variation mellan våra program när det gäller den genomsnittliga
betygspoängen uppdelat på kön. Se bilaga 1.
3.1.4 Likvärdig bedömning
Det ska råda en likvärdig bedömning inom skolan. På Spyken arbetar
ämneslagen med likvärdig bedömning på många olika sätt, bl a
genom gemensamma examinationer och sambedömning. Skolan
avsätter tid för sambedömning i konferensschemat samt på
disponibla dagar. Lärarna uppskattar arbetet med sambedömning
och gemensamma examinationer mycket och anser att detta arbetet
är en viktig del av lärarprofessionen.
Ämneslagen analyserar ämnets betygsstatistik, i förekommande fall i
relation till resultat på nationella prov (NP), under ledning av
ämneslagsledare. Analysen lyfter arbetssätt som gynnat
måluppfyllelsen, ökar samarbetet mellan lärarna och ligger till grund
för arbetet kommande läsår.
I Skolenkäten till personal finns ett relevant frågeområde,
Bedömning och betygsättning. Spykens resultat på detta
frågeområde 2019 är oförändrat och över riksgenomsnittet
3.1.5 Studiehandledning
När skolan får kännedom om en elevs behov av studiehandledning
på modersmål beställs det via MCL. Skolan har en rutin för att
uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp elever i behov av stöd
och EHT har kunskap om studiehandledning.

3.2 Skolan, omvärlden och utbildningsval
3.2.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
På Spyken finns det etablerade kontakter med universitet, det
omgivande samhället inklusive flera internationella kontakter. Vårt
mål för läsåret 2018/2019 var att bibehålla och utveckla dessa
kontakter.
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3.2.2 Studie- och yrkesvägledning
Skolans två (= 1,8 tjänst) studie- och yrkesvägledare (SYV) är ute i
klasserna för att informera om val till högre årskurser och livet efter
gymnasiet. De erbjuder individuell vägledning och planerar diverse
aktiviteter för eleverna såsom SACO-mässan, öppna föreläsningar på
olika teman (t ex högre studier, att studera vid folkhögskola) och
öppet hus på Lunds universitet. Under läsåret har SYV påbörjat
arbetet med att ta fram en plan för Spykens studie- och
yrkesvägledning.
3.2.3 Universitet-/högskola och andra skolformer
Spyken har väl etablerade samarbeten med universitet och
högskolor, några exempel:
 Samarbete med LUCSUS, Lund University Centre for
Sustainability Studies
 Deltagande i diverse arrangemang anordnade av Lunds
universitet, t ex Humanistdagarna
 Samarbete med lärarutbildningar
 Erasmus+-projekt i samarbete med Lunds Universitet
 Diverse studiebesök och gästföreläsningar
 Samarbete med Musikhögskolan
 Samarbete med LTH kring kursen Matematik Specialisering:
linjär algebra
Genom skolans arbete med LHU, Lärande för hållbar utveckling, har
många nya positiva kontakter med universitet/högskola kommit till
stånd. Läs mer under 4.1.2.
Spyken har även väl etablerade samarbeten med grundskolor, några
exempel:
 Elever från grundskolan kan läsa gymnasiekurser i matematik
på Spyken
 Våra elever på ES Musik, ES Musik spets och NA Musik
turnerar på grundskolor i regionen
3.2.4 Internationella utbyten och studieresor
Spyken har ett stort internationellt engagemang och många elever är
engagerade i våra internationella projekt (Erasmus+),
Multilingualism for a sustainable society, med partnerskolor i
Frankrike, Italien, Portugal och Tyskland. Under läsåret 2018/2019
deltog elever och lärare i workshops på partnerskolor i Europa då de
träffade elever och lärare från deltagande skolor.
Under våren 2019 startade ännu ett Erasmus+-projekt på skolan,
EURA (Radonprojektet). Partnerskolorna finns i Island, Italien och
Norge. Under läsåret 2018/2019 deltog lärare från Spyken i
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uppstartsmöte i Norge. Under våren var elever och lärare i Italien
inom ramen för detta projekt.
Under våren 2019 deltog lärare från Spyken i ett uppstartmöte i
Finland för ett NordPlus Junior- projekt, Nordiska band. Övriga
deltagande skolor finns i Finland och Norge.
Vi har även etablerade elevutbyten med Frankrike, Tyskland och
Spanien som innebär att undervisningsgrupper i moderna språk har
utbyte med målspråksländerna ovan.
Ännu ett etablerat internationellt samarbete är det filmmusikprojekt
tillsammans med London College of Fashion som eleverna på
spetsutbildningen i musik årligen deltar i.
Dessutom ingår Spyken i ett antal internationella nätverk, t ex
International Student Leadership Conference. Under läsåret deltog
representanter från skolans elevråd och elevskyddsombud i den
årliga International Student Leadership Conference i Tyskland. Deltog
gjorde elever, lärare och skolledare från bl a Danmark, Frankrike,
Norge och Tyskland.
