Kartläggningsrapport
Sunnerbogymnasiet ht 2015

PRIO

Kartläggningsrapport
Syfte och innehåll
Utvecklingsarbetet PRIO syftar till att stötta skolor att kartlägga sina
utvecklingsbehov för att därefter ta fram och införa nya arbetsmetoder som
stärker undervisningskvaliteten och i förlängningen elevernas kunskapsresultat
I detta dokument beskrivs Sunnerbogymnasiets verksamhetsprocesser utifrån
den kartläggning som genomfördes under hösten 2015. De delar som lyfts fram i
det här materialet ger inte en helhetsbild, utan ett urval, av verksamhetens
processer baserat på vilka som inledningsvis har bedömts kunna utvecklas.

Innehåll

Skolkartläggningen är baserad på 100 intervjuer,
12 mötesobservationer och tidslogg av 76 medarbetare
Intervjuer

Mötes- och övriga observationer

Studieförberedande

34

Yrkesförberedande

44

SFI/ VUX

Skolledning och övriga

APT

3

VHT

4

6

Ämnesträff

3

16

Övriga

2

100 intervjuer

12 mötesobservationer,
totalt 770 min

Annan data som kartläggningen baseras på

▪
▪
▪

Tidslogg ifylld och inlämnad av 76 lärare
Enkätundersökning besvarad av 76 anställda
Data på mötesscheman, personal, resultatdata, handlingsplaner etc inskickad av skolledningen

KÄLLA: Tidslogg Aspudden

Sunnerboymnasiets organisation 2015
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Beskrivning 2015
Ungdomsgymnasiet:
827 elever är inskrivna
Därav går 122 elever på skolans största program IM (15 % av eleverna)
och 8 elever på gymnasiesär
Program: Skolan har 13 nationella program + IM.
Det finns sammanlagt inom alla programmen 27 olika inriktningar.
Examen: VT 2014 slutade 272 elever och av dessa fick 213 (78 %) examen.
Antal gymnasiekurser: Under ett läsår ges 286 olika kurser på gymnasienivå

Vuxenstuderande:
Vux: 241 elever

SFI: 226 elever

Särvux: 19 elever

Anställda
Skolledare: 1 gymnasiechef tillika rektor och 3 rektorer
Lärare: 98 tjänster fördelat på 106 anställda
Nedanstående är antal personer, ej antal heltidstjänster
Administrativ personal: 10
Skolhälsovård, syv och spec ped: 11
Lokalvård: 10
Cafeteria: 3
Vaktmästare: 2
Bibliotek: 3
Elevpeng: 100 400 kr/elev, snittkostnad / elev

Summa : 486 elever

Innehåll

Samlade resultat

Höga resultat

Sammanfattande bild från kartläggning av Sunnerbogymnasiet
Kartläggningen av Sunnerbogymnasiet visar en verksamhet
med många styrkor

▪

Undervisningsplaneringen sköts till största delen av enskilda lärare och det organiserade
utbytet av lektionsupplägg, examinationsmetoder och övergripande planeringar sker när
det finns behov och det finns möjlighet.

▪
▪

Informationen på skolan beskrivs som bra, dels genom lärportalen och dels på APT.

▪

Elevvårdsprocesser framstår som välfungerande genom att en ny process med
”snabba EHT:er” är framtagen.

▪

Grundläggande ledningsfunktioner som medarbetarsamtal, budget, inköp och
schemaläggning beskrivs av personalen som välfungerande

▪

Det finns höga förväntningar på elever och personal och klimatet på skolan beskrivs nu
som öppet samt att man har stort stöd från varandra som kollegor.

Personalsammansättningen är bra och kombinationen av yrkesgrupper är väl
sammansatt. Kompetens, engagemang och professionalitet lyfts fram som styrkor på
skolan.

Låga resultat

Allmänt om kartläggningens resultat

Skillnader högskoleförberedande och yrkesprogram
Överlag var svaren från högskoleförberedande och yrkesprogram relativt likvärdiga, de
skillnader som märktes var:

▪Undervisningsplaneringen:
▪Karaktärsämneslärarna på yrkesförberedande arbetar mer gemensamt med
övergripande planering, lektionsplaneringar och diskuterade både lektioner och elever mer
med kollegor. Till stor del beroende på att de har gemensamma arbetsrum och
gemensamma klassrum/verkstäder. De har också i stor utsträckning samma elevgrupper
inom programmen.

