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Vid Revidering
Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att utveckla kvalitén
inom de olika skolorna. Inför varje nytt budgetår fastställer
förbundsdirektionen de prioriterade områden som verksamheten ska fokusera
på. Varje prioriterat område följs av information om mål, ansvar- och
uppdragsfördelning samt uppföljning.
(Verksamhetshandboken “GYF Prioriterade målområden och detaljerade mål”)
Det som reviderats utifrån nya fastslagna mål är markerade enligt följande i detta
dokument:
● Tillägg - gul markering
● Stryks - röd markering

Axel Weüdelskolan
Norra Vägen 47
392 34 Kalmar

0480-45 18 00
komvux@ksgyf.se
www.gyf.se/sv/komvux/

Utvärdering 2020

5

Styrdokument
Lagar och förordningar inom förbundets
skolområden
❏ Skollag
❏ Gymnasieförordning
❏ Vuxenutbildningsförordningen
❏ Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan
❏ Läroplan (GySär13) för gymnasiesärskolan
❏ Läroplan (Lvux12) för vuxenutbildningen

Gymnasieförbundets styrande dokument
❏ Förbundsordning
❏ Budget och verksamhetsmål
❏ Delegationsordning
❏ Personalpolitiska programmet
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Vision
Förbundets vision
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina
kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor –
berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin utbildning väl
rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier.

Axel Weüdelskolans vision
Skolan ska vara förbundets spjutspets där
personal och elever utifrån sina individuella
förutsättningar når sina mål. Tillsammans är
ledordet!
“Går det bra är det för att vi gjort varandra
bättre”
(Janne Andersson, Förbundskapten Svenska
herrlandslaget i fotboll)
● Digital utveckling med inriktning på pedagogik
och didaktik för att möta samhället och
medborgarnas förändrade behov.
○ Inriktning hybridorganisation
○ Flexibla lärmetoder
● Aktivt arbete med det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
○ Strategiska kompetensförsörjningsprogrammet.
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Verksamhetsårets
arbetsgång
Verksamhetsåret börjar i augusti och inleds med gemensamma dagar
där personal och skolledning följer upp resultat och måluppfyllelse.
Dokumenteras i utvärderingsdokumentet. Detta dokument ligger till
grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.
Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp månadsvis i respektive
arbetslag. Dokumentet är gemensamt för hela skolan och
skolledningen för kontinuerlig dialog med arbetslagen kring vad som
dokumenteras

Axel Weüdelskolan
Norra Vägen 47
392 34 Kalmar

0480-45 18 00
komvux@ksgyf.se
www.gyf.se/sv/komvux/

Utvärdering 2020

8

Kunskap, utveckling och
lärande
Mål
● Andel avslutade kurser med minst betyget E inom
vuxenutbildningen ska vara över rikssnittet
● Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom
vuxenutbildningen ska vara över rikssnittet
● Målen i Digitala agendan ska uppnås
Syfte
● Att vuxna elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling
● Att med vår pedagogiska helhetssyn planera och genomföra en god
utbildning som gynnar varje enskild elev utifrån sina förutsättningar.
● Förhindra att eleverna hamnar i digitalt utanförskap.
● Öka social och kulturell kompetens för att fullt ut kunna delta i ett mer
digitaliserat samhälle.
● Skolan ska skapa miljöer där eleverna är aktiva i sin lärprocess och får
möjlighet att lära sig använda de digitala redskapen.
● Skolan ska stärka elevernas motivation och färdigheter, ökad självständighet
samt utveckling av arbetet i grupp.
● Arbeta fram hybridorganisation
Aktivitet
● Pedagogiska helhetssynen
○ En stabil grund att stå på för att sedan kunna utveckla i det dagliga
arbetet i verksamheten.
○ Områden inom helhetssynen:
■

■
■
■
■
■

Axel Weüdelskolan
Norra Vägen 47
392 34 Kalmar

Målorientering - Förmåga att klargöra mål och kunskapskrav på ett
begripligt sätt för eleverna. Utmana elever att identifiera och förstå
varför en viss typ av aktiviteter initieras under lektionerna
Struktur - Samband mellan lektionsplanering och målen. Ge eleven
förmåga att överblicka kunskapsinhämtningen
Frågor - Variationen i sättet att ställa frågor, ge tid för elevsvar och
lärarrespons. Formativt arbetssätt.
Modellering - Undervisning i problemlösningsstrategier och
uppmuntran av elevernas egna försök att utveckla sådana strategier.
Tillämpning - Tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Använda
sådana övningar som start på nästa steg i undervisningen.
Lärandemiljö - Kommunikation lärare - elev, elev - elev. Studiero,
användande av regler. Organisering av klassrumsmiljö för att
maximera nivån på elevernas engagemang.
0480-45 18 00
komvux@ksgyf.se
www.gyf.se/sv/komvux/
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■