Spyken deltar även i internationella FN-rollspel och under våren var
Spyken representerat vid FN-rollspelet i Barcelona.
En spykenelev representerade Sverige i EUSO, European Union
Science Olympiad, som i våras gick av stapeln i Portugal.
Under läsåret har vi även etablerat ett utbyte med Skanderborg i
Danmark.
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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
Mål inom detta område:
Eleverna ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett
medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i
frågor som rör hållbar utveckling och har förmåga att aktivt delta i
arbetet att nå ett hållbart samhälle. LHU ska genomsyra all
verksamhet på Spyken.
4.1.2 Skolans arbete
Spyken arbetar med lärande för hållbar utveckling utifrån Agenda
2030. Lärande för hållbar utveckling (LHU) tas upp under ett flertal
rubriker i läroplanen och är ett prioriterat fokusområde på skolan.
För att förtydliga Lärande för hållbar utveckling på Spyken är vår bas
Agenda 2030 och de globala målen. Skolans LHU-arbete går under
namnet Hållbara tillsammans och det finns en logotyp som synliggör
detta arbete.
I LUNK 2019 besvarade elever i årskurs två frågan “I min skola
pratar vi om de globala målen för en hållbar utveckling”. Resultatet
för Spykens del var 3,6. Skalan är 1-4 där 4 är "Stämmer mycket bra"
och 1 "Stämmer mycket dåligt”.
Vi vet att frågor om hållbar utveckling är angelägna framtidsfrågor
för gymnasieelever och Spyken har en tradition av att arbeta aktivt
med dessa frågor. För att ytterligare stärka detta område hade
skolan under läsåren 2016/2017 och 2017/2018 en extern
processledare från Naturskyddsföreningen. Under denna period
hade tre lärare uppdrag som LHU-koordinatorer inom ramen för sina
tjänster. Skolan har fortsatt tre LHU- koordinatorer och en
förstelärare med ett särskilt konkretiserat uppdrag som rör LHUarbetet.
Skolan har under läsåret 2018/2019 haft flera aktiviteter och projekt
kopplade till LHU-arbetet. Några exempel är:
 2018 års nationella LHU-konferens ”Cirkulär ekonomi –
miljard - eller miljöfråga?” arrangerades av Naturskolan i
samarbete med Spyken
 Miljöambassadörer i alla klasser i årkurs 1 och 2 med
uppdrag att bevaka hållbarhetsfrågor. De utbildades bland
annat av Svenska FN-förbundet och Naturskyddsföreningen.
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Genom att delta i tävlingen Ungdomsjournalister skrev våra
ettor om Agenda 2030 och hållbara Lund. Flera texter blev
prisade och publicerade.
På Världsvattendagen i mars deltog samtliga elever i årskurs
1 i en temadag då de fick lyssna på olika föreläsare och arbeta
i grupper.
Flera klasser fick Sydvattens stipendium, Tänk H2O, vilket gav
dem möjlighet att åka till Bolmen på en studieresa på temat
vatten.
I projektet Påverka med estetik arbetade naturelever som går
bild- eller musikinriktning med miljöfrågor och
hållbarhetsfrågor utifrån sitt område
Nordic Clean Energy Week
FN-rollspel för SA2:or
SPYMF-konsert med insamling till musikhjälpen
Musikhjälpen i december på hela skolan. Delvis
schemabrytande.
”50 kr och barnarbete på köpet” - föreläsning arrangerad av
Non smoking generation för samtliga ettor
Matsvinnstävlingen som arrangerades av
hållbarhetsambassadörer på Spyken mellan de kommunala
gymnasieskolorna
Klädbytardag arrangerades av hållbarhetsambassadörer och
skolbibliotekarierna
Erasmus + - projektet Multilingualism for a sustainable society
som utgår från de globala målen
Spyken deltog med programpunkt i hålbarhetsveckan i Lund
2019
Utveckling av hållbara lärmiljöer både ute och inne, för att
främja elevers lärande och bidra till en hållbar stadsmiljö.
Arbetet har skett i samarbete med Gröna skolgårdar,
Serviceförvaltningen, Vestre och SOECO. Vi har återbrukat
genom att klä om möbler och kompletterat med i första hand
begagnade inventarier från SOECO/Vestre och växter från bl a
stadsparken.
Samarbete med Naturskolan, Gröna skolgårdar och
Serviceförvaltningen i arbetet med skolans utemiljöer
Minskad kemikalieanvändning i lokalvården genom städning
med avjoniserat vatten.
Nätverk kring inventarier för ökad resurseffektivitet genom
minskade lager och återbruk av inventarier som inte används.
Tex har Hedda fått elevbord/stolar av oss till ca 100 elever
och Kulturskolan katedrar och skåp.
Införande av digital egenkontroll och inköp av smarta
skrivare för minskad pappersförbrukning.
Påbörjad projektering av ett miljöhus för källsortering även i
Hus A-E.
Byte av gamla armaturer i samtliga salar till energisnål Led
och installation av rörelsevakt.
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Infört enbart ekologiska och Fairtrade produkter i skolans
kaffeautomater.