▪Styrning/ledning
▪Yrkesprogrammen var överlag mer nöjd med exempelvis medarbetarsamtal och
ledningens arbete. De upplevde också större delaktighet i styrning och beslutandeprocess
av sin verksamhet.

Sammanfattande bild från kartläggning av Sunnerbogymnasiet
.

I kartläggningen har ett antal utvecklingsområden identifierats och analyserats

1. Skolans mål och prioriteringar är inte kända av all personal och upplevs som otydliga.
Uppföljning och återkoppling till medarbetarna av uppsatta mål sker för sällan.
2. Coachning och handledning saknar tydlig struktur och är ännu ej inkluderad i
ordinarie verksamhet
3. Resultatuppföljningen kan utvecklas för att i större utsträckning utvärdera vilka
undervisningsupplägg och metoder som varit mer eller mindre framgångsrika
4. Utvecklingen av personalen kan ökas och då särskilt fortbildningen som beskrivs som
alltför övergripande och inte tillför mycket till att utveckla undervisningen. Ämnesdidaktisk
fortbildning efterfrågas.
5. Mötesstrukturen är i grunden väl genomtänkt och beskrivs av personalen som effektiv till
stor del men att utkomsten av vissa möten inte är konstruktiv samt att det är många
inplanerade möten vilket medför att möjligheten till samarbete mellan kollegor minskar.
6. Det finns inga tydliga processer och rutiner för vikarieanskaffning, nyanställda samt
mentorskap.
7. Överlämningar från grundskola och gymnasiet har ojämn kvalitet. Det överlämnas i
princip ingen information om elever från annan kommun eller från friskolor. Mellan
årskurser förekommer sällan överlämning tillfredställande.

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
1. Skolans mål och prioriteringar är inte kända av all personal och upplevs som otydliga.
Uppföljning och återkoppling till medarbetarna av uppsatta mål sker för sällan.
” Vi har ofta bra
diskussioner i
arbetslaget men
vad tar det vägen
sen? ”

Jag känner till skolans mål/åtaganden

Alla

Yrkesgrupp 3 Antal

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

70 Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
28 Ämneslärare
42
38%
57%
24%
57%
43%
64%
4%
0%
7%
3%
0%
5%

”Till stor del, i
stora drag.”

” Det behöver
vara mer
konkreta mål inte bara
värdeord ”

Skolan följer upp och återkopplar sina övergripande
mål och åtaganden

Alla

Yrkesgrupp 3

varje vecka
varje månad
varje termin
varje år
mer sällan

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

1%
22%
49%
28%
1%

Nej, ibland på
pappret med
utvärderingar, men
ingen återkoppling
från ledningen

0%
21%
46%
29%
4%

2%
21%
50%
26%
0%

”Nej, det är väl
respekt,
framtidstro och
kunskap?”

”Det är väl hjulet
vi jobbat med?”
” Det är mycket möten som tar
upp samma saker. Sedan
rapporterar vi in men vi får ingen
återkoppling på det vi skickar till
skolledningen ”
”Målen är kända,
men används ej i
det dagliga arbetet.”

” Det är svårt att
se långsiktighet
i olika frågor ”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
2. Coachning och handledning saknar tydlig struktur
och är ännu ej inkluderat i ordinarie verksamhet
Hur ofta diskuterar och planerar du lektioner eller specifika
undervisningsmoment gemensamt med andra lärare?

Alla

Yrkesgrupp 3

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

36%
35%
16%
7%
7%

varje dag
varje vecka
varje månad
varje termin
mer sällan

54%
29%
4%
0%
14%

24%
38%
24%
12%
2%

Man bollar bara
nu, hinner inte
göra mycket
gemensamt,

” Inom
mattelyftet
finns det till
viss del ”

” Tidigare
jobbade vi med
Learning
Studies men vi
kom aldrig till
det praktiska ”

Hur ofta visar du upp dina bästa lektionsupplägg för kollegor?

