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Inledning
IT-Gymnasiet har ett lyckat läsår bakom sig med goda resultat och positiv utveckling på flera
parametrar. Den upplevda kvaliteten bland eleverna visar att eleverna trivs och att de
upplever sin studiemiljö som god. Nöjdheten är generellt hög och ligger klart över
AcadeMedias snitt, även om skillnader mellan våra elva skolor förekommer.
Under läsåret har vi också haft en regelbunden tillsyn från Skolinspektionen som granskat
samtliga skolor och huvudmannen. Alla IT-Gymnasiets skolor gick igenom tillsynen utan några
förelägganden, vilket är ytterligare ett kvitto på att vi bedriver skolor med god kvalitet.
Sett till andelen elever som nådde kraven för gymnasieexamen, har denna under läsåret
2016/2017 fortsatt att öka och i juni 2017 tog 95,3% av IT-Gymnasiets elever studenten med
ett examensbevis i sin hand, en ökning med 2,1 procentenheter jfr med föregående år.
Vi ser en hög och över tid stabil kvalitetsutveckling för alla våra skolor, och på fyra av elva
enheter; Göteborg, Karlstad, Kristianstad och Örebro – nådde 100% av eleverna kraven för
examen 2017!
Goda, och över tid stadigt förbättrade kvalitetsresultat är ingen slump, utan bygger på ett
enträget och gemensamt arbete där vi tagit fasta på de framgångsfaktorer vi identifierat
genom åren; fokus på elevhälsoteamens arbete och på inkludering av dessa i verksamheten,
tydliga direktiv och arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, täta uppföljningar av
elevernas kunskapsutveckling som grund för både resursfördelning och underlag för kollegialt
lärande, regelbundna uppföljningar mellan verksamhetschef och rektorer, arbete i stabs- och
ledningsgruppen för att tydliggöra behovet av stöd på respektive skola samt ett långsiktigt
och målinriktat arbete med de fyra strategierna; resursfördelning, kollegialt lärande,
pedagogiskt ledarskap och formativ bedömning.

Roger Karlsson
Verksamhetschef för IT-Gymnasiet
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1. Om IT-Gymnasiet
IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan
grundades genom ett samarbete mellan Kistas stadsdelsnämnd, globala It-företag i området
och skolans grundare Jan Friman. Idag finns drygt 2350 elever och 215 anställda inom ITGymnasiet Sverige AB fördelade på följande orter: Göteborg, Helsingborg, Karlstad,
Kristianstad, Skövde, Sundbyberg, Södertörn, Uppsala, Västerås, Åkersberga och Örebro. Till
läsåret 2017/18 startas en ny skola i Stockholm men samtidigt går den sista årskursen ut från
skolan i Åkersberga till våren 2018.
Vår verksamhetsidé är att erbjuda IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg
och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle. Vår vision
är att vara det självklara alternativet för elever som väljer IT-utbildningar på gymnasienivå. Vi
ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en utbildning som
förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.

1.1 IT-Gymnasiets erbjudande och program

IT-Gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör våra utbildningar
unika och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för dem.

IT-profilerade gymnasieutbildningar

IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och
kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen.

Modern pedagogik

IT-Gymnasiet ska vara en föregångare inom modern pedagogik med utgångspunkt i
informations- och kommunikationsteknik. För att våra elever ska nå sin fulla potential ska vi
ständigt granska, utvärdera och utveckla vår pedagogik och våra verktyg.

Skolkultur

På våra skolor erbjuder vi en trygg studiemiljö genom närvarande personal och öppna lokaler.
Elever och personal arbetar gemensamt för att skapa en välkomnande och tillåtande skolmiljö
som präglas av öppenhet, tydlighet och lyhördhet.

Näringslivs- och högskoleförankrat

För att säkerhetsställa att utbildningen motsvarar samhällets förväntningar och behov så
samverkar IT-Gymnasiet med högskola, andra eftergymnasiala utbildningar och näringsliv.

God teknisk och laborativ miljö

För att eleverna ska nå målen i sin utbildning är våra skolor utrustade med mobila och
laborativa miljöer med god teknisk standard.

IT-Gymnasiet erbjuder följande program på sina skolor:
Programbeteckning
EE
ES
SA
TE
NA

Program
El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik (ITprogrammet)
Estetiska programmet inriktning estetik och media, musik (IT Design och IT
Musik)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och
kommunikation (IT Samhälle)
Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik (IT Teknik)
Naturvetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap (IT Natur)

Flest elever, knappt 1100 gick läsåret 2016/2017 Teknikprogrammet, följt av El- och
energiprogrammet med cirka 700 elever. Dessa två program utgör kärnan i verksamheten och
finns på alla våra skolor.
Utöver programmen ovan erbjuds också IB-programmet och fjärde tekniskt år (Te4) på ITgymnasiet Skövde samt Språkintroduktion (IMSPR) för nyanlända på IT-gymnasiet
Helsingborg.
Enhet
ITG Sundbyberg
ITG Göteborg
ITG Södertörn
ITG Uppsala
ITG Västerås
ITG Örebro
ITG Åkersberga
ITG Helsingborg
ITG Skövde
ITG Kristianstad
ITG Karlstad

Startår
1998
2000
2001
2002
2003
2005
2008
2009
2001
2010
2011

Elever HT2016
179
468
284
313
147
169
51
290
215
170
100

Programerbjudanden läsåret 2016/2017
EE, TE, ES
EE, TE, ES
EE, TE, ES, SA
EE, TE, ES, NA, SA
EE, TE, ES
EE, TE, ES
EE, TE, ES
EE, TE, ES, IMSPR
EE, TE (inkl Te4), IB
EE, TE
EE, TE

IT-Gymnasiet Åkersberga är under avveckling och har under läsåret 2016/2017 enbart elever i
årskurs 2 och 3.

1.2 ITG-kompetenser

Följande kompetenser ska våra elever efter avslutad utbildning besitta och våra medarbetare
förmedla:

Problemlösning

Eleverna ska på ett effektivt sätt kunna lösa problem självständigt och tillsammans med
andra.

Kreativitet

Eleverna ska självständigt och i samarbete med andra kunna ge förslag på idéer och hur man
kan genomföra dessa.

Ansvarstagande

Eleverna ska på ett självständigt sätt kunna ta ansvar för sina studier, sin hälsa, sina beslut och
sina handlingar.

Social kompetens och kommunikativ förmåga

Eleverna ska kunna samspela och kommunicera med andra personer enligt de demokratiska
principer och värden vårt samhälle bygger på.

Bred IT-kompetens

Eleverna ska ha en hög digital kompetens och en för utbildningen relevant kunskap om
informationsteknologins användnings- och utvecklingsområden.

3. Mål
3.1 Övergripande målsättning

IT-Gymnaiset ska erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar

3.2 Delmål 2013-2017
Kvalitet och effektivitet
Delmål 1 – Andel med examen: Samtliga IT-Gymnasiets elever som fullföljer sin utbildning ska
nå gymnasieexamen.
Delmål 2 – Genomsnittlig betygspoäng: IT-Gymnasiets elever ska på samtliga program ligga
minst en enhet över rikssnittet, samt ha en kontinuerlig positiv utveckling av den
genomsnittliga betygspoängen samtidigt som överensstämmelsen mellan nationella
provbetyg och satta kursbetyg är god.
Delmål 3 – Sysselsättning efter avslutade studier: Andel studerande eller yrkesverksamma 3 år
efter avslutad utbildning på IT-Gymnasiet ska ligga över 95 %
Attraktivitet
Delmål 4 – Nöjdhet: NöjdKundIndex (NKI) ska ligga 5 enheter över AcadeMedias snitt
Trygghet
Delmål 5- Trygghet: Alla elever på IT-Gymnasiet ska känna sig trygga och respekterade samt
inte utsättas för hot, kränkningar eller trakasserier

3.3 Våra mål i förhållande till de nationella målen

Ett av syftena med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas.
Med de nationella målen för utbildning menas de mål som anges i skollagen, läroplanerna,
ämnes- och kursplanerna och andra författningar som reglerar verksamheten. Ytterst handlar

det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende
av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund.
Våra mål utgår från de nationella målen och syftar till att eleverna får en god utbildning
samtidigt som de är nöjda med sin utbildning och är trygga på skolan.

4. Förutsättningar
4.1 Finansiella förutsättningar

För att kunna vara framgångsrik som huvudman avseende kvalitet och kvalitetsutveckling
krävs en stabil och långsiktig strategi. Det kräver också en stabil och långsiktig finansiell
planering samt effektivt utnyttjande av ekonomiska resurser. IT-Gymnasiet har stark ekonomi
och finansieras uteslutande av den elevpeng som respektive elevs hemkommun betalar.
Jämna elevintag gör att de finansiella förutsättningarna är utmärkta. En av de framgångsrika
strategier IT-Gymnasiet använder sig av är resursfördelning. Resursfördelningen sker dels på
enhetsnivå, dels på huvudmannanivå där svagare presterande enheter tilldelas ökade
resurser.
Materiellt är skolorna väl rustade och varje år avsätts betydande summor till investeringar och
läromedel och samtliga skolor har idag tillgång till skolbibliotek.

4.2 Organisatoriska förutsättningar

Under det gångna året har det endast skett två rektorsbyten, på IT-gymnasiet Skövde där
bytet skedde vid läsårsstart och IT-gymnasiet Västerås där bytet skedde i mitten av
vårterminen 2017. Det faktum att det inte är fler byten av våra pedagogiska ledare är positivt
för stabiliteten och långsiktigheten på våra skolor. Avseende anställda lärare har det skett få
förändringar sett till IT-Gymnasiet som helhet och generellt och historiskt har det varit låg
rörlighet vilket är positivt då det underlättar byggandet av redan påbörjade kvalitativa
insatser.
På huvudmannanivå består organisationen av en utbildningsdirektör samt en
verksamhetschef. Till sin hjälp har de en stab bestående av en businesscontroller, en
kvalitets- och utvecklingsansvarig, en APL-samordnare, en HR-ansvarig, en marknadsansvarig,
en medicinsk verksamhetschef samt en IT-ansvarig.
Stabens primära uppgift är att få ytterligare kraft i det systematiska kvalitetsarbetet och stötta
skolorna att nå ökad måluppfyllelse.

4.3 Personella förutsättningar

IT-gymnasiet har som nämnts ovan haft två rektorsbyten under året. Alla rektorer har en
gedigen erfarenhet som pedagogiska ledare och har god pedagogisk utbildning. Flera av
rektorerna har rekryterats internt bland våra duktiga lärare.

