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Rektorn har ordet 

Läsåret 15/16 har varit unikt. Aldrig tidigare har vi haft en sådan tillströmning av elever under 

pågående läsår. I vår planering inför läsåret hade vi en organisation med fem klasser inom IM-språk. 

Vid läsårets slut var siffran tio klasser.  

Tack vare ett skickligt arbete av Introduktionsprogrammens programrektor, studie- och 

yrkesvägledare, våra administratörer, schemaläggare och planeringschef så lyckades vi rekrytera 

lärare, skriva in elever och starta nya klasser löpande under hösten, med minimala väntetider för 

våra nyanlända elever. Här fungerade Ullvis organisation och personal på ett fantastiskt sätt. 

Annars är det en del otrevliga händelser som sticker ut under året. Under kort tid hade vi i höstas ett 

antal anlagda bränder på Ullvi vilka tog mycket kraft och tid för alla på Ullvi och krävde en stor 

intern informationsinsats på skolan, inte minst från vår elevhälsa, för att lugna stämningen och få 

eleverna att åter koncentrera sig på sina studier. Bränderna är polisiärt uppklarade även om ingen 

dömts i domstol.  

Två andra otrevliga händelser har också stört arbetsron på skolan. Två inbrott där personer den 

senaste gången tog sig ända in i vårt arkiv och bröt upp kassaskåp och försökte stjäla främst datorer, 

förutom kontanter. Genom snabbt ingripande av vaktbolag och polis så togs tjuvarna på bar gärning 

och sitter nu häktade i väntan på rättegång. 

Dessa händelser, med all den tid och kraft som de kräver och den otrygghet de skapar, är i mina 

ögon tydliga tecken på att något behöver göras åt det inre och yttre skyddet på Ullvigymnasiet. Inte 

minst i samband med bränderna så efterlyste eleverna kameraövervakning för sin egen trygghets 

skull. Så installation av ett system för kameraövervakning både inomhus och i närområdet utomhus 

skulle definitivt öka tryggheten och minska risken för inbrott och skadegörelse. 

Skolinspektionens besök, återcertifieringen av Teknikcollege Västra Mälardalen, certifiering av El- 

och energiprogrammets robotcell. Nu har el-automation en utrustning i toppklass. Tre datorstyrda 

fräsar köpta från Göransonska skolan i Sandviken står nu på plats inför kommande läsår. Se där 

några positiva inslag under året. 

Samarbetet med Kompetenscenter har fortsatt under året och vi har utbildat tre vux-elever på 

Industritekniska programmet. Samtliga fick jobb under utbildningens sista fas. Samma sak med de 

elever som blev klara från Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Vi tar emot nya vux-elever till 

hösten. 

Ökad rörlighet på lärarsidan har gett skolledningen mycket arbete med rekryteringar under våren. 

Blir förmodligen vardag i fortsättningen med ökad brist på legitimerade lärare. 

För övrigt har vår personal och våra elever genomfört ett mycket bra läsår, även om betygssnittet 

blev något lägre detta år.  

Avslutningsvis vill jag tacka för mig efter drygt fyrtio år i skolans tjänst i Köping och önska Ullvi 

och min efterträdare och övrig personal många framgångsrika år. 

Arne Larsson 
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Fakta om Ullvigymnasiet 

14 nationella program 

Antal elever vid läsårets slut 10 juni 

 

Åk 1 291 elever 

Åk 2 259 elever 

Åk 3 250 elever 

IM (inkl. IM-språk) 163 elever 

Totalt 963 elever 

 

Organisation 

 

Rektor 1 

Programrektorer 4 

Planeringschef 1 

Schemaläggare 1 

Administration 5 

Elevhälsa 10 

Studie- och yrkesvägledare 4 

Vaktmästare  2 

IT-tekniker 1 

Bibliotekarie 1 

Biblioteksassistent 1 

Personal i elevuppehållsrum  3 

Husmor (RIG, halvtid) 1 

Lärare 130 (dock ej alla på heltid) 

Elevassistenter 3 

Totalt 165 personer 
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Kunskaper 

 

Mål i skolplan 
 

Gymnasieprogrammen ska ge kunskaper och färdigheter för arbetslivet eller fortsatt 
utbildning på högskola och universitet 
 

 

Betygsfördelning 

Examensbevis inklusive studiebevis - Genomsnittligt betygsvärde för Ullvigymnasiets program 
fördelat på kön och totalt 

Pojkar F E D C B A Totalt Antal elever Medelpoäng 

BA3 59 297 170 90 44 22 682 30 11,2 

BF3 7 43 8 4     62 2 9,5 

EE3 9 130 140 93 40 25 437 16 12,9 

EK3 3 88 35 52 24 24 226 8 13,3 

ES3 1 6 5 11 3 4 30 1 14,0 

FT3 14 160 50 48 28 9 309 16 11,7 

HA3 1 38 15 2 1   57 2 10,8 

IN3 7 42 7 15 6   77 3 10,9 

NA3   35 36 26 25 29 151 6 14,6 

RL3 7 29 14 10 9 4 73 3 11,7 

SA3 19 131 53 70 44 26 343 12 12,6 

TE3 3 68 57 70 50 61 309 11 14,7 

VF3 2 82 76 72 28 6 266 10 13,0 

VGT3 10 88 40 29 21 25 213 8 12,6 

VO3                   

SUMMA 142 1237 706 592 323 235 3235 128 12,5 

 
Flickor F E D C B A Totalt Antal elever Medelpoäng 

BA3   8 9 5 1   23 1 12,4 

BF3 22 181 119 136 47 30 535 19 12,6 

EE3             0     

EK3 1 104 90 143 89 94 521 19 14,9 

ES3 3 30 16 16 20 24 109 4 14,4 

FT3 1 26 11 9 11 1 59 3 12,6 

HA3   31 33 77 27 7 175 6 14,2 

IN3                   

NA3 12 81 57 88 71 45 354 14 14,1 

RL3 5 71 38 36 40 16 206 8 13,3 

SA3 12 111 93 152 106 97 571 20 14,6 

TE3   4 13 9 6 23 55 2 16,4 

VF3                   

VGT3   7 10 37 17 47 118 4 16,8 

VO3 10 141 92 103 46 5 397 15 12,6 

SUMMA 66 795 581 811 481 389 3123 115 14,0 
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Totalt F E D C B A Totalt Antal elever Medelpoäng 

BA3 59 305 179 95 45 22 705 31 11,3 

BF3 29 224 127 140 47 30 597 21 12,3 

EE3 9 130 140 93 40 25 437 16 12,9 

EK3 4 192 125 195 113 118 747 27 14,4 

ES3 4 36 21 27 23 28 139 5 14,3 

FT3 15 186 61 57 39 10 368 19 11,8 

HA3 1 69 48 79 28 7 232 8 13,4 

IN3 7 42 7 15 6   77 3 10,9 

NA3 12 116 93 114 96 74 505 20 14,2 

RL3 12 100 52 46 49 20 279 11 12,9 

SA3 31 242 146 222 150 123 914 32 13,9 

TE3 3 72 70 79 56 84 364 13 14,9 

VF3 2 82 76 72 28 6 266 10 13,0 

VGT3 10 95 50 66 38 72 331 12 14,1 

VO3 10 141 92 103 46 5 397 15 12,6 

Summa 208 2032 1287 1403 804 624 6358 243 13,2 

 

Resultat 
Resultatet för Ullvi totalt är något lägre än föregående år. Det är framförallt pojkarnas resultat som sjunkit 

jämfört med föregående år medan flickorna ligger kvar på samma resultat som läsåret 14/15.  