Alla

Yrkesgrupp 3

aldrig
1-2 gånger per år
flera gånger per termin
varje månad
varje vecka

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

13%
26%

18%
14%

10%
33%

33%
12%
17%

32%
11%
25%

33%
12%
12%

Sker i
arbetsrummet med
ämneskollegor.

När fick du senast feedback på en lektion du hållit av en vuxen?

Alla

Yrkesgrupp 3

den här veckan
den här månaden
senaste halvåret
mer än 6 mån sedan
mer sällan
vet ej

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

16%
23%
17%
9%
20%
16%

25%
14%
14%
4%
29%
14%

10%
29%
19%
12%
14%
17%

”Det finns en
kultur av
stängda dörrar”

” Det skulle behövas,
upplevs väldigt positivt när
man kan. Det är viktigt att vi
får tillfällen att delge
varandra, men vi måste ha
tid för det ”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
3. Resultatuppföljningen kan utvecklas för att i större utsträckning utvärdera vilka
undervisningsupplägg och metoder som varit mer eller mindre framgångsrika

Hur ofta använder du systematiskt resultaten från prov, läxförhör
och resultatuppföljning för att utvärdera vad i din undervisning
som måste förbättras eller utvecklas?

Alla

Yrkesgrupp 3

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

28%
43%
22%
1%
7%

varje vecka
varje månad
varje termin
varje läsår
mer sällan

18%
43%
32%
4%
4%

33%
43%
14%
0%
10%

Arbetssätt och metoder utvärderas och förbättras
regelbundet gemensamt.

Alla

Yrkesgrupp 3

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

” Finns inget samlat, vill
man veta något går man till
elevens mentor. Det kan ta
tid innan man vet allt man
behöver veta ”

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

10%
59%
17%
14%

14%
61%
25%
0%

” Har ingen
aning om var
resultaten tar
vägen ”

7%
57%
12%
24%

” Som mentor
kan jag se alla
elevers resultat i
alla ämnen ”

” Finns bara
den egna
statistiken vi
gör ”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
4. Utvecklingen av personalen kan ökas och då särskilt fortbildningen som beskrivs
som alltför övergripande och inte tillför mycket till att utveckla undervisningen.
Ämnesdidaktisk fortbildning efterfrågas.
Fortbildning fungerar väl på skolan och är kopplad
till mina utvecklingsbehov

Alla

Yrkesgrupp 3

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

4%
43%
36%
17%

instämmer helt
instämmer delvis
instämmer inte alls
vet ej

7%
46%
36%
11%

2%
40%
36%
21%

Jag har haft direkt användning i min undervisning av
den fortbildning som jag har gått det senaste året

Alla

Yrkesgrupp 3

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

19%
38%
26%
19%

21%
32%
29%
18%

” Vilken fortbildning?!
Har inte fått
ämnesfortbildning
på jättelänge ”

17%
40%
24%
19%

” Man måste få
input, inte bara
ge ut ”

”Skitdåligt – de
kommunövergripande
är inte bra.”

” Fråga
lärare vad
det finns för
behov ”

” Idag är det bara
övergripande
fortbildningar ”

” Hittar man något går det
ofta att ordna men det får
inte kosta något. ”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
5. Mötesstrukturen är i grunden väl genomtänkt och beskrivs av personalen som
effektiv till stor del men att utkomsten av vissa möten inte är konstruktiv samt att det
är många inplanerade möten vilket medför att möjligheten till samarbete mellan
kollegor minskar.
Skolan har en bra mötesstruktur.

Alla

Yrkesgrupp 3

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

23%
58%
17%
3%

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

25%
54%
21%
0%

21%
60%
14%
5%

” APT: Vad vill
Skolledningen? Ha dialog
eller informera? ”

” Bra, men det är
mycket som ska in
på mötet. ”

Alla skolans möten är tidseffektiva och har ett
tydligt syfte.

Alla

Yrkesgrupp 3

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

13%
61%
25%
3%

21%
54%
25%
0%

7%
64%
24%
5%

” Det har
blivit fler
möten ”

” Effektivt och trevligt,
vi är lydiga och
diskuterar det
skolledningen vill ha
in. Fika är viktigt! ”

” Det har blivit bättre på vht,
vi har en mötesmall. ”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
6. Det finns inga tydliga processer och rutiner för vikarieanskaffning.

