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Ledare- Rektor har ordet 
Vi har haft ett alldeles utmärkt år läsåret 2021/2022. Både medarbetarenkäten och elevenkäten 
visar stor nöjdhet med sin arbetsplats/skola och procentantalet av de som klarade en 
gymnasieexamen uppgick vid läsårets slut till 95%. Det är förvisso en nedgång med tre 
procentenheter men fortfarande ett mycket gott resultat. Också mycket glädjande under året är att 
inte elevenkäten har gått ner mer än den har gjort. Vi var beredda på en betydande rekyl nedåt från 
förra årets irrationella ökning. Jag kommenterar detta senare i rapporten. 
  
Året har varit en utmaning då pandemins skugga har vilat över årskurserna två och tre. Ett stort antal 
av eleverna i dessa årskurser har med svårighet klarat av att arbeta på distans vilket har resulterat i 
bristande motivation, stor frånvaro samt ökad psykisk ohälsa. Detta har inneburit stora 
arbetsinsatser inte bara för eleverna utan för all personal på skolan som har hjälpt och motiverat 
dessa elever att klara av en normaliserad skolgång. Jag är stolt och imponerad över att vi under 
dessa försvårande omständigheter har kunnat fortsätta vårt framgångsrika arbete rörande 
teknikutveckling; livestreamning och filmning samtidigt som vi har genom förvärvade erfarenheter 
vidare utvecklat våra analoga uttrycksmedel dvs uppspel, konserter, examinationer mm.  
 
Mitt under året skedde ett rektorsbyte. Lars Ljungman slutade sitt uppdrag som rektor på skolan vid 
höstterminens slut efter nio och ett halvt år och jag tillträdde första januari. Detta har medfört 
smärre organisationsförändringar framför allt rörande arbetet inom EHS (elevhälsostödet). 
 
Vi kan med emfas återigen hävda att vi alltigenom är lärande organisation med ett tydligt bildnings- 
och humanistiskt perspektiv med eleven i fokus. Vi har tydliga framgångsfaktorer som t ex att alla 
våra fokusområden har lokalt framtagits av vår personal. Vi gläds åt vår attraktivitet över tid som 
skapar trygghet avseende våra anställningar och kontakter med elever och vårdnadshavare präglas 
av respekt och sunt förnuft även när vi tänker olika.  
 
Vi ser med tillförsikt fram emot kommande läsår! 
 
Malin Hussmo, rektor Rytmus Stockholm 
 
 
  



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 och skolchef. 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. 

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 Stockholm 
Elever 
 
Här fyller ni på med uppgifter som blir specifika för den lokala skolenheten: 

 
● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Musik 203 195 194 

Estetiska programmet Media 32 30 29 

Totalt på skolan  235 225 223 

 
● Socioekonomisk bakgrund (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel 
Flickor 

Andel 
pojkar 

Andel 
högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2020/2021 55 45 75 11 

2021/2022 52* 48* 76* 12* 

   *Statistik från Skolverket, hämtat 2022-08-11 

 
Personal 
På skolan har under året drygt 80 medarbetare arbetat på tillsvidare- eller vikariat/ 
visstidsanställning. Det totala pedagogiska tjänsteunderlaget är ca 57,6 heltidstjänster. Alla 
tillsvidareanställda lärare har lärarlegitimation. 
 
Elevhälsan har under läsåret innefattat: 
Specialpedagog på 100%, skolsköterska på 100%, kurator på 50%, Studie och yrkesvägledare på 80%, 
speciallärare på 100%, skolpsykolog på 50% samt rektor på 100%. Skolläkaren har deltagit 
regelbundet i EHT-möten och finns tillgänglig via rektor eller skolsköterska. 
 
Lokaler  
Rytmus utgör en del av Kunskapsgallerian i Nacka. Det är en byggnad där flera verksamheter delar 
lokaler och har en gemensam matsal, tillgång till rörelsehall samt delar på faciliteter för skolsköterska 
och kurator. Skolan fördelas på tre våningsplan på bägge sidor av trapphuset vilket innebär att skolan 
har sex ingångar till sina lokaler. 