Analys 
Flera program har höjt sina resultat detta år vilket är glädjande. Nedgången totalt förklaras till stor del av 

det stora tapp som byggprogrammet gjort detta år. Orsaken till det tappet förklaras i byggprogrammets 

analys. Eftersom byggklasserna bestod av 30 pojkar och endast en flicka så slår det dåliga resultatet från 

den stora gruppen pojkar på bygg igenom i totalresultatet för skolans pojkar. 

Längre fram i dokumentet sker analys och förslag till förbättringar programvis  det är där som de närmare 

orsakerna till kan finnas. 

 

Skolans arbete med hållbar utveckling 

 

Läroplanen för gymnasieskolan är uppbyggd på ett sådant sätt att kunskapen om god miljö och hållbar 

utveckling finns i samtliga programs kursplaner och examensmål. Undervisningen skall kontinuerligt 

beakta dessa mål och mäta elevernas kunskaper utifrån undervisningen inom dessa målområden. Vi har 

därför inte i någon större utsträckning deltagit i arrangemang som bryter undervisningen. Vi har hittills inte 

sett behov av den typen av schemabrytande aktiviteter. 

 

Mål i skolplan 

Alla elever ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling  
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Högskoleförberedande program 

Ekonomiprogrammet (EK) 

13EK Måluppfyllelse 

(27 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 4 192 125 195 113 118 14,4 

Procent 2,1 29,7 32,0 21,3 9,2 5,7  

 

13EK Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning   

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 27* 27 26 1 26 

varav flickor 21 19 18 1 18 

Varav pojkar 6 8 8 0 8 

* Fyra elever har slutat, två elever har bytt program och en elev har förlängd studietid. Sju elever har 

kommit till. 

 

Resultat 
Av de 27 elever som påbörjade sina studier 2013 har 27 avslutat sin utbildning inom tre år, varav 26 elever 

med examensbevis och högskolebehörighet. Medelpoängen fortsätter att öka och landar på 14,4 en 

förbättring med 0,4 poäng från föregående år och 1 poäng sett över två år.  

Analys 
En större andel av eleverna lämnar med examensbevis än tidigare och medelpoängen fortsätter att stiga. 

Förklaringarna till det är flera; höga målsättningar, god närvaro, aktivt arbete med formativ bedömning för 

att synliggöra lärande och utveckling och ämnesövergripande samarbete som hjälpt eleverna i studierna 

dels för att det tidsmässiga underlättats samt att det ständigt funnits två lärare närvarande i klassrummet.  

Förbättringsområden 
Kommande läsår kommer studiero, studieteknik och ämnesövergripande arbete att prioriteras i syfte att nå 

en ökad måluppfyllelse. Studiero och studieteknik då både elever och lärare upplever att den brister 

stundtals. Det ämnesövergripande arbetet som i år lyfts fram som en framgångsfaktor är även det ett av de 

förbättringsområden som identifierats och som kommande läsår ska utvecklas ytterligare genom att 

tydligare få med karaktärskurserna inom programmet i dessa samarbeten, här är tanken bland annat att 

bygga kring UF (Ung företagsamhet).  
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Estetiska programmet 

13ES Måluppfyllelse  

(5 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 4 36 21 27 23 28 14,3 

Procent 2,9 25,9 15,1 19,4 16,5 20,1  

 

 

 

Resultat 
Resultaten för 13ES är goda.  Medelpoängen för årets treor har höjts till 14,3 från förra årets 13,2. Fyra av 

fem elever fick examensbevis utfärdat. En elev hade under studiernas gång reducerat sin studieplan och 

därför utfärdades studiebevis. Tre elever utökade sina studier genom att läsa en extra kurs i matematik. En 

av dessa tre elever läste dessutom tre extra kurser. Utökningen av kurser medförde att eleverna fick 

meritpoäng och på så vis höjde sina studieresultat samt utökade sin högskolebehörighet. 

Analys 
Eleverna i 13ES var mycket studiemotiverade och flertalet uppnådde mycket höga resultat. Att några valde 

att utöka programmet speglar deras motivation för studier. Klassen var liten, vilket kan medföra att eleverna 

inte erhåller tillräcklig stimulans av varandra. Att därför ha möjlighet att ta del av estetiska uttryck, tex 

genom studiebesök har känts mycket stärkande för eleverna och det har bland annat medfört god 

gruppsammanhållning. 

Förbättringsområden 
Programmet läggs ned och därför utarbetas inga förbättringsområden. 

  

13ES Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 6* 5 4 1 4 

Varav flickor 4 4 3 1 3 

Varav pojkar 2 1 1 0 1 

* Tre elever har slutat och två elever har kommit till. 
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Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

13NA Måluppfyllelse  

(20 elever) 
F E D C B A 

Medel-

poäng 

Antal 12 116 93 114 96 74 14,2 

Procent 2,4 23,0 18,4 22,6 19,0 14,7  

 

 

Resultat 
Av de 25 elever som startade sin utbildning så slutförde 20 elever den inom 3 år. Av dessa 20 fick 17 

examensbevis med högskolebehörighet. Resterande 3 elever fick studiebevis. Två elever slutade, två 

tillkom, tre har bytt program och två gick om åk.1. Medelpoängen blev 14,2 vilket är ett betydligt lägre 

snitt än året innan (15,6). Hela 97,6% av eleverna har klarat samtliga kurser med minst E i betyg. 

Analys 
Naturvetenskapliga programmet är ett program där både elever och lärare generellt har höga förväntningar 

och krav på undervisningen. I år har vi inte uppnått skolans mål gällande meritvärde, vilket kan förklaras 

av att tre elever haft stora problem att slutföra sin utbildning. Orsaken är oftast att eleven tycker det är för 

svårt tillsammans med ett för högt tempo. Språkförbistring gör det inte lättare för många nysvenskar. 

Speciellt när flertalet har siktet inställt på höga betyg för att bli läkare, veterinär, advokat o.s.v. SYV-

informationen upplevs generellt sett som bra, men att flera elever trots bristande matematik och NO-

kunskaper, ändå väljer ett program som genomsyras av just dessa ämnen. 

Förbättringsområden 
Se till att de blivande eleverna får rätt information innan de väljer program. Fortsätta med att minimera 

schemabrytande aktiviteter, samt schemamässigt ha en viss blockläggning i karaktären för ett utveckla 

samarbetet mellan ämnena. Vi prövar till hösten 2016 med temadagar i kemi, fysik och biologi för att 

förbereda eleverna bättre inför gymnasiearbetet. Temadagarna inkluderar laborationer, rapportskrivning, 

presentation och opponering. Arbeta med ”svårare” texter i svenskan för att utveckla elevernas läsförståelse 

och ordförråd, vilket även gynnar läsförståelsen i andra ämnen. Förbättra elevernas studieteknik och 

kunskapssyn framförallt under åk1. Försöka få in lärarledd stödtid i schemat. 

  

13NA 

Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 25* 20 17 3 17 

varav flickor 17 14 11 3 11 

Varav pojkar 8 6 6 0 6 

*Två elever har slutat, tre har bytt program, två elever har valt om till åk 1 och två elever har tillkommit. 



Högskoleförberedande program 
 

Ullvigymnasiet - 11 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 

13SA Måluppfyllelse 

(32 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 31 242 146 222 150 123 13.9 

Procent 3,4 26,5 16,0 24,3 16,4 13,5  

 

13SA Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examensbevis Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 29* 32 28 4 28 

varav flickor 19 20 18 2 18 

Varav pojkar 10 12 10 2 10 

*Tre elever har slutat, två har bytt program, två har förlängd studietid och tio elever har tillkommit. 

 

Resultat 
Medelpoängen för årets treor har sjunkit om man jämför med förra årets SA-treor (13,9 hade 13SA och. 