Vi har väl fungerande rutiner för tillsättning av vikarier

Alla

Yrkesgrupp 3

Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Vet ej

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

1%
25%
51%
25%

4%
11%
64%
21%

”Vi har ett eget
system där en lärare
är ansvarig för att
skaffa vikarie. Det
finns en lista man kan
ringa efter”

0%
33%
40%
26%

”Vet inte, har inte
fått information om
detta…”

”Byter lektioner
med kollegor,
vid längre
period
kontaktar man
rektor.”

”Vet intehar inte fått
nån info om
detta”

” Meddelar Jane.
Vet inte vem som
fixar vikarie ”

” Pratar med en kollega byter lektioner, täcker för
varandra - det finns inget
system ”

”Antar att jag ringer min chef
och att lektionerna ställs in.”
”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
6. Det finns inga tydliga processer och rutiner för nyanställda samt mentorskap.
Finns det mentorer för nyanställda? Hur fungerar det?

” Nej, det finns inga
rutiner. ”
” Det är katastrof! ”

” Blev ” avlämpad
” hos en kollega
som var väldigt
trevlig men inte
hade tid ”

” Introduktionen måste
vara mer professionellinlogg, dator, arbetsplats
måste vara ordnat när
man kommer som ny ”

”Vet inte”
”Har hört att det
ska finnas men i
praktiken fungerar
det inte. Det blir
rumskollegorna
som hjälper till”

” Vissa strukturer och viss
information är bara kända
av lärare som jobbat här
lääääänge. ”
” Som nyanställd
får man söka
information, det
behövs en
checklista ”

” Det har pratats om det i
alla år , tror att det ligger
på ämnesansvarig ”

Utvecklingsområden som har identifierats och analyserats
7. Mottagnings- och överlämningsrutiner för elever.
- Väldig blandat resultat
I vår skola har vi utarbetade och väl fungerande metoder
vid överlämning och mottagande av nya elever.

Alla

Yrkesgrupp 3

instämmer helt
instämmer delvis
instämmer inte alls
vet ej

”Väldigt olika, ibland är den
lämnade infon väldigt
knapphändig och man får
bara info om några få
elever i gruppen”

Yrkeslärare/karaktärsämneslärare
Ämneslärare

12%
58%
25%
7%

14%
50%
29%
7%

”Lite stressat, hade
varit bättre om det
först kommit skriftligt
och sedan att spec
ped hade informerat”

10%
62%
21%
7%

”Nyinflyttade/anlända
bara dyker upp i
klasser, det fungerar
inte alls.”

”Fungerar dåligt. Ingen
information. Borde finnas skriftligt
hur man ska agera med de elever
som har särkskilda behöv.

”Kurator gjorde
överlämning på en VHT”

”Siw och syv
har info”

”Har inte varit
någon
överlämning i år”

”Alla som undervisar borde få
klassinformation, inte bara de
som är med i arbetslaget.”

”Blir ofta missar i åk 2
och 3, då är det
mentor som är
ansvarig för att de
”nya” undervisande
lärarna ska få
informationen.”

”Kort information i början av
ettan, om det finns någon
information. Det är svårt när
man har många klasser,
speciellt med nya systemet
när spec ped går till
programlaget”

Mötestiden ( total observerad tid: 770 minuter )

ca antal minuter

Planering, uppföljning
Information
Arbetsmiljö
Organisation
Fortbildning
Småprat, vänta på sena deltagare
Elever
Ekonomi

194
169
103
87
83
59
45
29

avrundat till %

25%
22%
13%
11%
11%
7%
6%
4%

Gymnasiet: totala arbetstiden under mätperioden, 45-timmarsvecka

45

18

3

24

2

1

1

9
5
_

C4.Gymnasiet: Planeringstiden, uppdelning

9

3

4

1

0

Exempel på förbättringar på skolan
Exempel från kartläggning

Samarbete

Organisation

▪
▪
▪
▪
▪

Infärgning mellan karaktär och kärnämne
Vi har mycket stängda klassrum
Ta del av elevhälsans kompetenser
Mellan ämnen och program
Få mer tid att jobba mer tematiskt

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur tar vi hand om de duktiga eleverna?
Många blandgrupper bl a i moderna språk (flera steg i samma grupp)
För många fokusområden igång samtidigt
Få förfoga mer över vår egen tid på program och i ämnen
Möten med tydliga syften (inte dubbelarbete).
Bilda en grupp som tar hand om visionsarbetet- alla behöver inte göra allt!