Skolan har för sitt ändamål väldigt väl anpassade lokaler som Rytmus var med och tog fram inför 
inflyttningen 2009. Generellt kan sägas att de två nedre planen har rum anpassade för musik i någon 
form. Dessa rum är ljudisolerade på så sätt att det beskrivs som ”ett rum i rummet”. Det övre planet 



visar en mer traditionell skolmiljö med klassrum och grupprum. Skolan har även en inbyggd aula samt 
en scen på det övre planet som kan användas till konserter och uppspel efter ordinarie undervisnings 
slut vid 17.00. 

Alla klassrum är utrustade med smartboards, projektorer samt högtalare. Skolan har sedan hösten 
2016 en fullt utvecklad 1:1-satsning rörande IT-klienter vilket innebär att skolan har ca 800 datorer 
eller iPads. Då Rytmus Stockholm är Sveriges största estetiska gymnasium så är graden av teknisk 
utrustning mycket hög. Förutom fyra kompletta ljudstudios så har skolan ca 10 trumset, 25 
förstärkare, 60 pianon/syntar, 12 PA-anläggningar, ett 50-tal mikrofoner samt två mixerbord för 
liveljud.  
 

Organisation och arbetsformer   
Skolans ledningsgrupp har under läsåret bestått av rektor samt två biträdande rektorer. Övrig 
administration utgörs av två skoladministratörer, teknisk chef, it-tekniker och två vaktmästare som 
ansvarar för elevreceptionen.  
 
Ledningsgruppen har veckovisa möten där biträdande rektor även har veckomöten med skolans 
elevkår samt månadsvisa möten med administration och IT samt lärarfacken. Utöver det ingår rektor 
i rektorsgrupp för Rytmus, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Designgymnasiet, LBS 
Kreativa Gymnasiet samt Hagströmska gymnasiet som träffas regelbundet tillsammans med 
utbildningsdirektör och skolchefer. Det övergripande verksamhetsområdet heter AcadeMedias 
Kreativa Gymnasieskolor. 
 
Varje måndag träffas samtlig personal mellan 8.30-10.30 för gemensam uppstart och information 
följt av olika konferenser såsom t ex anpassningskonferenser/ klasskonferenser och ämneslag. Vi har 
under läsåret infört konferenstid för alla musiklärare mellan 8.30-9.30 på onsdagar. Denna konferens 
leds av biträdande rektor Jonas Alatalo.  
 
Elevhälsostödet består av rektor, kurator, psykolog, SYV, skolsköterska, specialpedagog samt 
specialpedagogisk kompetens. Eleverna har tillgång till skolläkare. Elevhälsostödet träffas varje 
måndag på möten kl.13.00-15.30 där samtliga kompetenser närvarar förutom skolläkare som deltar 
2–3 gånger per termin. 
 
Skolan har inte sedvanliga arbetslag då en organisation med en grupp lärare som arbetar med 
samma elever omöjliggörs pga. alla individuella lektioner. I stället så träffas lärarna som tidigare 
nämnts, varje måndag i ämneslag enligt schema som läggs in i skolans kalendarium.  
 
 
 
 
 

  



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. 
. 
Utöver det som generellt gäller för skolorna inom Kreativa Verksamhetsområdet så organiserar 
Rytmus Stockholm sitt systematiska kvalitetsarbete (SKA) så här: 
 

● Lärarna gör förstås egna utvärderingar med sina elever. Det kan vara allt från snabba exit 
tickets till mer omfattande utvärderingar.  

● Under året så utvärderar skolledningen de processer som arbetas med. Det kan göras på 
olika sätt; enkäter, i möten eller mer omfattande på kompetensutvecklingsdagar. 