14,9 hade 12SA). Antalet F satta för 13SA är högre än tidigare år (31 jmf. med 5) vilket drar ner snittet. 

Resultatet för övriga betygssteg är någorlunda jämnt fördelat jämfört med tidigare år. 

Analys 

Till stor del beror antalet satta F-betyg på en handfull elever. Tre elever står för 20 av 31 satta F-betyg 

under åren vilket påverkar det totala snittet. Det finns dock även en del spridda F bland övriga elever och 

det är något som vi strävar efter att förbättra i framtiden. Vi upplever även att motivationen och 

målsättningen hos eleverna i 13SA överlag har legat lägre än tidigare. En annan faktor som påverkar 

resultatet är inslagen av RIG-elever på programmet. En del RIG-elever fokuserar antingen för mycket på 

träningen eller klarar inte av ansvaret med eget boende och det påverkar programmets måluppfyllelse som 

helhet.  

Förbättringsområden 

Ett förbättringsområde är studieteknik för elever i åk 1. Eleverna behöver tränas i studieteknik och tränas i 

att ta eget ansvar för sina studier då det är ett högskoleförberedande program som kräver mycket. Vi 

måste jobba med aktivt mentorskap och tidigt sätta in stöd för elever som halkar efter. Ett annat område vi 

kommer att arbeta med under kommande läsår är att förtydliga kraven för programmet samt kraven i 

enskilda ämnen. Genom att på ett tydligt sätt visa vad som krävs av eleverna samt förklara vikten för dem 

att ta eget ansvar för sina studier kan vi öka måluppfyllelsen. Vi som pedagoger måste ska också fortsätta 

arbeta med att locka fram elevernas motivation och varför detta ansvar är viktigt. 
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Teknikprogrammet (TE och VGT) 

13TE Måluppfyllelse  

(13 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 3 72 70 79 56 84 14,9 

Procent 0,8 19,8 19,2 21,7 15,4 23,1  

 

13TE Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examensbevis Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 13*  13 12 1 12 

varav flickor 1 2 2 0 2 

Varav pojkar 12 11 10 1 10 

*En elev har slutat och en elev har tillkommit. 

 

Resultat 
Av de 13 elever som påbörjade Teknikprogrammet slutförde samtliga elever utbildningen inom 3 år. En 

elev uppnådde ej examensbevis eller högskolebehörighet. Medelpoängen för klassen blev 14,9. 

Analys 
Medelpoängen för eleverna som avslutade utbildningen 2016 har ökat från 14,5 till 14,9 för 

avgångseleverna. Faktorer som kan ha spelat roll: elevens förkunskaper, motivation, elevernas målsättning, 

klassdynamik, lärarlaget, stöd hemifrån och program- och klasskultur. Precis som förgående år väljer 

många elever på Teknikprogrammet att läsa utökade kurser vilket kan upplevas som en tung arbetsbörda 

för eleverna. När eleverna blir myndiga tappar de motivationer och stödet eller kraven hemifrån försvinner. 

Detta gör att elevernas ansvarstagande kan minska.  

Förbättringsområden 
Fortsätta sträva efter att få sammanhållna arbetsdagar, gemensam förståelse för programmet samt 

ämnesintegration. Mentorer och undervisande lärare uppmärksammar frånvaron särskilt för myndiga 

elever. Kortare och mer intensiv studiehandledning som stöd när en elev behöver hjälp med motivation och 

organisation. En del av programgruppsmötena kan användas för att tidigt identifiera och fånga upp elever 

som behöver stöd samt elever som riskerar att inte kunna fullfölja utbildningen. Betona vikten av 

föräldrastöd även efter att eleverna har fyllt 18år.  
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13VGT Måluppfyllelse 

(12 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 10 95 50 66 38 72 14,1 

Procent 3,0 28,7 15,1 19,9 11,5 21,8  

 

13VGT Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 13* 12 10 2 10 

varav flickor 3 4 4 0 4 

Varav pojkar 10 8 6 2 6 

* En elev har slutat, en elev har valt om till åk 1 och en elev har tillkommit. 

 

Resultat 
Av de 13 elever som påbörjade Teknikprogrammet slutförde samtliga elever förutom en utbildning inom 3 

år. Två av eleverna uppnådde ej examensbevis eller högskolebehörighet. Medelpoängen för klassen blev 

14,1. 

Analys 
Medelpoängen för eleverna som avslutade utbildningen 2016 har ökat från 13,2 till 14,1 för 

avgångseleverna. Övrigt se TE. 

Förbättringsområden 
Se TE. 
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Yrkesförberedande program  

Barn-och fritidsprogrammet (BF) 

13BF Måluppfyllelse  

(21 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 29 224 127 140 47 30 12,3 

Procent 4,9 37,5 21,3 23,5 7,9 5,0  

 

 

Resultat 
Av de 24 elever som startade sin utbildning så slutförde 21 elever den inom 3 år. Av dessa 21 fick 18 

examensbevis varav 5 läste upp till högskolebehörighet. Resterande 3 elever fick studiebevis. Tre elever 

slutade, två tillkom, och två gick om åk.1. Medelpoängen blev 12,3 vilket är ett betydligt högre snitt än året 

innan (11,4). Hela 95% av eleverna har klarat samtliga kurser med minst E i betyg. 

Analys 
Eleverna i 13BF har nått relativt hög måluppfyllelse trots flera bakomliggande faktorer som t.ex. frånvaro, 

bristande motivation och intresse, samt olika diagnoser. Hög frånvaro är den faktor som har påverkat 

studieresultaten allra mest och den är oftast kopplade till individnivå utanför skolan. Eleven missar då de 

instruktioner, genomgångar och redovisningar som senare är svårare att återskapa, trots ansträngning och 

anpassning från lärarnas sida. Programmets resursperson blev sjukskriven sista delen av vt-16 och gick 

sedan i pension. Detta minskade det övergripande stödet utöver lärarnas extra anpassning. 

Förbättringsområden 
Understryker återigen vikten av att grundskolans SYV-information och vägledning, om vad som ingår och 

krävs i olika program, är en avgörande faktor för att eleven ska hamna i det program där den vill gå och 

kan utvecklas. 

Fortsätta med att minimera schemabrytande aktiviteter, samt viss del blockläggning i karaktären för att 

underlätta de praktiska inslagen i kurserna. En annan viktig faktor är att vi fortsätter att jobba med 

prestationshöjande åtgärder som: helhetsperspektiv, motivation, självförtroende och ansvar. Samt att 

undervisande lärare i programmet uppdateras runt förhållningssätt och rutiner, så att programtillhörigheten 

också ökar för både lärare och elev. 

Programmet har ett fortsatt behov av en placerad resursperson. 

  

13BF Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 24* 21 18 3 5 

Varav flickor 21 19 16 3 5 

Varav pojkar 3 2 2   

*Tre elever har slutat, två har tillkommit och två har valt om till åk 1. 
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Bygg-och anläggningsprogrammet (BA) 

 

 

Resultat 
31 av 36 elever som började hos oss ht 2013 avslutade utbildningen på Ullvi. En gick klart 

byggprogrammet i Eskilstuna som snickare, två avslutade i Västerås som maskinförare, en bytte till 

fordon och den sista eleven flyttade till Malmö. 

 
Av de 31 som avslutade utbildningen har 30 stycken arbete. Av de 30 är 19 byggrelaterade. Ingen av 

eleverna kommer att studera vidare på högskolan till hösten. En elev ska dock studera på Komvux. 11 

elever är behöriga för vidare studier vilket kan jämföras med förra årets 26  behöriga. Medelpoängen förra 

året låg på 13,0 och har i år sjunkit till 11,3, vilket är bekymmersamt. Av de 59 F eleverna slutade med i 

år är 34 från byggkurser. 

