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Ledare- Rektor har ordet 
Rytmus Örebro är en skola med mycket hög nöjdhetsgrad både bland elever och personal. Eleverna 
trivs och känner sig trygga i hög grad och både elever och personal rekommenderar sin skola och 
arbetsplats i mycket hög grad, 100% för personalen och 97% för eleverna. Detta lägger en god grund 
för ett gott förbättringsarbete på skolan. 
 
Läsåret 2021/2022 är det första för mig som rektor då jag tog över rollen i januari 2022. Innan har 
jag jobbat på skolan som musiklärare sedan skolan startade i augusti 2011. Våren har inneburit stora 
utmaningar för mig i min nya yrkesroll men det har framförallt varit spännande och utvecklande. För 
skolans del så har det varit mycket förändringar. Utöver rektorsbyte så har vi också bott in oss i våra 
nya lokaler och satt igång lite mer samarbete med LBS Örebro som vi också har i huset. 
 
Vi har haft fortsatt fokus på att utveckla undervisningen. Ett område som vi ser som väldigt viktigt. 
Närliggande har vi också arbetat med mentorskapet och allt vad det uppdraget innebär, detta är 
något som vi också ser att vi behöver jobba vidare med. Som tredje område hade vi fokus på hälsa, 
såväl fysisk som psykisk hälsa. Alla dessa tre områden är viktiga var för sig men har också 
anknytningspunkt sinsemellan. 
 
Jag tar med mig erfarenheterna av sex månader som rektor och ser mycket fram emot det 
kommande läsåret med allt vad det kommer innebära. 
 
Daniel Hambre 
Rektor 
  



Om Rytmus 
Rytmus AB bedriver unika utbildningar inom musik på det estetiska programmet på fem orter i 
Sverige: Borlänge, Göteborg, Malmö, Stockholm och Örebro. Den första skolan startades i Stockholm 
1993. 
 
Vårt mål är att Rytmus ska vara det självklara gymnasievalet för alla ungdomar som vill få en 
möjlighet att växa inom det estetiska området och bli självständiga, reflekterande och kreativa 
människor. Vi inom Rytmus utvecklar och berikar svenskt musikliv och våra elever går vidare till 
högskolor och universitet över hela världen.  
 
Vi tror att gemensamma estetiska upplevelser ger en stark kreativ gemenskap och ett tryggt 
sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. 
Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt 
skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden.  
 
Rytmus AB är en del av AcadeMedia AB och har sedan läsåret 2019/2020 varit en del av 
AcadeMedias Kreativa Gymnasieområde under ledning av utbildningsdirektör Lotta Krus och 
skolchef Martin Thuvesson. Till stöd för verksamheten har det funnits en stab bestående av bl.a. 
kvalitets- och utvecklingsansvarig, marknad, HR, ekonomi, skoljurist, fastighetsansvarig samt 
medicinsk verksamhetschef.  
 
Rytmus AB har under läsåret 2021/2022 haft fem skolor enligt nedan. Under läsåret 2021/2022 var 
det cirka 1400 elever som studerade på våra skolor. 

Skola Startår 

Rytmus Stockholm 1993 

Rytmus Malmö 2008 

Rytmus Göteborg 2009 

Rytmus Örebro 2011 

Rytmus Borlänge 2017 

  
Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och sammanhangsperspektivet är 
bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på elevernas 
upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och 
våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta 
strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa områden. Framför allt är 
det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för verksamheten i 
alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring. 
 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det 
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  



 
 

Om Rytmus Örebro  
Elever 

 
Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Musik 39 30 34 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel 
Flickor 

Andel 
pojkar 

Andel 
högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2020/2021 56 44 71 .. 

2021/2022 57* 43 67* .. 

   * Statistik från oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-06-30 

 
På skolan har vi ett program, estetiska programmet med inriktning musik. Programmet är indelat i 
fyra olika grenar: 

1. Instrument/sång  

2. Singer/Songwriter  

3. Musikproduktion  

4. Estet-sam 

Våra elever är fördelade på tre klasser, en klass per årskurs. Vi har en relativt jämn könsfördelning, 
44 killar och 59 tjejer men ser en uppdelning vad gäller instrument, betydligt fler tjejer har sång som 
huvudinstrument. Vi försöker att uppmuntra våra elever att prova på fler instrument för att få en 
jämnare könsfördelning och för att få killar att våga sjunga och tjejer att våga spela. Vi försöker alltid 
att ha ett genusperspektiv med oss i ensemblegrupper och konserter. En av våra sångpedagoger är 
en man och vi ser att han har en positiv effekt och är en förebild för killar som vill sjunga. Vi märker 
också en ökning av tjejer som väljer andra instrument som bi-instrument och där ser vi en ökad 
spridning. Tidigare var det övervikt på piano och gitarr, men nu väljer fler att även spela bas och 
trummor. Vi ser dock att antalet som väljer sång som huvudinstrument ökar överlag och är något vi 
behöver förhålla oss till inför kommande år.  



Av våra elever kommer cirka 50% från andra kommuner än Örebro. På skolan finns 16 kommuner 
representerade. Det innebär att många elever flyttar till staden under utbildningen eller pendlar mer 
eller mindre långt varje dag för att komma till skolan.  
 

Personal 
Av skolans 20 personal är 15 lärare, resterande är administratör, elevhälsa, studiecoach och rektor 
(vår administratör är även lärare). Personalgruppen består av tio män och tio kvinnor. Samtliga 
pedagoger är behöriga och har lärarlegitimation. Skolan har nio musiklärare med olika kompetenser 
och huvudinstrument samt sex teorilärare med kompetens inom estetprogrammets teoretiska 
kurser. Även inom elevhälsan har vi samtliga funktioner på plats. Skolan har en låg 
personalomsättning vilket ger en stabilitet för organisationen. Fördelningen inom elevhälsan är 
speciallärare 65%, specialpedagog 50%, kurator 30%, skolsköterska 25%. 
 

Lokaler  
Rytmus Örebro har under flera år sökt nya lokaler och under de två senaste åren har projektet att 
bygga en skola tagit form. I juni 2021 stod skolan klar för oss att flytta in i och i augusti startade vi 
läsåret där tillsammans med LBS. Vi kallar oss för Kreativt Campus. Vår nya skola är byggd för 
framtiden och anpassad efter våra behov. Vi har tillgång till lokaler som vi tidigare har saknat, t.ex. 
en egen scen för konserter och redovisningar och studios utrustade med ny teknik. Vi har nu 
genomfört vårt första läsår i lokalerna och ser att flytten gjort mycket gott. Tryggheten är god, 
upplevelsen av studiero har ökat och både elever och personal trivs i de nya lokalerna i en annan del 
av staden närmre centrum. Nöjdheten med skolmaten har också ökat efter att vi i samband med 
flytten använder oss av en ny leverantör. Idrotten har under läsåret genomförts på olika platser i 
Örebro. Till nästa läsår kompletterar vi det genom att också hyra in oss i Idrottshuset som ligger i 
närheten av skolan. 
 

Organisation och arbetsformer   
Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Medarbetarna utgör ett gemensamt arbetslag 
som i sin tur är indelade i två lärteam och ett elevhälsoteam. Ett lärteam har fokus på musik och ett 
på de gymnasiegemensamma ämnena, vi kallar det lärteam teori. Lärteamen leds av våra två 
förstelärare. Tillsammans med rektor har skolans förstelärare arbetat med långsiktiga strategiska 
frågor samt att planera för skolans förbättringsarbete (se under organisation av undervisning). 
Endast sju av våra pedagoger arbetar heltid. Detta påverkar hur vår organisation, kommunikation 
och arbetssätt ser ut. Sedan tidigare har varje nyanställd medarbetare en ”1000-frågorsperson” 
utsedd åt sig. Vi har dessutom en kontaktperson för de som arbetar mindre än 50%. Det förväntas av 
personalen att de läser protokoll och rektors nyhetsbrev som kommer varannan vecka. Under detta 
speciella år med fortsatt stor frånvaro pga. pandemin, har rektors uppdateringar ibland kommit 
tätare men förväntningarna på personalen varit desamma.  
 