Bland lärarna har vi också en god stabilitet. Att rekrytera kompetenta medarbetare och lärare
idag är svårt, särskilt inom våra specialområden kring nätverk och IT/programmering samt
naturvetenskapliga ämnen. Totalt sett har IT-gymnasiet 65% lärare som har en pedagogisk
högskoleutbildning att jämföra med rikssnittet som är 79%. Bland de gymnasiegemensamma
ämnena är dock andelen med lärarutbildning högre.

5. Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska kvalitetsarbetet bedrivas både på huvudmannanivå och på varje
skolenhet. Kravet på att följa upp och utvärdera utbildningens kvalitet är inte nytt. Sedan
början av 1990-talet har ansvarsfördelningen inneburit att staten anger mål, krav och riktlinjer
för utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att organisera utbildningen samt för att följa upp
och utvärdera måluppfyllelsen för att vid behov kunna förbättra verksamheten så att målen
uppfylls. Rektorer och personal ansvarar för att tillämpa skollag, läroplaner, ämnesplaner och
kursplaner samt övriga bestämmelser.
Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och den som ska se till
att det finns förutsättningar för skolorna att bedriva kvalitativ och likvärdig utbildning.
Rektorn är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete samt för att det finns förutsättningar att
bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna. Personalen
ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn och elev
att utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till de nationella målen.

5.1 AcadeMediamodellen
IT-Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är norra Europas största privata utbildningsaktör.
AcadeMedia har cirka 66 000 elever och deras föräldrar har valt AcadeMedias förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor varav cirka 25 500 elever går på gymnasiet. Ytterligare 100
000 vuxna går på någon av AcadeMedias vuxenutbildningar. AcadeMedia finns i Norge samt
över hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder och arbetar alltså inom hela
utbildningskedjan, från förskola hela vägen till vuxenutbildning. AcadeMedia har drygt 600
enheter och skolor, samt ungefär 15000 medarbetare (november 2017).
Inom koncernen finns dryga tjugotalet huvudmän som alla har enats om samma
utgångspunkter för det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet, det som kallas
AcadeMediamodellen. Modellen syftar till att säkerställa att alla gör det de ska, att alla gör
det bra och att alla hela tiden blir bättre på att förverkliga det uppdrag vi har.
Bland annat utgår vi från en gemensam kvalitetsdefinition, med tre kvalitetsbegrepp:
- Funktionell kvalitet- i vilken grad målen för utbildningen nås
- Upplevd kvalitet- i vilken grad vi vinner våra elevers förtroende och motsvarar deras
förväntningar
- Ändamålsenlig kvalitet- i vilken grad våra elever efter avslutad utbildning känner sig
rustade att gå vidare i studie- och yrkeslivet.

Därtill följer vi också upp i vilken grad skolorna lever upp till de grundläggande krav som ställs
utifrån skollag och gymnasieförordning.
AcadeMediamodellen säkerställer en samsyn kring de nationella målen och en enhetlig
kvalitetsuppföljning och transparens mellan huvudmännen. Samtidigt ger den stort
friutrymme till de olika huvudmännen att driva systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
utifrån varje enskild verksamhets behov.

5.2 Hur vi jobbar med systematiskt kvalitetsarbete inom IT-Gymnasiet

Övergripande ansvar för hela verksamheten har utbildningsdirektören och det operativa
ansvaret åligger verksamhetschefen. Rektorerna har förstås också ett stort ansvar att
tillsammans med sin personal öka måluppfyllelsen. Därtill har såväl verksamhetschef som
rektorerna stöd av en kvalitets- och utvecklingsansvarig vars främsta uppgift är att skapa
rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och för hur enheternas
kvalitetsarbete skall tas tillvara och att se till att styrning, ledning, organisation och
uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå samt
att se till att rektorerna och annan berörd personal kan använda ändamålsenliga former för
uppföljning och analys av utbildningen.
Verksamheter behöver ständigt utvecklas och det är viktigt att det sker i samråd med elever,
föräldrar och personal. Systematiskt kvalitetsarbete är omfattande och handlar om
uppföljning och analys, om delaktighet och om förändring av människors förståelse och
agerande. Det handlar om att sätta in adekvata åtgärder för att nå önskad effekt och det
handlar om att ha sin utgångspunkt i forskningen om lärande och skolutveckling.
5.2.1. Uppföljning och analys
Inom IT-Gymnasiet arbetar vi systematiskt med uppföljning av elevers kunskapsresultat men
för att möjliggöra förändringar på organisationsnivå arbetar vi också systematiskt med att
analysera och utvärdera resultaten.
Kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd (EWS)
EWS är ett digitaliserat system där varje undervisande lärare fyller i en summativ
betygsprognos för varje enskild elev. Vid risk för att eleven inte når målen rödmarkeras aktuell
kurs för eleven. Systemet uppdateras löpande och ger information om elevernas
kunskapsutveckling och behovet av extra anpassningar och särskilt stöd, vilket ger rektor goda
förutsättningar att besluta om lämpliga åtgärder (t.ex. effektivt resursfördelande för ökad
måluppfyllelse som är en av IT-Gymnasiets strategier). EWS uppdateras månatligen på de
flesta enheter men huvudmannen ställer krav på tre gemensamma avstämningar per läsår. I
samband med de tre EWS-avstämningarna med huvudmannen, gör rektor tillsammans med
personalen kontinuerliga analyser av resultat och identifierar behov för ökad måluppfyllelse
samt genomför åtgärder baserat på dessa.
Kunskapsresultat (Betygsresultat, andel med examen, GBP)
I slutet av juni sammanställs all betygsdata från skolorna och analyseras på skol- och
huvudmannanivå utifrån skol-, program-, ämnes-, klass-, och kursnivå. Dels tittar vi på
andelen elever som fått en examen och på avgångselevernas genomsnittliga betygspoäng,

dels på den sammantagna betygsfördelningen på skolorna. Särskild uppföljning görs i de
gymnasiegemensamma ämnen som i vissa fall innehåller kurser som är direkt
behörighetsgivande (Matematik, Engelska, Svenska samt gymnasiearbetet). Analyserna är ett
viktigt underlag för huvudmannens, rektors och lärares utvärdering av det gånga läsårets
arbete och det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten.
Kursutvärderingar (undervisning)
Eleverna fyller två gånger om året i lokala kursutvärderingar i vilka rektor och lärare mäter hur
eleverna uppfattar att undervisningen bedrivs, hur väl eleverna känner till mål och syfte samt i
vilken utsträckning de kan påverka undervisningens innehåll och examinationsformer.
Nöjdhet (elevenkät)
i likhet med hela AcadeMedia genomför IT-Gymnasiet en årlig elevenkät i början av
vårterminen i vilken eleverna svarar på frågor om hur de uppfattar sin skola avseende bl.a.
trivsel, undervisning, studiemiljö, trygghet och attraktivitet.
Skolinspektionens tillsyner och interna granskningar (grundläggande krav)
Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyner av samtliga huvudmän i Sverige. I en sådan
tillsyn granskar Skolinspektionen om huvudmannen och skolorna uppfyller kraven i de lagar
och förordningar som reglerar verksamheten. En sådan genomfördes på samtliga ITgymnasiets skolor höstterminen 2016, mer om detta nedan.
Inom IT-Gymnasiet genomförs därutöver interna granskningar på alla sina skolor, så att alla
skolor får en extern tillsyn eller en intern granskning minst vart annat läsår. De interna
granskningarna utgår från Skolinspektionens tillsynsmodell och gör att huvudmannen har koll
på huruvida skolorna lever upp till de grundläggande krav som ställs i skollag och andra
författningar, samt om skolornas processer fungerar väl och leder till ökad måluppfyllelse. Om
det upptäcks brister i exempelvis undervisningen, skolans elevhälsoarbete eller i den
pedagogiska ledningen och kvalitetsarbetet på en enhet, utarbetas särskilda handlingsplaner.
Identifierade brister skall normalt vara åtgärdade inom tre månader. IT-Gymnasiets interna
granskningar utförs av två internutbildade interngranskare inom AcadeMedia varav en är
kvalitets- och utvecklingsansvarig för just IT-gymnasiet. De interna granskningarna ger
huvudmannen en god bild av både den enskilda skolans men också varumärkets
utvecklingsområden och ger på så sätt beslutsunderlag för olika utbildningsinsatser på både
lokal och övergripande nivå.
5.2.2. Ansvarsfördelning
Rektor ansvarar för att, med stöd från IT-Gymnasiets kvalitets- och utvecklingsansvarig,
sammanställa resultaten av olika undersökningar och uppföljningar, samt för att tillsammans
med arbetslagen arbeta med analyser utifrån kunskapsresultat, nöjdhet och andra för
verksamheten viktiga kvalitativa aspekter.
Rektor ansvarar också för att det digitala systemet för EWS sköts på den lokala enheten och
därigenom se till att eleverna får de extra anpassningar och/eller särskilt stöd de behöver och
har rätt till.
Huvudmannen följer genom verksamhetschef upp skolornas arbete via månadsrapporter från
rektorerna där de beskriver och för en dialog kring arbetet med strategierna och målen.