Analys  
En möjlig orsak till de försämrade resultaten kan vara att eleverna haft ett flertal lärarbyten och 

programrektorsbyten. De lärare som undervisat gruppen upplever att gruppen varit oroligare och att vissa 

individers oro smittat av sig. Flera av eleverna har haft sociala problem som påverkat deras studier. Redan 

i årskurs två var det ett flertal elever som bestämde sig för att inte bli byggare och detta kan ha påverkat 

deras studiemotivation.  

Förbättringsområden 
Programrektor och mentorer behöver tillsammans med elevhälsan noggrant följa elevernas progression 

och kontinuerligt gå igenom elevernas studieresultat samt vid läsårsslut se över om någon elev behöver gå 

om ett år eller om vi på annat sätt kan sätta in stödåtgärder. Vi ska fortsätta arbeta med tydlighet gällande 

betyg och bedömning och förbättra strukturen för programgruppen så att fler samarbeten kan ske via 

gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. 

  

13BA Måluppfyllelse 

(31 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 59 305 179 95 45 22 11,3 

Procent 8,4 43,3 25,4 13,5 6,4 3,1  

13BA Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 36* 31 22 9 11 

Varav flickor 1 1 1  1 

Varav pojkar 35 30 21 9 10 

*Fem elever har slutat. 
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El-och energiprogrammet (EE), inriktningarna elteknik samt automation 

Inriktningen elteknik 

13EEa Måluppfyllelse 

(10 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 1 73 109 56 19 17 13,1 

Procent 0,3 26,6 39,6 20,4 6,9 6,2  

 

13EEa Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 13*  10 10 0 5 

varav flickor 0 0 0 0 0 

Varav pojkar 13 10 10 0 5 

* En elev har slutat, två elever har sökt om till åk 1, en elev har tillkommit och en elev har förlängd 

studietid, 

 

Resultat 
Av de 13 elever som påbörjade El- och energiprogrammet inriktningen elteknik, slutförde 10 elever 

utbildningen. Av dessa uppnådde samtliga examensbevis och 5 elever läste upp till högskolebehörighet. 

Medelpoängen bland eleverna i avgångsklassen var 13,1. Ett F totalt av samtliga betyg. Sju elever som 

påbörjade programmet har bytt program samt en elev som genomfört utbildningen på fyra år på grund av 

personliga skäl. Av årets avgångselever har fem elever fått fast anställning. Ett antal elever har sökt till 

högre utbildning till hösten. 

Analys 
Medelpoängen hos avgångseleverna på EE-elteknik har ökat i år från 12,6 till 13,1. Den höga procentandel 

avhopp är delvis på grund av att eleverna inte är införstådda med vad den utbildning de väljer innebär. 

Mycket positivt är att våra APL-företag är nöjda med elevernas förmågor. Detta visar att utbildningen håller 

bra kvalitet samt att eleverna efter avslutat utbildning är anställningsbara.  

Förbättringsområden 
Arbeta för en tydligt och högre måluppfyllelse, då eleverna på EE ofta är nöjda med ett E så behövs andra 

metoder för att locka eleverna att arbeta mot högre måluppfyllelse. Fortsätta arbeta med tydligheten i 

inriktningarna på programmet vilket påbörjades ht-14 genom att inriktningarna inom EE visas var för sig 

på Gymnasiekvällen samt Öppet hus. Även på Ullvis webbsida visas inriktningarna tydligare.   
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Inriktningen automation 

13EEb Måluppfyllelse  

(6 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 8 57 31 37 21 8 12,6 

Procent 4,9 35,2 19,1 22,9 13,0 4,9  

 

13EEb Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 6 6 5 1 4 

varav flickor 0 0 0 0 0 

Varav pojkar 6 6 5 1 4 

 

 

Resultat 
Av de 6 elever som påbörjade El- och energiprogrammet, inriktningen automation, slutförde samtliga 

utbildningen inom 3 år. Av dessa uppnådde 5 examensbevis och 4 elever läste upp till högskolebehörighet. 

Medelpoängen bland eleverna i avgångsklassen var 12,6. 4 av eleverna fick anställningserbjudanden varav 

två tackade ja och två önskade studera vidare. 

Analys 
Medelvärdet har sjunkit från förra årets avgångselever från 14,6 till 12,6. Utbildningen på EE-automation 

har genomgått förändringar med en robotutbildning med den nyanskaffade robotcellen, detta har krävt en 

prioritering av lärarna att skriva egna läromedel med övningar till. År 2013 var söktrycket på inriktningen 

lågt och några av eleverna kom in på sitt andrahandsval vilket medförde att de inte var så motiverade.   

Samarbetet med närindustrin kring utrustning och APL har varit en stor framgångsfaktor.  

Förbättringsområden 
Fortsatt samarbete med närindustrin mot en högklassig APL och vidareutveckling av inriktningen. 

Sjösättning av nya laborationer och läromedel som skall levereras under kommande läsår. Vidareutbildning 

av lärarna på det nya undervisningsmaterialet samt att utöka samarbetet med övriga program, främst inom 

Teknikcollege. Arbeta mer med att förtydliga för eleverna hur de når de högre betygen. 
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Fordons- och transportprogrammet (FT) 

13FT Måluppfyllelse  

(19 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 15 186 61 57 39 10 11,8 

Procent 4,1 50,5 16,6 15,5 10,6 2,7  

 

13FT Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studie-bevis Högskole-

behöriga 

Antal 24*  19 18 1 4 

varav flickor 5 3 3 0 1 

Varav pojkar 19 16 15 1 3 

* Sju elever har slutat, fyra elever har tillkommit och två elever har valt om till åk 1. 

 

Resultat 
Av de 24 elever som startade sin utbildning så slutförde 19 elever den inom 3 år. Av dessa 19 fick 18 

examensbevis varav 4 läste upp till högskolebehörighet. Resterande elev fick studiebevis. Sju elever 

slutade, fyra tillkom och två gick om åk.1. Medelpoängen blev 11,8 vilket är ett betydligt högre snitt än 

året innan (10,6). Hela 95,9 % av eleverna har klarat samtliga kurser med minst E i betyg. 

Analys 
Karaktären utvecklas ständigt, både praktiskt och teoretiskt. Eleverna lyckas väldigt bra i yrkesproven som 

utges av Motorbranschens Yrkesnämnd. Måluppfyllelsen är betydligt högre inom karaktären gentemot det 

gymnasiegemensamma. Frånvaron är en stark bidragande orsak till diskrepansen, samt att många nöjer sig 

med det lägsta godkända betyget. Det finns många olika anledningar till frånvaron. Vi ser bl.a. att missbruk 

är en anledning som ökat. 

Vad det gäller avhoppen, så leder de ofta till ett nytt programval och kan då ses som ett felval. 

Förbättringsområden 
Vissa elever och föräldrar har inte en samsyn på närvaro och skolmoral som oss på skolan, vilket gör att 

dessa elever inte tar skolan riktigt på allvar. Vi måste ge tydligare information om vikten av närvaro redan 

i åk.1 och reagera snabbare och tydligare vid frånvaro. Grundskolan behöver fånga upp elever med 

missbruk på ett bättre sätt, då vi ofta upptäcker att det hållit på länge tid. Vi ska prova att stötta mentorns 

roll på ett annat sätt via elevhälsoteamet. Kontakten behöver bli tätare och närmare än tidigare i 

förebyggande syfte. 

För avhoppens del gäller att informationen blir tydligare från våra studie- och yrkesvägledare på 

grundskolan. 
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Handels-och administrationsprogrammet (HA) 

13HA Måluppfyllelse  

(8 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 1 69 48 79 28 7 13,4 

Procent 0,4 29,7 20,7 34,1 12,1 3,0  

 

13HA Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 12*  8 8 0 5 

varav flickor 9 6 6 0 4 

Varav pojkar 3 2 2 0 1 

* Två elever har slutat och två elever har valt om till åk 1. 