4.2 Hälsa
4.2.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Mål för detta område är att sänka elevers stress då det är en
förutsättning för att nå målen på området ”Kunskaper”.
Spyken har flera förebyggande och hälsofrämjande åtgärder och
fortsätter med detta arbete.
4.2.2 Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
Spyken har ett elevhälsoteam kopplat till respektive program.
Elevhälsoteamet leds av biträdande rektor och förutom de
lagstadgade professionerna ingår även SYV. Bemanningen av
elevhälsan på Spyken är följande:
Elevhälsans professioner
Skolsköterska
Skolkurator
Specialpedagog

Omfattning tjänster
1,8
1,7
3,0

Skolläkare är anställd av Utbildningsförvaltningen centralt och har
mottagningstider på skolan efter överenskommelse med
skolsköterska. En extern skolpsykolog anlitas, dvs det finns inte en
skolpsykolog anställd vid skolan eller vid Utbildningsförvaltningen
centralt. Det är inte heller ett lagkrav. Skolpsykologen medverkar i
det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet både på
skolnivå och i respektive EHT.
Relationerna mellan lärare och elevhälsoteam är goda, vilket leder
till ett gott samarbete. Elevhälsoteamen skulle gärna arbeta mer
förebyggande och främjande. Hela elevhälsan och rektor kommer gå
SPSM:s kurs Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete
för likvärdig utbildning.
I årskurs 1 erbjuds alla elever ett hälsosamtal med skolsköterska.
Det finns en bra rutin för detta vilket resulterar i att väldigt många
elever genomför hälsosamtal.
Elevhälsan är ute i klasserna och deltar även på vandringar i årskurs
2 för att prata om goda vanor för att främja hälsa och minska stress.
De talar också om studieplanering för att hjälpa eleverna att få
relevanta verktyg. Det finns en rad främjande och förebyggande
aktiviteter för värdegrundsarbetet på Spyken. Dessa är nära
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sammankopplade med förebyggande och hälsofrämjande
elevhälsoarbete. Läs mer under 4.2.3 och 4.3.2 nedan.
Elevhälsoteamen träffar mentorerna under läsåret för att gå igenom
respektive klass och fånga upp elever i behov av stöd. Lärarna får
kontinuerligt råd och stöd kring vilka extra anpassningar som kan
göras inom ordinarie undervisning. Lärare rådfrågar
elevhälsopersonal vid behov och i de fall det behövs, kallar
biträdande rektor till möte med undervisande lärare för att förmedla
information kring en specifik elev.
4.2.3 Elevers stress
Enkätundersökningen LUNK visar att Spyken har en stor andel
elever som känner sig stressade över skolarbetet ofta. Vi har under
många år försökt bryta denna trend utan att lyckas. Arbetet med att
minska elevers stress fortsätter och är ett problem vi delar med
många skolor i landet. Vi konstaterar att det nationellt sett är flickor
som är mer stressade än pojkar och att 70% av eleverna på Spyken
är flickor.
När skolledningen i maj träffade representanter för våra fyra elevråd
och ESKO diskuterade vi bland annat elevers stress. Eleverna
konstaterade att det finns saker som bidrar till en lägre nivå av
stress:
 Goda relationer och bra feedback
 Större grad av användning av tidslinjen alternativt kalendern
i Vklass
 Information om studievägar och möjligheter till högre studier,
både till elever och vårdnadshavare
 Tydlig struktur - på lektioner, uppgifter och digitalt material
 Mikropauser på lektionerna, pauser med pausövning
(rörelse)
 Tipsen om studieteknik och studieplanering är bra men man
glömmer bort och behöver påminnas
Vi kommer fortsatt att arbeta med punkterna ovan genom bl a tydlig
uppföljning av var information ska finnas enligt skolans rutiner och
mentors uppdrag samt hur man bättre kan använda mentorstiden.
Elevhälsan har varit ute i klasserna och pratat om stress och
studieplanering för att hjälpa eleverna att få relevanta verktyg för att
minska stressen och bättre klara av sina studier. Studieteknik och
studieplanering ingår som en naturlig del i undervisningen och i
vissa fall görs enstaka punktinsatser om behov finns.
Specialpedagogerna har insatser för enskilda elever samt elever i
mindre grupper avseende studieplanering. Det finns även
elevassistent som stöttar enskilda elever, individuellt och i grupp.
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Genom att arbeta med ämnesöverskridande projekt och
sambedömning av arbeten i flera kurser kan man något minska
arbetsbördan, och förhoppningsvis även stressen, för eleverna.
Biträdande rektor följer upp att det som beslutats i
planeringskonferenserna följs, d v s att det inte läggs in fler prov och
inlämningar än vad som beslutat i den planering som görs vid början
av varje termin.
Flera programgrupper har arbetat med hållbar gymnasietid läsåret
2018/2019 genom att t ex förtydliga instruktioner, undvika
anhopningar av uppgifter och examinationer genom att använda
planeringskalendern i Vklass och effektiv lektionsanvändning
På NA arbetar man sedan några år tillbaka med mindfulness. Det
innebär att alla NA2:or får en introduktion till mindfulness i kursen
idrott och hälsa 1. Klasserna kör sedan ett mindfulnesspass tre-fem
gånger/vecka i början av ett lektionspass. Den enkätundersökning
bland eleverna som gjorts visar att eleverna upplever mindfulness
som väldigt positivt och lyfter speciellt att de fått verktyg att hantera
sin stress.
Läsåret 2018/2019 arbetade en av skolans pedagogiska grupper
med detta tema under rubriken ”Hållbar gymnasietid för lärande och
utveckling”. Samtalsledaren i denna pedagogiska grupp har också
varit coach för Katedralskolans analysgrupp som arbetat just med
elevers stress. Underlaget som Katedralskolans analysgrupp arbetat
fram behandlades i Spykens pedagogiska grupp. Från läsåret
2018/2019 har skolan en förstelärare med ett konkretiserat uppdrag
att arbeta med elevers upplevda stress på ett av skolans program.
4.2.4 Närvaro/frånvaro
Läsåret 2017/2018 förtydligade vi skolans frånvaropolicy eftersom
en del stress kan bero på frånvaro. Vår utgångspunkt var att elevers
stress borde minska om eleven är i skolan och utnyttjar lektionstiden
väl. Något som även bekräftades av elevrådsrepresentanter. Vi
arbetar med att förändra normen, att hög närvaro är en förutsättning
för att få de bästa möjligheterna att klara av sina studier.
På Spyken har vi många elever som har kontakt med elevhälsan och
aktörer utanför skolan för att få hjälp med sitt mående. Detta
avspeglas naturligtvis i vår frånvarostatistik och det är viktigt att
komma ihåg att varje avklarad kurs kan vara en stor framgång för
individen utifrån de förutsättningar eleven har.
Vi har tyvärr en hög, alltför hög, frånvaro bland våra elever. Även om
vi ser en del positiva förändringar jämfört med läsåret 2017/2018 då
frånvaron är lägre 2018/2019 för årskurs 1 och 3. Det finns en
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variation när man jämför programmen med varandra och framförallt
när man jämför årskurserna med varandra.
Frånvaron blir högre ju längre man varit elev på skolan, något vi
delar med våra syskonskolor. En anledning till detta är sannolikt att
det är svårare att få ett bra schema utan håltimmar högre upp i
årskurserna. Det beror framförallt på den stora valfrihet att välja
kurser som eleverna har, en valfrihet som ökar över årskurserna.
Dessutom prioriteras schemat för ettor och, i viss mån, tvåor framför
treornas schema. Vi konstaterar att frånvaron totalt på skolan sjunkit
något under vårterminen men ligger kvar på samma nivå på
höstterminen jämfört med förra läsåret. Dessvärre har frånvaron i år
2 ökat på höstterminen.
Skolan har tydliga rutiner för frånvarouppföljning och
uppmärksammar tidigt elevernas frånvaro. Varannan vecka drar en
administratör ut rapporter ur frånvarosystemet till mentorerna.
Skolans rutin är att mentor utifrån denna rapport tar kontakt med
elev/vårdnadshavare och utreder orsaker till hög frånvaro/oanmäld
frånvaro. Mentor anmäler ärendet vidare till biträdande
rektor/elevhälsa i de fall det behövs. Biträdande rektor fattar beslut
om vidare utredning i samråd med elevhälsan alternativt om rapport
till CSN/varning för indraget studiemedel. Ju tidigare skolan
upptäcker frånvaro desto större är möjligheten att bryta trenden och
fånga upp eleven.
Elevhälsan genomförde våren 2019 en enkät bland eleverna
angående frånvaron för att ta reda på mer om elevers frånvaro,
orsaker och åtgärder. Det eleverna lyfter att skolan kan bli bättre på
är bl a planeringskalender, samarbete och framförhållning. Under
läsåret 2019/2020 kommer skolan att arbeta vidare med resultatet.