Rektor leder också en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor och de två 
förstelärarna. Där behandlas och bereds frågor som inte nödvändigtvis hela personalgruppen 
behöver vara del i. Vissa frågor tas med till arbetslagsmöten eller lärteamsmöten. 
 
Samtlig personal har schemalagd mötestid på måndag morgon. Då har vi våra arbetslagsmöten samt 



APT och elevhälsans personal är med varannan vecka. Innehållet på dessa möten följer en 
årsplanering. Här behandlas skolövergripande frågor, APT, skolutveckling och förbättringsarbete, 
elevärenden som berör alla och EWS som sedan följs upp i lärteamen. Förstelärarna har också under 
denna tid haft ansvar för fortbildning och skolutvecklingsfrågor. Även LBS har mötestid samtidigt 
vilket skapar möjlighet till campusövergripande träffar eller ämnesmöten med lärare från båda 
skolorna. APT spelas också in och skickas ut till de i personalen som av olika anledningar inte har 
möjlighet att vara med. 
 
Elevhälsan har två olika typer av möten, ett ”litet EHT” där rektor, skolsköterska, kurator, 
speciallärare och SYV deltar, samt den samlade elevhälsan där även skolläkare och psykolog ingår. 
Skolans specialpedagog och speciallärare deltar även i teorilärarnas lärteamsmöten.  

Eftersom vår skola är liten känner all undervisande personal mer eller mindre samtliga elever. 
Mentorerna har ansvar för 9–12 elever var och träffar sin mentorsgrupp 40 minuter per vecka. 
Denna tid kan vid behov vikas för möten med enskilda elever. Vi anpassar innehållet i 
mentorsträffarna efter årskursens och gruppens behov samt efter enskilda elevers behov. Beslut om 
innehållet i mentorsträffarna fattas av personalen från vecka till vecka där elevernas synpunkter tas i 
beaktande. Flera av våra elever har dessutom extra mentorsstöd inplanerat i sina scheman. Vid 
starten av ett nytt läsår har mentor enskilda uppstartssamtal med sina mentorselever och deras 
vårdnadshavare för att få en bild av tidigare skolgång och elevens/vårdnadshavarnas förväntningar 
inför gymnasiet.  

På Rytmus genomförs ofta Clinics, ett koncept som är gästspel och föreläsningar med artister, 
musiker, musikproducenter och andra verksamma inom branschen. Ibland hålls clinicen för hela 
skolan och ibland för olika grupper kopplat till kurser eller våra olika grenar. 
 
 

  



Vårt kvalitetsarbete 
Vår kvalitetsmodell 
Inom Rytmus vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam 
definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. 
Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt 
utvecklas och nå uppsatta mål. 
 

Vår kvalitetsdefinition: 
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).
 

  

  
Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket 
sätt huvudmannen och skolledningen organiserar 
och skapar förutsättningar för utbildningens och 
undervisningens genomförande, dels om andra 
förutsättningar i form av t.ex. sammansättning av 
personal och elever. 
 
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 
kvaliteten i det vi gör.  
 
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 
utsträckning vi når de nationella målen. 

 

Våra framgångsfaktorer: 
Uppdraget i fokus 
Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 
 
Proaktiv uppföljning 
Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i 
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att 
korrigera brister och avvikelser.  
 
Kollegial samverkan 
Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 
verksamheten utvecklas Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av 
varandra. 
 
Aktiv resursfördelning 
Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  
 



Gemensamma kvalitetsuppföljningar 
Kvalitetsarbete inom Rytmus handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 
behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, 
arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela 
tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. 
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som 
vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet. 
 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs 
är en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår 
plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två 
Undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de 
upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari) 
som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april görs 
dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.  
 
Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 
månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som 
sker på skolan. 
 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt 
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  
 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 
kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 
 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att 
skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  
 
Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 
arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 
 
I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot 
högre måluppfyllelse nästa läsår. 
 
De utvärderingar och analyser som görs kontinuerligt med personalgruppen, ibland i APT, 
ibland i arbetslaget eller i lärteamen samlas ihop i slutet av läsåret och finns med i vår 
utvärdering av läsåret. Vi tittar då på vad vi tidigare då på vad vi under året har sagt om t.ex. 



elevenkäten, medarbetarenkäten, LoV- och undervisningsutvärderingen och jämför med de 
resultat vi ser i slutet av läsåret. Utifrån dessa sätts nya fokusmål upp. Dessa mål formulerar 
vi tillsammans och eleverna får komma med synpunkter på områden som berör dem. När 
våra fokusmål är formulerade presenterar rektor dem för klasserna och påpekar att målen 
är utformade med stor hänsyn till vad eleverna har framfört i de enkäter och utvärderingar 
som de har varit delaktiga i. 

 

  



Läsåret 2021/2022 
Fokusområden/utvecklingsområden 

Inför läsåret 2021/2022 tog vi beslut om tre övergripande fokusområden/utvecklingsområden. Det 
handlar om undervisning, mentorskap och ett hälsosammare Rytmus - främjande och förebyggande 
arbete. 

 

Rektor tillsammans med förstelärare har lett arbetet både i lärteam (musik resp. teori) och i 
storgrupp där samtlig personal deltar. I upplägget har vi samtalat, diskuterat, arbetat utifrån case, 
texter, poddar och auskultationer. På så sätt har samtliga fokusområden behandlats. Nedan följer en 
redovisning av våra fokusområden, varför vi valt just dessa, vilka mål vi satt upp för vårt arbete samt 
olika metoder och aktiviteter som fört oss mot dessa mål. Vi har följt upp våra fokusområden i olika 
forum; arbetslagsträffar, lärteam, mentorssamtal, utvecklingssamtal, undervisningsutvärderingar, 
elevenkät, medarbetarenkät, LOV-enkät m.m.  

 

1. Utvecklingsområde undervisningen 

Bakgrund: Det är glädjande att se att våra elever uttryckt att de är nöjda med undervisningen och att 
denna nöjdhet ökat genom åren. Eleverna har också upplevt att studieron har ökat. Under pandemin 
har pedagogerna utvecklat sin digitala kompetens och fått nya pedagogiska utmaningar. Eftersom vi 
är en skola vill vi naturligtvis fortsätta ha fokus på vårt kärnområde - nämligen undervisningen - och 
ta till vara på de lärdomar vi dragit under pandemin. Vi har också nya lokaler vilket ger oss nya 
förutsättningar varför det är bra att lägga ytterligare fokus på denna fråga. 

 

Mål: Ökad examensgrad. Förbättra upplevelsen av undervisningens kvalitet genom ett ökat fokus på 
differentierat lärande och synliggörande pedagogik. Förbättra upplevelsen av studiero såväl i 
klassrummet som i våra övriga studieytor. Ökad upplevelse av att skolan är betydelsefull och 
meningsfull där varje lektion bidrar till elevens lärande och utveckling. 

 

Metod: Kollegialt lärande för att öka vår förståelse för framgångsfaktorer i undervisningen, så som 
lektionsdesign och differentierad undervisning. Auskultationer med kollegor på Rytmus eller LBS 
med fokus på differentierat lärande och synliggörande pedagogik. Samtal och undervisning rörande 
differentierat lärande, synliggörande pedagogik och hur vi på bästa sätt använder våra lokaler, under 
våra måndagsmöten samt i lärteamen (musik och teori). Vi fortsätter våra täta avstämningar genom 
begreppet EIBASS (elev i behov av särskilt stöd) och EWS (Early Warning System). 