 

Resultat 
Av de tolv eleverna som påbörjade sina studier hösten 2013 slutförde åtta elever sin utbildning inom tre år. 

Samtliga åtta lämnar med examensbevis varav fem också med högskolebehörighet. Medelpoängen på 

programmet fortsätter att stiga.  

Analys 
De förbättrade resultaten gällande andelen som lämnar programmet med examensbevis, 

högskolebehörighet och en stigande medelpoäng kan förklaras med ett intensivt arbete med att stötta och 

utmana eleverna i lärandet och uppmuntra eleverna att läsa in högskolebehörighet. Eleverna har under året 

gjort sin lärlingsutbildning i olika butiker med handledare som i stor utsträckning är utbildade eller går 

utbildningen via Skolverkets webbaserade utbildning för APL-handledare. Lärarna på programmet har haft 

täta kontakter med lärlingsplatserna för att följa upp varje elevens lärande samt försökt att stötta 

handledaren i deras viktiga uppdrag som handledare, bland annat genom att utarbeta tydliga checklistor 

som ger handledarna en överblick över vad eleverna förväntas lära sig under kursen. Detta var ett av de 

förbättringsområden som identifierades under förra läsåret och som det under årets genomförts ett intensivt 

arbete med.  

Förbättringsområden 
Eleverna har valt en lärlingsutbildning med fokus på praktiskt arbete. Därför kommer vi under nästa läsår 

arbeta med fler praktiska examinationer ute på lärlingsplatserna. Ett annat förbättringsområde inför 

kommande läsår är att jobba utifrån gemensamma teman, där flera kurser samlas in under ett 

ämnesövergripande tema. På så vis skapas en större helhet och ett ökat sammanhang för eleverna. Vidare 

kommer vi att fortsätta att utveckla samarbetet och utbytet med lärlingsplatserna, bland annat genom att 

fortsätta att uppmuntra handledarna att gå handledarutbildningen, bjuda in till fysiska träffar och genom att 

genomföra tätare besök. Allt detta i syfte att skapa en röd tråd genom elevernas utbildning både här på Ullvi 

och ute på lärlingsplatserna. 
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Industritekniska programmet (IN) 

13IN Måluppfyllelse 

(3 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 7 42 7 15 6 0 10,9 

Procent 9,1 54,5 9,1 19,5 7,8 0,0  

 

13IN Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 4*  3 1 2 0 

varav flickor 0 0 0 1 0 

Varav pojkar 4 3 1 2 0 

* En elev har slutat, en elev har tillkommit och en elev går om ett år. 

 

Resultat 
Av de 4 elever som påbörjade Industritekniska programmet slutförde tre av eleverna utbildningen inom 3 

år. Av dessa uppnådde en elev examensbevis. Ingen elev läste upp till högskolebehörighet. Medelpoängen 

bland eleverna i årets avgångsklass var 10,9. Av avgångseleverna har två elever gått direkt till arbete. 

Analys 
När eleverna 2012 valde gymnasieutbildning var det få arbetstillfällen inom industrin vilket medförde lågt 

söktryck. Två av eleverna valde lärlingsutbildningen vilket visade sig vara mindre lyckat val och de gick 

senare tillbaka till inriktningen Produktion och maskinteknik.  

Förbättringsområden 
Nytt webbaserat läromedel har köpts in under året för att förbättra möjligheterna för elevernas 

kunskapsinhämtning. Dokumentation samt måluppfyllelse behöver förbättras och där kan även det 

webbaserade materialet användas. Ökad tydlighet gentemot eleverna hur de når de högre betygen. Inom 

CNC utbildningen ger inköpet av tre nya maskiner möjlighet till ökad kvalitet på utbildningen efter att 

undervisande lärare vid uppstart ht-16 fått en grundutbildning av säljande skola.  
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Restaurang-och livsmedelsprogrammet (RL) 

13RL Måluppfyllelse  

(11 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 12 100 52 46 49 20 12,9 

Procent 4,3 35,8 18,6 16,5 17,6 7,2  

 

13RL Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 18*  11 7 4 0 

varav flickor 13 8 6 2 0 

Varav pojkar 5 3 1 2 0 

* Sex elever har slutat, två elever har valt om till åk 1, en elev förlänger sina studier och två elever har 

tillkommit. 

 

Resultat 
Av de 18 elever som startade utbildningen så slutförde 11 utbildningen och 1 förlängde sina studier på 

grund av personliga skäl. 7 elever lämnade med examensbevis och 4 med studiebevis. Medelpoängen är 

12.9 vilket är något lägre än förra året. Två elever har tillkommit och två valde om till årskurs 1. 

Analys 
Efter att analyserat resultatet konstateras att det är betygen i gymnasiegemensamma ämnen som eleverna 

presterar lägre i än i karaktärsämnen. Av totalen på 12 F-betyg så återfinns 4 av dessa inom karaktärsämnen. 

Av eleverna så har 4 elever arbetat hårt med sina studier medan övriga elever av privata skäl haft svårt att 

fokusera och göra sig själv rättvisa. De har haft hög frånvaro vilket gjort det svårt att nå godkänt i kurserna.  

Förbättringsområden 
Fortsätta arbeta med infärgning mellan gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen, och då inte bara 

i åk 1 utan även i åk 2 och 3. Önskan är att eleverna ser nyttan med kunskaperna kopplade mot yrket.  

Inför kommande läsår kommer åk 1 starta med en introduktionsperiod med praktiskt arbete i både kök och 

servering på Culinaren samt grundläggande kunskaper i hygien och livsmedelskunskap. Denna nysatsning 

görs efter återkoppling från elever som slutat. Tanken är att ge eleverna en inblick i karaktärsämnen och 

det praktiska arbetet, vilket minimerar risken för avhopp och byte av program. Examensmålen är viktiga 

och då det nu finns ett fungerande programråd är förhoppningen att nå examensmålen i högre utsträckning. 
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VVS-och fastighetsprogrammet (VF) 

13VF Måluppfyllelse  

(10 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 2 82 76 72 28 6 13,0 

Procent 0,8 30,8 28,6 27,1 10,5 2,3  

 

13VF Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 12*  10 9 1 4 

varav flickor 0 0 0 0 0 

Varav pojkar 12 10 9 1 4 

* En elev har gått om ett år och en elev har förlängd studietid. 

 

Resultat 
Av de 12 elever som började på VF-programmet slutförde 10 elever utbildningen inom tre år. En elev 

slutade efter åk 1 och en elev fick förlängd studietid på grund av hög sjukfrånvaro efter en olycka och 

kommer att slutföra under hösttermin 2016. Av de 11 elever som avslutade utbildningen fick 9 st 

examensbevis. 4 elever fick högskolebehörighet. 

 

Antal  F i klassen blev endast 2 st och de var inom matematik och naturkunskap. 8 elever fick alltså 

godkända betyg i samtliga ämnen. 7 av 11 elever som gick ut programmet har fått jobb, varav 4 har jobb 

inom VVS-branschen. Inga elever i 13VF sökte inriktning Fastighetsprogrammet. Medelpoängen för 13VF 

var 13,0. 

Analys 
Målet att alla elever som har fullföljt utbildningen ska få ett examensbevis är inte helt uppfyllt då en elev 

fick ett betyg som inte ger rätt till examensbevis. Dock har medelpoängen ökat från förra årets 12,2 till 13,0 

vilket är positivt och på rätt väg mot skolplanens mål. Samtliga elever har fått femton veckor APL eller mer 

och det har blivit bättre kontakt med företagen i regionen.  