Bedömning - Användning av relevanta tekniker (prov, läxförhör,
redovisningar etc.) för att samla in data om elevernas kunskaper och
färdigheter, analys av dessa data (enskilt samt med kollegor) och
kommunikation med elever.

● Aktivt systematiskt kvalitetsarbete
○ Arbetslagsreflektioner kring målen minst 1ggr./månad
○ Skolledningen arbetar för att skapa resultatdialoger med arbetslagen
under 2 tillfällen per halvår.
● Aktivt arbete i samverkan med IKT-pedagogerna
○ Eleverna ska i stor utsträckning få använda de digitala verktygen i
ordinarie undervisning samt delges vilka verktyg som kan gynna dem i
kunskapsinhämtningen utanför skolan.
○ Skapa det flexibla lärandet via digitala verktyg. Omvärldsbevaka vilka
digitala verktyg som kan vara till gagn för detta.
○ Med syfte att få en helhetsbild av lärarnas digitala kompetens och följa
upp digital agenda:
IKT-pedagogen genomför IKT-samtal med pedagogisk personal utifrån
förväntansbilder i digital agenda
○ IKT-pedagogen fortsätter delta på skolledningsmötena var tredje
vecka.
○ Med syfte att använda de lärdomar som har skapat under fjärr- och
distansundervisning:
■ Skolledning samverkar med IKT-pedagoger i sammanställande
av en kvalitativ förbundsövergripande analys av lärande från
fjärr- och distansundervisning.
○ Med syfte att följa upp förbundets digitala agenda genomföra
fokussamtal med lärare och elever:
Skolledning samverkar med IKT-pedagoger i genomförande och
analys av fokussamtal för lärare och elever.
○ Med syfte att öka lärarnas kompetens i användande av digital teknik
kopplat till tillgängligt lärande:
■ Skolans speciallärare och specialpedagoger samverkar
förbundsövergripande med IKT-pedagoger för att inom ramen
för digital akademi skapa siten Tillgängligt lärande. Arbetet
presenteras för skolledning under höstterminen och utifrån det
skapas aktiviteter för att stärka lärares digitala kompetens
kopplat till tillgängligt lärande.
○ Med syfte att bidra inspiration och konkreta verktyg för lärare att
använda digitala verktyg i ett elevaktivt arbetssätt:
■ IKT-pedagoger presenterar under höstterminen inom ramen för
digital akademi siten Elevaktiva arbetssätt med digitala verktyg.
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Skolledning tillsammans med IKT-pedagog analyserar hur
materialet kan användas i skolans utvecklingsarbete.
Med syfte att ytterligare stärka arbetet som rektorer gör för att stärka
den egna digitala kompetensen:
■ Skapa systematik kring avstämning med IKT-pedagoger. Vid
möten beskrivs/diskuteras aktuella digitala verktyg.
Med syfte att skapa goda förutsättningar för nyanställd personal att
nyttja digitala verktyg i undervisningen:
■ Att det på varje skola finns en tydlig systematik för nyanställda
när det gäller att träda in pedagogiska digitala ekosystemen.
Nyanställda möter IKT-pedagog vid minst två tillfällen. Därefter
bokas möten efter behov.
Med syfte att skapa en digital agenda som har giltighet för förbundets
fortsatta utveckling kring digitalisering och undervisning:
■ Skolledningar involveras i revideringen av förbundets digitala
agenda. Genomförs hösten 2021.
Med syfte att skapa en ökad möjlighet att genom insamling av data
tätare kunna följa upp det systematiska kvalitetsarbetet:
■ IKT-pedagoger i samverkan med skolledning skapar en
kompetens och systematik kring att genomföra digital insamling
av data som underlag för analyser i skolans utvecklingsarbete.
I sammanställningen av digitalsamtal med rektorerna framkommer att
det är olika hur rektorer arbetar med förväntansbilderna som uttrycks i
digital agenda. Förslag på åtgärd är att IKT-pedagog tillsammans med
skolledning gå igenom resultatet i sammanställningen och se hur
respektive skolledning kan utveckla sitt arbete med
förväntansbilderna.
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Normer, värden och
inflytande
Mål
● Eleverna känner sig trygga i skolan. (Målet är nått när
medelvärdet på påståendet “Jag känner mig trygg i skolan” är högre än
genomsnittet i riket)
● Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska. Målet är
nått när andelen elever som svarar ja på frågan “Har du någon gång under
läsåret blivit utsatt för kränkning eller mobbning på din skola eller
APL/praktikplats?” minskar.
● Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. Målet är nått när
medelvärdet på påståendet “Min lärare ser till att det är studiero på
lektionerna” är högre än genomsnittet i riket
● Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. (Målet är
uppnått när medelvärdet på påståendet “I min skola respekterar vi varandras
olikheter” är högre än genomsnittet i riket)
● Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. Målet är nått när
medelvärdet på påståendet “På lektionerna är vi elever med och påverkar på
vilket sätt vi ska arbeta med olika arbetsuppgifter”, är högre än genomsnittet i
riket.
Syfte
● Att trivseln, respekten och likabehandlingen på skolan är en naturlig del som
ständigt värnas och förs dialog kring. Ingen elev eller personal ska utsättas
för kränkande behandling.
● Att öka elevernas medinflytande.
Aktivitet
● Pedagogiska helhetssynen
○ En stabil grund att stå på för att sedan kunna utveckla i det dagliga
arbetet i verksamheten.
○ Områden inom helhetssynen:
■