▪

Vi behöver få en ”vi-känsla”. Vi behöver göra saker ihop så man hittar nya kollegor som
man kan samarbeta med.

▪
▪
▪
▪

Föreläsningar behöver i vissa fall förberedas och sedan följas upp.
Vi kan ta tillvara den kunskap som finns här.
Första veckan på hösten: låt oss jobba med vårt eget. Välj rätt forbildningstillfälle!
Fråga pedagogerna vilken fortbildning som behövs. Låt varje ämne och/ eller program
lista vad som behövs.
Att bara sätta igång saker som verkligen behövs och som följs upp.

Trivsel

Fortbildning

▪
Källa: Intervjuer

24

Innehåll

I nästa fas kommer nya arbetssätt och verktyg arbetas fram
inom fem olika prioriterade områden
Arbetsmetod
Utvecklingsområde

Exempel på frågor att besvara

▪

• På vilka områden vill vi bli stöttade i vår
utveckling som lärare?
•Vem vill vi få coachning/handledning ifrån?
•Hur kan vi göra coachning och handledning
till en del av ordinarie arbetssätt?

▪

•Vilka mål anser du finns på skolan idag?
•Vilka av dessa behöver prioriteras?
•Hur vet vi att vi är på väg eller når målen?
•Vilket arbetssätt ska vi ha kring området?

Fortbildning

▪

•Vilka rutiner om fortbildningsinsatser finns idag?
•Hur kan vi koppla fortbildning till vår undervisning ?
•Vilka metoder använder vi eller ska vi använda för att veta vilken
fortbildning som behövs?
•Hur ska omfattningen för fortbildningen vara på Sunnerbogymnasiet?
• När bör fortbildning förläggas tidsmässigt?

Intro
nyanställda/
mentorer

▪

Coachning/
handledning

Mål och
prioriteringar

Överlämningar

▪

•Vilka rutiner behöver införas?
•Vem har ansvaret att de görs ?

•Vilka rutiner behöver införas?
•Vem har ansvaret att de görs ?

Arbetsgrupper

Skolledning

Tidpunkter för arbetsgrupperna för gemensam planering
Möte 1
7 januari
Alla tre grupper

Reflektion
och
test inom
arbetsgrupp

Beskrivning:

▪ Genomgång av ▪ Pröva och
syfte och
process i
arbetsgrupperna

diskutera
metoder som
arbetsgrupper
tagit fram.

Möte 2

Reflektion
och
test med
kollegor

1 februari
eller
8 februari

▪ Framtagande ▪ Diskutera
av första
förslag på
slutprodukter
för samtliga
områden

framtaget
pilotförslag
inom gruppen
och eventuellt
med andra
kollegor

Slutprodukt:

▪ Första förslag på
slutprodukter

Möte 3

Pilot/
test

7 mars
eller
14 mars

▪ Förfina alla

Workshop 2
4 april
och
7 april

▪ Utvärdera

dimensioner
efter ytterligare
reflektion och
eventuella test

och förfina
metoder och
arbetssätt

▪ Förbered
presentation till
workshop

▪ Helhetsförslag
att förankra
med skolledning

▪ Presentation till

▪

Arbetsmetod
att
implementera
på hela skolan

Presentation
av gruppernas
arbete

workshop

När:

Torsdag 7/1
Två timmar
per grupp

Grupp A och B
Måndag 1/2, 15.40-17.00
Grupp C
Måndag 8/2, 15.40-17.00

Grupp A och B
Måndag 7/2, 15.40-17.00
Grupp C
Måndag 15/3,15.40-17.00

Alla grupper
4 och 7 april

15.40-17.00

Måndagens workshop
30 november 15.40-17.00 i matsalen

•
•
•
•

Förtäring
Kort genomgång av de tre arbetsområdena
Workshop med frågeställningar på arbetsområdena
Val av arbetsområde man vill arbeta med fortsättningsvis