Förbättringsområden 
Vi kommer att jobba mer aktivt för att knyta bättre kontakter med företagen och göra fler företagsbesök på 

arbetsplatser samt öka intresset för programråd inom branschen. Vi ska fortsätta ha relevanta APL-platser. 

Vi behöver se över hur vi arbetar med att nyttja kompetenserna i arbetslaget på ett effektivare sätt, för att i 

slutändan höja måluppfyllelsen. Detta skulle även öka sammanhållning mellan elever och lärare på 

programmet. Arbetslaget ska jobba vidare med betyg och bedömning och hitta arbetsformer som underlättar 

för dokumentation och betygsättning. Lärarna ska fortsätta motivera sina elever och jobba aktivt i sitt 

mentorskap genom att följa sina elevers kunskapsutveckling i alla ämnen och samverka med andra lärare 

och elevhälsan. 
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Vård-och omsorgsprogrammet (VO) 

 

 

Resultat 
Av de 22 elever som startade sin utbildning så slutförde 15 elever den inom 3 år. Av dessa 15 fick 15 

examensbevis varav 13 läste upp till högskolebehörighet. Resterande 2 elever fick studiebevis. Sju elever 

slutade. Medelpoängen blev 12,6 vilket är ett betydligt lägre snitt än året innan (13.6). Hela 97,5% av 

eleverna har klarat samtliga kurser med minst E i betyg. 

Analys 
Programmet har skapat ett tryggt och framgångsrikt arbetssätt tillsammans med sina elever, vilket även 

visade sig i svaren på ”Vårenkäten”. Olika klasser har olika utmaningar och årets avgångsklass har krävt 

stora insatser på många håll. Mycken tid och kraft har lagts ned på enskilda elevers behov av stöttning. 

Klassen har också behövt mycket stöd i att skapa studiero under alla tre åren. Frånvaron efter 

myndighetsåldern har varit en starkt bidragande orsak till studieresultatet fallit under sista året. Några elever 

har inte nått upp till godkända betyg i alla kurser, vilket kan förklaras av att eleven antagits till gymnasiet 

på dispens. 

Förbättringsområden: 
Enligt programmålen ska eleverna utveckla förmåga att bemöta människors olika behov, utveckla förståelse 

och empatisk förmåga, samt utveckla en förmåga att kunna ta ställning i etiska frågor. Detta är ett område 

som vi anser är oerhört viktigt i enlighet med programmålen och skolplanen. Vi vill utveckla dessa förmågor 

på olika sätt såväl inom skolan som genom samarbete med verksamheterna. Generellt måste vi också ge 

tydligare information om vikten av närvaro redan i åk.1 och reagera snabbare och tydligare vid frånvaro. 

Vi ska prova att stötta mentorns roll på ett annat sätt via elevhälsoteamet. Kontakten behöver bli tätare och 

närmare än tidigare i förebyggande syfte. 

  

13VO Måluppfyllelse  

(15 elever) 

F E D C B A Medel-

poäng 

Antal 10 141 92 103 46 5 12,6 

Procent 2,5 35,5 23,2 25,9 11,6 1,3  

13VO Startade 

utbildning 

HT13 

Avslutade 

utbildning  

VT16 

Examens-

bevis 

Studiebevis Högskole-

behöriga 

Antal 22*  15 13 2 6 

varav flickor 21 15 13 2 6 

Varav pojkar 1 0 0 0 0 

*Sju elever har slutat. 
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Introduktionsprogram (IM) 

Resultat 

Språkintroduktion: På Introduktionsprogrammet (Språkintroduktion) var 139 elever inskriva i juni 2016. 

När läsåret startade bestod Språkintroduktion av fem klasser och när läsåret slutade hade antalet klasser 

växt till tio. Det innebär att flertalet av eleverna på Språkintroduktion har anlänt till Sverige under 

nuvarande läsåret och då påbörjat sina studier i svensk skola. Elevgruppen på Språkintroduktion kommer 

från världens alla hörn även om många kommer från Afghanistan, Somalia eller Eritrea. Några av dem har 

lång och sammanhållen skolbakgrund andra saknar i princip helt skolbakgrund.  

I 15IMSPRa var 18 elever inskrivna i juni 2016 av dessa går sju vidare till något av våra yrkes-och 

högskoleförberedande program till hösten medan fem fortsätter sina studier på Kompetenscenter eftersom 

de faller för åldersstrecket för fortsatta studier inom gymnasieskolan. Övriga återkommer till 

Språkintroduktion ytterligare ett läsår.  

Preparand/Individuellt alternativ: På Induktionsprogrammet (inriktningarna Individuellt alternativ och 

Preparand) var 20 elever inskriva i juni 2016 av dem fortsätter åtta till hösten sina studier på något av våra 

yrkes-och högskoleförberedande program. Övriga kommer tillbaka för ytterligare ett läsår hos oss med 

målet att våren 2017 nå behörighet.  

Analys  
Språkintroduktion: Förklaringen till att sju av 18 elever i 15IMSPRa i höst går vidare till något av våra 

yrkes-och högskoleförberedande program är att eleverna och lärarna tillsammans under läsåret arbetat 

mycket målinriktat. Eleverna har haft god närvaro och visat en enorm studieglädje. Att flertalet av eleverna 

till hösten kommer att fortsätta sina studier på Språkintroduktion eller Kompetenscenter förklaras med flera 

av eleverna har studerat svenska under för kort tid för att ha en rimlig chans att nå målen trots att de under 

läsåret utvecklats enormt mycket.  

Preparand/Individuellt alternativ: På övriga inriktningar på Introduktionsprogrammet är förklaringarna till 

att eleverna inte når målen och därmed inte blir behöriga för fortsatta studier på något av våra yrkes- eller 

högskoleförberedande bland annat stor frånvaro, sjukskrivningar, flyttat till Köping sent under läsåret eller 

att de redan från start haft en studieplan som sträcker sig över ytterligare ett läsår.  

Förbättringsområden 

Språkintroduktion Några av de förbättringsområden som är identifierade är;  

 Möjlighet till parallelläggning av lektioner i matematik och engelska för att bättre kunna anpassa 

undervisningen efter elevens förkunskaper och förutsättningar.  

 Ökad tillgång till studiehandledning/modersmålsundervisning på flera språk för att bättre kunna stötta 

eleverna i inlärningen av ”nya” ämnesspråk, bättre kunna svara upp mot elevens förförståelse samt för 

att stärka elevens första språk vilket också gynnar inlärningen av svenska.  

 Ökad närvaro. Här har under våren en elevsamordnare anställts med uppdrag att arbeta med bland 

annat elevernas närvaro.  

 Ge eleverna möjlighet till språkpraktik under några veckor så att eleverna får öva sin svenska i en 

”autentisk” miljö. Alternativt genomföra flera studiebesök för att minska klyftan mellan skolan och 

världen utanför skolan.  

 Ämnesövergripande arbete. Här ser programgruppen många möjligheter till utveckling av 

gemensamma teman mellan SO-ämnen/NO-ämnen och svenska som andraspråk. Vidare finns en 

strävan att också skapa programöverskridande teman för att på så vis skapa naturliga möten mellan 

elever på Språkintroduktion och elever på skolans övriga program.  
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Introduktionsprogrammet – Preparand/Individuellt alternativ 
I syfte att försöka öka närvaron samt måluppfyllande i kurserna kommer mentorskapet kommande läsår att 

delvis organiseras annorlunda för att skapa möjlighet till ett snabbare agerande om frånvaron ökar eller om 

studiesituationen förändras. Vidare kommer ”tvålärarsystem” (två lärare, två undervisningsgrupper men ett 

gemensamt ansvar för undervisningen) införas i matematik, svenska och engelska samtidigt som ett schema 

kommer att skapas som ger en större kontinuitet under veckans alla dagar. Vidare kommer vi att fortsätta 

jobba individuellt med eleverna i större omfattning. Att bygga förtroendefulla relationer är avgörande för 

skolframgång för denna elevgrupp.  
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Vårenkäten 2016 

Årets vårenkät har som vanligt genomförts i åk 1 och åk 3 under andra halvan av vårterminen -16. 

