Kvalitetsrapport 2016-2017
Rytmus Malmö

Bakgrund
Huvudmannanivå
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Enhetsnivå
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även
på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och
andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.

Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Vårt sätt att mäta kvalitet
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter:
❖ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/
verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå.
❖ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på
såväl enhets- som huvudmannanivå.

❖ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna
aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå.

Vårt årshjul
Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde:

Vårt kvalitetsarbete
Efter förra läsårets gemensamma utvärdering tillsammans med all personal fick vi på Rytmus Malmö
underlag till framtagandet och beslutet om årets utvecklingsområden.
Lokalt prioriterade utvecklingsområden under läsåret 16/17 har varit:
1) Ökad måluppfyllelse genom täta uppföljningar
2) Ökad ämnessamverkan och
3) Kollegialt lärande med fokus på formativ bedömning.
Dessa tre utvecklingsområden är tätt kopplade till varandra och har lett till en ökad helhetssyn inom
kollegiet. Lärare har fått mer insyn i varandras kurser och därigenom hela utbildningen inom det
estetiska programmet.

Ökad måluppfyllelse genom täta uppföljningar
Vår utvärdering resulterade i att vi insåg att användningen av vårt skoladministrativa system
Schooolsoft varierade mellan lärare och gav en otydlig bild gentemot eleverna. Vi ville därför verka för
ett tydligare och mer sammanhållet sätt att använda Schoolsoft. Ett mål var att göra det enklare för
elever, vårdnadshavare, mentorer och EHT att följa elevernas kunskapsutveckling under året. Med
stöd av våra förstelärare har all personal under läsåret genomgått fortbildning i Schoolsoft för att
säkerställa att vi använder kunskapsmatriserna på samma sätt. Vi har även infört ett system där läsåret
delas i sex perioder och vid varje periods slut publicerar samtliga lärare resultat i Schoolsoft, en
periodavstämning, som gås igenom i alla mentorsgrupper samma dag. I samband med
periodavstämningarna fyller varje lärare även i vår EWS (Early Warning System) och utifrån den kan
mentorer och EHT på ett tydligt sätt följa upp elever som riskerar att inte nå målen. Syftet har parallellt
varit att i perioderna fokusera mer på effektiv feedback och avvakta med betygsresultaten till på
förhand givna tillfällen. Detta för att förhindra att feedbackens verkliga effekt suddas ut när den
kombineras med ett betyg. (D. Williams m.fl.) Att förebygga och minimera riskerna för att inte nå E
eller högre i kurserna har under året också varit ett återkommande ämne under våra Pedagogiska
forum.
Ökad ämnessamverkan
Vid utvärderingen av förra läsåret kopplades elevernas arbetsbelastning samman med lärarnas olika
sätt att lägga upp arbetsområden. I vår ambition att minska den upplevda stressen för eleverna och
samtidigt öka kvaliteten på elevernas arbeten har vi under året arbetat för ökad ämnessamverkan. Vi
ville lämna en situation med många olika lärprocesser för eleverna med en fragmentiserad syn på
kunskap som följd till en situation med färre lärprocesser och en helhetssyn på kunskap. Vi har därför
under läsåret synkroniserat vårt sätt att planera vår undervisning. Vi har en gemensam planeringsmall
och döper perioder och ämnessamverkande projekt utifrån gemensamma principer. Planeringsmallen
innehåller kopplingar till examensmål, ämnets syfte, centralt innehåll och vilka delar av
kunskapskraven som ska bedömas. Under året har vi arbetat utifrån målet att varje årskurs i varje
period har minst ett projekt där flera ämnen samverkar med varandra. I stället för olika processer i
olika kurser arbetade eleverna med ett stort tema på samtliga lektionspass i dessa kurser under den
period det gällde. Målet var färre lärprocesser, högre kvalitet och större möjligheter för eleverna att
nå i mål.
Kollegialt lärande med fokus på formativ bedömning
Kollegialt lärande med fokus på formativ bedömning är ett utvecklingsprojekt som är inne på sitt andra
år. Första årets syfte var att komma igång med metoden, öppna upp klassrummen för varandra och
skapa goda kollegiala förutsättningar för utveckling där vi nu under år två fokuserat på feedback. Syftet
med att fokusera på feedback var att stödja tesen att effektiv feedback ges utan betygsliknande
omdömen och bör ges under elevens lärandeprocess. Det kändes angeläget att fokusera på detta
samtidigt som vi formaliserade vårt sätt att ge omdömen i periodavstämningarna nämnda ovan.
Ambitionen och målet var att gå från en situation med varierad kompetens och användande av
formativ bedömning till en mer sammanhållen kollegial och professionell nivå kring bedömning för
lärande. Den gemensamma fortbildningen i form av föreläsningar, läsning och diskussioner har bidragit
till ett gemensamt professionellt språk. I takt med att personalens intresse för och kompetens kring
effektiv feedback ökat har vi även kunnat hjälpa eleverna i deras arbete att bli effektiva lärresurser för
varandra. Bland annat har vi jobbat mycket med feedback i form av effektiva frågor. Exempel på
effektiva frågor är när frågan genererar tankar hos eleven som leder lärandet vidare. Motsatsen till
detta skulle kunna beskrivas som att eleven får reda på om det är rätt eller fel där lärandet stannar
eller avtar.