● Vi menar att att kvalitativt starkt elevhälsoarbete är en viktig kontinuerlig del av SKA. OU 
(optimal undervisning), som kommer att belysas mer under rubriken “Elevhälsoarbete” är 
navet som mycket av vårt SKA kretsar kring. En varje vecka professionellt styrd och 
genomförd dialog mellan undervisande lärare med elevernas styrkor i fokus där kollegialt 
lärande om anpassningar och undervisning sker. OU tjänar således syftet att verksamheten 
följs upp ur ett resultatperspektiv. Är det elever som riskerar att inte nå målen så 
uppmärksammas de under OU och insatser planeras och sätts in primärt av undervisande 
lärare. Om ärendena behöver eskaleras till nästa nivå dvs EHS och skolledning så resulterar 
OU i en pedagogisk kartläggning. 

● Möten varje vecka med elevkåren. 
 

  



Läsåret 2021/2022 
Fokusområden/utvecklingsområden 
 
Utvecklingsområde 1 - IKT 
Under året har vi gått från delvis distansundervisning till fullt ut närundervisning. Arbetet under året 
har i stort handlat om förfina och förbättra det gedigna arbetet som gjordes under åren med 
distansundervisning. Det har handlat om att fortsätta med och utveckla det som fungerat bra, t.ex. 
tillgänglighet för digitala stöd i undervisningen så som instruktionsfilmer, förinspelat musikaliskt 
material, mjukvaror för att kunna arbeta i realtid med gemensamma musik- eller mediaprojekt samt 
filmade genomgångar.  
 
Utvecklingsområde 2 - Blandade klasser 
För andra året i rad går de elever som börjar i åk 1 i blandade klasser, d v s de olika 
inriktningarna och grenarna finns representerade i klasserna till skillnad från tidigare år. Syftet 
med blandade klasser;  
 

● eleverna träffar på ett naturligt sätt varandra även om de går olika inriktningar/grenar,  
● ur ett schematekniskt perspektiv möjliggörs att lärare i olika kurser i större utsträckning 

undervisar samma elevgrupp,  
● uppföljningen av elevernas studieresultat och identifiering av eventuellt behov av 

stödinsatser möjliggörs på ett tidigare stadium och undervisningen kan därmed 
optimeras snabbare.  

 
Utvecklingsområde 3 - EDI - Datorn som huvudinstrument 
I syfte att erbjuda våra elever på musikproduktionsgrenen en relevant utbildning i linje med hur det 
professionella musikyrket kan se ut har eleverna läst EDI - datorn som huvudinstrument inom ramen 
för kurserna instrument, nivå 1 samt ensemble med körsång. Detta har lett till att eleverna fått en 
större förståelse och kunskap om datorn som instrument även i live-sammanhang. Det har omsatts i 
att eleverna haft gruppundervisning i EDI samt spelat EDI i ensembleform, dels i renodlad EDI-
ensemble, dels tillsammans med övriga mer traditionella ensembleinstrument. Eleverna har även 
skrivit och producerat musik till bilder/visuals med hjälp av EDI.  
 
Utvecklingsområde 4 - Betyg och bedömning 
Betyg och bedömning. Under läsåret 2020/2021 deltog samtlig pedagogisk personal, inklusive 
skolledarna, i kursen Betyg och bedömning, som framtagits av Academedia och Karlstad 
universitet. Kollegiet handleddes av två förstelärare med olika kompetens (musik och 
svenska), som har tillvaratagit kursens möjligheter till gemensamma diskussioner, samarbete 
och samförstånd i frågor kring betyg och bedömning. Detta läsår har arbetet med att tillvara 
de kunskaper som har förvärvats intensifieras. Vi kommer som tidigare nämnts skriva om 
bedömningsmatriserna i Schoolsoft, ett resultat efter kursens utvärdering. Även arbetet 
beskrivet i förra årets arbetsplan med förbättrad sambedömning i våra instrument- och 
sångkurser kommer att kompetensutvecklingsmässigt hamna under denna rubrik. 
 