Svarsfrekvensen detta år blev 76 % för eleverna i åk 1, upp tre enheter från förra året, och 63% för åk 3, 

ner från 68% föregående år. Egentligen hamnar svarsfrekvensen från åk 3 under den gräns där det går att 

dra statistiskt säkra slutsatser av svaren. Generellt kan konstateras att eleverna upplever en stor 

enkättrötthet, inte minst mot slutet av läsåret och det nog kan tänkas gå ut över relevansen i svaren.  
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 Stämmer helt och 

hållet 

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer ganska 

dåligt 

Stämmer inte alls 

Kunskaper åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 

Lärarna i min skola tar hänsyn 

till elevernas åsikter 

44,3% 

(40,0%) 

30,5% 

(40,3%) 

42,4% 

(50,9%) 

55% 

(46,3%) 

7,7% 

(7,2%) 

11,3% 

9,7%) 

2,8% 

(1,1%) 

2,7 % 

(2,0%) 

Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå målen i de olika kurserna 

43,7% 

(43,0%) 

35,8% 

(51,3%) 

43,7% 

(49,1%) 

47% 

(39,6%) 

6,2% 

(6,8%) 

13,9% 

(6,5%) 

3,7% 

(0,4%) 

2,/% 

(1,3%) 

Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet 

48% 

(51,7%) 

42,4% 

(52,6%) 

39,0% 

(41,1%) 

41,7% 

(40,3%) 

7,4% 

(5,3%) 

11,9% 

(5,2%) 

2,8% 

(1,1%) 

3,3% 

(0,7%) 

Min lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla kurser 

58,5% 

(68,7%) 

58,3% 

(70,8%) 

31,9% 

(26%) 

33,8% 

(26%) 

5,6% 

(3,8%) 

4,6% 

(1,3%) 

1,2%(0,8

%) 

2,7% 

0,7%) 

Jag tar ansvar för mina studier 47,1% 

(52,5%) 

51,7% 

(53,3%) 

39,3% 

(41,5%) 

37,1% 

(23,4%) 

9,9% 

(3,8%) 

8,6% 

(5,8%) 

0,9% 

(1,5%) 

2% 

(3,3%) 

Undervisningen ger kunskap om 

förutsättningar för en god miljö 

och en hållbar utveckling 

42,1% 

(45,3%) 

35,1% 

(47,4%) 

47,4% 

(48,7%) 

49,7% 

(42,9%) 

5,6% 

(3,4%) 

11,9% 

(5,8%) 

2,2% 

(1,9%) 

2,7% 

(2,6%) 

 

Resultat 
Överlag går det att utläsa en förskjutning i enkätsvaren mot mindre nöjda elever detta år. Siffrorna i 

diagrammet ovan visar årets resultat med fjolårets svar inom parentes.  

Analys 
Våra lärares fortbildning under året inom områdena betyg och bedömning respektive Mattelyftet (i vissa 

delar mycket fokus på betyg och bedömning även där) har inte gett det resultat vi eftersträvat. Samtidigt 

kan man av svaren utläsa att elevernas ansvarstagande för sina studier också visar sjunkande siffror. Detta 

är alarmerande eftersom det visar att skolan Köping inte lyckats forma eleverna till ansvarstagande 

medborgare.  

Många elevers fortsatt höga frånvaro slår också igenom i svaren på den här typen av frågeställningar. Är 

man inte i skolan är det svårt att ha en dialog med lärare om mål, resultat och arbetsmetoder. 

Åtgärder 
Fortsatt fokus inom fortbildningen av lärarna på den formativa bedömningen, parallellt med intensifierat 

arbete mot elevernas frånvaro. Målet måste vara att under de kommande åren halvera elevernas frånvaro. 
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Normer och värden  

Mål i skolplan 

Alla verksamheter arbetar för att elever känner sig trygga i en säker och stimulerande miljö  

Eleverna ska känna att de har lärare som leder och stödjer dem i lärandet  

 

 

 Stämmer helt och 

hållet 

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer ganska 

dåligt 

Stämmer inte alls 

Normer och värden åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 

Jag känner mig trygg i skolan  70,1% 

(80,2%) 

77% 

(77,6%) 

22,8%  

(18,8%) 

17,9% 

(18,6%) 

1,42% 

(0,0%) 

2,56% 

(1,9%) 

1,7% 

(0,7%) 

0,6% 

(0,6%) 

Det är arbetsro på lektionerna 34,2% 

(28,7%) 

43,6% 

(47,2%) 

49,6% 

(44,1%) 

43,6% 

(44,1%) 

9,7% 

(11,4%) 

8,3% 

(6,8%) 

2,6% 

(0,7%) 

2,6% 

(0,6%) 

På Ullvi bedrivs ett målinriktat arbete 

för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling 

53,3% 

(50,7%) 

45,5% 

(50,3%) 

33,1% 

(43,8%) 

41,7% 

(37,3%) 

6,3% 

(4,4%) 

7,6% 

(7,5%) 

3,4% 

(0,7%) 

3,2% 

(3,7%) 

 

  



Normer och värden 
 

Ullvigymnasiet - 29 

 

Resultat 
Även när det gäller svaren på frågorna inom detta område så kan man för någon av frågorna se en 

förskjutning bort från de riktigt höga siffror vi haft tidigare. Glädjande är dock att siffran för elever som 

tycker att det är arbetsro på lektionerna stigit i åk 1, liksom att en överväldigande majoritet fortfarande 

tycker att Ullvi är en trygg skola där det bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling. 

Analys 
Med tanke på vad som hände under året (se inledande text) är det inte förvånande att känslan av upplevd 

trygghet får lite lägre siffror än föregående år. Om man ser tillbaka på året har det efter den lite mer 

turbulenta perioden under andra halvan av höstterminen varit mycket lugnt på skolan med få öppna 

konflikter. Anställningen vid årsskiftet av en elev- och fritidssamordnare med inriktning mot arbetet med 

våra nyanlända elever har starkt bidragit till detta. Detta tillsammans med det jobb som vår andre elev- och 

fritidssamordnare gör tillsammans med våra kuratorer när det gäller konflikthantering och förebyggande 

arbete ger en trygg skola. 