 

2. Utvecklingsområde mentorskapet 

Bakgrund: Lärarna har identifierat att studieplanering har varit ett kraftfullt verktyg. Ett mer 
strukturerat arbete med mentorskapet och en tydligare struktur rörande studieplaneringen ger ökad 
måluppfyllelse och ökad hälsa hos våra elever. Ökad kompetens inom området ökar kvalitén på 
skolans verksamhet. Vi såg också ett behov av att diskutera innehållet i mentorsuppdraget och dess 
utformning.  

 



Mål: Öka examensgraden. Att tydliggöra mentorskapets uppdrag. Öka nöjdhetsgraden vad gäller 
“min mentor ger mig det stöd och hjälp jag behöver” i elevenkäten. 

 

Metod: En utvecklingsgrupp bestående av förstelärare och kurator avsätter tid för att skapa olika 
teman som kan återanvändas under framtida läsår. Dessa teman utgöra grundstommen i arbetet i 
mentorsgrupperna under ett antal veckor. Syftet med temaarbetet är att göra mentorstiden 
meningsfull och säkerställa att eleverna får ta del av frågeställningar som är relevanta men inte 
passar in i något ämne. Vi ska utveckla studieplaneringen som verktyg för att ge eleverna överblick 
över sina studier. Dessa teman presenteras för mentorerna som sedan implementerar innehållet i 
sina mentorsgrupper. Mentorskapet är också föremål för diskussion under flera tillfällen som letts av 
förstelärare på skolan. 

 

3. Utvecklingsområde ett hälsosammare Rytmus - ett främjande och förebyggande arbete 

Bakgrund: Vi har i vårt systematiska kvalitetsarbete identifierat psykisk ohälsa av olika slag som en 
viktig orsak till att elever har svårt att nå målen för sin utbildning. Vi ser därför ett behov av att 
stärka vårt främjande och förebyggande arbete inom området. Våra elever behöver kunskap och 
konkreta insatser för att stärka sin egna förmåga att upprätthålla balans i livet. Vi ser tydligt hur 
psykisk ohälsa påverkar kunskapsresultat, måluppfyllelse och närvaro vilket riskerar att leda till 
avhopp. 

 

Mål: Öka måluppfyllelsen, öka skolnärvaron och minska antalet avhopp. Ge alla elever en 
grundförståelse för helheten i livet och att stärka motståndskraften mot psykisk ohälsa 
Förbättra elevers fysiska hälsa och välmående. 
 
Metod: Vi arbetar med olika projekt för att uppmuntra till fysisk rörelse, t.ex. “Go-Vember”. Vi väver 
även in fysisk aktivitet i undervisningen t.ex. promenadsamtal, rörelse innan prov m.m.  
Vi kartlägger och förmedlar olika möjliga ytor för utevaro och fysisk aktivitet i närområdet 
Personalen anlägger ett hälsoperspektiv i kommunikationen med elever och vårdnadshavare för att 
understryka betydelsen av en god hälsa. Arbete i mentorsgrupper med fokus på ökad förståelse om 
sig själv och sin situation, sin psykiska och fysiska hälsa. Ökat fokus på lärande, skola och skolarbete 
genom grundläggande faktorer som sömn, att äta frukost, att komma i tid, respektera sina 
medmänniskor och att utnyttja lektionstiden väl, att ta ansvar m.m. Underlätta för elever att få 
struktur över sitt skolarbete och andra aktiviteter genom att med stöd av mentor konstruera och 
följa upp en veckoplanering. EHT deltar i den dagliga verksamheten, är närvarande på 
personalmöten där elevfrågor och lärandesituationer diskuteras och är engagerade för att förbättra 
elevernas psykiska hälsa och studiesituation. 
 

 

 
 
  



Resultatredovisning 
Kunskaper 
 

● Andel med examen 

 
 
I år når vi inte upp till 100% examensgrad såsom vi gjorde föregående läsår. Vi har två elever som 
inte gått i mål med sin examen. Examensgraden är relativt jämn mellan könen även om flickor når 
examen i något högre utsträckning. Tilläggas bör att vi har haft elever som har gått reducerade 
program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● GBP avgångsbetyg 
 

 
 
På totalen minskar betygspoängen något från förra året. Backar man ytterligare ett år är vi dock 
fortfarande över det årets totala betygspoäng. Anmärkningsvärt är att flickor ökar 0,5 enheter i GBP 
detta år medan pojkar minskar 1,7. Detta är något vi noterar och behöver kika på och fundera mer 
kring. 
 

● Betygsfördelning samtliga elever 
 

     
 

Den största förändringen vi ser är att de högre betygen är något färre än föregående år och de lägre 
betygen något fler. Skillnaden är också något större bland pojkar än flickor. Noterar att Matematik 



1b har en större ökning av F jämfört med tidigare år. Detta är oroväckande och behöver tas med i 
planering inför kommande läsår. 
 
Glädjande är svenska 3 där antalet F minskat till 3% och Gymnasiearbete där alla elever i år 
uppnådde minst E i betyg. 
 

● Resultat nationella prov 
 
Matematik 

 
 

 
 

 



 
Engelska 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Svenska/Svenska som andraspråk 

 
 

 
 

 
 
Gällande nationella provresultat kan vi se att andel F ökat sedan föregående provperiod 2019 i 
kurserna matematik 1b och engelska 6. Det är relativt jämn fördelning mellan könen vad gäller 
matematik 1b, men flickor har högre andel F i engelska 6 än pojkar. Andel F har minskat sedan 
föregående provperiod i matematik 2b och svenska 3. 
 
Gällande avvikelser mellan nationella provresultat och kursbetyg kan vi se att det är främst ämnet 
svenska som sticker ut. I kursen svenska 1 är det 43% som avviker och i kursen svenska 2 38%. 



  
Det är av vikt att ha med sig i analysen att det inte genomförts nationella prov i gymnasieskolan på 
två läsår och att flera av våra elever inte deltagit i denna typ av provsituation sedan åk 6 i 
grundskolan. Det har varit en exceptionell situation där mycket förberedelser inför 
de nationella proven har behövts från skolans sida, dels i form av att förbereda lärare, och dels i 
form av att förbereda elever. De nationella proven betonas också ha stor betydelse för eleverna 
skolresultat, vilket ser vi skapar viss stress hos många elever som tyvärr inte lyckats lika bra 
på proven som de gjort i en vanlig undervisningssituation eller vid andra typer av prov. Det är 
däremot inte hela förklaringen. 
  
Med tanke på de avvikelser vi har kan vi se att vi misslyckats med just att förbereda eleverna inför 
de nationella proven på ett bra sätt. Att 10% i ämnet svenska får ett högre betyg och att 33% i ämnet 
får ett lägre betyg tyder på att eleverna presterar väldigt olika på dessa. En analys vi gör är att 
formen för nationella prov och vår undervisning skiljer en del, eleverna är inte riktigt vana vid den 
typen av situation. En annan analys består i att läraren anpassar sin undervisning efter nationella 
provens genomförande för att öka elevers lärande inom de områden där de visat sig svaga på de 
nationella proven. 
 
Vi arbetar med sambedömning när det handlar om nationella prov och anser att vi har ett 
rättssäkert arbetssätt. Med det sagt så tar vi med oss analysen framåt och kommer försöka 
förbereda eleverna ännu bättre vid nästa provperiod. 
 
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 
Utifrån årets elevenkät vill vi lyfta fram två frågor: 
 

• Andel elever som upplever sig trygga i skolan  
• Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt  

 

 



 
 
I LOV-enkäten ser vi en viss nedgång i siffrorna när det gäller trygghet och hur eleverna behandlar 
varandra. Detta är förstås något vi ser allvarligt på och som är oroväckande. Förklaringen kan ligga i 
en specifik händelse som uppstod på skolan i närtid till att enkäten gjordes men ska för den sakens 
skull inte ignoreras. 
 