Utvecklingsområde 5 - Utveckling av musikgrenarna genom samarbetsprojekt 
Under läsåret har vi genomfört två samarbetsprojekt inom ramen för kursen ensemble med körsång. 
Eleverna har då delats in i blandade grupper utifrån grentillhörighet och arbetat över grengränserna 
tillsammans med samtliga lärare som undervisat i kursen. Vi har sett att detta har haft positiva 



effekter och breddat synen på vad en ensemble kan vara och hur den kan se ut. Våra elever 
uttrycker stor nöjdhet med projekten och har knutit fler kontakter på skolan tack vare detta. Bland 
lärarna finns många olika tankegångar kring området som delvis kopplas till rent infrastrukturella 
frågor, dels till behov av kompetensutveckling då man som lärare oftare stöter på situationer i 
undervisningen som kräver en annan (ämnes- eller instrument-) kompetens än den man själv 
besitter.  
 
Utvecklingsområde 4 - Studera starkt 
Under läsåret har alla elever i åk 1 ska genomgått kurs i “positiv psykologi”. Det övergripande 
syftet med “Studera starkt” som kursen heter, är att öka välbefinnande och förmågan att 
hantera stress hos eleverna. Projektets syfte är även att främja studerandenas 
studiefärdigheter och studieteknik. Innehållet i kursen omfattar moduler om att bygga upp 
sina inre resurser och arbeta utgående från sina styrkor, en tilltro till sina förmågor och 
utvecklingspotential, förmåga att hantera utmaningar och stress samt en ökad livsglädje och 
sociala förmågor.  
 
 
 
 
 
  



Resultatredovisning  
Kunskaper 

 
● Andel med examen 

 

 
 
Vi har minskat examensgraden från 98% förra året till 95%. Pojkarna har minskat från 98% till 94% 
och flickorna har minskat från 98% till 96%. 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

 
 
Vi har ökat GBP från 16,6 förra året till 16,8. Flickorna har ökat från 17.1 till 17.2 och pojkarna har 
ökat från 15,9 till 16.3. 
 
 
 
 
 



● Betygsfördelning samtliga elever 
 

 
 

 
 
Antalet A har minskat från 38% till 29% medan övriga betygssteg har ökat eller stått still. Flickorna 
har minskat betyget A från 43% till 31% medan pojkarna har minskat från 33% till 28%. 
 

● Resultat nationella prov 
 
Matematik 

 
 



 
 

 
 
En påfallande stor förändring från NP 2019 visade 7% med betyget F mot 44% 2022. Flickorna har 
gjort den största negativa förändringen. Analys presenteras senare i rapporten. Vi ser också att 
eleverna i mycket högre utsträckning än VT19 detta läsår fick ett högre kursbetyg än provresultat 
jämt fördelat mellan pojkar och flickor.  
 
Engelska 

 
 



 
 

 
 
En positiv förändring från NP 2019 då hade 2% med betyget F mot 0% 2022. Antalet betyg A och B är 
i stort sett oförändrat. Gällande överensstämmelse mellan provresultat och kursbetyg ser vi en 
relativt jämn fördelning där några elever får något högre kursbetyg och några något lägre. I engelska 
6 är det däremot pojkar som i större utsträckning än flickor får ett lägre kursbetyg än provresultat, 
och flickor får högre.  
 
Svenska/svenska som andraspråk 

 
 



 
 

 
 
Ingen förändring mellan åren 2019 och 2022 rörande betyget F dvs 1%. Däremot så har antalet betyg 
A och B ökat markant för både flickor och pojkar i svenska 3. Det är få elever som läser svenska som 
andra språk vilket ger stort utslag på statistiken.  
 
Gällande överensstämmelse mellan provresultat och kursbetyg ser vi förbättrat resultat sedan VT19, 
även om var tredje elev får ett högre kursbetyg än provresultat VT22 och det är något fler flickor än 
pojkar som får just högre kursbetyg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demokrati – och värdegrundsarbete 
● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt  
● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  

 

 
 

 
Vi ser ett sjunkande resultat vad gäller upplevelsen av att eleverna behandlar varandra på ett bra 
sätt samt känslan av trygghet på skolan. Det är framförallt flickorna som upplever en försämring. Vi 
ser att vi behöver arbeta vidare med dessa frågor för att behålla våra höga siffror vad gäller trygghet 
och trivsel.   