Vårt värdegrundsarbete
På Rytmus Malmö hänger värdegrund och kunskapssyn tätt samman. Undervisningen präglas av en
kunskapssyn som bygger på förståelse för sammanhang, förklaringsmodeller, analys, källhantering och
perspektiv snarare än faktainlärning och traditionell strikt uppdelning i varje ämne för sig. Detta öppnar
för kontinuerligt reflekterande med flera perspektiv och bra diskussioner som väver in värdegrund
Utgångspunkten för vårt arbete är vår Vision och värdegrund på Rytmus Malmö:
På Rytmus erbjuder vi en kreativ gemenskap som utvecklas utifrån ett gemensamt
intresse för musiken. Detta intresse utgör grunden för ett lustfyllt lärande och är en
viktig ingrediens i målet att alla elever ska klara sin utbildning. Rytmus ska vara det
naturliga valet för den som vill studera musik på gymnasiet. Utbildning sker i samklang
med hur svenskt och internationellt yrkesliv utvecklas.
Vi vill att våra elever under sina tre år skaffar sig mod och självinsikt, så att de under
och efter utbildningen blir alltmer självgående, initiativtagande och kreativt skapande
individer.
Rytmus Malmö satsar på ämnesöverskridande och skapande projekt där eleverna
själva har en drivande roll medan lärarna på skolan driver på och vägleder. På Rytmus
sker mycket av lärandet i samspel med partners såväl i som utanför skolan. Detta för
att öka elevernas förmåga att tillägna sig andra verksamheters och kulturers
uttryckssätt och värderingar.
Vidare vill vi att man som elev på Rytmus vågar ta vara på sig själv, att acceptans för
och nyfikenhet på olikheter präglar det dagliga umgänget på skolan.
Vi vill dessutom att eleven under sin tid på Rytmus Malmö utvecklar sin förmåga till
skapande verksamhet. Det ger dem verktyg för personlig utveckling och
självförverkligande liksom modet att våga, lusten att skapa och kunskapen att
genomföra.

Varje läsår tar avstamp i värdegrund genom att alla elever arbetar och upplever tillsammans i
årskursblandade grupper. Musiken och skapandet är i centrum liksom workshops och
engagerade diskussioner kring likabehandling och värdegrund. Med de demokratiska
värderingarna om allas lika värde som självklar grund samtalar vi kring bemötande, respekt,
hjälpsamhet och nyfikenhet. Detta blir tydligt när vi har besökare på skolan, som ofta reagerar
på den välkomnande och inkluderande stämningen som råder bland elever och personal. När
elever i årskurs 1 börjar vittnar de ofta om det positiva och nyfikna bemötande de får från
äldre elever och personal.
Den trygga skolmiljön diskuteras ständigt med elever med avstamp i introveckan. Såväl elevers
som lärares idéer kring utvecklande av den fysiska skolmiljön hörsammas och idéer
förverkligas. Den psykosociala skolmiljön och kulturen som skapar den präglas av elever och
lärare som ser varandra, hälsar på varandra, hjälper varandra, uppmärksammar när någon är
ensam, ledsen eller frånvarande. Detta blir inte minst tydligt under våra många konserter då
klimatet är generöst, tillåtande och stöttande.
Arbetet kring vår plan mot diskriminering och kränkande behandling bygger på de goda
relationer som finns mellan personalen och eleverna. Arbetet leds av vår kurator som är
arbetslagsledare för elevhälsan på skolan. Planen tas fram i diskussioner i klassrum, i
mentorsgrupperna, på möten, på elevsamrådet och med inspiration från våra dagliga samtal
i korridorerna. De resultat vi får genom NKI (elevenkäten) kopplar vi tillbaka och diskuterar