4.3 Normer och värden
4.3.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Mål läsåret 2018/2019:
 Fler elever ska uppleva att man respekterar varandras
olikheter
Eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. Skolan arbetar
aktivt med skolans demokratiska uppdrag. Ett exempel under läsåret
2018/2019 är skoltidningen ”Spykisten” som lyfter mångfalden på
skolan.
Lärarna har arbetat intensivt med detta på olika sätt och lagt stor
vikt vid att få undervisningsgrupperna att fungera väl. I många
grupper sker placeringen i klassrummet slumpvis för att alla ska lära
känna varandra, möta varandras åsikter och bygga tillit i gruppen.
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På frågeområdet Övergripande nöjdhet i Skolenkäten 2019 är
Spykens resultat på en hög nivå. Jämfört med vårt eget resultat
föregående läsår ligger det på samma nivå eller något högre. På
frågeområdet Trygghet är resultatet på Spyken detsamma som
föregående läsår och högre än riksgenomsnittet. Vi konstaterar att vi
har lyckats bibehålla den höga trivseln och positiva stämningen på
skolan men är samtidigt medvetna om att detta är ett ständigt
pågående arbete; man kan inte ta detta för givet.
Spykens resultat på Skolenkäten 2019, frågeområde Grundläggande
värden på skolan och Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet ligger avsevärt mycket över
riksgenomsnittet, och på högre nivå än läsåret 2018. Läsåret
2019/2020 kommer detta inte vara prioriterat fokusområde på
skolan.
4.3.2 Värdegrundsarbete - främjande och förebyggande
På Spyken präglas relationer, mellan elever och mellan elever och
personal, av förtroende och ömsesidig respekt. Men detta kan man
inte ta för givet utan arbetet är ständigt pågående.
Att Spykens resultat på frågeområdena Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet och Grundläggande värden på skolan ligger
väl över riksgenomsnittet är ett resultat av alla de goda insatser som
görs på skolan i värdegrundsfrågor. Det är viktigt att dessa frågor är
en tydlig del av undervisningen och inte enstaka projekt för att få en
varaktig effekt.
Det finns en rad främjande och förebyggande aktiviteter på Spyken,
några exempel:
 Mentor använder sig av trivselskapande aktiviteter vid
introduktionsdagar, välkomstdagar och mentorstider
 Skolledningen ser till att det finns årskurs- och
programöverskridande aktiviteter där eleverna lär känna
varandra
 Diskussioner om etik, moral, människors lika värde,
jämställdhet mellan könen, relationer och demokratins
grunder tas naturligt upp i många kurser
 På Spyken utses SPETT-elever (SPETT = Spykens elever för
trygghet och trivsel) i alla klasser. Dessa elever går en SPETTutbildning samt träffas flera gånger per termin tillsammans
med kurator och biträdande rektor för att rapportera
missförhållanden och ge förslag på åtgärder i
likabehandlingsarbetet.
 Varje program har ett elevråd som leds av en
elevrådsordförande. Respektive biträdande rektor träffar
regelbundet sitt elevråd.
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Skolan har aktiva elevskyddsombud, ESKO, som bl a deltar i
samverkansmöten och ingår i skolans skyddskommitté. Alla
elevskyddsombud i år 1 får en utbildning under höstterminen
i ettan

I Spykens Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan
man läsa mer om detta arbete. Denna plan upprättas varje höst och
elever deltar i arbetet genom att framförallt medverka i
kartläggningen.
Skolans ordningsregler uppdateras årligen. I detta arbete deltar
medarbetare och elever.
SPETT hette tidigare kamratstödjarna men bytte läsåret 2018/2019
namn för att tydliggöra deras uppdrag och hur mentor kan använda
dem i det främjande och förebyggande arbetet.
Sedan läsåret 2018/2019 har skolan en förstelärare med ett
konkretiserat uppdrag att arbeta med skolans demokratiuppdrag.
4.3.3 Värdegrundsarbete – åtgärdande
Om behov av åtgärdande värdegrundsarbete uppstår i en klass eller
grupp så agerar mentor/lärare tillsammans med elevhälsoteamet.
Hur det arbetet ser ut beror på klass/grupp, situation och behov. Det
finns inte en standardlösning utan vi använder den samlade
kompetens som finns i elevhälsoteamet och vid behov tar vi hjälp
utifrån.
När Spykens Plan mot diskriminering och kränkande behandling är
klar aviseras detta i flera kanaler och tas även upp på
programgrupp/arbetsplatsträff för att tydliggöra och påminna om
rutinerna för kränkande behandling.