 
  



Övergripande utvärdering av verksamheten  
Undervisning 

 
Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

Rytmus Stockholm är inte organiserade i arbetslag. Skolans mångfacetterade elevorganisation och 
komplexiteten i schemat gör detta omöjligt. Vi använder oss av andra fora som t ex veckovis 
återkommande ämneslagskonferenser, optimerade undervisningskonferenser, kurs- och 
inriktningsövergripande samarbeten samt återkommande mötesformer med inriktning på kollegialt 
lärande med fokus på att höja kvaliteten i undervisningen.  

Skolan har många olika gruppstorlekar som undervisningen bedrivs i. Vi har individuell 
undervisning, grupper om tre, fyra, fem, åtta, 11, 17 och 34. Vi har dessutom undervisning på 
kvällstid, när vi har fått vara på skolan, i form av lärarstyrda pedagogiska examinationer i form av 
redovisningar, uppspel och konserter. Vi har även detta år personellt förstärkt kurserna matematik 
1b och gehör och musiklära. Vi kan se att arbetet med två lärare i matematik har detta år genom 
återkommande handledning av skolledningen, resulterat i en markant förbättring av 
måluppfyllelsen.  
 
Våra förstelärare har som sig bör haft olika uppdrag. Tre har arbetat individuellt, de övriga tre har 
kontinuerligt interagerat med kollegiet genom att bidra till kollegialt lärande. Av de övriga tre så har 
en haft normkritiskt arbete som fokusområden och två har lett arbetet med att planera arbetet med 
grenöverskridande ensembler i kursen ensemble med körsång 1. 
 
Orsaken till tillsättningen av de två som arbetar med kursen ensemble med körsång 1 är att vi under 
våren 2021 aviserade en förändring rörande kursen. Detta är en kurs som alla musikelever på skolan 
läser. Den hade fram tills dess bedrivits i respektive gren dvs instrument/sång, singer songwriter, 
musikproduktion och vokalmusiker har haft sina egna ensembler. Under läsåret 2021/2022 har 
grenarna blandats till viss del.  Förstelärarna inom grenblandade ensembler har drivit den 
pedagogiska utvecklingen genom ett kollegialt lärande under året i ämneslagen. Detta resulterade i 
två större projekt under läsåret. Utvecklingsarbetet inom den grenblandade ensemblen kommer att 
fortsätta under kommande läsår.  
 

Bedömning och betygsättning 
Vi har som tidigare nämnts genomgått den av Academedia upphandlade betyg- och bedömningskurs 
i samarbete med Karlstad universitet under förra läsåret. Detta arbetet leddes av två förstelärare; 
den ene undervisar i gymnasiegemensamma kurser och den andra är musiklärare. Under detta året 
har arbetet fortsatt men i ämneslagen i syfte att där fördjupa och förbättra sambedömningen. Det 
råder en generös delakultur på skolan och sambedömning möter därför inget motstånd. Under mer 
ordnade former, s.k. rättningsdagar, har sambedömning skett i samband med rättning av de 
avidentifierade nationella proven. Lärarna rättar proven fördelat på ämneslärarna och lyfter vissa av 
proven för gemensam bedömning. Lärarna ges goda förutsättningar för detta då de friställs från 
undervisningen dessa dagar. Samtliga lärare på skolan är legitimerade vilket känns tryggt och borgar 
för en rättssäker och allsidig bedömning. 
 