■
■
■
■
Axel Weüdelskolan
Norra Vägen 47
392 34 Kalmar

Målorientering - Förmåga att klargöra mål och kunskapskrav på ett
begripligt sätt för eleverna. Utmana elever att identifiera och förstå
varför en viss typ av aktiviteter initieras under lektionerna
Struktur - Samband mellan lektionsplanering och målen. Ge eleven
förmåga att överblicka kunskapsinhämtningen
Frågor - Variationen i sättet att ställa frågor, ge tid för elevsvar och
lärarrespons. Formativt arbetssätt.
Modellering - Undervisning i problemlösningsstrategier och
uppmuntran av elevernas egna försök att utveckla sådana strategier.
Tillämpning - Tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Använda
0480-45 18 00
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■

■

sådana övningar som start på nästa steg i undervisningen.
Lärandemiljö - Kommunikation lärare - elev, elev - elev. Studiero,
användande av regler. Organisering av klassrumsmiljö för att
maximera nivån på elevernas engagemang.
Bedömning - Användning av relevanta tekniker (prov, läxförhör,
redovisningar etc.) för att samla in data om elevernas kunskaper och
färdigheter, analys av dessa data (enskilt samt med kollegor) och
kommunikation med elever.

● Aktivt systematiskt kvalitetsarbete
○ Arbetslagsreflektioner kring målen minst 1ggr./månad
○ Skolledningen arbetar för att skapa resultatdialoger med arbetslagen
under 2 tillfällen per halvår.
○ Analys och dialog med Håj-representanterna
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Integration
Mål
● Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra
kurser ska öka.
Syfte
● Ge stöd runt eleverna och ett ökat utbud av sammanhållna utbildningar.
● Att trivseln, respekten och likabehandlingen på skolan är en naturlig del som
ständigt värnas och förs dialog kring. Ingen elev eller personal ska utsättas
för kränkande behandling.
Aktivitet
● Möjliggöra optimala kombinationer av SFI/Svenska som andraspråk,
orienteringskurser, grundskolekurser, gymnasiekurser, yrkeskurser och
språkpraktik i enlighet med kraven för den kommunala vuxenutbildningen.
● Kommunikation mellan de berörda verksamheterna vid övergångar mellan
olika undervisningsformer eller skolformer.
● Kommunikation och samverkan med externa aktörer för att få en tydlig
samordning kring individens studier, väg mot vidareutbildning/etablering på
arbetsmarknaden
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En skola på vetenskaplig
grund och beprövad
erfarenhet
Mål
● De Särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka
lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.
● Fortsätta satsningen på ett eget professionsprogram
● Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion,
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka
Syfte
● Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
○ Yrkesskickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna för att
eleverna ska nå goda resultat.
○ Att lärare under tiden utvecklar sin vetenskapliga kompetens ger en en
gedigen profession som tillsammans med skolledningen definierar
strategier för en lyckad kunskapsutveckling.
Aktivitet
● Anställa legitimerade lärare
● SYL är en viktig part i skolans utveckling och omvärldsbevakning. En motor i
skolans förankring i vetenskapen och den beprövade erfarenheten.
● Lärare ska tillsammans ta del av och föra dialog kring relevanta styrdokument
och kommande förändringar.
● Lärare ska tillsammans ta del av forskning och nya rön samt implementera
det i undervisningen.
● Pedagogiska helhetssynen
○ En stabil grund att stå på för att sedan kunna utveckla i det dagliga
arbetet i verksamheten.
○ Områden inom helhetssynen:
■