När elevenkäten sedan gjordes såg resultatet annorlunda ut. Vi är väldigt glada över att resultatet 
här visar att eleverna är fortsatt trygga och att de anser att de behandlar varandra på ett bra sätt. 
Vår målsättning är förstås 100% nöjdhet och arbetet med dessa frågor är något av det viktigaste på 
skolan. 
 
 
  



Övergripande utvärdering av verksamheten 
 

Undervisning 
Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  
Grunden för organisering av undervisning och lärande läggs av rektor i tjänstefördelningen. Utifrån 
den skapas sedan förutsättningar för undervisning via scheman och resursfördelning. Under de 
senaste två åren har vi organiserat lärarna i två lärgrupper, musik och teori. Lärteamen träffas som 
team en gång per vecka. Där behandlas frågor som är specifika för de olika teamen samt en 
fördjupning av det kollegiala lärandet utifrån våra fokusområden. Både för- och efterarbete med 
våra EWS-resultat behandlas här för att inom de specifika områdena arbeta utifrån elevens lärande 
och behov av anpassningar och/eller särskilt stöd. I lärteamen följs även EIBASS upp och analyseras 
för att försäkra oss om att eleverna får det stöd och stimulans de har rätt till. 
 
Inför läsåret identifierade vi tre olika områden där fokus på vårt utvecklingsarbete har legat. Alla 
dessa tre områden har som högsta syfte att öka examensgrad och måluppfyllelse. Inom området 
undervisning ville vi framförallt skapa forum för att dela med oss av framgångsfaktorer för att 
eleverna skulle lyckas bättre med sin skolgång. Detta skedde genom samtal, diskussioner, 
auskultationer och avstämningar kring elevernas progression. Mentorskapet var också ett område 
där vi såg att vi behövde diskutera och fundera tillsammans samt försöka finna en definition av 
uppdraget. Detta arbete ser vi som påbörjat och vi tror att vi har anledning att fortsätta under 
kommande läsår. Som tredje område jobbade vi med hälsa och då fysisk och psykisk hälsa och hur 
de samverkar och påverkar varandra. 
 
Utbildningen integrerar musikämnen och teoretiska ämnen och på så sätt utvecklar eleverna sin 
musikaliska förmåga samtidigt som de förbereder sig för vidare studier. Detta sker bl.a. i temaveckor 
där musik och teori jobbar ämnesövergripande och i årskursblandade grupper, men vi eftersträvar 
att detta arbetssätt även skall genomsyra den dagliga undervisningen. Ett exempel på det är ett 
samarbete mellan musikkurserna samt historia, engelska och samhällskunskap, om 
medborgarrättsrörelsen. Under vårterminen kunde vi så efter pandemin genomföra en temavecka 
vilket var väldigt uppskattat och lärorikt. Vi har även fortsatt erbjuda våra elever clinics vilket vi anser 
vara ett bra sätt för oss att få insikt i branschen och olika professioners arbeten.  
 
Vi har under året genomfört lov-skola under både jul- påsk- och sommarlov som en möjlighet för de 
elever som behöver mer tid och stöd i undervisningen. 
 
Bedömning och betygssättning  
Samarbete kring bedömning och sambedömning är en av grundbultarna i vårt arbete kring 
bedömning. Redan vid tjänstefördelning försöker vi planera så att lärare är flera på samma kurs eller 
inom samma ämne för att skapa goda förutsättningar för samverkan. Inom våra musikämnen sker 
ett ständigt utbyte och diskussion kring hela kedjan planering, genomförande, avstämning/ 
bedömning och i slutskedet betygssättning. Detta skapar en rättssäkerhet och en trygghet kring 
betygssättningen. Inom teoretiska ämnen har lärarna inte direkta kollegor i samma utsträckning men 
där har vi samarbetat med LBS Örebro och även i vissa andra fall lärarkollegor utanför skolan. Någon 



använder sig också av sociala medier eller andra digital forum för att diskutera frågor kring 
bedömning och betygssättning. Vi har inga olegitimerade lärare på skolan som sätter betyg. 
 
Distansundervisningens organisering 
Pandemiåren har lärt oss mycket i hur det är lämpligt att organisera och lägga upp undervisning på 
fjärr eller distans. Vi har jobbat mycket med att följa det ordinarie schemat men att lektionerna 
hållits via ”Google meet” istället. Att bibehålla den struktur som eleverna känner igen i form av 
schema tror vi varit bra. Under vårterminen kan man säga att arbetet på fjärr och distans fasats ut 
och vi har mer gått tillbaka till den närundervisning vi känner igen och som vi tycker att vi gör allra 
bäst. 
 
Utvärdering och analys 
Kunskapsresultaten 
Detta läsår har vi 94% måluppfyllelse sett över alla årskurser. Vi har också viss fortsatt oro för 
ungdomars psykiska hälsa och bedömer att detta är ett område som helt klart behöver belysas och 
arbetas med. En annan sak som vi funderar kring och som vi jobbat mycket med är situationen med 
elever som skjuter saker framför sig, som inte färdigställer eller fullföljer inom ramen för kurser. 
Detta är också ett område som vi behöver fokusera på framöver. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) har minskat något men är fortfarande högre än läsåret 
19/20. Förskjutningen verkar ha skett i de högre och lägre stegen, vi har färre av högre betyg och fler 
av lägre betyg. Inom mellanbetygen (D-B) är förändringen mindre. Det mest intressanta är dock 
skillnaden mellan pojkar och flickor. Här ökar GBP för flickor med 0,5 procentenheter medan det för 
pojkar minskar med 1,7 procentenheter. Här har vi i dagsläget inga svar men ser att det helt klart är 
en fråga vi behöver ha med oss. Skiljer det i studiekultur mellan könen? Bemöter skolan eleverna på 
olika sätt och ställer vi olika krav på eleverna? Detta är frågor som vi kommer ta med oss in i 
diskussioner under nästa läsår. 
 
Även i år har vårt arbete med EWS och betygsprognoser gjort att vi under året kunnat rikta våra 
insatser där de som bäst behövs och fått flera elever som haft det tufft att klara godkända betyg. 
Lovskolan och elevstödjande arbete är framgångsfaktorer. Flera elever mår gott av att få fokusera i 
mindre sammanhang och på en sak i taget i mer lugn och ro. 
 
När det gäller specifika ämnen så är det matematik som sticker ut och då särskilt kurs 1b. Hela 38% 
har fått betyg F i kursen. Detta är något som kräver särskilda insatser och vi förbereder justeringar i 
upplägg inför nästa läsår, både för elever som behöver läsa om kursen och för elever som kommer 
nya till vår skola. När vi funderar på varför kan vi se saker som att dessa elever läst flera år i 
högstadiet under pandemin men också att ämnesplanen förändrats i gymnasiet från hösten 2021 
men inte i grundskolan. Det är inte så lätt för elever och lärare att möta den nya ämnesplanen och vi 
kommer lägga en del fokus på det under nästkommande läsår. 
 
Engelska sticker även det ut detta läsår i negativ bemärkelse. Där har vi en något större andel F än 
tidigare. Vi ser inte samma oroväckande siffror men ändå såpass mycket att vi diskuterar hur vi på 
bästa sätt kan stötta eleverna under nästa läsår. Svenska å andra sidan är positivt. Inom kurserna 1 



och 2 liknar det tidigare år men i kurs 3 går vi i en positiv riktning med påtagligt färre F än 
föregående år. 
 
Även gymnasiearbetet är positivt där alla elever i år nådde minst betyget E. Det finns säkerligen flera 
faktorer och en som bör lyftas är den ökade studieron som kommit med våra nya lokaler. Det syns i 
elevernas utvärderingar och kan även ha positiv inverkan på detta. Vi är inte nöjda förrän vi når 
100% godkända betyg men vi gläds över det positiva och tar med oss utmaningarna in i nästa läsår. 
 