4.4 Ansvar och inflytande
4.4.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Skolans mål läsåret 2018/2019 var att skolan ska bibehålla det goda
resultatet för elevers inflytande och delaktighet.
4.4.2 Inflytande
Frågeområdet ”Delaktighet och inflytande” i Skolenkäten innehåller
tre frågor:
 Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll
 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter
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I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö

Spykens resultat 2019 jämfört med föregående läsår ligger på
samma nivå och fortsatt över genomsnittet för riket. Vi ser även en
positiv förändring jämfört med förra året på den tredje frågan.
Troligen en följd av de projektgrupper som finns för att förbättra den
fysiska lärmiljön. Kanske har även det faktum att den fysiska
lärmiljön tydligt har förbättrats bidragit.
Skolans gemensamma kursutvärdering innehåller flera frågor som
rör elevers delaktighet och inflytande.
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5. Nämndmål 3: Utveckla ändamålsenliga fysiska
lärmiljöer som främjar elevernas lärande och
utveckling
5.1 Skolans mål läsåret 2018/2019
Spykens mål är att tillhandhålla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer
som främjar elevernas lärande och utveckling. Detta är ett ständigt
pågående arbete. Läs mer under 5.2 nedan.

5.2 Fysisk lärmiljö
Spyken arbetar ständigt med att förbättra elevernas fysiska
lärmiljöer och har under det senaste läsåret arbetat väldigt intensivt
i projektform med detta. Eleverna har haft en central roll och stort
inflytande på de förbättringar som gjorts. Förutom elever ingick
lärare och administrativ chef i projektgruppen. läs mer under 4.1.2.
Vi har sett ett ökat tryck på våra specialsalar för undervisning i
mediekurser samt för vissa kurser på Estetiska programmet med
stort elevintresse. Inför läsåret 2019/2020 har vi därför utökat med
en sal för att möta detta behov.
Även specialsalar för musik och musikproduktion har rustats upp för
att möta undervisningens krav.
Våra lokaler för undervisning i idrott och hälsa är ett ständigt
problem då vi delar EOS-hallen med andra skolor och det är svårt att
få ihop schemat. Ofta får vi ha undervisning för två grupper i samma
hall. Det blir trångt och försvårar möjligheterna att bedriva
undervisning som behandlar kursens centrala innehåll och ger
eleverna goda möjligheter att nå de olika kunskapskraven. Dessutom
är omklädningsrummen trånga vilket skapar otrivsel och leder till
högre frånvaro än nödvändigt för eleverna.
Den uteidrottsyta Spyken har blivit tilldelad vid Stenkrossen är inte
möjlig att använda då den inte är funktionell och dessutom är den för
liten. I nuläget använder vi Stadsparken för uteidrott men mycket tid
går åt till förflyttning och undervisningstiden kan inte användas
effektivt. Det finns därför ett behov av en uteyta i direkt anslutning
till EOS-hallen. En sådan yta skulle dessutom kunna användas året
om och då skulle lokalsituationen lätta något.
Vi är försiktigt optimistiska till det gemensamma
lokalbokningssystem som implementeras inom
Utbildningsförvaltningen för att vi bättre ska kunna utnyttja de
idrottslokaler vi har gemensamt.
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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
Spyken ska fortsatt vara en attraktiv arbetsplats med hög grad av
delaktighet och trivsel som leder till en god social och organisatorisk
arbetsmiljö. Läs vidare under 6.3.

6.2 Rekryteringsläget
Spyken är en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning och
vi har många sökande till utannonserade tjänster. Sedan några år
tillbaka ser vi dock en förändring när det gäller möjligheten att
rekrytera lärare framförallt till tidsbegränsade vikariat under
pågående läsår inom vissa ämneskombinationer men också till vissa
tillsvidaretjänster. Detta gäller även andra yrkeskategorier, t ex inom
elevhälsa, på skolan.
Att ta väl hand om lärarstuderande och ha ett gott samarbete med
lärarutbildningarna är viktiga delar för att kunna rekrytera lärare.
Skolan har en förstelärare med ett konkretiserat uppdrag att arbeta
med skolans lärarstudenter.
Det är även viktigt att på bästa sätt introducera nyanställda till
arbetet på Spyken. Vi har en väletablerad introduktion av
nyanställda framförallt vid läsårsstart. Sedan läsåret 2018/2019 har
skolan även en förstelärare med ett konkretiserat uppdrag att arbeta
med introduktion av nyanställda lärare inom struktur och ledarskap
i klassrummet.
Vi ser en ökad rörlighet på lärares arbetsmarknad generellt. Det är
med oro vi ser på framtida rekryteringsmöjligheter med en
tilltagande lärarbrist på nationell nivå. Hur kan vi rekrytera och
behålla goda medarbetare med allt snävare ekonomiska ramar?