Åtgärder 
Fortsatta tätt samarbete mellan skolan och polis och socialtjänsten (Lagunen). En handlingsplan för 

elevhälsans förebyggande arbete har tagits fram och kommer att användas under kommande läsår för att 

ytterligare förbättra trygghet och arbetsro. 
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Elevernas ansvar och inflytande 

Mål i skolplan 

Elevers inflytande ska stärkas och utvecklas i alla verksamheter  
Skolan ska stärka och stimulera elever till eget ansvar för sina handlingar och sin miljö 
Elever ska få kunskap om demokratins principer och utveckla förmågan att arbeta i 
demokratiska former  
Nyinflyttade elever ska få det stöd som behövs – både från personal och kamrater – för att 
möjliggöra en fungerande integration 
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 Stämmer helt och 

hållet 

Stämmer ganska 

bra 

Stämmer ganska 

dåligt 

Stämmer inte alls 

Ansvar och inflytande åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 

I klassen behandlas tjejer och killar 

lika 

66,7% 

(63,5%) 

59,1% 

(57,2%) 

24,6% 

(27,8%) 

28,2% 

(29,6%) 

5,5% 

(4,2%) 

5,4% 

(7,9%) 

2,9% 

(4,2%) 

7,4% 

(4,6%) 

Jag tycker att mitt senaste 

utvecklingssamtal var bra 

64,4% 

(71,9%) 

59,7% 

(74,3%) 

29,1% 

(23,6%) 

31,5% 

(21,1%) 

4,2% 

(3%) 

3,4% 

(3,3%) 

1,9% 

(1,1%) 

5,4% 

(0,7%) 

På Ullvi sker arbetet i demokratiska 

former och jag får vara med och 

påverka 

40,8% 

(38,8%) 

33,6% 

(44,1%) 

44,0% 

(50,6%) 

49,7% 

(42,8%) 

11,3% 

(8,8%) 

12,1% 

(9,9%) 

3,6% 

(1,5%) 

4,7% 

(2,6%) 

 

Resultat 
Återigen samma tendens i svaren som inom de övriga frågeområden. Inga stora förskjutningar om man 

även tar den lägre svarsfrekvensen i beaktande, men ändå siffror att ta på allvar. 

När det gäller första frågan om hur killar och tjejer behandlas är förskjutningarna marginella, men tyvärr 

åt fel håll. Arbetsformerna och möjligheten till påverkan får lägre siffror än tidigare år. 

Analys 
Vi har inför årets utvecklingssamtal bytt den databas där lärarnas omdömen om eleverna registreras inför 

samtalen. Vi gjorde ett övervägande inför bytet med avseende på hur mycket information som lärarna 

skulle skriva in och vi kan nu se att vi lade oss på en för låg nivå. Vi gjorde detta för att inte lägga för stor 

arbetsbörda på lärarna när det gällde att lära sig ett nytt system utan vi sade att det får ske gradvis. Därför 

kan det vara så att inte all information funnits tillgänglig för mentorerna vid utvecklingssamtalen.  

Vi behöver se över hur eleverna informeras inför valet till gymnasiet. Vi behöver en jämnare 

könsfördelning på många program. Om ena könet är underrepresenterat i en klass kan känslan lätt hos den 

mindre gruppen bli att det finns skevheter i bemötandet. 

Åtgärder 
Utbildning av personalen på den nya databasen för underlag till utvecklingssamtal. Utvidga och förbättra 

den information som skall finnas tillgänglig för mentorerna vid samtalen. Åter påminna om vikten av att 

utvecklingssamtalen skall vara framåtsyftande och inte fokusera på nuläget. 

Även om Köping är en kommun med väldigt könsbundna traditioner måste vi fortsätta arbetet med att få 

båda könen att välja utbildning utifrån intresse och inte utifrån tradition. Här har våra och grundskolans 

SYV:ar en gemensam arbetsuppgift. Vi måste även på våra programråd försöka få arbetsmarknadens 

parter i regionen att vara öppna för att vara mindre traditionsbundna än idag. 
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Skolan och omvärlden 

Mål i skolplan 

Alla elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med information och samarbete från 
gymnasiet 

 

 

 Stämmer helt och 

hållet 

Stämmer ganska bra Stämmer ganska 

dåligt 

Stämmer inte alls 

Arbete och samhällsliv åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 åk 1 åk 3 

Mina föräldrar eller de jag bor hos 

bryr sig om vad jag arbetar med i 

skolan 

68,3% 

(72,4%) 

65,1% 

(68,9%) 

25,1% 

(21,8%) 

24,2% 

(21,9%) 

5,3% 

(3,8%) 

5,4% 

(6,0%) 

1,3% 

(1,2%) 

5,4% 

(3,3%) 

Jag får tillräckligt med hjälp från 

skolan för att kunna planera min 

framtid och kommande utbildning 

50,2% 

(52,5%) 

41,6% 

(53,6%) 

39,6% 

(39,5%) 

43% 

(37,8%) 

8,6% 

(5,8%) 

12,1% 

(7,3%) 

1,7% 

(1,5%) 

3,4% 

(1,3%) 

Genom skolan har jag fått kontakt 

med samhället (APU/APL, företag, 

resor, studiebesök och 

föreläsningar) 

36,6% 

(37,6%) 

49% 

(50,3%) 

38,9% 

(45,2%) 

33,6% 

32,5%) 

16,5% 

(10,7%) 

12,8% 

(11,3%) 

7,9% 

(5,8%) 

4,7% 

(6,0%) 
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Resultat 
Ungefär samma siffror som tidigare år vad gäller föräldrastödet. Återigen är det svårt att bedöma hur den 

låga svarsfrekvensen för åk 3 påverkar resultatet men oavsett det så är det sorgligt att konstatera att inte alla 

elever upplever att de har stöttning av sina föräldrar. Det är en sak som hela samhället får bära ansvaret för, 

det är inte en sak som skolan kan lösa, framförallt inte när eleven kommit till gymnasiet. 

Fortfarande är det många som upplever att de inte får tillräckligt med hjälp/information om kommande 

studier/arbetsliv.  

Inte heller upplever de att de har haft kontakt med samhället utanför skolan. 

Analys 
Återstår fortfarande mycket att göra när det gäller att förklara frågeställningarna för eleverna. Våra studie- 

och yrkesvägledare har under läsåret haft ett flertal möten med eleverna i åk tre, både klassvis och större 

möten i aulan samt naturligtvis enskilda möten där de gått igenom med eleverna hur man räknar meritpoäng, 

hur man söker till högskolan/yrkeshögskolan, ja allt praktiskt de behöver veta. Detta har gjorts med 

anledning av att resultaten av enkäten förra året pekade på samma saker när det gäller SYV-verksamheten. 

Tyvärr är det väl så att eleverna måste vara i skolan och dessutom mottagliga för informationen för att den 

skall ha avsedd effekt. Efter samtal med våra SYV-ar har jag förstått att eleverna inte anser att detta är 

högprioriterat när informationen ges. Trots att de har fått dokumenterade tillfällen till information så 

avspeglas detta inte i enkätsvaren.  

Ungefär samma nedslående siffror för kontakten med det omgivande samhället. Eftersom dessa siffor såg 

ut på ungefär samma sätt förra året så har vi noga följt alla händelser som kan betecknas som kontakter med 

det omgivande samhället och då kan jag konstatera att om eleven har varit i skolan 100 %, oavsett om det 

är åk 1 eller åk 3 så har eleven vid ett stort antal tillfällen under året haft kontakter utanför skolan.  

Som exempel på förvirringen kan jag nämna att endast 40 % av eleverna på ett lärlingsprogram säger att 

det stämmer helt och hållet att de haft kontakt med samhället/näringslivet, 40 % säger att det stämmer 

ganska bra och 20 % säger att det stämmer ganska dåligt. Då skall man veta att dessa elever är ute i ett 

företag två till tre dagar/veckan under hela läsåret. De genomför dessutom en mängd studiebesök på de 

dagar då de är på skolan. Så den enda rimliga siffran är ju 100 % för dessa elever. 

Så det reser fler frågor kring hur eleverna uppfattar frågeställningen än vad analysen av svaren ger. Och så 

är det med många frågor i den här typen av enkäter. Träffsäkerheten är enligt min mening ganska låg. 

Åtgärder 
Anser att vi inte kan komma längre när det gäller externa kontakter utan att det går ut över den garanterade 

undervisningstiden. Däremot så kanske vi måste ge eleverna en lång lista på de kontakter som skett för att 

förbättra deras minne och där de helt enkelt får kryssa i det de minns. Men det känns som om det är att 

skjuta över målet. Vi fortsätter att knyta kontakter utanför skolan som är viktiga för oss och våra elever.  

 