Vidare skickas resultaten från respektive enhets EWS in tre gånger per år. Huvudmannen gör
utifrån dessa en bedömning om särskilda resurser måste tillsättas samt har tät uppföljning på
enheter med sämre resultat. Om en skola har mera omfattande utmaningar så hjälper också
olika stabsfunktioner till, t.ex. genom att besöka skolan. Arbetet med de olika
verksamhetsuppföljningarna och de övriga undersökningarna och utvärderingarna leder till
ett gediget underlag för bedömning av behovet av utvecklingsinsatser för skolan på både
individ-, grupp- och enhetsnivå.
5.2.3. Hur dokumenterar vi vårt kvalitetsarbete?
Senast 1 oktober skall varje enskild skola ha inkommit med en kvalitetsrapport för föregående
läsår. Rapporten innehåller historik om skolan, fakta om antal anställda och elever, vilka
program som bedrivs, mål, vision och verksamhetsidé bland mycket annat.
I rapporten skall rektor i samråd med elever och personal sammanställa sina resultat
(funktionell kvalitet) t ex. genomsnittlig betygspoäng och andel elever som nått
gymnasieexamen. Dessutom skall rektor redogöra för överensstämmelsen mellan nationella
provbetyg och kursbetyg. Rektor skall vidare sammanställa resultaten utifrån den upplevda
kvaliteten (nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad).
Därefter skall resultat och genomförda aktiviteter analyseras bl.a. utifrån
verksamhetsuppföljningar och elevernas utvärderingar. Varje kvalitetsrapport innehåller
också en hindersanalys för ökad måluppfyllelse och som skall fungera som stöd för
kommande aktiviteter. Slutligen skriver rektor tillsammans med personal och elever sin lokala
arbetsplan för det kommande läsåret innehållande aktiviteter för att öka måluppfyllelsen.
5.2.4. Hur förändrar vi?
Då vi har reflekterat, utvärderat och analyserat samt skapat nya aktiviteter gäller det att se till
att det överenskomna verkligen sker. Genom att ha stor transparens i kvalitetsarbetet och
låta alla komma till tals och vara delaktiga underlättas implementeringen. Huvudmannen och
rektor måste skapa möjligheter till förändring av befintlig förståelse och nya kunskapsinsikter.
Detta sker genom olika utbildningsinsatser på olika nivåer, läsecirklar och genom att skapa tid
och arenor för erfarenhetsutbyte både inom den egna skolan och mellan skolor men även
mellan andra huvudmän. Verksamhetschefen följer månatligen upp resultat och aktiviteter via
månadsrapport och månadssamtal.
Av våra pedagogiska ledare önskar vi att de skall auskultera hos sina anställda och hos
varandra. Inom ramen för det kollegiala lärandet auskulterar de flesta av våra lärare hos
varandra och flera skolor använder videofilmning för att vidareutveckla sina lärare.
Rektorerna måste synliggöra den kontinuerliga kunskapsutvecklingen och ha
uppföljningssystem så att de tidigt kan omfördela/tillsätta resurser i de klasser eller till den
elev eller lärare som behöver detta.
Systematiskt kvalitetsarbete fordrar kontinuitet, tålamod och långsiktighet varför vi har tidsatt
viktiga händelser men också slagit fast särskilt viktiga aktiviteter enligt följande:

•

•

•
•
•
•
•
•

Augusti: Samtal med samtliga anställda på skolan. Genomgång av
verksamhetsuppföljningar, arbete med skolans kvalitetsrapport och lokala
arbetsplan. Färdigställande av kvalitetsrapporten.
September: Samtal med elever om innehåll i kurser, examinationsformer och
upplägg. Pedagogiska samtal vilket innebär enskilda samtal mellan undervisande
lärare och rektor där läraren beskriver kursupplägg, hur de arbetar med
nyckelkompetenser och värdegrundsfrågor m.m. Elevråd
Huvudmannarapporten skrivs.
Oktober-november: Klasskonferenser, utvecklingssamtal samt auskultationer
rektor-lärare men även lärare-lärare. Elevråd. EWS
December: Kursutvärdering. Medarbetarsamtal (bl.a. uppföljning av de
pedagogiska samtalen). Elevråd
Januari-februari: Medarbetarsamtal. Elevråd. Klasskonferens. Auskultation. EWS.
Elevenkät
Mars: Analys och återkoppling av elevenkät. Elevråd. Klasskonferens. Auskultation
April-maj: EWS. kursutvärdering. Elevråd, fortsattarbete med resultat utifrån
elevenkät. Individuella verksamhetsuppföljningar.
Juni: Resultat avseende betyg, nationella prov och examen sammanställs och
analyseras. Börja arbeta med årets kvalitetsrapport

Ovanstående lista är på intet sätt fullständig utan det finns ytterligare en mängd aktiviteter
som sker kontinuerligt utifrån den enskilda skolans valda strategier och aktiviteter. Betygsoch bedömningskonferenser, identifiering av elever i behov av särskilt stöd och ett
välfungerande EHT-arbete måste också till men bör betraktas som hygienfaktorer och ligger
därför normalt utanför kvalitetshjulet.

6. Huvudmannens åtgärder och strategier 2016/2017
6.1 Huvudmannens åtgärder 2016/2017

Utifrån föregående års sammanfattning och slutsatser tillsammans med skolornas
kvalitetsrapporter identifierades inför läsåret 2016/2017 följande punkter att arbeta vidare
med:
•
•

•

Elevhälsa: aktivt koppla samman lärteamens och elevhälsans arbete, genom
gemensamma möten och avstämningar. En omfördelning av resurser har skett på
vissa utsatta enheter.
Kvalitetsarbete – utifrån Skolinspektionerna HT2016 skapa ett gott underlag för vidare
utveckling. Visst omarbete och vissa tillägg i kvalitetsrapporten, exempelvis APL.
Utvärdering av våra system för uppföljning och rapportering kommer ske i december
och juni.
Digitalt planeringsverktyg: central resurs för användar- och utvecklingsstöd. Diverse
avstämmande möten och fortbildningar under HT2016.

•

Lärteamens arbete: att under året via rektor (i dess roll som pedagogisk ledare) och
förstelärare säkerställa att processerna fortlöper enligt plan. Avstämmande möten
under året samt månadssamtal utförs.

Huvudmannen tog också fram fem framgångsfaktorer för att under året säkerställa att
eleverna når målen i högre grad med det övergripande målet att samtliga ska nå examen.

6.1.1 Arbete med APL
• Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra processer och dokument genom återkommande
lärarande-konferenser.
• Fortsatt arbete med stöd på enhets- och varumärkesnivå genom central APLsamordnare.
• Fortsatt arbete med att skapa långsiktiga samarbeten med näringslivet.
6.1.2 Frånvaro och mentorskap
• Samtalspunkt på månadsavstämningar med rektor.
• Fokus på främjande och förebyggande arbete via EHT på respektive enhet.
• Uppföljning av närvarostatistik vid sk EWS-datum.
6.1.3 Systematiskt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
• Uppdaterat mätverktyg, där varje enhet har getts viss frihet att pröva nya metoder för
uppföljning.
• Samtalspunkt på månadsavstämningar med rektor.
• Workshop och utvärdering av system och synsätt vid följande tillfällen: juni 2016, okt
2016, dec 2016 samt juni 2017.
• Fortsatt arbete i lärteamen med utveckling av området samt fokus på detta i
förstelärarnas uppdragsbeskrivning.
• Fortsatt arbete med att koppla EWS-systemet med planerings-/matrisverktyget.
6.1.4 Stringent EHT-process
• Workshop med samtliga rektorer och biträdande rektorer vid rektorsforum december
2016 samt juni 2017.
• Uppföljning av respektive (medicinsk) roll med hjälp av medicinsk verksamhetschef.
• Samtalspunkt på månadsavstämningar med rektor.
6.1.5 Rektors pedagogiska ledarskap
• Reviderad version av ramverk kring skolans pedagogiska utveckling – gällande
förstelärare uppdrag och lärande team. Uppstart i augusti 2016.
• Strukturerat erfarenhetsutbyte på rektorsforum oktober 2016 och december 2016.
• Samtalspunkt på månadsavstämningar med rektor.

6.2 APL

Samverkan skola arbetsliv är avgörande för kvalitén på våra yrkesutbildningar där APL är en
viktig arena som möjliggör detta. Som huvudman satsar vi på att lyfta och utveckla våra
yrkesutbildningar, APL-samordnare, yrkeslärare, rektorer och annan berörd personal som
arbetar med APL. Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi en rad olika
insatser:
6.2.1 Nationell APL-utvecklare IT-Gymnasiet
Huvudmannen har under läsåret 2016/2017 i samarbete med NTI-gymnasiet successivt ökat
resurser för att kunna stötta skolenheterna och samordna centrala funktioner för APL genom
den tillsatta nationella APL-utvecklaren. Till skillnad ifrån Skolverkets nationella APL-utvecklare
arbetar vår nationella APL-utvecklare internt med stöd till IT-Gymnasiet och NTI-Gymnasiet,
driver APL-konferenser och annat utvecklingsarbete för yrkesutbildningarna inom de båda
varumärkena.
Vår nationella APL-utvecklare besöker skolor utifrån efterfrågan och behov. Vid besöken
identifieras nuläge och berörd personal arbetar fram en plan för APL-verksamheten
tillsammans med vår nationella APL-utvecklare. Om efterfrågan och behov framkommer med
att tydliggöra ansvarsfördelningen bland berörd personal på skolan, görs detta utifrån de APLrutiner som är framtagna. Berörd personal kan även få råd och stöd i sakfrågor, olika
processer, lyfta olika möjligheter till utveckling, tjänsteplanering, resursfördelning,
periodförläggning, förlägga kursmoment till APL, driva utredningar, delta vid programråd,
hållit i förberedande föreläsningar och seminarium för elever på flera olika skolor.
Att styra, planera, leda, organisera och kvalitetssäkra APL-verksamheten på varje skolenhet är
ett komplext arbete. Att det då finns ett internt stöd centralt som kan stötta APL-samordnare,
yrkeslärare, rektorer och annan berörd personal på våra yrkesutbildningar i frågor som rör
APL och samverkan skola och arbetsliv har varit en mycket uppskattad satsning.
6.2.2 APL-konferenser
Kontinuerligt genomför vi APL-konferenser varje termin där vi nu kan se en tydlig utveckling
av det systematiska kvalitetsarbetet inom detta område. APL-konferenserna har under flera
års tid utvecklats till att bli ett forum för kollegialt lärande, fortbildning och utveckling av APLverksamheterna lokalt på våra skolor. Varje APL-konferens genomsyras av ett
utvecklingsområde som blir det övergripande temat för hela konferensen. Konferenserna ger
utrymme för diskussioner, kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter,
utvecklingsmöjligheter och goda exempel.
APL-konferensen hösten 2016 - Handledarutbildning
Höstens APL-konferens 2016 hade fokus på handledarna och skolverkets handledarutbildning
stod i centrum. Detta utifrån de kvalitetsrapporter och det utvecklingsbehov som har
framkommit under sommaren och hösten.
För att säkerställa att samtliga APL-samordnare och personal som arbetar med APL på våra
skolor har genomgått Skolverkets Handledarutbildning, gavs det tid och resurser till detta
under APL-konferensen. Representanter ifrån Skolverket fick genomföra denna utbildning
under två dagar, där de även hade workshops kring Skolverkets handledarutbildning.
Fördjupning- och implementationsarbete med förslag på strategier har tagits fram under

konferensen för att introducera Skolverkets handledarutbildning till handledarna ute på APLföretagen.
APL-konferensen våren 2017 – Förlägga kunskapsmoment till APL, internationalisering och
digitalisering
För att arbeta med att förlägga kunskapsmoment i de olika kurserna behöver rektorerna få
stöd ifrån yrkeslärare utifrån sin yrkesprofession och tillsammans med APL-samordnaren som
har kompetensen om vilka kunskapsmoment som är möjliga att förlägga ut på APL. Att skapa
en gemensam syn på förläggning av hela eller delar av kurser till APL ger större möjligheter till
att öka kvalitén i elevernas utbildning. Deltagarna fick även ta del av hur andra skolor har
arbetat med att förlägga kunskapsmoment ut på APL utomlands med den Europeiska
kvalitetsmodellen ECVET. Gästföreläsare berättade om ECVET och hur Europa ser på lärande
och komplexiteten i att bedöma vad som har skett ute på APL utifrån ett internationellt
perspektiv.