6.3 Arbetsmiljö
Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats både för
befintliga och framtida medarbetare. Inför läsåret 2019/2020 hade
skolan mycket få uppsägningar. Detta tolkar vi som att det finns en
god arbetsmiljö på skolan.
Goda relationer och god kommunikation är grunden för att
förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. När Skolenkäten
genomförs i Utbildningsförvaltningens regi och inte i
Skolinspektionens regi som skedde 2019 ställer Spyken en rad frågor
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om trivsel och därmed även om arbetsmiljö till lärarna. Några
exempel nedan:
 Jag trivs på min arbetsplats
 Totalt sett är jag nöjd med min arbetsplats
 Jag känner mig sedd och bekräftad av ledningen
 Ledning och medarbetare har förtroende för varandra
Våren 2018 var resultatet på dessa frågor väldigt högt och vi ser
ingen anledning att tro att någon större förändring skulle ha skett
sedan dess.
Vi har därmed ett gott utgångsläge för att förebygga ohälsa och
främja en god arbetsmiljö. Skolans samverkansgrupp och
skyddskommitté träffas regelbundet och präglas av samarbete.
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7. Nämndmål 5: Bedriva verksamhet med god
ekonomisk hushållning
7.1 Ekonomiskt läge
Skolans mål är att använda resurserna på bästa sätt för att gynna
elevernas lärande. Spyken strävar efter en budget i balans men ser
allt större utmaningar att lyckas med detta då elevpengen i Lund är
låg jämfört med jämförbara kommuner. Att vi har god fyllnadsgrad i
våra klasser och grupper har hittills varit räddningen ur ekonomiskt
hänseende. Det är inte möjligt att fylla på våra klasser ytterligare då
vi sedan många år tillbaka tar in 32 elever per klass.
I framtiden ser vi stora utmaningar avseende ekonomin beroende på
bl a den tilltagande lärarbristen, löneökningar för nyanställda lärare
och andra yrkesgrupper samt framtida sparkrav på kommunal nivå i
kombination med en redan låg elevpeng. En fortsatt låg elevpeng
leder på sikt till bl a mer undervisning för lärarna, större
undervisningsgrupper och minskad tillgång till stödverksamhet
såsom exempelvis elevhälsa. Detta riskerar i sin tur att leda till ökad
ohälsa och i värsta fall sjukskrivningar.
När kommunens nya HR-system infördes förväntade vi oss
avlastning och dessutom att kostnaden för det centrala lönekontoret
skulle försvinna. Detta eftersom de arbetsuppgifter kopplade till
lönehanteringen som centraliserades för ett antal år sedan nu skulle
återföras till enheterna. Istället har HR-systemet blivit en enorm
arbetsbelastning ute på enheterna och den avlastning det skulle
innebära har istället inneburit ett merarbete på enheterna.
Merarbete som vi får bekosta.
Vår fastighetsägare, Lundafastigheter, lämnar över ett stort ansvar
till oss för samordning av t ex hantverkare. Ett ansvar som rimligtvis
vi som hyresgäster inte borde behöva hantera. Samordningen kräver
resurser på skolan. Resurser som vi bekostar.
Vi har även centrala IT-kostnader som vi betalar stora summor för.
Summor som vi inte har möjlighet att påverka och fakturor som vi
inte ens förstår. Vi borde åtminstone få fakturor där vi kan utläsa vad
vi betalar för och som en följd också kunna välja om vi vill bekosta
eller ej. Vi upplever inte heller att den service vi får av ITservicedesk är resurseffektiv.

7.2 Insatser för budget i balans
Vi har inte behövt göra några specifika insatser för att klara en
budget i balans men ser stora utmaningar framöver, läs mer under
7.1 ovan.
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8. Utvecklingsområden läsåret 2019/2020
Skolans utvecklingsområden mm för läsåret 2019/2020.
Skolans utvecklingsområden

Bakgrund till
utvecklingsområdet

Utvecklingsinsatser

Uppföljning

Utvecklingsområde 1
Kunskaper

Spyken ligger i
Skolenkäten 2019 kvar
på samma nivå som i fjol
och på samma nivå som
riket. Vi vill dock ligga
över riket och kommer
fortsatt att arbeta med
detta mål.
Spyken ligger i
Skolenkäten 2019 kvar
på samma nivå som i fjol
och på samma nivå som
riket. Vi vill dock ligga
över riket och kommer

Programgrupper och
ämneslag formulerar
insatser utifrån de
behov de identifierat
inom detta
utvecklingsområde.

Skolenkäten 2020

Programgrupper och
ämneslag formulerar
insatser utifrån de
behov de identifierat
inom detta
utvecklingsområde.

Skolenkäten 2020

Fler elever ska uppleva
tillit till sin förmåga

Fler elever ska uppleva
att man vet vad som
krävs för att uppnå
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Fler elever ska uppleva
en hållbar gymnasietid

Utvecklingsområde 2
Lärande för hållbar
utveckling utifrån
Agenda 2030

Eleverna ska utveckla
sin handlingskompetens
så att de på ett medvetet
sätt kritiskt kan värdera
olika alternativ, ta
ställning i frågor som
rör hållbar utveckling
och har förmåga att
aktivt delta i arbetet att
nå ett hållbart samhälle.

fortsatt att arbeta med
detta mål.
Enkätundersökningen
LUNK visar att Spyken
har väldigt stressade
elever. Att sänka elevers
stress är en
förutsättning för att nå
målen.
Återfinns under ett
flertal rubriker i
läroplanen och har varit
ett prioriterat
fokusområde på skolan
sedan 2016/2017.

Programgrupper och
ämneslag formulerar
insatser utifrån de
behov de identifierat
inom detta
utvecklingsområde.

LUNK 2020

Spykens bas är Agenda
2030.

LUNK 2020

Programgrupper och
ämneslag formulerar
insatser utifrån de
behov de identifierat
inom detta
utvecklingsområde.
LHU-koordinatorerna
arbetar fortsatt liksom
miljöambassadörerna
(elever).
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LHU ska genomsyra all
verksamhet på Spyken.