Som tidigare nämnts var tanken att ämneslagen även hade i uppdrag att skriva om matriserna i 
Schoolsoft. Utifrån de allmänna råden, där fokus går bort från matriser till en mer helhetsbedömning 
prioriterades tiden på annat sätt och vi kom istället att inleda ett samarbete med två andra 
gymnasieskolor här i Nacka; Sjölins samt YBC (Young Business Creatives) för att tillsammans i 
ämnesgrupper titta mer på de nya allmänna råden om betyg och bedömning. Arbetet bestod i en 
föreläsning och sedan arbete i ämnesgrupper.  
 
Vi kommer som tidigare nämnts skriva om bedömningsmatriserna i Schoolsoft, ett resultat efter 
kursens utvärdering. Även arbetet beskrivet i förra årets arbetsplan med förbättrad sambedömning i 
våra instrument- och sångkurser kommer att kompetensutvecklingsmässigt hamna under denna 
rubrik. 
 
Vad gäller de nationella proven kunde vi se att korrelationen rörande provresultat i matematik 
1b är mycket stor. Enligt den utvärdering och analys som undervisande lärare genomfört beror det 
på detta: 
 

• Efter kontakt med både Skolverket och med PRIM-gruppen så skriver Skolverket att det är 
både förväntat och rimligt med en resultatnedgång då undervisningen enligt den nyligen 
införda kursplanen inte helt har satt sig ännu. Grundskolan har ännu inte börjat jobba utifrån 
sina reviderade styrdokument. Det finns alltså ett glapp nu där gymnasiet ligger före 
grundskolan. Enligt de nya kursplanerna så har MA1b och MA2b förts närmare varandra 
vilket ökat avståndet till grundskolans nivå. 

• NP för MA1c genomfördes ffg HT-21. Enligt den rapport som PRIM-gruppen tog fram så hade 
MA1C förts närmare MA2C vilket också indikerar att glappet mellan grundskola och 
gymnasium ökar. 

• Våra elever i åk 1 har haft sina avslutande 1.5–2 år på högstadiet under pandemiska 
omständigheter. Det var första gången sedan åk 6 de skrev ett nationellt prov och längre 
perioder av bristande kontinuitet och kvalitet i undervisningssituationerna kan också ha 
påverkat hur väl rustade eleverna var att ta sig an matematiken när de börjar på gymnasiet.  
Alltså behöver vi höja våra elever till en högre nivå men utifrån en lägre ingångsnivå än 
tidigare. 

 
NP i ENG6 och SV3 ligger i relation till rikssnitt men kommenteras bör den relativt låga 
genomförandet i svenska 3. I årskurs tre har vi totalt sett problem med problematisk frånvaro. Detta 
speglas även i deltagandet i de nationella proven. Vad gäller SVA är elevantalet så få att enstaka 
elevers frånvaro påverkar procenten i stor utsträckning. Det vi behöver fundera på till nästa år är så 
klart vår frånvaroproblematik i stort men också under de nationella proven. Vi är medvetna om att 
de elever som genomförde proven nu inte har haft dem på tre år eller mer. Inför nästa år behöver vi 
förbereda arbetet hos både lärare och elever på ett bättre sätt där t.ex. elevhälsoteamet kan vara 
mer delaktiga i processen.  
 
Från och med höstterminens start så bedrevs enligt regeringsbeslut någon distansundervisning. 
Dessvärre så har närundervisning på 100% ökat frånvaron hos eleverna. Detta ska balanseras av att 
vi upplevt att flödet av elever med psykisk ohälsa har stannat av och många av de elever som inte 
mådde bra av att undervisas på distans nu mår bättre.  



 
Vidare har vi under läsåret erbjudit frånvarande elever och vårdnadshavare att delta vid 
utvecklingssamtal och elevhälsokonferenser på distans.  
 

Utvärdering och analys  
Examensgraden har minskat från 98% till 95% och den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 
16,6 till 16,8. I praktiken är det fyra elever fler än förra året som inte klarat av en examen. I fjol så var 
det fler pojkar som nådde en examen, i år så har pojkarna minskat med fyra procentenheter till 94% 
och flickorna har minskat från 98% till 96%. Vi har inget svar på varför det blev så i år, det handlar 
om hemmasittare och psykisk ohälsa och vi har arbetat på samma sätt med dem detta läsår som 
tidigare år. 
 