Undervisningens kvalitet 
En sak som är väldigt rolig att läsa är elevernas svar på frågan “Jag tycker att det är en bra 
studiemiljö på min skola” där nöjdheten ökat. 83% är mycket nöjda och ett medelvärde på 7,6. Detta 
är särskilt roligt då vi flyttat in i nya lokaler som vi varit med och utformat utifrån våra behov och 
önskemål. 

 
 
Andra resultat som är roligt att läsa om handlar om trygghet, rekommendationsgrad och nöjdhet 
med undervisningen. Något som vi ser att vi behöver jobba vidare med är kopplingen mellan 
planering, genomförande och bedömningar och hur detta kommuniceras med eleverna. Det kopplar 
vi även till arbetet med mentorskapet som pågår på skolan där mentorn är en viktig person för stöd 
och struktur 
 
Enhetens utvecklingsområde från arbetsplanen 
Det kollegiala arbetet har fungerat mycket bra. Vi har en engagerad personalgrupp som gärna 
diskuterar pedagogiska frågor och annat relaterat till skolans verksamhet. Arbetet har under året 
letts av två förstelärare i samarbete med rektor. Tilläggas bör att en förändring skedde under året då 
den föregående rektorn slutade i samband med årsskiftet och en av förstelärarna rekryterades som 
ny rektor. I samband med detta flyttades försteläraruppdraget till en annan lärare. 
 



Våra tre utvecklingsområden hade både anknytningspunkter och stora skillnader. Sammantaget kan 
man säga att vi fokuserat på ökad måluppfyllelse och examensgrad utifrån undervisningskvalitet, 
hälsa och ett nära mentorskap. Tre områden som är väldigt viktiga för en framgångsrik skolgång. 
 
Utvärdering och analys av distansundervisningen 
Detta läsår har inneburit mindre undervisning på distans sett till helheten. Under vintern har vi dock 
haft perioder av distans på lite olika sätt. Det goda humöret, professionaliteten och den goda viljan 
har gjort att lärarna fortsatt göra sitt allra bästa och hållit god kvalitet och goda resultat. När vi sedan 
övergick till närundervisning helt och hållet fanns det några elever som hade lite svårt att tänka bort 
möjligheten till distans. Här blev det viktigt med kommunikation kring hur viktig skolan är och också 
på nytt jobba med anpassningar för vissa elever vid närundervisning, elever som kanske upplevt att 
det ibland fungerat bättre att få jobba hemma. Något vi kan lära oss av detta är allas behov av olika 
lärstilar och att lektionsformen kan se väldigt olika ut men ändå vara bra och framgångsrik. 
 
Slutsatser och arbete framåt 
Mentorskapet är helt klart en viktig faktor för framgångsrik skolgång. Det är viktigt att vi definierar 
uppdraget och att mentorerna vet vilka spelregler och förväntningar som gäller. Här ser vi fortsatt 
utvecklingsbehov.  
 
Vi har börjat bo in oss i våra nya lokaler och även här ser vi stora möjligheter men också ett behov av 
att göra ett ännu bättre arbete. Här är det viktigt att vi vågar tänka nytt, utanför ramarna och att vi 
involverar eleverna i utformning av lektioner och projekt. 
 
När det gäller betyg behöver vi fortsatt bevaka och diskutera de skillnader vi ser. Varför sjunker 
betygen bland pojkar medan det ökar bland flickor? Hur hanterar vi de kurser där betygen setts 
sjunka mycket det senaste läsåret? 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  
Rektors organisering 
Inom Rytmus genomförs en gemensam likabehandlings- och värdegrundskartläggning varje höst och 
där utvärderas arbetet med dessa frågor och risker för kränkningar och diskriminering kartläggs. 
Denna ligger sedan som grund för skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering som 
uppdateras i januari varje år. Där framgår skolans organisation och rutiner samt arbete kring dessa 
frågor framgår och där planeras också det främjande och förebyggande arbetet som skolan avser 
genomföra under kommande läsår. Ansvariga för arbetet med likabehandlingsplanen är skolans 
Trygghetsteam (TT) som leds av kurator. I teamet ingår elever, lärare, speciallärare samt 
skyddsombud. TT har också en stående punkt på klassernas dagordning för klassråd. Syftet är att öka 
delaktigheten bland eleverna samt betona vikten av att hålla frågorna aktuella och levande för hela 
skolan. Vi vill genom TT:s arbete betona att vi alla på skolan gör detta tillsammans, vi är varandras 
arbetsmiljö. TT har arbetat med att tydliggöra rutinerna vid kränkning för att öka kunskaperna hos 
eleverna och göra det enklare att våga anmäla kränkningar bl.a. genom att informera i klasserna. Hur 
vi går till väga för att upptäcka diskriminering och kränkande behandling beskrivs i Rytmus Örebros 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
 



För att förebygga kränkande behandling har vi i våra mentorsgrupper diskuterat trygghet, respekt 
för varandra, samt arbetat ingående med planen mot diskriminering och kränkande behandling som 
eleverna är med om att upprätta varje höst. mentorskapet, en framgångsfaktor som vi vill utveckla, 
formulera uppdraget tillsammans.  
Vi presenterar den sedan för vårdnadshavarna i samband med föräldramötet på höstterminen i år 1. 
Vårdnadshavare bjuds också in att kommentera vårt arbete inom detta område vid exempelvis 
utvecklingssamtalen en gång per termin och vid introduktionssamtalet med elever som börjar hos 
oss i år 1. 
 
Elevrådet består av två representanter från varje klass och där bevakas frågor om både lärande, 
värdegrund- och demokratiarbetet på skolan. Elevrådet har träffats varannan vecka digitalt under 
läsåret. Vid vissa tillfällen bjuds även rektor eller biträdande rektor in till mötet. 
 
Vi har även under året jobbat för ett ”Campusråd” med representanter från både LBS och Rytmus, 
detta har inte riktigt kommit igång. Planen för deras uppdrag har varit att arbeta övergripande med 
dessa frågor inom ramen för vår nya skola. Eftersom vi delar på flera lokaler är det viktigt att vi 
pratar ihop oss om hur vi vill att det ska vara på nya skolan t.ex. vilka regler som ska gälla och hur vi 
förhåller vi oss till varandra. 
 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, arbetet med normer och värden och att 
främja likabehandling sker inom ramen för ordinarie undervisning, under temaveckor och temadagar 
samt på mentorstid under hela läsåret. Vi arbetar kontinuerligt och övergripande med detta och vill 
på det sättet främja ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra som anammas och 
upprätthålls av alla elever och all personal. 
 
Redan vid läsårsstart slår vi an tonen för vårt värdegrundsarbete och betonar vikten av att våra ettor 
ska känna sig välkomna, sedda och trygga. Vi genomför exempelvis lekar och musicerar i 
årskursblandade grupper med inslag av samarbetsövningar under första skoldagarna för att få de 
nya eleverna att lära känna och respektera varandra i klassen och över årskurserna och skapa 
gemenskap på skolan. Just i år har vi inte haft möjlighet att göra årskursblandade grupper, men vi ser 
fram emot att göra det igen då pandemin är över. 
 
Introduktionssamtal genomförs vid läsårsstart med samtliga elever som börjar i årskurs ett. 
Vårdnadshavare till ej myndiga elever bjuds in och signaler och tankar kring bl.a. trygghets- och 
likabehandlingsfrågor fångas upp. Även vid ordinarie utvecklingssamtal, som genomförs en gång per 
termin med samtliga elever, samtalas det kring bl.a. trygghets- och likabehandlingsfrågor. Detta 
dokumenteras av mentor och förmedlas till berörd personal när så behövs. 
 