Generella moment
-Inga konkreta moment som kan Individanpassade moment
tillgodoräknas
Förläggning av kunskapsmoment
-Arbetsmoment med liten eller -Arbetsmoment med koppling
ingen koppling till Centralt
till kursmål men stor spridning
innehåll
på vilka kursmål som uppfylls
ECVET
-Tydlig yrkesutgång
-Stor variation på APL-platser
(ingen enhetlig yrkesutgång)

-Kräver individanpassad
planering efter APL för kvalité

-Enkelt att förlägga samma
kursmål på APL-platserna
-Likvärdiga APL-platser

Unit of Learning outcomes

-Underlättar planering och
innebär reducering av
arbetsbelastning

En representant för Svenskt Näringsliv gästföreläste också om de utmaningar vi står inför i vår
omvärld och möjligheter vi kan se med framtida samarbeten mellan skola och näringsliv.
6.2.3 Kvalitetsrapport
Huvudmannen tog inför höstterminen 2016 fram en intern kvalitetsrapport för APL för ITgymnasiet. Denna har varje skola arbetat utifrån och beskrivit sin APL-verksamhet under
hösten 2016. Utvecklingen under året resulterade i att detta arbete blev inkluderat som en
del i skolornas ordinarie kvalitetsrapport.
6.2.4 Rektorskonferenser
Under vinterkonferensen för rektorerna i december lyftes ”Kap 4 § 12 - Rektorn beslutar om
hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren
ska göras.” (Gymnasieförordningen 2014:70) Vid sommarens konferens i juni presenterades
resultatet av arbetet med de första mätetalen som går att jämföras från ett år tillbaka. För de
två olika områdena nedan, internationaliseringsarbetet och digitaliseringsarbetet,
presenterades ett nuläge.

6.2.5 Internationalisering
Vår nationella APL-utvecklare för IT-gymnasiet har deltagit vid flera planeringsaktiviteter som
anordnats av Universitets- och högskolerådet. En del i det genomförda arbetet är
nätverkande med partnerorganisationer, företag och värdfamiljer i andra länder. Därefter har
hon byggt upp ett konsortium där alla skolor från IT-gymnasiet och NTI-gymnasiet ingår för att
kunna dela APL-platser utomlands mellan skolorna. Ansökan om APL-utomlands med stöd
ifrån Erasmus+ är därefter skriven och beviljad vilket glädjande nog gör att upp till 115 elever
inom IT-gymnasiet och NTI-gymnasiet kommer att erbjudas möjligheten att få göra delar av
sin APL-utomlands.
6.2.6 Digitalisering
För att möjliggöra och underlätta samarbetet med APL-platser inom våra regionala grupper
och för framtida nationella samarbeten, är en gemensam digital plattform en förutsättning.
Schoolsofts nya planeringsverktyg är i linje med det digitala stöd som behövs för att kunna
dokumentera och följa elevens lärande under APL. Vi har nu kompletterande digitalt stöd med
ett CRM system för att APL-samordnare ska kunna dokumentera sina kontakter med APLföretagen. Detta implementations arbete är igång och en utbildning i det nya digitala
redskapet är planerad för samtliga APL-samordnare.

6.3 Strategier för ökad måluppfyllelse

Sedan 2013 har vi tillsammans inom IT-Gymnasiet succesivt utvecklat en djupare förståelse
för vilka processer som har störst effekt på lärande och utveckling, för såväl våra rektorer och
lärare som för våra elever. Med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet har vi
enats om fyra strategier som syftar till att utmana organisationen, dess befintliga
kunskapsramar och dess olika nivåer (ledning, stödfunktioner, skolledning och pedagoger).
Några av de viktigaste influenserna i arbetet med att ta fram strategierna har varit; Viviane
Robinson, Student-Centered Leadership (2011) Skolverket, Forskning för klassrummet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken (2013) Helen Timperley, Det
professionella lärandet inneboende kraft (2013) John Hattie & Gregory Yates, Hur vi lär Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser (2014) Per Kornhall, Förstelärare en
handbok (2015).

6.3.1 Pedagogiskt ledarskap
Vi ser pedagogiskt ledarskap som ett mönster av påverkan från flera aktörer, och inte endast
från en enstaka person. Genom att öka utbytet mellan skolledare och lärare i pedagogiska och
didaktiska frågor uppmuntras till ökat engagemang och lärarlärande, vilket i sin tur spiller över
på eleverna. Främjandet och deltagandet i det professionella lärandet underlättas om man
som rektor är tydlig med vilka som ingår i den ”klass” man lärleder. Att identifiera lärandemål
för sig själv som rektor är en viktig aspekt i ledarskapet.
6.3.2 Kollegialt lärande
En förutsättning för kollegialt lärande är att skolledare skapar gemensamt utrymme för
kunskapsfördjupande möten för lärarna på våra skolor. Med start läsåret 2014/15 infördes
därför två timmars lärteamstid per vecka på samtliga skolor. Inom ramen för detta har flera av
skolorna har genomfört matematiklyftet (skolverket) och den web-baserade kursen om
bedömning och betygsättning (Karlstad Universitet/Skolverket). Andra vanliga tematiseringar i
lärteamsarbetet har varit gemensam läsning och diskussion av forskningstexter kring
bedömning för lärande, feedback, mindset och motivation i syfte att utöka repertoaren av
undervisnings- och bedömningsalternativ.
I den modell för lärande organisation som arbetats fram inom ramen för strategierna finns
också fokus på ett tidigt varningssystem (EWS). Förklaringen till förkortningen EWS kommer
ur engelskans Early Warning System och kan härledas till varningssystem inom
logistikbranschen där de införts för att hålla koll på om varor finns på plats eller inte. Arbetet
med det tidiga varningssystemet förutsätter att lärare kontinuerligt signalerar
förväntningarna på den egna undervisningen. En annan förutsättning är att det finns
möjligheter för lärare att i lärteam begripa och skapa bryggor till ny praktik utifrån de mönster
och analyser som görs.
6.3.3 Formativ bedömning
Två särskilt viktiga och utmanande kunskapsområden rörande undervisningens kvalitet är
lärarledd undervisning och formativ bedömning. I stället för att bara leverera undervisning
som man hoppas leder till lärande har formativ bedömning fokus på kontroll om lärandet
verkligen händer. Detta för att läraren med stöd i en växande repertoar av
undervisningsalternativ och bedömningssituationer kan korrigera sitt sätt att undervisa efter
det som sker eller inte sker.
I strategin formativ bedömning, uttrycks utmaningen som finns i att, i undervisningen, dag för
dag, timme för timme, minut för minut kunna flytta fokus från lärarens bedömningar av elevers
förmågor (orange pil) till undervisningens kvalitet (röd pil).

6.3.4 Resursfördelning
Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra
prioriteringar, och att vara tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare
än andra - också när dessa prioriteringar kräver att man måste avsluta eller förändra en
uppskattad aktivitet. Utifrån huvudmannens nulägesanalys sker under läsåret exempelvis en
omprioritering och styrning av lärteamens arbete där fokus under året tydligare kommer att
kopplas mot lärarförväntningarna i EWS, förmågan att identifiera vilka förändrade handlingar
som krävs av lärare i olika undervisnings- och bedömningssituationer, uppföljning huruvida
elever upplever att detta leder till nya lärande-upplevelser, samt de förändrade handlingarnas
effekt.
Andra områden som kommer att prioriteras är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och
dess mer distribuerade dimensioner där specialkompetenser på skolorna behöver användas
bättre i relation till lärteamens arbete. Specialpedagoger och förstelärare behöver nyttjas mer
i relation till de olika dimensionerna i den undersökande och kunskapsbildande cykeln.

7. Samlad bedömning av verksamheten 2016/2017
Utifrån de kvalitetsmått som tidigare presenterats i denna huvudmannarapport följer nedan
genomgång av dessa samt att de efterföljs av kommentarer av huvudmannen. Mer detaljerat
underlag finns att tillgå i denna huvudmannarapports bilagor.

7.1 Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet avser att mäta i hur hög grad de nationella målen för utbildningen nås. I
denna rapport menas andel elever som når gymnasieexamen samt genomsnittlig
betygspoäng (GBP hädanefter). Samtliga resultat är preliminära men bygger på samma
underlag som skolorna skickat in till UHR. Då resultaten för riket inte är presenterade i
Skolverkets statistik SIRIS saknas jämförelsesiffror för 2017.
7.1.1 Andel elever med gymnasieexamen
Delmål 1 – andel elever med examen:
Samtliga IT-Gymnasiets elever som fullföljer sin utbildning ska nå gymnasieexamen.
Diagram 1: Andel elever med examen – IT-gymnasiet totalt
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Diagram 2: Andel elever med examen – per skola
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IT-Gymnasiet fortsätter sin positiva trend och höjer resultaten för andelen elever som når
gymnasieexamen 2016/2017 med 2,1 procentenheter till 95,3%. Vi ser att samtliga enheter
nu ligger över 85% och att 8 av 11 enheter bibehåller en hög nivå eller förbättrar sig. Särskilt
positivt att IT-Gymnasiet Södertörn gjort en tydlig förbättring från föregående läsår och att 3
skolor, IT-Gymnasiet Göteborg, IT-Gymnasiet Karlstad och IT-gymnasiet Kristianstad, lyckas
bibehålla en nivå där samtliga elever går ut med gymnasieexamen.
Störst negativ förändring gör IT-gymnasiet i Skövde där 6 elever vilket motsvarar 15% av
eleverna inte nådde examen.
En stor orsak till det förbättrade resultatet totalt sett är det fortsatta och långsiktiga arbetet
med uppföljning av elevernas utveckling genom EWS. Även en utökad kompetens bland
lärarnas arbetssätt kring betyg och bedömning och extra anpassningar har succesivt gjort att
andelen F minskat under flertalet år vilket man nu kan se resultat av. Vidare har ytterligare
steg tagits på enheterna i att utveckla samverkan mellan lärarna och elevhälsan. Även ett
utvecklat arbete med prövningar har gett resultat på ett antal skolor.
Gör man en detaljanalys av de elever, 29 elever totalt av 620 elever, som inte nådde examen
så ser man att av dessa var de flesta långt ifrån att klara en examen, 23 av dessa hade mer än
500 p F. En stor påverkansfaktor för många av dessa elever är en hög frånvaro där 16 av
eleverna har mer än 50% frånvaro under sitt sista år. Vi behöver alltså ytterligare stärka det
närvarofrämjande arbetet och arbetet med att fånga upp och utreda elever med låg närvaro.
Av analysen framgår dock inte hur många som via olika insatser, som beskrivs ovan, faktiskt
har klarat examen.
Diagram 3: Andel elever med examen – per program
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