med elever i olika forum. Elevsamrådet består av tre förtroendevalda elever från varje årskurs,
skolledning och lärarrepresentanter. Samrådsmötena präglas av ett mycket öppet klimat och
eleverna tar sitt uppdrag på stort allvar. Samrådet sammanträder ca två gånger per termin. Vi
vill vara överens om målen och de åtgärder som vidtas och det vi diskuterar handlar om det vi
gör i undervisning, projekt och clinics. Vi arbetar för en helhetssyn i det vi gör. Undervisning,
clinics, elevhälsoarbete och mentorskap hänger ihop. Planen skrivs med utgångspunkt i det vi
gör under året och de mål vi tar fram tillsammans med eleverna.
I vår PDK, Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, finns våra
rutiner för hur vi agerar om någon elev känner sig otrygg eller oschysst/orättvist behandlad.
Skolledning, EHT och mentorer har ett tätt dagligt samarbete och hanterar alla fall skyndsamt.
Skolans ordningsregler utgår från ordet respekt och togs fram i samband med Rytmus 2.0 (ett
storsamråd med hela skolan) och ordningsreglerna diskuteras och revideras varje år. Vi sätter
stort värde i att reglerna är väl förankrade bland elever och personal.
Skolans modell för mentorskap väver på ett naturligt sätt in värdegrund och skolkultur i det
dagliga arbetet genom att vi följer vår progressionsmall, som bygger på att eleven ska bli mer
och mer självgående under sin studietid, och gemensamt planerar vad vi arbetar med i
mentorsgrupperna.

Våra resultat och analyser
Funktionell kvalitet
Kunskapsresultat
Andel elever med gymnasieexamen (per program)
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika
krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:
•
•
•
•

Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5–6, svenska 1–3
Ett godkänt gymnasiearbete

Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett
fullständigt program (250 p).

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

När det gäller andel elever som når en gymnasieexamen visar statistiken en minskning från 94% till
79% i år. I statistiken för gymnasieexamen räknas dock inte de elever med som läser reducerat
program, har förlängd studiegång eller som har streck i något ämne med, vilket innebär att det kan
finnas ett mörkertal. Den avgångsklass som ligger till bas för årets resultat är något mindre än vanligt
(35 elever) vilket gör att varje elev ger ett stort procentuellt utslag. Föregående läsår var
avgångsklassen större samt att det även fanns elever med reducerat program, streck i kurs och som
även hade förlängd studiegång. Det är relevant att påtala detta då den lägre statistiken skulle kunna
vilseleda oss att göra stora förändringar i det långsiktiga utvecklingsarbete som inletts kring formativ
bedömning och utveckling av strukturer för ökad måluppfyllelse i form av täta resultatuppföljningar.
Om vi höjer blicken och tittar på resultat över tid så ligger snittet på andel gymnasieexamen
examensåret 2014 på 71% och examensåren 2015 och 2016 på snittet 86%.
När vi analyserar bakomliggande orsaker till varför kraven för en gymnasieexamen inte nås framstår
en faktor som den enskilt starkaste och det är bristen på närvaro. Vi ser att de åtgärder vi satt in när
det gäller att främja närvaro och förhindra frånvaro inte är tillräckliga och det är naturligt och av
yttersta vikt att vi hittar vägar till högre närvaro.
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen.
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har
erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) samt på elever
med examen.

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

Skolans genomsnittliga betygspoäng sjunker från 14.3 till 14.1 poäng. Rikets genomsnitt sjunker från
14.6 till 14.3 vilket innebär att skolans genomsnitt ligger i paritet med rikets genomsnitt för
programmet. Precis som när det gäller andel elever med gymnasieexamen ser vi en tydlig koppling
mellan brist på närvaro och lägre betyg. Vi måste därför framgent bli bättre på att utreda orsaker till
frånvaro och sätta in åtgärder för att främja närvaro.
Elever som tagit examen inom tre år
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år.
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2013/14 och tog examen
2016.