Vi arbetar med gruppdynamik och ”lagbyggande” kontinuerligt under läsåret, t.ex. under våra teman 
som ofta är musikanknutet med någon direkt koppling till värdegrundsfrågor. Ett av våra tidigare 
teman har t.ex. handlat om medborgarrättsrörelsen i Amerika där flera ämnen är inblandade så som 
musik, samhällskunskap, historia svenska och engelska. Här kopplas historia och nutid ihop genom 
både en musikalisk resa och en resa genom normer och värden. 
 



I ämnet samhällskunskap för årskurs ett lär vi oss om och diskuterar var gränsen för yttrandefrihet 
och kränkningar/diskriminering går enligt mänskliga rättigheter, lagstiftning och pressetiska regler. 
Vi lägger också stort fokus på normkritik. Eleverna får då bl.a. fördjupa sig i, diskutera och delta i 
värderingsövningar kopplade till de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna, normer och 
värden. Gästföreläsare från Örebro Rättighetscenter och RFSU bjuds in. Tidigare har även 
elevhälsans personal varit representerade, så inte i år, men kommer att delta under nästkommande 
läsår. Elevhälsans personal deltar även i naturkunskapen i årskurs 2 där de finns med i arbetet med 
tobak, alkohol och droger samt i arbetet med sexualkunskap. Elevhälsans personal genomför även 
olika främjande insatser i egen regi, t.ex. samtalsgrupper med fokus på relationer eller 
stresshantering. 
 
I musikundervisningen, t.ex. i kurserna ensemble och estetisk kommunikation, arbetar vi 
kontinuerligt med gruppdynamik och trygghet med målet att alla ska våga bidra efter sin förmåga 
och göra sin röst hörd. Vid sammansättning av ensemblegrupper läggs stort fokus på trygghet men 
även genusfrågan beaktas här och vi talar en hel del om hur vi ska få fler tjejer som spelar och killar 
som sjunger. 
 
Vi har ett aktivt mentorskap där mentorerna återkommande leder diskussioner kring olika 
värdegrundsfrågor och normkritik. Det fyller en viktig funktion då eleverna är i en mindre grupp där 
trygghet och öppenhet värdesätts. Genom åren blir den lilla gruppen en trygg plats även för svåra 
frågeställningar. 
 
Vi upplever musiken som en av våra stora framgångsfaktorer i arbetet med vårt förebyggande 
arbete. Att skapa musik och spela tillsammans utvecklar samarbetsförmåga och kräver lyhördhet. 
Musiken är på så sätt med och skapar den goda stämningen som råder på skolan. I musik-
undervisningen arbetar vi kontinuerligt med gruppdynamik och trygghet med målet att alla ska våga 
bidra efter sin förmåga och göra sin röst hörd. 
 
Arbetet med jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer är något som är med i många delar av 
vår verksamhet. Det handlar mycket om att skolans värdegrund genomsyrar lektionsplanering och 
aktiviteter såväl som hur vi agerar och bemöter varandra. Inför nästa läsår gör också skolverket ett 
omtag kring detta område och det är något som vi planerar att fokusera på framöver. 
 

Utvärdering och analys 
Den sammantagna bilden från våra olika enkäter visar att eleverna är fortsatt trygga, har hög trivsel 
och rekommenderar skolan i stor utsträckning. Vi ser att Rytmus-andan lever vidare och eleverna har 
stor vilja till samarbete och tar hand om varandra på skolan. Hos personalen är också samman-
hållningen mellan elever en fråga som står högt upp på agendan och detta tros ha stor inverkan på 
elevernas upplevelse och svar i enkäter. 
 
Mentorskapet på vår skola är ett nära uppdrag som också ger tydligt resultat på trivsel och trygghet. 
Dock ser vi att vi har ett arbete att göra i att tydliggöra mentorskapets roll och uppdrag och definiera 
hur mentorer stöttar elever på bästa sätt inom ramen för sin uppgift.  
 



Tryggheten och nöjdheten på skolan gör helt klart att eleverna stannar i stor utsträckning även om 
de inte lyckas helt och fullt med kurserna, betygen och examen. Skolans personal är väldigt duktig på 
att stötta eleverna utifrån deras behov och är en starkt bidragande orsak till elevernas nöjdhet och 
trivsel. 
 
Vi ser att vi bör öka elevhälsans deltagande i större utsträckning. Både i det förebyggande arbetet 
och som stöd i diskussioner kring lärandesituationer. Campusrådet har inte heller fungerat som 
planerat och vi ser ett behov av ett fungerande sådant med tanke på att vi är två skolor som delvis 
delar lokaler. 
 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 
Vi ser tydligt att ett nära mentorskap med ett tydligt uppdrag inte bara skapar goda förutsättningar 
för lärande utan det skapar också trivsel och trygghet bland eleverna på skolan. Här kan vi utveckla 
och förtydliga uppdraget. Mentorerna har också en viktig uppgift i att ta upp hälsorelaterade frågor i 
olika typer av samtal med eleverna samt att diskutera normer och värden. Det är viktigt att vi får till 
ett systematiskt arbete i mentorsgrupperna. Vi har påbörjat arbetet under detta läsår men kommer 
behöva jobba vidare med området. Detta är något för förstelärare, EHT samt Trygghetsteamet att 
utveckla och skapa en plan för. 
 

        Elevhälsoarbetet 
Rektors organisering 
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är elevhälsans primära roll. Allt arbete ska bidra till 
att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, som stödjer elevernas 
utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. Elevhälsan leds 
av biträdande rektor och rektor. EHT finns med som en del i skolans vardag genom att finnas med i 
lärsituationer och deltar varje vecka på våra arbetslagsmöten. Elevhälsoteamet har i sin tur en 
stående tid varannan vecka. I skolans Elevhälsoplan finns vår vision, våra mål, organisation och 
arbetsformer mer utförligt beskrivna. Denna utvärderas vid varje terminsslut och revideras inför 
varje läsårsstart.  

Samtliga kompetenser inom elevhälsan finns på plats på skolan och delas mellan Rytmus och LBS. 
På Rytmus arbetar specialpedagog, kurator och skolsköterska på skolan. Två gånger per termin 
träffas vi i den samlade elevhälsan för hela campus då även skolpsykolog och skolläkare deltar.  

På skolan arbetar vi aktivt med mentorskapet utifrån vår tanke om att elevhälsoarbetet startar i 
klassrummet. Eftersom vår skola är liten känner all undervisande personal mer eller mindre 
samtliga elever. Mentorerna har ansvar för 9–12 elever var och träffar sin mentorsgrupp 60 
minuter per vecka. Denna tid kan vid behov vikas för möten med enskilda elever. Vi anpassar 
innehållet i mentorsträffarna efter årskursens och gruppens behov samt efter enskilda elevers 
behov. Beslut om innehållet i mentorsträffarna fattas av personalen tillsammans med eleverna. 
Detta år har vi jobbat mycket med att försöka bygga grupp- och klasskänsla. Långa perioder av 
distansstudier har gjort att framför allt våra elever i åk 2 inte träffats så mycket på skolan och inte 
fått en riktig klasskänsla. Flera av våra elever har dessutom extra mentorsstöd inplanerat i sina 
scheman.  



I årets försteläraruppdrag har ett av uppdragen varit att jobba med mentorskapet. De har bl.a. 
frågat gamla elever om vad de tycker är ett bra mentorskap, genomfört analytiska diskussioner 
med personalen och försökt definiera vad som ingår i uppdraget som mentor. 
Vid starten av ett nytt läsår har mentor enskilda uppstartssamtal med sina mentorselever och deras 
vårdnadshavare för att få en bild av tidigare skolgång och elevens/vårdnadshavarnas förväntningar 
inför gymnasiet. Det är lärare som är mentorer men vi ser detta arbete som hälsofrämjande och 
förebyggande. 