Återfinns under ett
flertal rubriker i
läroplanen och har varit
ett prioriterat
fokusområde på skolan
sedan 2016/2017.

Spykens bas är Agenda
2030.
Programgrupper,
ämneslag och skolans
service- och
stödfunktioner
formulerar insatser
utifrån de behov de
identifierat inom detta
utvecklingsområde.
LHU-koordinatorerna
arbetar fortsatt liksom
miljöambassadörerna
(elever).

Skolenkäten 2020 i egen
regi där frågor på detta
område ingår
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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)

Gymnasieskolan Spyken totalt
Estetiska programmet totalt
Estetiska programmet
Estetiska programmet, Musik
(spets)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
totalt
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet,
Bild och design
Naturvetenskapsprogrammet,
Estetiska omr
Samhällsvetenskapsprogrammet

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
287
279
97,2%
308
294
95,5%
326
294
90,2%
324
305
94,1%
329
317
96,4%
57
54
94,7%
50
49
98,0%
63
54
85,7%
85
80
94,1%
72
63
87,5%
25
24
96,0%
26
25
96,2%
44
41
93,2%
55
52
94,5%
46
40
87,0%
32
22

30
22

93,8%
100,0%

24
29

24
29

100,0%
100,0%

19
28

13
27

68,4%
96,4%

30
25

28
24

93,3%
96,0%

26
29

23
29

88,5%
100,0%

96
76

96
76

100,0%
100,0%

111
86

107
82

96,4%
95,3%

107
90

98
83

91,6%
92,2%

112
85

109
83

97,3%
97,6%

115
60

113
59

98,3%
98,3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

14

93,3%

20
112

20
107

100,0%
95,5%

25
118

25
109

100,0%
92,4%

17
128

15
115

88,2%
89,8%

27
102

26
92

96,3%
90,2%

40
113

40
112

100,0%
99,1%
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Tabell 2: Andel elever med gymnasieexamen av alla avgångselever (gymnasieexamen eller studiebevis om minst 2500 poäng), totalt och per kön, nationella
program (Källa: Qlikview)

Gymnasieskolan Spyken totalt
Estetiska programmet totalt
Estetiska programmet
Estetiska programmet, Musik
(spets)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
totalt
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet,
Bild och design
Naturvetenskapsprogrammet,
Estetiska omr
Samhällsvetenskapsprogrammet

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
97,2%
97,0%
97,5%
95,5%
97,0%
92,8%
90,2%
94,6%
82,9%
94,1%
96,6%
89,8%
96,4%
96,5%
96,0%
94,7%
94,1%
95,7%
98,0%
96,6% 100,0%
85,7%
94,7%
72,0%
94,1%
98,3%
84,0%
87,5%
87,5%
87,5%
96,0%
93,8% 100,0%
96,2%
94,1% 100,0%
93,2% 100,0%
75,0%
94,5%
97,6%
84,6%
87,0%
90,6%
78,6%
93,8%
100,0%

94,4%
100,0%

92,9%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

68,4%
96,4%

66,7%
*

69,2%
*

93,3%
96,0%

100,0%
*

83,3%
*

88,5%
100,0%

81,3%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

96,4%
95,3%

96,7%
95,7%

96,1%
94,9%

91,6%
92,2%

94,5%
96,1%

86,8%
87,2%

97,3%
97,6%

96,7%
98,0%

98,0%
97,2%

98,3%
98,3%

98,4%
100,0%

98,1%
96,7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93,3%

91,7%

100,0%

100,0%
95,5%

100,0%
96,1%

100,0%
94,3%

100,0%
92,4%

100,0%
96,4%

100,0%
82,9%

88,2%
89,8%

75,0%
94,0%

92,3%
81,8%

96,3%
90,2%

91,7%
95,1%

100,0%
82,9%

100,0%
99,1%

100,0%
98,9%

100,0%
100,0%
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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)
Läsåret 2014/2015
GBP
GBP
GBP
totalt
examen studiebevis
Gymnasieskolan Spyken totalt
Estetiska programmet totalt
Estetiska programmet
Estetiska programmet, Musik
(spets)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
totalt
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet,
Bild och design
Naturvetenskapsprogrammet,
Estetiska omr
Samhällsvetenskapsprogrammet