Källa: SIRIS.

Skolans andel är 79% och rikets på ES-programmet är 72%. Siffran omfattar alla elever som startade
gymnasiet på programnivå tre år tidigare där skolan höjer genomströmningstakten. Det ser vi som ett
kvitto på att vi når fler elever och har färre elever som hoppar av påbörjad utbildning även om andelen
elever med examen minskar något. Det är i denna analys som mörkertalet i det tidigare stycket blir
intressant att förhålla sig till och resonera kring.
Det långsiktiga arbete vi har haft kring utveckling av undervisning genom kollegialt lärande men också
arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd ger den effekt vi är ute efter. Det faktum att vi haft
låg omsättning på personal har också bidragit till att utvecklingsarbetet inte tappat fart. Vi behöver
dock vara uppmärksamma på att när skolan nu växer och vi anställer ny personal säkerställer att vi får
med de nyanställda på tåget mot 100% måluppfyllelse.
Nationella prov
Här presenteras resultaten av de nationella proven VT17. Resultatet bygger på egna
sammanställningar. Riksgenomsnittet för VT17 publiceras i oktober.
ENGENG05
ENGENG06
MATMAT01b
MATMAT02b
MATMAT03b
SVASVA01
SVASVA03
SVESVE01
SVESVE03
Summa

aA
14%
8%
0%
0%
33%
0%
33%
4%
17%
8%

B
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
33%
14%

C
24%
36%
10%
5%
0%
67%
33%
22%
21%
21%

D
33%
26%
6%
10%
0%
0%
33%
13%
13%
17%

E
10%
13%
19%
67%
33%
33%
0%
35%
17%
24%

F
Summa
0%
100%
0%
100%
65% 100%
19% 100%
33% 100%
0%
100%
0%
100%
4%
100%
0%
100%
15% 100%

Källa: egna sammanställningar.

Den kurs med största andel elever som inte når E eller högre på NP är utan konkurrens kursen
matematik 1b. En anledning är att många elever som redan vet hur de ligger till i kursen (ofta med
höga betyg) har valt att inte göra nationella prov då de inte ser syftet med att göra det. I dessa fall har
vi tydligt kommunicerat närvaroplikten genom att kontakta elever och vårdnadshavare och kallat till
möte. Detta för att bryta denna trend och kultur. En annan orsak kan vara att många av våra elever
inte är tränade i provsituationen. Matematikundervisningen är helt enkelt inte upplagd med prov som

examinationsform utan läraren använder alternativa examinationsformer vilka visat sig göra elevens
kunskapsnivå mer rättvisande. Matematik är det ämnet där avvikelsen mellan nationella prov och
slutbetyg är störst och detta kan delvis finna sin förklaring i ovan givet resonemang.
För att säkerställa att vi har en rättssäker bedömning kommer vi att utveckla arbetet med betyg och
bedömning genom att samarbeta med närliggande skolor när det gäller sambedömning i ämnen där vi
bara har en lärare. Generellt kan man också påpeka att det fokus vi haft på extra anpassningar i
undervisningen gör att många elever som har stort behov av extra anpassningar inte gör sin
kunskapsnivå rättvis på ett nationellt prov. Detta får oss att fundera på om vi behöver träna eleverna
i provsituationen för att förbereda dem inför provet. Detta är en avvägning då vi primärt ska utveckla
elevernas kunskapsnivå på det sätt som passar eleven, men samtidigt så ges de nationella proven stor
uppmärksamhet, inte minst politiskt och medialt.