■
■
■
Axel Weüdelskolan
Norra Vägen 47
392 34 Kalmar

Målorientering - Förmåga att klargöra mål och kunskapskrav på ett
begripligt sätt för eleverna. Utmana elever att identifiera och förstå
varför en viss typ av aktiviteter initieras under lektionerna
Struktur - Samband mellan lektionsplanering och målen. Ge eleven
förmåga att överblicka kunskapsinhämtningen
Frågor - Variationen i sättet att ställa frågor, ge tid för elevsvar och
lärarrespons. Formativt arbetssätt.
Modellering - Undervisning i problemlösningsstrategier och
uppmuntran av elevernas egna försök att utveckla sådana strategier.
0480-45 18 00
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■
■

■

Tillämpning - Tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Använda
sådana övningar som start på nästa steg i undervisningen.
Lärandemiljö - Kommunikation lärare - elev, elev - elev. Studiero,
användande av regler. Organisering av klassrumsmiljö för att
maximera nivån på elevernas engagemang.
Bedömning - Användning av relevanta tekniker (prov, läxförhör,
redovisningar etc.) för att samla in data om elevernas kunskaper och
färdigheter, analys av dessa data (enskilt samt med kollegor) och
kommunikation med elever.

● Aktivt systematiskt kvalitetsarbete
○ Arbetslagsreflektioner kring målen minst 1ggr./månad
○ Skolledningen arbetar för att skapa resultatdialoger med arbetslagen
under 2 tillfällen per halvår.
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Specifika prioriteringar
och satsningar
Mål
● Under 2021 kommer förbundet fortsätta med specifika
prioriteringar och satsningar inom vissa områden som bedöms som
särskilt viktiga
Områden
● Integration - Förbundet fortsätter satsningen med att anställa fler
språkstödjare. Förbundet kommer även att ingå i projektet BIU Online 2.0
vars ambition är att utveckla en nationell studiehandledning på modersmål.
Syftet är att finna former för att samverka för att öka tillgängligheten och
individanpassningen för eleverna, öka det geografiska oberoendet och att
bygga upp en struktur som ökar elevernas måluppfyllelse. För att möta än fler
elever i undervisningen med annat modersmål än svenska önskar
Kalmarsunds gymnasieförbund säkra tillgången till inlästa läromedel på flera
olika språk via det digitala verktyget Begreppa, f.d. Studiestöd på
modersmål. Satsningen på sfi-undervisningen med att koppla
språkutvecklingen till olika arbetsplatser fortsätter år 2021. Syftet med
satsningen är att deltagarna ska nå en högre måluppfyllelse i svenska språket
och samtidigt lättare etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen
ska inte bara stärka den enskilda individen och ge människor en andra
chans. Den ska också vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda
kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta
de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett
inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det
ställer också krav på att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i
befintlig forskning.
● Verksamhetsutvecklingsfond (VUF) - Det är viktigt att verksamheten
fortsätter utvecklas genom initiativ från olika medarbetare och
personalgrupper inom den egna organisationen. Förbundet 28. Älska det du
gör! kommer därför att fortsätta stödja bra och för verksamheten angelägna
idéer och förslag genom den så kallade verksamhetsutvecklingsonden.
Avsättningen av medel till en verksamhetsutvecklingsfond (VUF) skall ge
Kalmarsunds Gymnasieförbund en positiv ”växtimpuls” med syfte att
utveckla enheterna och dess verksamhet utifrån de prioriterade
verksamhetsmål som gäller för läsåret. Under 2021 kommer projekt inom
ANDTS att särskilt prioriteras inom VUF. Projekten ska innehålla aktiviteter
som har till mål en skola fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och
spelmissbruk. Aktiviteter nära eleverna direkt i undervisningen med syfte att
Axel Weüdelskolan
Norra Vägen 47
392 34 Kalmar
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ge eleverna kännedom om ANDTS påverkan på individen och vilka resurser
skolan och övriga samhället kan erbjuda om de är oroliga för sig själva eller
andra kommer att prioriteras.
●