95%

95%

100%

96%

95%

73%

ITProgramme
t (EE)

IT Design +
IT Musik
(ES)

2015

85%

84%

2016

95%

94%

2017- prel

95%

Rikssnitt 2016

90%

IT Sam (SA)

IT Teknik
(TE)

ITG Totalt

86%

88%

87%

100%

81%

93%

93%

95%

100%

73%

96%

95%

90%

94%

91%

90%

IT Natur
(NA)

Tabell 1: Andel examen per program och skola 2016/2017

Göteborg

IT Programmet IT Design+Musik
(EE)
(ES)
2016 2017* 2016 2017*
100% 100% 100% 100%

Helsingborg

100%

95%

Karlstad

100%

Kristianstad

Skola

IT Natur
(NA)
2016 2017*

IT Samhäll
(SA)
2016 2017*

88%

IT Teknik
(TE)
2016 2017*
100% 100%
87%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Skövde

100%

77%

100%

91%

Sundbyberg

92%

80%

97%

89%

Södertörn

77%

88%

Uppsala

100%

100%

95%

92%

Västerås

87%

100%

100%

Åkersberga

100%

100%

Örebro

94%

ITG Totalt

95%
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90%
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100%
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100%
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96%

93%

96%
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100%

81%

73%
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*Preliminära resultat från huvudmannens egen sammanställning

Här ser vi att andelen examen är högre än riket totalt på alla våra program utom SA. För
Samhällsvetenskapsprogrammet handlar det om totalt 15 elever varav endast 1 av 5 elever i
avgångsklassen på IT-Gymnasiet Södertörn nådde examen vilket drar ner statistiken för just
det programmet. För våra större program så är det stabila höga resultat överlag med
förbättringar för både det Estetiska programmet (ES) och för Teknikprogrammet (TE). Så gott
som samtliga skolor ligger i nivå eller högre med riket för våra större program.
7.1.2 Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Delmål 2 – genomsnittlig betygspoäng
IT-Gymnasiets elever ska på samtliga program ligga minst en enhet över rikssnittet, samt ha
en kontinuerlig positiv utveckling av den genomsnittliga betygspoängen samtidigt som
överensstämmelsen mellan nationella provbetyg och satta kursbetyg är god.
Den genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever redovisas nedan för hela ITgymnasiet, per program och per skola. Betygspoäng per satt betyg: A=20 poäng, B=17,5,
C=15, D=12,5, E=10, F=0.

Diagram 4: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – ITG totalt
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Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program
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På samma sätt som andelen examen stadigt har ökat har den genomsnittliga betygspoängen
sakta följt med uppåt för hela IT-gymnasiet.
Vi ser att vi för våra två stora program, EE och TE, ligger i nivå med eller strax över rikssnittet
för respektive program. EE minskar 0,1 och TE höjs ytterligare 0,2 till 14,4.
Om man tittar på de inriktningar vi har, d. v. s. EE med inriktning dator- och
kommunikationsteknik (EEDAT) samt TE med inriktning informations- och medieteknik
(TEINF), så kan man se att rikssnittet för båda dessa är lägre. För EEDAT är rikssnittet 12,5 och
för TEINF 13,6. Det innebär att vi totalt sett är väl i nivå och överträffar riket. Dock är
spridningen mellan skolorna stor, för EE mellan 11,5 (IT-Gymnasiet Sundbyberg) och 14,0 (ITGymnasiet Göteborg) och för TE mellan 11,9 (IT-Gymnasiet Sundbyberg) och 16,4 (IT-

Gymnasiet Göteborg) vilket till viss del beror på skillnader i meritvärde in för eleverna till
gymnasiet, d v s förkunskaper, men också på t. ex. socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Det
finns även skillnader som kan förklaras i arbetssätt.
För övriga program, ES, SA och NA, är IT-gymnasiets resultat lägre än rikssnittet. För NA
handlar det om en liten elevgrupp, 8 elever. För SA har vi tidigare konstaterat att det var ett
antal elever som av olika anledningar inte tog examen. Då dessa elever i några fall har haft ett
mycket stort antal F har de haft stor påverkan på den genomsnittliga betygspoängen. Räknar
man enbart betygspoängen för de som tog examen på SA så är den 13,8. För ES så är det en
bit kvar till att nå rikssnittet. Traditionellt har IT-gymnasiets estetelever något lägre
meritvärde in till gymnasiet och våra utbildningar drar elever som har ett mer brett estetiskt
intresse än de specialister som söker sig till mer traditionella estetiska utbildningar inom t ex
teater, dans och musik. Jämför man våra inriktningar, musik (ESMUS) samt estetik och media
(ESEST), med rikssnittet så har våra elever på ESMUS 13,6 i snitt och rikssnittet 2016 var 14,8
och på ESEST har våra avgångselever 14,6 och rikssnittet var 2016 14,1. Våra designelever på
ESEST har alltså en högre genomsnittlig betygspoäng än riket.
För att fortsätta höja den genomsnittliga betygspoängen ytterligare krävs arbete på flera plan.
Vi tror att ett fortsatt arbete med kollegialt lärande och ett systematiskt kvalitetsarbete kring
utvecklingen av undervisningen, främst med avseende på formativ bedömning, extra
anpassningar i undervisningen samt studiero, kan ge fortsatt utväxling i förbättrade resultat.
Även det närvarofrämjande arbetet kan som tidigare konstaterats utvecklas ytterligare.
Tabell 2: Genomsnittlig betygspoäng per program och skola 2016/2017 (**= underlag saknas)

Göteborg

IT
IT
IT Natur
IT Samhäll
IT Teknik
Programmet Design+Musik
(NA)
(SA)
(TE)
(EE)
(ES)
2016 2017* 2016 2017* 2016 2017* 2016 2017* 2016 2017*
13,3 14,0 14,5 14,5
15,0 15,6

Helsingborg

13,6

12,9

**

Kristianstad

Skola

13,8

15,0

13,4

**

14,8

12,8

12,1

13,3

13,2

Skövde

13,0

11,8

12,9

13,4

Sundbyberg

12,1

11,5

13,4

11,9

Södertörn

12,1

12,7

Uppsala

12,8

13,3

13,6

14,3

Västerås

12,4

13,2

15,1

Åkersberga

12,7

12,0

Örebro

12,7

ITG Totalt

12,8

Riket

12,7

Karlstad

14,0

13,1

10,3
13,5

6,6

12,7

13,7

13,3

14,0

14,7

13,9

13,5

13,4

13,8

15,4

14,7

14,5

13,8

13,5

12,9

13,5

12,9

13,4

12,7

14,0

14,1

14,2

14,1

14,6

13,9

13,9
15,6

15,2

15,2

13,4
14,2

11,5

14,1

*Preliminära resultat från huvudmannens egen sammanställning

I tabellen ser vi att spridningen på framförallt vårt Teknikprogram (TE) är stor mellan skolorna.
Elevernas bakgrund och förkunskaper spelar en stor roll i den skillnaden. Ser man på de skolor

som lyckas bäst har de generellt lägre frånvaro men vi ser också att arbetet med t ex extra
anpassningar spelar en roll.
För EE-programmet och ES-programmet är det mindre skillnader mellan skolorna både vad
gäller meritvärde in och GBP ut. Det som sticker ut på ES är IT-Gymnasiet Sundbyberg men
det handlar om en enstaka elev.
För SA så är den tidigare nämnda andelen elever på IT-Gymnasiet Södertörn som inte klarade
examen en stor orsak till den stora skillnaden från föregående år.
Rent generellt är det på vissa program och skolor relativt få elever, under 10, vilket gör att
enstaka elever påverkar genomsnittet mycket på lokal nivå. Det gäller t ex utöver exemplen
ovan IT-Gymnasiet Åkersberga där det är 9 elever på vardera TE och ES samt 4 elever på EE,
IT-gymnasiet Karlstad som har 9 elever på respektive program och IT-gymnasiet Västerås som
har 8 avgångselever på ES.
7.1.3 Samtliga satta betyg – nationella program
För att följa utvecklingen av måluppfyllelsen inom IT-gymnasiet räcker det inte med att enbart
följa upp eleverna som går ut gymnasiet. Det är även givande att titta på betyg och
betygsfördelning för samtliga satta betyg under ett läsår. Här saknas dock data för jämförelse
längre tillbaka än föregående läsår. Då det inte finns den här typen av data för riket så går det
inte heller att jämföra med rikssnitt.
Diagram 6: Andel minst godkända betyg (E-A) – per skola
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Diagram 7: Betygsfördelning per program (ITG totalt)
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Tabell 3: Betygsfördelning per skola 2015/2016 och 2016/2017
Skola
ITG Göteborg
ITG Helsingborg
ITG Karlstad
ITG Kristianstad
ITG Skövde
ITG Sundbyberg
ITG Södertörn
ITG Uppsala
ITG Västerås
ITG Åkersberga
ITG Örebro
ITG Totalt