Värdegrundsresultat
Under rubriken värdegrund i de enkäter som görs återkommande varje läsår får elever och personal
ta ställning till elva påståenden inom trygghet och studiero. Generellt kan man se att det finns en
korrelation mellan personalens svar och elevernas svar på frågorna som ställs där 9 av 10 elever
upplever att de känner sig trygga, att personalen tar ansvar för att de ska bli behandlade med respekt,
att de kan rekommendera skolan samt att de trivs. Det är också de frågor som är direkt kopplade till
trygghet. I jämförelser med andra skolor som gör samma enkät kan man se att skolans resultat är
mycket högt. De frågor som är kopplade till undervisning, studiero och om eleverna får information
om hur det går för dem ligger lite lägre, men i en jämförelse med andra skolor som gör samma enkät
så ligger de också långt över de flesta skolor.
När det gäller värdegrundsresultat i stort värnar vi om att behålla och öka de goda resultaten. En
slutsats som dragits under åren är att de klasser där vi tidigt identifierar ett behov av extra insatser
kring värdegrundsfrågor är de klasser där resultaten är höga i senare årskurser. Det är därför viktigt att
inte glömma bort att utföra samma insatser i de klasser där det till synes är mindre utmaningar initialt.
Vi vet att resultaten inte nås av en slump och att det förebyggande arbetet måste fortgå.

Upplevd kvalitet

Källa: Markör.

Elevenkätens totala resultat är mycket lite förändrad sedan föregående år. I jämförelse med andra
skolor som gör samma enkät ligger Rytmus Malmö högt på samtliga fem mätområden. Vi ser en
minskning från 92% till 89% när eleverna får svara på frågor som rör trivsel och en minskning när det
gäller studiemiljö från 79% till 75%. Om man jämför olika årskurser så skattar årskurs 1 skolans
studiemiljö något lägre än de övriga årskurserna. Därför kommer denna årskurs vara i fokus för oss på
pedagogiska forum framöver. Samma årskurs har även haft större omsättning på elever där
bakomliggande orsaker är identifierade och i fokus för blivande mentorslag kommande läsår.
Mentorslaget får i detta arbete stöd av elevhälsa och biträdande rektor.
En annan fråga som ökar rör är att fler elever än tidigare upplever att de kan få studiero i skolan (från
65 % till 72 %) och vårt arbete med studiemiljöerna har sannolikt bidragit till detta. Nu finns det
anvisade platser för studier som alltid är tillgängliga för eleverna.
Generellt ligger Rytmus Malmö 15 - 20 % över snittet för alla gymnasieskolor som gjort samma enkät.
Det ger oss en fingervisning att vi generellt har nöjda elever på berörda områden och att arbetet mot
100% av eleverna som når målen fortsätter.

Årets fokusområden
Inför läsåret 2016-2017 valde Rytmus Malmö tre fokusområden att arbeta extra med;
•

Ökad måluppfyllelse genom täta uppföljningar

•

Ökad ämnessamverkan

•

Kollegialt lärande med fokus på formativ bedömning

Förstelärarna har under läsåret arbetat tätt ihop och deltagit i en pedagogisk ledningsgrupp med rektor
och biträdande rektor. Där har verksamhetens behov analyserats och strategier och planer för vårt
fortsatta arbete tagits fram. En viktig målsättning under året har varit att få till planering av
undervisning och bedömning, så att det för elever och vårdnadshavare blir mer homogent, samlat och
lättillgängligt. Ett sätt att uppnå detta har varit gemensamma genomgångar och gemensamma mallar
för hur vi döper dokument och hur vi lägger upp planeringar och resultat i Schoolsoft. En positiv
bieffekt av detta arbete har blivit att vi fått en ökad samsyn och en ökad insyn i varandras arbete. En
ökad insyn och öppenhet ger i kollegiala samtal nya infallsvinklar där önskemål och även behov av
kompetensutbildning inom betyg och bedömning framträder. Formativ bedömning har under året haft
en given plats då lärare planerat för hur ämnessamverkande projekt ska drivas och bedömas.
Planeringsmallen, som tagits fram av förstelärarna, säkerställer att vi i projekten utgår från
examensmålen och fokuserar på ämnenas syften samtidigt som vi planerar för bedömning.
Våra fokusområden har kollegialt samarbete kring utveckling som en naturlig bas och ju mer lärarna
arbetar tillsammans för att utveckla undervisningen desto mer insyn har de fått i varandras arbetssätt.
Tillsammans med skolans IKT-pedagog har vi parallellt med arbetet med våra tre fokusområden vässat
vår digitala kompetens. I den elevundersökning som genomförts noterar vi en ökning när eleverna
skattar skolans förmåga att använda digitala hjälpmedel i undervisningen.
De täta uppföljningar vi haft genom periodavstämningar och uppdateringar av vårt early warning
system, EWS, sex gånger per läsår har bidragit till att både elever, vårdnadshavare och mentorer fått
en bättre överblick över arbetet och elevernas utveckling. Det har efter hand som perioderna gått blivit
tydligare vilken funktion och nytta systemet har. Även för elever med frånvaro har systemet bidragit
till att ge en tydligare bild av skolresultaten och vad som krävs för måluppfyllelse.
Det resultat som förvånar i den undersökning som genomförts är att färre elever upplever att lärarna
förtydligar vad eleverna behöver kunna för att nå kunskapskrav i olika kurser. Anledningen är att vi