Personalutveckling - Skolforskare har visat att en av de faktorer som har
störst betydelse för om en skola lyckas bra i förhållande till förutsättningarna
är ledarskapet. Det ställs nu extremt höga krav på detta område då
skolledaruppdraget i sig är komplext med många utmaningar. Det krävs
återkommande målinriktade dialoger och diskussioner på lokal nivå samt
utbildning kopplat till styrkedjan och elevernas kunskapsutveckling för att nå
än bättre resultat. Inför verksamhetsåret 2021 prioriterar Kalmarsunds
gymnasieförbund en skolledarutbildning med innehåll att leda utvecklingsoch förändringsarbete i organisationer. Förbundets egen leg.
psykolog/psykoterapeut håller i den interna OBM utbildning. OBM,
(Organizational Behavior Management), är evidensbaserad kunskap om
beteenden och vad som styr och påverkar dem specifikt i organisationer.
OBM är ett samlingsbegrepp för organisations- och ledarutveckling som
baseras på forskning om mänskligt beteende och inlärning. Inom OBM
traditionen läggs stor vikt vid analys av kontexten inom vilket ett beteende
sker för att förstå dess funktion istället för att värdera vem som gjort rätt och
vem som gjort fel. Det innebär att en naturligt god värdegrund skapas i
organisationen eftersom förklaringar till utmaningar i första hand söks i
situationen och inte i egenskaper individer kan anses ha. På så sätt blir
förändringar skräddarsydda och kunskapen om förändringsledning kvar i
organisationen efter avslutad utbildning. OBM inkluderar och involverar alla i
implementeringen, inte bara ledarna. Utbildningen går ut på att varje
kursdeltagare lär sig att definiera nyckelbeteenden, sätta prioriterade mål
som är mätbara, kartlägga hinder och utforma förstärkningsplaner på kortoch lång sikt. Lärare måste ges utökade möjligheter att utvecklas inom sin
profession. Därför är det av vikt att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter
att driva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete i framkant genom
att fortsätta med det lokala professionsprogrammet. Programmets syfte är att
stärka, fördjupa och bredda förbundets professionella kunskap utifrån
vetenskaplig grund som i sin tur leder till att ökad måluppfyllelse för
gymnasieförbundets elever.

● SKUA - Vikten av att lärare undervisar med språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt lyfts ofta fram som framgångsfaktor för att fler elever ska nå
skolframgång1. Nyanlända och flerspråkiga elever har en dubbel utmaning i
skolan; att samtidigt lära sig svenska som sitt andraspråk och lära sig ämnen
på andraspråket. För att stödja eleverna i denna enorma utmaning behöver
alla lärare arbeta med både ämnet och språket i ämnet, dvs arbeta språkoch kunskapsutvecklande – vilket även gynnar elever med svenska som
modersmål. Via NC2 erbjuder vi utbildning av ytterligare SKUA-utvecklare,
dvs av huvudmannen utvalda lärare som kommer att få, mandat att i
samverkan med ledningen initiera, utforma, genomföra och utvärdera
1
2