Läsår

F

E

D

C

B

A

2015/2016

1,3%

17,4%

14,3%

25,6%

19,5%

21,8%

2016/2017

1,1%

16,5%

13,5%

22,8%

20,1%

26,0%

2015/2016

6,6%

25,1%

17,1%

24,2%

14,1%

13,0%

2016/2017

8,4%

24,0%

19,3%

20,3%

12,6%

15,3%

2015/2016

7,4%

29,0%

21,4%

20,5%

14,6%

7,2%

2016/2017

11,9%

37,4%

22,6%

16,2%

7,3%

4,5%

2015/2016

1,7%

47,3%

21,5%

18,3%

9,0%

2,2%

2016/2017

5,1%

48,8%

20,9%

14,7%

7,7%

2,7%

2015/2016

9,1%

31,5%

20,8%

20,1%

10,7%

7,8%

2016/2017

6,0%

31,3%

20,1%

20,1%

9,2%

13,3%

2015/2016

11,6%

43,3%

15,2%

15,3%

8,0%

6,5%

2016/2017

16,7%

37,1%

17,4%

14,8%

7,4%

6,5%

2015/2016

12,5%

25,6%

17,3%

21,8%

11,9%

11,0%

2016/2017

17,4%

25,3%

17,8%

21,5%

9,5%

8,6%

2015/2016

11,8%

27,2%

17,5%

19,0%

12,7%

11,8%

2016/2017

10,8%

27,4%

15,9%

20,6%

11,0%

14,3%

2015/2016

9,1%

31,9%

15,9%

22,5%

9,5%

11,1%

2016/2017

10,9%

32,5%

16,0%

18,0%

11,6%

11,1%

2015/2016

8,9%

20,7%

15,0%

22,9%

14,0%

18,5%

2016/2017

8,4%

28,5%

20,1%

24,0%

14,2%

4,9%

2015/2016

5,6%

38,4%

18,1%

18,4%

9,9%

9,7%

2016/2017

9,5%

37,1%

15,8%

22,3%

8,0%

7,3%

2015/2016

7,4%

29,2%

17,0%

21,2%

12,9%

12,3%

2016/2017

8,8%

28,8%

17,3%

20,0%

12,0%

13,1%

Här ser vi tyvärr en delvis annan trend än för avgångseleverna så till vida att andelen F ökar
totalt sett inom IT-Gymnasiet med 1,4 procentenheter och att den ökar på 7 av våra 11
skolor. Högst andel F sätts på SA-programmet men som tidigare konstaterats så är det ett litet
urval av elever, totalt 40 elever, då detta program bara finns på två skolor, IT-Gymnasiet
Södertörn och IT-gymnasiet Uppsala.
De ämnen och kurser som sticker ut är framförallt matematik 1a (17% F), matematik 1b (18 %
F), naturkunskap 1a1 (18% F), naturkunskap 1b (15% F), religionskunskap 1 (17% F) samt
svenska som andraspråk 2 (34% F) och 3 (21% F).
Av dessa så läses matematik 1a första året på IT-programmet (EE) och matematik 1b första
året på ES och SA-programmen och där har eleverna ofta andra intressen än matematik och
upplever en stor utmaning i ämnet. De flesta av våra skolor har därför dels tidsförstärkt dessa
kurser och dels olika typer av stödundervisning kopplat till kurserna. Det är också vanligt med
sommarskola kopplat till detta ämne.
Även naturkunskap 1a1, som läses på IT-programmet (EE), och naturkunskap 1b, som läses på
ES- och SA-programmet, är en kurs som många elever prioriterar ner utifrån intresse. I
naturkunskap 1a1 står en skola, IT-Gymnasiet Kristianstad, för en tredjedel av antalet F och
där kommer dessa att få erbjudande om att läsa om kursen.
I religionskunskap ser flera skolor en tendens att eleverna prioriterar ner kursen då den ofta
läses i årskurs 3 och bara omfattar 50 poäng. Detta är naturligtvis olyckligt och några skolor
har därför redan flyttat kursen till en lägre årskurs. Det möjliggör också i större utsträckning
stödinsatser för de elever som får F i form utav t ex sommarskola och/eller prövning.
I svenska som andraspråk är det en mindre elevgrupp på varje vilket gör det svårt att
analysera på organisationsnivå. Tydligt är dock att andelen icke godkända elever är hög och
att insatser kan behövas inom detta ämne.
Vad gäller betygsfördelningen i stort är det små förändringar jämfört med föregående läsår
vilket gör det svårt att dra några större slutsatser kring detta.
7.1.4 Samtliga satta grundskolebetyg Introduktionsprogram
För de elever som gått ett introduktionsprogram har samtliga elever som gått IMPRO eller
IMPRE klarat minst E i de grundskoleämnen de har fått betyg i under läsåret.
För de elever som har gått på Språkintroduktion på IT-gymnasiet i Helsingborg har det satts
68 betyg i grundskoleämnen. Dessa har fördelats på 33 elever. De ämnen med högst antal
godkända betyg är Musik och Matematik.
Tabell 4: Antal betyg per grundskoleämne på Språkintroduktion IT-Gymnasiet Helsingborg
Ämne

E

D

C

B

A

Engelska

5

2

1

0

0

Historia

1

2

1

0

0

Matematik

9

3

0

2

1

Musik

14

9

7

3

0

Religionskunskap

4

4

0

0

0

Totalt

33

20

9

5

1

7.2 Nationella prov

Som en del i säkerställandet av att bl.a. genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en rättvis och
likvärdig bedömning kan de nationella provens resultat jämföras med satta kursbetyg. För att få
användbara siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras på individnivå. Som
underlag för detta arbete finns listor som SCB samlar in från varje skolenhet. Huvudmannen
sammanställer sedan samma underlag som SCB samlat in. Den nationella statistiken för
vårterminen 2017 publicerades i oktober 2017. I sammanställningen nedan är samtliga resultat
hämtade från SIRIS. De rikssnitt som redovisas är rikssnittet för samtliga huvudmän.
I ämnet matematik skedde under våren ett brott mot provsekretessen vilket påverkade
genomförandet av de ordinarie proven på ett stort antal skolor runt om i landet. Skolverket
informerade om det inträffade och rekommenderade att rektor skulle besluta att använda
ersättningsprovet istället, något flera av våra skolor valde att göra. Dessa ersättningsprov
räknas dock ej med i den officiella statistiken som publiceras på SIRIS. Därför väljer vi nedan
att redovisa överensstämmelse och resultat i matematik för våra egna interna uppgifter som
baseras på de filer som skickades till SCB för publicering på SIRIS. Det är de interna
uppgifterna som delgivits skolorna till den analys som gjorts där.
Samtliga skolor har i sina respektive kvalitetsrapporter (www.it-gymnasiet.se) analyserat sina
avvikelser mellan resultatet på det nationella provet och betyg.
Tabell 5: Överensstämmelse per kurs mellan resultat Nationella provet och kursbetyget
Överensstämmelse NP och kursbetyg VT17 - IT-Gymnasiet totalt
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg
jämfört med provbetyget (Källa SIRIS- för
matematiken interna siffror)
Antal genomförda prov

Lägre

Lika

Högre

Engelska 5

712

21%

61%

18%

Engelska 6

533

16%

64%

20%

Matematik 1a

235

2%

67%

31%

Matematik 1b

140

2%

72%

26%

Matematik 1c

129

1%

71%

29%

Matematik 2a

39

3%

67%

30%

Matematik 2b

44

0%

32%

68%

Matematik 2c

251

0%

53%

47%

Matematik 3c

244

2%

65%

33%

Matematik 4

63

5%

63%

32%

Svenska 1

586

6%

51%

43%

Svenska som andraspråk 1

46

0%

48%

52%

Svenska 3

349

14%

48%

38%

Svenska som andraspråk 3

18

6%

28%

67%

Tabell 6: Överensstämmelse per kurs mellan resultat Nationella provet och kursbetyget
jämförelse med föregående år och riket.
Överensstämmelse NP och kursbetyg VT16 jmf VT17 - IT-Gymnasiet totalt
Andel (%) elever med
lika kursbetyg jämfört
med provbetyget
VT2016

Andel (%) elever med lika
kursbetyg jämfört med
provbetyget VT2017
(interna siffror matematik)

Andel (%) elever med
lika kursbetyg jämfört
med provbetyget,
Rikssnitt VT 2017

Engelska 5

73%

61%

71%

Engelska 6

67%

64%

69%

Matematik 1a

81%

67%

60%

Matematik 1b

64%

72%

76%

Matematik 1c

86%

71%

85%

Matematik 2a

54%

67%

58%

Matematik 2b

39%

32%

53%

Matematik 2c

74%

53%

65%

Matematik 3c

76%

65%

77%

Matematik 4

64%

63%

69%

Svenska 1

61%

53%

62%

Svenska som andraspråk 1

63%

48%

53%

Svenska 3

57%

51%

52%

Svenska som andraspråk 3

65%

28%

54%

Tabell 7: Resultat per kurs Nationella provet (Matematik bygger på interna siffror)
Fördelning NP-betyg VT17 – IT -Gymnasiet totalt
Antal genomförda
prov

F

E

D

C

B

A

Engelska 5

712

1%

10%

20%

36%

24%

9%

Engelska 6

534

2%

11%

18%

34%

24%

11%

Matematik 1a

235

29%

42%

19%

8%

1%

1%

Matematik 1b

140

24%

49%

14%

6%

4%

4%

Matematik 1c

129

19%

37%

19%

16%

5%

4%

Matematik 2a

30

53%

27%

10%

3%

3%

3%

Matematik 2b

44

50%

39%

5%

5%

2%

0%

Matematik 2c

261

20%

26%

21%

16%

8%

7%

Matematik 3c

244

24%

26%

9%

17%

11%

14%

Matematik 4

63

17%

32%

25%

18%

13%

4%

Svenska 1

608

8%

32%

25%

18%

13%

4%

Svenska som andraspråk 1

50

18%

52%

14%

14%

2%

0%

Svenska 3

349

9%

27%

26%

20%

15%

4%

Svenska som andraspråk 3

18

28%

33%

0%

28%

11%

0%

7.2.1 Nationella prov Engelska
I tabell 5-6 ovan ser vi att överensstämmelsen har minskat i båda kurserna i engelska och att
den nu är lägre än riket. I engelska 5 var det främst andelen elever som fick ett lägre
kursbetyg än resultat på det nationella provet som ökade markant, från 14% VT16 till 21%
VT17, men även andelen som fick ett högre betyg ökade, från 13% till 18%. Dessa
förändringar gör sammantaget att vi har en lägre överensstämmelse än riket. Variationen
mellan enheterna är dock relativt stora, högst överensstämmelse har IT-Gymnasiet
Kristianstad med 84% och lägst har IT-Gymnasiet Helsingborg med 49%.
I engelska 6 var det en mindre förändring jämfört med föregående läsår. Där är det främst
andelen högre betyg som ökat något, från 17% till 20%. Överensstämmelsen ligger dock
fortsatt nära rikssnittet. Det som skiljer är främst att andelen lägre kursbetyg än provresultat
hos oss är 16% och rikssnittet är 11% vilket förklarar hela skillnaden. Även här är variationen
mellan skolorna stor, från en överensstämmelse på endast 23% på IT-gymnasiet Västerås till
92% på IT-gymnasiet Karlstad.
Resultaten på nationella proven i engelska, tabell 7, är generellt goda. Våra elever presterar
väl i linje med rikssnittet. Framförallt är resultaten i den muntliga delen något bättre än
rikssnittet.