Läsåret 2015/2016
GBP
GBP
GBP
totalt
examen studiebevis

Läsåret 2016/2017
GBP
GBP
GBP
totalt
examen studiebevis

Läsåret 2017/2018
GBP
GBP
GBP
totalt
examen studiebevis

Läsåret 2018/2019
GBP
GBP
GBP
totalt
examen studiebevis

15,8
15,9
15,4

15,9
16,2
15,5

11,1
11,8
*

15,6
16,1
15,4

15,8
16,2
15,7

10,7
*
*

15,3
14,8
15,1

15,8
15,5
15,4

10,2
10,8
11,0

15,6
15,6
15,5

15,9
15,8
15,8

10,5
11,8
11,3

16,1
15,3
15,0

16,2
15,8
15,4

12,3
12,3
12,2

16,4
15,6

16,7
15,6

*
-

16,8
15,9

16,8
15,9

-

14,2
16,2

15,7
16,4

10,8
*

15,8
15,5

16,0
15,8

*
*

16,0
16,8

16,4
16,8

12,6
-

16,4
16,2

16,4
16,2

-

16,2
16,1

16,5
16,4

10,3
10,3

15,8
15,7

16,3
16,2

10,1
9,3

16,5
16,6

16,6
16,7

9,9
*

17,0
17,2

17,1
17,2

12,7
*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,1

16,4

*

16,7
15,2

16,7
15,4

10,7

16,7
14,7

16,7
15,0

11,0

16,4
14,9

17,0
15,4

*
9,8

16,2
14,7

16,4
15,1

*
10,4

17,2
15,4

17,2
15,5

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

Flicka

Läsåret 2015/2016

Pojke

Total

Flicka

Läsåret 2016/2017

Pojke

Total

Flicka

Läsåret 2017/2018

Pojke

Total

Flicka

Läsåret 2018/2019

Pojke

Total

Flicka

Pojke

Gymnasieskolan Spyken totalt

15,9

15,9

15,9

15,8

15,9

15,7

15,8

15,9

15,7

15,9

16,3

15,3

16,2

16,3

16,1

Estetiska programmet totalt

16,2

16,2

16,1

16,2

16,2

16,2

15,5

15,0

16,6

15,8

16,0

15,3

15,8

16,0

15,4

Estetiska programmet
Estetiska programmet, Musik
(spets)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
totalt
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet, Bild
och design
Naturvetenskapsprogrammet,
Estetiska omr
Samhällsvetenskapsprogrammet

15,5

15,5

15,6

15,7

16,0

15,1

15,4

15,0

16,9

15,8

16,1

14,5

15,4

15,7

14,7

16,7

16,8

16,5

16,8

16,4

17,1

15,7

14,5

16,3

16,0

15,9

16,2

16,4

16,7

16,1

15,6

*

*

15,9

16,0

15,1

16,4

*

*

15,8

*

*

16,8

*

*

16,4

15,7

16,8

16,5

16,8

16,0

16,3

16,5

16,2

16,6

17,1

16,1

17,1

17,1

17,2

16,2

15,6

16,7

16,4

16,7

15,9

16,2

16,4

15,9

16,7

17,2

16,1

17,2

17,1

17,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,4

16,2

17,0

16,7

16,2

16,9

16,7

17,0

16,3

17,0

17,0

17,0

16,4

16,8

16,2

17,2

17,4

17,1

15,4

15,9

14,2

15,0

15,0

14,8

15,4

15,8

14,6

15,1

15,7

14,1

15,5

15,7

14,4
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Bilaga 2: Frånvarostatistik och rapport till CSN Gymnasieskolan Spyken
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
Spyken
Spyken
UF
UF
Hösttermin Vårtermin Hösttermin Vårtermin1
Andel >
10%

Andel >
10%

Andel >
10%

Andel >
10%

30%
42%
53%
41%

37%
51%
60%
49%

28%*
33%
43%
36%**

34%*
41%
52%
43%**

57%
43%
28%
43%

64%
57%
35%
49%

Årskurs
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Totalt alla årskurser

Program
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
*Exkl. introduktionsprogram
**Inkl. introduktionsprogram

Rapport till CSN

Totalt skolan

1

Andel
Andel
Hösttermin vårtermin
1,6%
2,8%

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 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 skoloch 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 Gymnasieskolan Spyken våren 2019 var 88 procent (352 av
399 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 Gymnasieskolan Spyken, 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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Skolenkäten elever åk 2, Gymnasieskolan Spyken 2014-2019
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Bilaga 4: Enkätresultat LUNK 2019 Spyken
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 Spyken 80%.
2019
Alla skolor
2018
2017
(Källa: Qw)
Gy2 2019
(Källa: Qw)
(Källa: Qw)
Jag trivs i skolan (Medelvärde)
3,4
3,3
3,3
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")
69%
72%
68%
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")
70%
70%
66%
56%
Hur upplever du oftast din hälsa? (Medelvärde)
6,4
6,6
6,5
6,9
Har du någon gång under det senaste året druckit
alkohol så att du känt dig berusad? (Andel som svarat
"ja)
70%
63%
55%
63%
Röker du tobak regelbundet? (Andel som svarat "ja")
10%
9%
10%
9%
Snusar du regelbundet? (Andel som svarat "ja")
2%
7%
6%
2%
Har du någon gång provat narkotika? (Andel som svarat
"ja")
19%
16%
15%
15%
Om du provat narkotika, använder du det regelbundet?
(Antal som svarat "ja" av de som provat narkotika)
4
3
2
23
Hade du sommarjobb i somras? (Andel som svarat ”ja”)
56%
50%
50%
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")
93%
89%
85%
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")
96%
90%
91%
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")
91%
89%
91%
91%
Mina lärare ger mig feedback/återkoppling på mina
arbeten/prov (Medelvärde)
3,1
3,0
3,1
3,2
Den feedback/återkoppling jag får av mina lärare är till
hjälp i mitt skolarbete. (Medelvärde)
2,9
2,9
2,9
3,0
Vi elever ger varandra feedback/kamratåterkoppling på
våra arbeten. (Medelvärde)
2,6
2,5
2,4
2,5
Den feedback jag får av mina kamrater är till hjälp i mitt
skolarbete. (Medelvärde)
2,6
2,5
2,6
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”)
36%
28%
31%
28%
I skolan får jag hjälp med studieteknik (Andel som
svarat ”varje vecka”, ”några gånger varje månad” eller
”några gånger varje termin”)
31%
27%
26%
30%
I min skola pratar vi om de globala målen för en hållbar
utveckling (Medelvärde)
3,6
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
2,9
2,8
2,9
Jag som elev kan under
Delta i nationella utbyten
min utbildning få
62%
62%
58%
56%
möjlighet att: (Andel av
Besöka andra skolor
totalt antal svarande på
30%
33%
33%
25%
frågan)
Gå på kulturevenemang
som teater, bio,
utställningar och liknande
93%
95%
88%
61%
Göra besök på
arbetsplatser
17%
22%
21%
33%
Besöka
universitet/högskola
37%
42%
56%
40%
X Frågan ställdes inte alls eller hade en helt annan formulering
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