Däremellan träffas pedagogerna i lärteamen där arbetet med analyser, utveckling av undervisning, 
anpassningar och behov av särskilt stöd diskuteras. Detta tillsammans med våra måndagsmöten där 
samtlig personal deltar och där lärsituationer är en stående punkt på dagordningen, har lett till att vi 
i hög grad upptäcker elevens behov i ett tidigt skede. Eftersom elevhälsans personal deltar i vårt 
arbetslagsmöte tas deras kompetenser tillvara i ett tidigt skede, oftast redan i förebyggande arbete 
på gruppnivå. De finns med i arbetet med att identifiera en elevs behov vad gäller anpassningar och 
särskilt stöd och stöttar lärare och övrig personal i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom 
verksamheten. Innan stödinsatser riktas mot enskild elev ska skolan se över hur undervisningen 
organiseras, hur resurser fördelas, arbetssätt och metoder och hur lärmiljön är anpassad efter 
eleverna. Hit hör bland annat schemaläggning, gruppindelningar, möblering i undervisningslokalen, 
kompensatoriska hjälpmedel etc. I detta arbete samverkar lärare och elevhälsan genom att 
elevhälsan deltar i våra arbetslagsmöten. Elevhälsoteamet träffas efter behov och har en stående 
tid. Ibland har vi behov av att ses hela teamet och ibland ses endast rektor och specialpedagog.  

Fem gånger per läsår har vi EWS (Early Warning System). I EWS:en framgår vilka insatser, 
anpassningar och särskilt stöd som satts in och utvärderats samt om dessa har varit framgångsrika 
insatser. 

Ärendegång extra anpassningar och särskilt stöd 
Våra rutiner i korthet:  

1. Upptäckt – Sker oftast av undervisande lärare/mentor  

Vid våra arbetslagsträffar är lärandesituationer och närvaro en stående punkt. Här sker 
oftast de första samtalen om oro finns kring eleven, följt av samtal med elev och eventuellt 
vårdnadshavare. Här diskuteras ofta lärmiljön, hur vi kan utveckla undervisningen samt 
anpassningar för att kartlägga vad och när det fungerar bra för eleven. Eftersom 
elevhälsopersonalen deltar i våra arbetslagsmöten är elevhälsoteamet insatta i lärandet 
redan från början. Skolan har tydliga rutiner för arbetet med extra anpassningar inom 
ramen för ordinarie undervisning samt tydliga rutiner för utredning av elevers eventuella 
behov av särskilt stöd. Om utredning visar att eleven har behov av särskilt stöd sätts 
åtgärder in skyndsamt.  

Vid skolstart i åk 1 genomförs screening i flera ämnen med syfte att kartlägga 
förutsättningar och upptäcka eventuella behov av stöd. Vi får även viss information 
överlämnad från grundskolan. Får skolan indikation på behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd påbörjas en process där elev, vårdnadshavare, mentor och ibland 



specialpedagog kopplas in. Så klart kan det också förekomma att man löpande under kursen 
upptäcker behov av stöd.  

EWS:en ger en tydlig bild av hur eleven ligger till. Ofta har eleven kunskap om sin nivå i 
kursen men det blir också tydligt vilka lärare som behöver ge eleven extra feedback. Det blir 
även tydligt för rektor och elevhälsans personal när vi behöver gå in på kurs/grupp eller 
pedagog-nivå för att se över lärandemiljön, handledning till pedagog eller andra nödvändiga 
resurser som behöver sättas in. Under året har skolan sett goda resultat av detta arbete och 
kommer att utveckla det ytterligare under kommande läsår.  

Utvecklingssamtalen är ytterligare ett tillfälle där eleven har möjlighet att framföra sina behov 
av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är också ett tillfälle för undervisande lärare att ta 
upp om en elev har svårigheter med vissa områden eller moment. Redan under första 
veckorna i åk 1 har vi ett lära-känna-samtal där elev och vårdnadshavare. bjuds in. Redan här 
har eleven eller v.h. möjlighet att ta upp tidigare skolsituation eller hinder för lärande.  

2. Anmälan till rektor  
En anmälan till rektor om att en elev kan befaras vara i behov av särskilt stöd sker ofta i 
sittande arbetslagsmöte. Eftersom elevens lärande är fokus i våra arbetslagsmöten når 
informationen både rektor och elevhälsa i ett tidigt skede. Utifrån den informationen görs 
först en bedömning och anpassning av undervisning och lärandesituationer, sedan beslutar 
rektor om en eventuell kartläggning med pedagogisk utredning för bedömning av särskilt 
stöd. 

3. Utredning och bedömning av en elevs behov av särskilt stöd  
Som grund för kartläggningen ligger beskrivningar av elevens situation utifrån undervisande 
lärare, mentor i samråd med arbetslaget och dokumentation av samtal med eleven eller 
överlämnande som gjordes när eleven började på skolan. Samtliga kompetenser inom 
elevhälsan deltar med sina respektive kunskaper om eleven för att utredningen skall bli så 
allsidig som möjligt. Specialpedagog slutför därefter utredningen och gör en pedagogisk 
bedömning angående behovet av särskilt stöd. Utifrån denna fattar därefter rektor beslut 
om att åtgärdsprogram (ÅP) ska upprättas eller inte.  

4. Upprättande av åtgärdsprogram  

Vi strävar efter att alltid skriva ÅP tillsammans med elev och vårdnadshavare. Om detta 
inte är möjligt eller om elev eller vårdnadshavare avstår, upprättar skola ändå ett ÅP. 
Detta görs då med mentor, rektor samt någon från EHT beroende på vilka behov eleven 
har. Av åtgärdsprogrammet framgår elevens behov av särskilt stöd som utredningen 
identifierat utifrån kunskapskraven och läroplanens mål, vilka åtgärder som skolan skall 
vidta samt vem som ansvarar för vilka åtgärder. Rektor och specialpedagog ansvarar för 
att ÅP upprättas.  

 



5. Uppföljning av åtgärdsprogram  
ÅP följs upp regelbundet och datum för utvärdering fastställs i samband med att ett ÅP 
upprättas eller revideras. För uppföljning och utvärdering ansvara mentor men beroende på 
innehållet i ÅP kan även rektor, specialpedagog eller annan person från elevhälsan delta. Vid 
uppföljningen analyserar vi på vilka moment som fungerat och försöker att bygga vidare på 
det. Eventuella justeringar görs och datum för ny uppföljning beslutas.  

 
6. Utvärdering av åtgärdsprogram  

Vid utvärderingen av ÅP analyserar vi om målen uppnåtts, vad som fungerat bra/mindre 
bra, samt hur vi går vidare. Ett beslut fattas kring om ÅP ska avslutas eller om ett nytt ska 
upprättas. Elev och vårdnadshavare ges i samband med beslut om åtgärdsprogram, 
information om möjligheten att överklaga beslutet/besvärshänvisning.  
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 

 
Mycket av verksamhetens mål har varit att skapa relationer. Detta har gjorts genom täta kontakter 
med elever, pedagogisk personal och deltagande i klassaktiviteter. En ökad närvaro i verksamheten 
skapar närhet, trygghet, lättillgänglighet, en naturlig kontaktyta för elever och personal. Detta arbete 
har fallit ut bra men det kan såklart bli bättre. Nästa läsår kommer Rytmus och LBS att dela elevhälsa 
och gemensamma lokaler. Arbetsytan blir då inte lika splittrad och det påbörjade arbetet blir ännu 
mer naturligt.  
 
Modellen för utredning gällande anpassning och särskilt stöd har fungerat bra. Specialpedagogen är 
med i lärteam teori och tar med det dit då det är där som det oftast berör undervisning och upplägg. 
I musikämnen har vi hög måluppfyllelse. Där jobbar vi i mindre grupper och de anpassningar som 
behöver göras sker naturligt. Elevernas intresse för musik spelar också en stor roll i att det går lätt i 
dessa ämnen. 
  