Det faktum att en större andel elever hos oss än i riket får ett lägre betyg än resultat på
nationella provet beror ofta på att eleverna inte presterat i nivå med NP-resultatet på de
delar av kurserna som provet inte testar.
7.2.2 Nationella prov matematik
I tabell 5 och 6 ovan ser vi att överensstämmelsen mellan resultat på nationella provet och
kursbetyget generellt har minskat och att skillnaden till stor del består i att kursbetyget är
högre än provresultatet. En dryg tredjedel av avvikelserna uppåt utgörs av elever som fått F
på det nationella provet och som sedan fått E, eller i enstaka fall, ett högre kursbetyg. Det har
då ofta skett efter olika stödinsatser i slutet av terminen och/eller sommarskola.
Överensstämmelsen är generellt lägre i kurser med få elever där många har fått F på det
nationella provet, t. ex. matematik 2a och 2b.
Ser man på enhetsnivå så varierar överensstämmelsen en del mellan skolorna, från 51% i
matematik totalt på IT-Gymnasiet Sundbyberg till 85% på IT-Gymnasiet Kristianstad. Det
verkar dock inte vara några systematiskt stora skillnader inom skolorna utan en skola som har
en ganska stor avvikelse i en kurs kan ha liten avvikelse i en annan. Däremot tenderar
avvikelsen att öka något i små elevgrupper (under 10). Totalt sett är det dock fortsatt viktigt
för oss att överensstämmelsen förbättras så den ligger närmare rikssnittet. Därför analyserar
varje skola avvikelserna i sina kvalitetsrapporter.
Ser man på resultaten så ser vi att dessa överlag ligger i nivå med rikssnittet för de flesta
kurser. Det är dock oroande att vi inte har bättre resultat på framförallt TE-programmet där
matematik är en viktig del inte bara inom matematikämnet. Vi behöver också fortsätta att
arbeta med hur vi kan planera och resursfördela för de olika matematikkurserna så att
eleverna lär sig mer och därmed kan prestera bättre på de nationella proven.
7.2.3 Nationella prov svenska
I tabell 5 och 6 ser vi att överensstämmelsen minskar något även i svenska men att den för
Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 och Svenska 3 fortfarande ligger nära rikssnitt. I Svenska
3 beror förändringen gentemot föregående år och riket på att en ökad andel elever fått ett
lägre kursbetyg än resultat på nationella proven. I övriga kurser är det främst en förskjutning
mot att en ökad andel elever får ett högre betyg. En kurs, Svenska som andraspråk 3, sticker
ut där överensstämmelsen är låg, 28%. Det handlar dock om sammanlagt 18 elever spridda på
7 olika skolor varför det är svårt att göra en samlad analys. Dock ser vi även att vi i den kursen
har vi en relativt hög andel F (se tabell 7).
Precis som i övriga ämnen är förekommer variationer mellan skolorna. Lägst
överensstämmelse har IT-Gymnasiet Helsingborg med 31% och högst har IT-gymnasiet
Kristianstad med hela 98%. För IT-gymnasiet Kristianstad rör det sig dock enbart om elever i
Svenska 1. Inom skolorna ser vi också här en variation mellan kurser och mellan år, och
därmed ingen tydlig systematik i att sätta högre respektive lägre kursbetyg på någon enskild
skola.
De förklaringar som skolorna generellt ger är att proven inte testar kursernas alla
kunskapskrav och att proven görs i april men betygen sätts i juni, i enstaka fall efter lovskola.

7.3 Upplevd kvalitet
7.3.1 NöjdKundIndex, Rekommendationsgrad och Trivselgrad
Attraktivitet
Delmål 4 – Nöjdhet:
NöjdKundIndex (NKI) ska ligga 5 enheter över AcadeMedias snitt
Diagram 8: Nöjdhet (NKI), rekommendationsgrad, trivselgrad – ITG totalt
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Vi ser tyvärr en något fallande trend på alla tre områden. För NöjdKundIndex, NKI, är det
samma nivå som tidigare läsår men vi är ännu en bit från målet att ligga fem enheter över
AcadeMedias snitt som helhet. IT-Gymnasiet ligger dock fortsatt på goda nivåer totalt sett. De
fallande resultaten för rekommendationsgrad kan främst kopplas till enstaka skolor (se
nedan).
För trivselgrad är det mer av en generell sänkning, se nedan, från en hög nivå. Vi behöver
förtydliga och intensifiera arbetet med elevernas totala upplevelse av sin gymnasietid
parallellt med ett fortsatt arbete för att säkerställa trygghet och studiero.

Diagram 9: Nöjdhet (NKI) – per skola
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Diagram 10: Rekommendationsgrad – per skola
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Diagram 11: Trivselgrad – per skola
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Tittar vi på NKI och rekommendationsgrad på enhetsnivå ser vi att sex skolor ökar och att fem
minskar. För trivselgraden är det däremot bara två skolor som ökar och hela nio minskar
något, dock ofta marginellt och från mycket höga nivåer.
Särskilt glädjande är att de enheter som föregående år haft lägst resultat, IT-gymnasiet
Sundbyberg, IT-Gymnasiet Södertörn samt IT-gymnasiet Åkersberga samtliga har tydligt
stigande resultat som ett resultat av långsiktigt arbete med undervisning, trygghet och
kvalitet på de aktuella skolorna.
Av de skolor som går åt motsatt håll så sticker IT-gymnasiet Kristianstad ut mest. Där har en
tydlig försämring skett på alla tre parametrar. Skolan har analyserat detta, återkopplat till
eleverna och tagit fram en handlingsplan. Framförallt är analysen att det kan kopplas till
trygghet och studiero på skolan och man har av det skälet inför läsåret 2017/2018 återanställt
en tidigare populär lärare med särskilt ansvar för samordning kring dessa frågor.
Även IT-gymnasiet Skövde uppvisar en tydlig försämring, vilket främst beror på att eleverna
på deras IB-program var missnöjda med en viss personalomsättning som skett under året
vilket fått som resultat att kvaliteten i undervisningen blivit lidande.
För IT-gymnasiet Karlstad ser vi också en negativ förändring från en hög nivå. Där är det
främst knutet till en enstaka klass i åk 3 som uttryckte en besvikelse på kvaliteten på sin
utbildning och på skolan utifrån en personalomsättning under studietiden som nu tydligt
visade sig.
Till sist har även IT-Gymnasiet Västerås försämrat sina resultat. Elevenkäten genomfördes i
glappet mellan den tidigare rektorn och den tillträdande rektorn, vilket ledde till att det under
den perioden var en relativt stor osäkerhet på skolan, något eleverna upplevde som rörigt.
Dessutom var det även i övrigt några personalförändringar som skapade ytterligare oro. I
samband med att den nye rektorn tillträdde i april, gjordes en analys och man formulerade ett
antal åtgärder inför kommande läsår kring bl.a. studiero, information, trivsel och tydlighet
kring rutiner.
7.3.2 Undervisning och studiemiljö
Delmål 5- Trygghet: Alla elever på IT-Gymnasiet ska känna sig trygga och respekterade samt
inte utsättas för hot, kränkningar eller trakasserier
Utöver frågorna om elevernas nöjdhet och trivsel ställs också frågor kopplat till undervisning
och studiemiljö i elevenkäten. De frågor som ingår i respektive område vägs samman till ett
områdesindex på motsvarande sätt som NöjdKundIndex, NKI.

Diagram 12: Undervisning– ITG Totalt
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Diagram 13: Studiemiljö – ITG Totalt
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Tabell 8: Undervisningsindex och Studiemiljöindex per skola
Skola
ITG Göteborg
ITG Helsingborg
ITG Karlstad
ITG Kristianstad
ITG Skövde
ITG Sundbyberg
ITG Södertörn
ITG Uppsala
ITG Västerås
ITG Åkersberga
ITG Örebro
ITG Totalt

Undervisningsindex
2016
2017
72
79
79
72
70
63
61
71
71
55
71
70

72
74
71
60
65
63
63
67
61
60
69
67

Studiemiljöindex
2016
2017
82
83
88
74
79
72
73
81
79
71
76
78

82
80
82
64
75
64
75
77
70
77
77
76

Studiemiljö Index

2017*

Även här är det relativt små förändringar totalt sett och även om man tittar på respektive
skola för sig. De skolor som har störst negativa förändringar är (precis som för NKI) ITGymnasiet Karlstad, IT-Gymnasiet Kristianstad, IT-Gymnasiet Skövde och IT-Gymnasiet
Västerås och då av delvis samma skäl som nämnts ovan.
Under undervisning ser vi att det främst är lärarnas förmåga att stimulera lärandet samt
information om hur det går i skolarbetet som eleverna upplever har blivit sämre. Vad gäller
information så kan det till viss del förklaras med tekniska problem kopplat till en ny
uppgiftsmodul i vår lärplattform under läsåret som p.g.a. leveransproblem inte fungerade
tillfredställande och skapade otydlighet för elever och frustration för lärarna.
Vad gäller studiemiljön ser vi att tryggheten är hög på skolorna generellt men att vi framförallt
kan förbättra arbetsron/studieron. Därför har flera skolor valt att lägga ett extra fokus på
detta under kommande läsår.
Från huvudmannens sida har vi inför läsåret också valt att införa en gemensam uppföljning av
arbetet med trygghet via en gemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät till
kommande läsår. Huvudmannen kommer också att vara med och stödja vad gäller
utvärderingen av undervisningens kvalitet. Vidare ska det även fortsättningsvis finnas tid
avsatt för kollegialt lärande på samtliga skolor med syfte att höja undervisningens kvalitet och
därmed resultaten på skolan i stort.

7.4 Ändamålsenlig kvalitet
Delmål 3 – sysselsättning efter avslutade studier
Andel studerande eller yrkesverksamma 3 år efter avslutad utbildning på IT-Gymnasiet ska
ligga över 95 %
Två och ett halvt år efter att eleverna slutat på våra skolor gör vi en utvärdering av den
ändamålsenliga kvaliteten, alltså hur väl våra utbildningar i det långa loppet leder till det som
de syftar till och hur stor andel av våra elever som studerar vidare eller har en anställning.
Denna genomförs genom en telefonintervju med 200 före detta elever.
Diagram 14: Huvudsaklig sysselsättning 2,5 år efter avslutad utbildning – ITG Totalt
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Här ser vi att andelen som studerar minskat något till förmån för att fler arbetar. Andelen
”Övrigt” som får antas inbegripa de som saknar tydlig sysselsättning har minskat.
I undersökningen hade drygt hälften, 103, av de tillfrågade gått Teknikprogrammet. I övrigt
hade 45 gått det estetiska programmet och 41 IT-programmet (EE) samt 11
Samhällsvetenskapliga programmet.
På IT-programmet anger en stor andel elever, 76%, att de idag arbetar och cirka hälften av
dessa anger att de arbetar inom relevant bransch. För de studieförberedande programmen
är det 50% som arbetar varav cirka 30% anger att de arbetar inom samma område som de
studerade på gymnasiet.
Bland de som studerar vidare anger 36% av de f.d. eleverna från de högskoleförberedande
programmen att de studerar och av dessa går framförallt de som gick Teknikprogrammet en
utbildning inom samma område. Av de som gick yrkesprogram (El- och energiprogrammet)
studerar endast 12%. Totalt anger 72% att de studerar en utbildning som berör den utbildning
de studerade under gymnasietiden.
Glädjande nog anger 83% av de före detta eleverna att de skulle rekommendera sin tidigare
skola till någon som ska börja på gymnasiet.