Gibbons, Pauline (2013)
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
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huvudmannens framtida kompetenshöjande insatser kring SKUA inom
vuxenutbildningen.
● Lärarcoacher - Framgångsrika skolor har ett gemensamt förhållningssätt där
man sätter eleven i centrum och arbetar kontinuerligt med att utveckla
undervisningen3. Ett beprövat arbetssätt är att använda sig av lärarcoacher
som katalysatorer i det fortlöpande utvecklingsarbetet. Lärarcoacher inom
Kalmarsunds gymnasieförbund är tänkta att verka skolövergripande inom
förbundet i syfte att utveckla undervisning och lärares förhållningssätt som i
sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse hos förbundets elever.
Utvecklingsarbetet är tänkt att ha fokus på att hitta sätt att planera
undervisning som fungerar för alla elever. Arbetet kan också handla om att
öka elevernas motivation till kunskapsinhämtning eller hur man kan göra för
att få eleverna mer aktiva i lärprocesserna. Lärarcoacherna ska erbjuda
möjligheterna till fördjupade samtal med analys och reflektion som utgår från
den enskilde lärarens undervisning. Lärarcoachernas roll är således att initiera
samtal utifrån konkreta lektionssituationer med fokus på olika pedagogiska
utmaningar.
● Arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och hela tiden. Arbetet ska leda
till att elever känner sig trygga och får vara som de vill vara. Värdegrund är
inte en särskild fråga, utan ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs
i skolan. Skolans värdegrund innebär människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och
solidaritet mellan människor. Under läsåret 21/22 gör gymnasieförbundet en
satsning på att implementera MVP (Mentors in Violence Prevention). MVP är
ett program som inte är till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar
om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar.
MVP är ett program anpassat till skolan för att minska våld bland unga. Med
våld menas i MVP både sexualiserat, psykiskt, fysiskt och verbalt våld. I
skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ryms dessa
våldsformer i begreppen kränkande behandling, trakasserier och sexuella
trakasserier. Satsningen innebär att med hjälp av organisationen MÄN utbilda
personal som i sin tur kan utbilda vidare och på så sätt får skolorna en
generell och bred kunskap om MVP som kan praktiseras med eleverna.
● Praktiknära forskning inom vuxenutbildningen - Utbildning inom komvux
är organiserad utifrån anpassningar till enskilda vuxenelevers praktiska
behov, att studera på deltid eller från hemmet på kvällar och helger samt på
grund av olika livsomständigheter. Men den individanpassade undervisning
bör utvecklas så att den möter denna elevgrupps särskilda behov och
förutsättningar. Ett sätt kan vara att skapa metoder och arbetssätt som kan
möta vuxenelevers olikhet i form av förutsättningar för lärande och behov i
undervisningen. Under 2021 kommer förbundet att fortsätta satsningen på att
i nära samarbete med forskningen utveckla metoder och arbetssätt som
ännu bättre stödjer vuxenelevernas lärande.
3

Arenius & Isakson 2017
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● ANDTS - För att stödja skolornas ökade insatser för att genomföra
förbundets ANDTS policy avsätter direktionen riktade medel för inrättande av
ANDTS-coacher (delar av tjänster hos befintlig personal) på
gymnasieskolorna. Coachernas uppgift ska vara att arbeta skolövergripande
med ANDTS och i samverkan med andra aktörer (t.ex.
medlemskommunernas socialtjänst, polis, regionen) verka för ökad
måluppfyllelse. Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen anpassa sina
aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra insatser
utifrån gällande ANDTS policy.
● Yrkesprogrammens attraktion - Det finns ett stort behov av arbetskraft
inom många yrken kopplade till yrkesprogram på gymnasieskolan. Förbundet
kommer att under 2021 utveckla informations- och marknadsföringsinsatser
för några yrkesprogram som ska rikta sig mot elever, föräldrar och studieoch yrkesvägledare på grundskolan. Syftet är att lyfta fram fördelarna med
dessa program, belysa de nio vanligaste myterna, fördomarna och
missförstånden om gymnasievalet samt öka attraktionskraften hos några av
de yrkesprogram där det finns ett behov på arbetsmarknaden. En avgörande
faktor för att lyckas är att komma in tidigt i elevernas valprocess. Arbetet görs
i samverkan med olika aktörer exempelvis företrädare för aktuella branscher
och andra med goda insikter i arbetsmarknaden i regionen.
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Trivselenkät
Genomförs under verksamhetsåret med eleverna med stöd av
undervisande personal.

Under utvärderingstillfällen får arbetslagen i uppdrag att analysera resultaten och
med följande utgångspunkter:
● Titta särskilt på de frågor med lägre medeltal.
● På vilket sätt kan vi jobba för att tillsammans nå ett ännu bättre resultat?
● Förslag på åtgärder.
Dessutom så tas trivselenkätens resultat upp i följande forum:
● SHT-teamet (Håjjarna bjuds in)
● Studeranderåden
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