Rytmus har alla kompetenser på plats inom elevhälsan. Det har känts tryggt och vi ser att 
samarbetet har växt fram. Det finns en vilja att samarbeta och våga vara transparenta för att också 
kunna avlasta varandra. Alla i EHT är teamare och vill jobba så. Vi har en närvarande elevhälsa med 
närhet till varandra, elever och övrig personal. Mötesstrukturen gör att EHT och personal 
kontinuerligt träffas för att gemensamt lyfta de behov som elever och verksamhet har. 
 
Den lilla skolan har styrkan i att man lär känna alla elever. Målet är att hinna se alla. 
Elevhälsan, övrig personal och elever använder sig av snabba kontaktytor. Rytmus har 
implementerat Google Chat för att kunna skilja mellan jobb och privatliv. Våra elever använder 
nästan uteslutande Google. Ett eget Instagramkonto har inrättats där presentationer av elevhälsans 
personal finns. Där läggs även ut aktiviteter, tävlingar m.m.  
 
EHT-personalen är intresserade av ungdomar och människor och lägger stor vikt vid hur vi pratar om 
eleverna. Att tro på våra elever, stärka och hjälpa dem ut i livet som goda samhällsmedborgare. 
 
Utvärdering – styrkor och utvecklingsområden: 
Att närvara i elevfiket och personalrummet är ett utvecklingsområde. Vi ser stor potential i våra nya 
lokaler att kunna vara mer ute i verksamheten och där det rör sig. 



 
Närvaroavstämning och CSN-rutiner är ett område som vi behöver ta tillbaka. Innan Corona hade vi 
bra rutiner och fakta att jobba med. Med eleverna på plats i skolan ser vi inte något problem men vi 
behöver bevaka att vi kommer in i rutinerna. 
 
Ibland kanske vi dubbeljobbar i vissa ärenden så ett utvecklingsområde är att våga släppa saker till 
varandras professioner. Då arbetstopparna infaller olika under året är det viktigt att ha öppen 
kommunikation så att elevhälsoteamet stöttar varandra när det behövs. 
 
Vi har hög trivsel på Rytmus men inom vissa ämnen är måluppfyllelsen inte hög. Ett fåtal elever har 
varit sjukskrivna och fått streck eller reducerad studiegång. De hamnar i mörkertalet och därför syns 
inte den låga måluppfyllelsen så tydligt. Eleverna stöttar varandra och är goda kamrater. Ett flertal 
elever vill gå kvar fast de inte kommer att klara gymnasiet. Följden blir att måluppfyllelsen är låg 
utslaget över alla elever som går på skolan. Här kan vi samarbeta med LBS då det är olika ämnen som 
våra skolor har lägre måluppfyllelse i. EHT och specialpedagog kan här vara en bra länk mellan 
skolorna för att analysera och se vad det är för framgångsfaktorer på Rytmus och LBS. För de elever 
som vi ser inte kommer klara examen hjälper SYV till genom att kontakta hemkommunens 
aktivitetsansvar. Kontakten med kommunerna brukar tas i samband med betygsprognosen. Några 
får där hjälp genom VUX att läsa de kurser som behövs för examen. Vi har också elever inom 
autismspektrat som fått hjälp att gå en mer anpassad studiegång t.ex. folkhögskola med internat och 
stödboende.  
  
Studie och yrkesvägledning 
Alla elever i årskurs ett har fått ett personligt SYV-samtal. Föräldrainformation och elevsamtal 
angående individuella valet har nästan uteslutande skett digitalt. Elever och vårdnadshavare har 
uttryckt att det har fungerat bra och att det varit nära till kontakt. En stor fördel är den lilla skolan 
där SYV känner alla eleverna och det är lätt för SYV att bygga förtroende. SYV, biträdande rektor och 
admin är samma person så mycket av hanteringen kring studieplaner och val har korta signalvägar. 
Vi har god kompetens inom musikutbildningar och vilken behörighet som krävs. Portalen Snacka 
med syv är en bra hjälp men det behövs lite jobb för att eleverna ska hitta dit. Från avgångsklassen 
21/22 kommer några gå vidareutbildningar inom musik. Detta är utbildningar där det är 
intagningsprov och man lägger inte stor vikt vid examen. Det är glädjande att den musikaliska 
grunden och kunnande vi lär ut håller måttet för vidare musikstudier. Vi har också ett relevant utbud 
av kurser som höjer kompetens och merit inför fortsatta teoretiska högskole- och 
universitetsstudier.  
  
Det vi sett detta läsår är att arbetstopparna för SYV och admin har sammanfallit. Ett 
utvecklingsområde är att justera lite på årshjulet så att det blir bättre synkroniserat. En avlastning 
kan också vara att mentorerna får stöttning att våga ta första samtalet. En del frågor runt ämnen och 
poäng skulle kunna lösas på mentorstid.  

  
Slutsatser  
Elevhälsan kommer jobba med att utveckla arbetet att vara ”ute i verksamheten” genom att delta i 
undervisningen, klassrumsbesök, elevcafé m.m. Här har vi stor hjälp av de nya lokalerna. EHT 
behöver inte springa mellan olika skolor utan nu har vi allt under samma tak. Vi behöver fortsätta att 



jobba på hur vi använder resurserna på bästa sätt. Den goda trygghet vi har vill vi behålla och 
kommer aktivt att jobba med det.  
 
Elevmedverkan är en viktig komponent för att det ska bli trovärdigt och nå ut i verksamheten. Därför 
behöver LBS/Rytmus ett nytt trygghetsteam eller campusråd där personal och elever från båda 
skolorna är representerade. Tillsammans kommer vi börja med att uppdatera planen mot 
diskriminering och kränkande behandling. Vi vill att elevhälsoarbetet ska vara en naturlig del i 
skolans verksamhet förebyggande och främjande. Inte en beställningsinstans dit man vänder sig när 
det behövs ”släckas bränder”.  
  



Sammanfattning och fokus framöver 
När vi analyserar året som gått ser vi många positiva faktorer. Vi har fortsatt stor trivsel och trygghet 
bland eleverna även om vi inte är helt nöjda när vi inte är på 100%. Vi vet att trivsel och trygghet 
lägger en god grund för lärande. Trots det har vi elever som inte når målen eller som av olika 
anledningar inte klarar av att läsa ett fullt gymnasieprogram. Vi har samtidigt få elever som väljer att 
sluta hos oss och vi tror att den goda trivseln får dem att vilja stanna kvar, de känner stor tillhörighet 
på skolan. Vi ser dock att den psykiska ohälsan bland våra elever är påtaglig och det känns därför 
viktigt att fortsätta vårt arbete med fokus på ett hälsosamt Rytmus utifrån olika perspektiv 
 
Vi minskar den genomsnittliga betygspoängen där våra elever ligger över rikssnittet, flickor ökar lite 
medan pojkar minskar påtagligt. Detta är ett område som vi behöver bevaka och fundera vidare 
kring. Våra elever upplever att undervisningens kvalité är hög och de uttrycker i våra undersökningar 
att de är nöjda med undervisningen över lag. Vår satsning på studie- och arbetsro har också gett 
resultat och vi ser en nöjdhet hos våra elever även där. 
 
Mycket fokus under året har varit att lära oss använda våra nya lokaler på bästa sätt och där har vi 
mer arbete att göra. Detta är också något som måste få ta tid och inget man löser direkt. Vi tar med 
oss erfarenheterna från detta läsår när vi planerar för framtiden och till att börja med hösten. 
 
Under året har för oss ganska stora förändringar skett. Nya lokaler, ny rektor samt inför nästa läsår 
viss omsättning i personalgruppen. Detta ger att vi inför nästa läsår behöver arbeta med den nya 
gruppsammansättningen, dynamiken och kulturen. 
 
Våra tre huvudfokus under läsåret 2022/2023: 

● Mentorsuppdraget 
● Skolverkets förändringar kring betyg samt nya skrivelser om sexualitet, samtycke och 

relationer 
● Trivsel och kultur för ökad måluppfyllelse  
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