7.5 Resultat tillsyner

Skolinspektionen har till uppgift att genomföra regelbundna tillsyner på samtliga skolor i
Sverige. All skolverksamhet granskas var tredje läsår. Tillsyn sker på huvudmannanivå och på
skolnivå. Skolinspektionen väljer ut ett antal skolor (20-25% av skolorna) utifrån en riskanalys
och genomför då en prioriterad regelbunden tillsyn på dessa. Övriga fristående skolor
genomgår en bastillsyn där man fokuserar på några basområden. Samtliga fristående
skolor/huvudmän och samtliga offentliga huvudmän genomgick en regelbunden tillsyn under
perioden 2015-2017. Skolinspektionen följde då upp att skolan lever upp till de styrdokument
som gäller skolan, skollag, förordningar och läroplan. Efter tillsynen får huvudmannen och
respektive skola en återkoppling och ett krav på att de eventuella brister som identifierats ska
då åtgärdas.
(Källa: Skolinspektionens hemsida www.skolinspektionen.se)
Under höstterminen 2016 genomfördes en huvudmannatillsyn för IT-gymnasiet som helhet.
Prioriterade tillsyner genomfördes på IT-gymnasiet Kristianstad och IT-gymnasiet Södertörn
medan övriga skolor fick en bastillsyn.
Samtliga skolor genomgick tillsynerna utan föreläggande. Däremot fick IT-gymnasiet
Södertörn en anmärkning för att Skolbiblioteket inte användes i den pedagogiska
verksamheten i tillräcklig omfattning. Därtill fick huvudmannen ett föreläggande för att ITgymnasiet Karlstad inte hade ett uppdaterat avtal rörande skolbibliotek. Både anmärkning och
föreläggande åtgärdades och återkopplades till Skolinspektionen som därefter avslutade
tillsynerna under vårterminen.

7.6 Utvärdering av arbetet med strategier och framgångsfaktorer
7.6.1 Elevhälsa, extra anpassningar och särskilt stöd
Under läsåret har elevhälsan utökats på flera skolor, delvis tack vare tillskott i form utav ett
riktat statsbidrag med detta syfte. Vi har även haft som strategi att i ökad omfattning
involvera elevhälsans kompetenser i skolans verksamhet via t. ex. lärteamen och arbetet med
EWS. Dessutom har flera skolor gått AcadeMedias interna utbildning kring specialpedagogik
och tillgängliga lärmiljöer med hela medarbetargruppen som en del av det kollegiala lärandet.
Arbetssättet har till viss del visat sig framgångsrikt då fler elever har tagit examen. Dock är
den ökade andelen F (se ovan 7.1.3) totalt samt det faktum att färre elever upplever att de får
hjälp så att det ska gå så bra som möjligt för dem (se ovan 7.3.2) oroande. Fortsatt arbete
med att utveckla undervisningen och att arbeta med proaktiv uppföljning av elevernas
resultat kommer därför att behövas.
En fortsatt viktig faktor som många skolor och huvudmannen har arbetat med under läsåret
men även identifierat som en viktig del är att arbetet med att främja närvaro och motverka
frånvaro kan behöva intensifieras ytterligare. Snittfrånvaron för eleverna ligger på 17% och vi
ser att flera skolor har en stor andel elever med relativt hög frånvaro vilket är en tydlig
riskfaktor för att klara kurserna och i förlängningen en examen.
För de elever som får extra anpassningar inom ramen för undervisningen så ser vi att det nu
fungerar på ett tillfredsställande sätt på många av våra skolor och att kompetensen har höjts
successivt under ett antal läsår. Arbetet med kollegialt lärande och utbyte kring EWS-en ser vi
har varit en viktig faktor för att nå dit.
7.6.2 Arbetsplatsförlagt lärande APL
Huvudmannen har tillsammans med NTI-gymnasiet, som nämnts ovan, under året haft en
nationell samordnare för arbetet med APL. Syftet har bl a varit att skapa arenor för utbyte
mellan skolor och att fortsätta att kvalitetssäkra och stödja skolorna i planering och
genomförande av APL.
Vi har även följt upp arbetet med APL på enheterna. Dels genom enkäter en gång per termin,
dels via ett nytt kapitel i skolornas kvalitetsrapporter.
Tack vare detta ser vi att arbetet på skolorna har utvecklats och tagit ytterligare steg jämfört
med föregående läsår. En större andel elever, så gott som alla, har under läsåret haft en APLplats inom relevant område för sin utbildning. Vi ser även att arbetet med lokala programråd
fungerar allt bättre ute på skolorna liksom att processen kring bedömning utvecklats genom
att trepartssamtal med handledare, elev och betygssättande lärare nu fungerar allt bättre på
majoriteten av våra skolor.
7.6.3 Pedagogiskt ledarskap
Som tidigare konstaterats har skolorna överlag haft en god stabilitet med rektorer som varit
kvar på skolan. Under läsåret har verksamhetschef via tät och engagerad kontakt följt upp och
stöttat rektorerna i att utveckla skolornas olika processer ytterligare. Vidare har rektorerna
också via regionala team haft kollegialt stöd och utbyte med varandra.

Vi ser att detta är en fortsatt viktig framgångsfaktor både vad gäller elevernas måluppfyllelse
och i att stärka lärarnas profession ute på skolorna. I läsårets medarbetarenkät har
ledarindex, som är ett samlat mått på ett antal frågor kopplat till ledarskapet, för rektorerna
totalt sett höjts från 78 i februari 2016 till 81 i februari 2017.

7.7 Sammanfattning

otalt sett har IT-gymnasiet ett framgångsrikt läsår bakom sig där andelen elever med examen
är högre än någonsin, 95,3% och den genomsnittliga betygspoängen för elever som tar
studenten har fortsatt att stiga till 13,8.
IT-gymnasiet har också en fortsatt god nöjdhet, trivsel och trygghet bland eleverna.
Ytterligare ett positivt kvitto på att verksamheten fungerar väl är de tillsyner som genomförts
under året.
Det är dock oroande att andelen F ökar totalt sett och att det finns en trend att eleverna är
mindre nöjda med sin undervisning och med studieron.

8. Huvudmannens fokusområden och planerade insatser 2017/2018
8.1 Fokusområde 1: Fortsatt ökad måluppfyllelse

Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen har pågått flera år och varit framgångsrikt. Under
läsåret fortsätter detta och vi planerar utöver det löpande arbetet följande insatser:
-

Kollegialt lärande i lärteam fortsätter under ledning av förstelärarna med bibehållet
fokus på att utveckla arbetet med EWS, extra anpassningar och undervisningen
Nytt stöd och ny process för planering och EWS/elevavstämning införs i vår
lärplattform Schoolsoft
Regionsforum anordnas med pedagogiskt innehåll
Särskilt fokus riktas på att främja närvaro/minska frånvaro (se nedan)

8.2 Fokusområde 2: Närvaro

En stor del av de elever som inte lyckas nå examen har en betydande frånvaro. Frånvaron är
hög för en relativt stor grupp elever och vi ser att ökad närvaro är en viktig framgångsfaktor
för att kunna förbättra vår måluppfyllelse ytterligare.
Vi planerar bl a följande insatser:
-

Frånvaron följs upp månadsvis i månadsavstämningar mellan rektor och
verksamhetschef.
Närvarofrämjande insatser kommer att bli ett tema för kollegialt lärande mellan
rektorer på rektorsmöten och i regionsmöten
Ett förslag tas fram för uppföljning av frånvaro och stöd för närvarofrämjande arbete
av huvudmannen.

8.3 Fokusområde 3: Utveckling och internationalisering APL

Under två år har ITG i samarbete med NTI arbetat med utveckling av APL. Det arbetet
fortsätter under läsåret 2017/2018 då vi även utvecklar APL-en ytterligare genom ett EUfinansierat projekt för APL utomlands för ca 100 elever under läsåret. De insatser som
framförallt vår nationella APL-samordnare planerar för läsåret är:
-

-

Stärka systematiska kvalitetsarbetet för APL genom att ha en del för fortsatt utveckling
av APL i den lokala arbetsplanen
Stärka kopplingen mellan yrkeskurser och APL genom att såväl nationellt som lokalt
involvera lärarna mer och i större omfattning tydliggöra tidsfördelning och koppling
mellan kursernas undervisning på skolan och APL.
Fortsatt gemensamt stöd kring arbete med anskaffning av APL-platser, processer och
APL-konferenser under ledning av APL-samordnare
Lokala programråd ska finnas och verka för utökat samarbete på samtliga skolor.
Internationell APL genomförs med finansiering via EU-projekt som samordnas av
nationell APL-samordnare. Yrkeslärare från skolorna besöker eleverna under
samordning av APL-samordnare.

8.4 Fokusområde 4: Undervisningens kvalitet
Under flera läsår har fokus legat på att utveckla undervisningen och insatser har gjort för
kollegialt lärande kring bl a betyg och bedömning och extra anpassningar. Under läsåret
2016/2017 har resultaten vad gäller funktionell kvalitet såsom andel examen förbättrats men
elevernas upplevelse av undervisningen i Elevenkäten visar på fallande resultat inom de frågor
som rör undervisning och arbetsro. Vi ser därför ett fortsatt behov av att utveckla
undervisningens kvalitet. Insatser inom detta område som planeras är:
- Ny gemensam modell för uppföljning av undervisningens kvalitet på lärarnivå
(kursenkäter) utvecklas.
- Fortsatt arbete med kollegialt lärande i lärteam på skolorna fokus undervining och
extra anpassningar (se fokusområde 1)
- Det digitala stödet i vår lärplattform Schoolsoft utvecklas genom ett bättre
planeringsverktyg och EWS/Elevavstämning görs i Schoolsoft. Stödmaterial tas fram
för detta.
- Läslyftet genomförs med flera lärare.