under året formaliserat så att alla får bedömning vid samma tillfälle sex gånger per år. Det vi kallar för
periodavstämningar. Samtidigt har vi fokuserat på att feedbacken mer ska vara kopplat till utveckling
och mindre till vilket betyg de ligger på. Det skulle alltså kunna vara en anledning till att eleverna
upplever att de är mindre upplysta på detta område. Om det är så är det kanske en minskning vi kan
leva med eftersom tillgänglig forskning pekar på att feedback tillsammans med betygsliknande
omdömen har låg effekt. Vi gör också antagandet att det kommer ta ett par terminer innan denna
förändring i arbete ger önskad effekt och är väl förankrad bland alla lärare och elever. Vår upplevelse
är att det efterhand som läsåret gått och fler periodavstämningar genomförts bidragit till att eleverna
lärt sig det nya systemet och även lärt sig uppskatta dess fördelar.

Åtgärder för ökad utveckling
Inför läsåret 2017-2018 har Rytmus Malmö valt tre fokusområden att arbeta extra med;
•

Ökad närvaro

•

Betyg och bedömning

•

Ökad ämnessamverkan

I analysen av våra resultat framkommer att det enskilt största hindret för elever som inte når målen
är brist på närvaro. Det gör att vi kommer att sätta högre närvaro som det mest prioriterade
utvecklingsområdet under nästa år. Vi kommer även säkerställa kunskapsnivån inom betyg och
bedömning för att uppfylla vårt myndighetsuppdrag på ett garanterat rättssäkert sätt. Vi kommer
därför fram till de lokalt prioriterade utvecklingsområdena:
Ökad närvaro
Vi kommer att:
•

Förändra mentorssystemet så att färre lärare är mentorer, men får mer tid till
mentorsuppdraget. De lärare som är mentorer ska vara lämpade för uppdraget och vilja vara
det. Det ger en större likvärdighet för eleverna och en större möjlighet att implementera
rutiner som rör t.ex. närvaro.

•

En delvis ny rutin kring närvaro tas fram av EHT i samråd med mentorer.

•

Rutinen för de elever som i beslutat åtgärdsprogram har behov av stöttning kring närvaro och
personlig resurs. En resursperson kommer ha extra ansvar för att få elever med risk för hög
frånvaro.

•

Fokus på att tidigt fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro. Redan innan
terminen startade möts lärare och elever i riskzonen för att skapa allians och goda
förutsättning för att få den bästa skolstarten någonsin.

•

På gruppnivå följa upp närvaro en gång i veckan, med såväl personal som elever.

Betyg och bedömning
•

Under ledning av förstelärare kommer majoriteten av skolans lärare att gå skolverkets kurs
kring betyg och bedömning.

•

Med närliggande skolor skapa möjligheten för sambedömning.

•

Med hjälp av digiexam ge lärare möjlighet att rätta avidentifierat samt på ett enkelt sätt
sambedöma.

Ökad ämnessamverkan
•

Fortsätta vårt arbete kring att sätta de enskilda kurserna i ett sammanhang.

•

Förstelärare leder arbetet, både i planeringsfasen och i att vara delaktig i
tjänstefördelningsmodell inför nästa år där strukturen stödjer möjlighet till planering. Vi vill
undvika att lärare ingår i för många planeringslag samtidigt eftersom det både skapar stress
och sänker kvaliteten.

Områdena ökad närvaro och betyg och bedömning är även framtagna som utvecklingsområden på
huvudmannanivå.