Resultathöjningen vad gäller genomsnittlig betygspoäng beror således inte på att vi som 
organisation har gjort stora förbättringar rörande vårt sätt att vare sig undervisa, planera 
undervisningen eller bedöma elevernas kunskaper. Vi är en synnerligen professionell organisation 
som under många år bedrivit förstklassig undervisning. Däremot så har vi stadigt under flera år blivit 
bättre på att möta eleverna. Att vi under flera år har utgått från att alla som arbetar på skolan är 
elevhälsan är det som gör att våra resultat har ökat. Mentorer tar år efter år ett större ansvar för att 
eleverna studieplanerar och följer upp deras närvaro och resultat. Vi har tidigare berättat om våra 
projekt; var modig och OU dvs optimerad undervisning där kollegialt samarbete runt anpassningar 
legat som grund.  
 
Ökningen av resultaten på skolan generellt skulle med detta resonemang bero på lärarnas och 
elevhälsostödets uppfinningsrikedom i att stötta eleverna i deras kamp att trots att de i hög 
utsträckning är en del av den psykiska ohälsa som dagens generation kämpar mot, kunna få och 
använda verktyg som gör att de ändå kan motivera sig till att göra de där sista ansträngningarna för 
att få godkända betyg. Vi har även lagt ner mycket tid i pedagogiska fora för att säkerställa att de 
elever som har höga ambitioner får stöd och stimulans för att nå de högre betygen. 
 
De procentuella ökningar som vi har haft under de senaste åren handlar således mer om individens 
ansträngningar än en organisations stora förbättringar. Kanske kan det också vara så att Det är 
fortfarande svårt att riktigt förstå vad fjolårets uppgång berodde på då året var fyllt av distansarbete. 
Kanske var det så enkelt att saknaden av studier på plats och sociala relationer triggade nöjdheten 
uppåt. 
 
Rytmus Stockholm har sen fem år tillbaka lagt en organisation (OU, ämneskonferenser, 
elevhälsoarbetets flödesschema mm). Vi har inte sett någon anledning till att ändra denna 
organisation då den har resulterat i kontinuerliga resultatökningar. Årets minskning innebär inte att 
vi planerar att tänka annorlunda i stort i fortsättningen men några förändringar i organisationen 
kring OU kommer att göras då lärarnas utvärdering pekar på stor stress över att hinna med alla OU.   
 
Vi är tre skolledare som gör kontinuerliga klassrumsbesök. Generellt sett är kvaliteten på 
undervisningen mycket hög vilket även undervisningsutvärderingarna bekräftar. Vi får även 
påfallande ofta telefonsamtal från vårdnadshavare och elever som söker upp oss i ledningen som 
uttrycker sin nöjdhet med skolan och undervisningens kvalité i synnerhet.  



I de betygsprognoser som görs under året så har vi historiskt (och även i år) relativt låga resultat i 
relation mot de faktiska betyg som sätts i slutet av kurs. Detta beror på att våra elever är esteter och 
är inte på samma sätt bekymrade över att de får kursvarningar som elever på andra program är samt 
att de i mycket hög utsträckning skjuter upp arbetet till långt efter deadline. Detta innebär att 
kursvarningar ges men då skolans övergripande ansvar ändå är att låta eleverna få återkommande 
chanser senare under läsåret så når nästan alla ett godkänt betyg i kurserna.  
 
Under läsåret 19/20 genomförde vi för andra året ett större projekt vid namn “Var modig” 
(Förkortas VM) med deltagande av alla undervisande personal. Projektet drevs av två av skolans 
förstelärare, (Ma, Sh) och specialpedagog och omfattningen var sju hel/halvdagar fördelade över 
hela läsåret samt individuellt arbete för samtliga deltagare däremellan. “Var modig” har handlat om 
att äga modet att synliggöra processer i det egna arbetet/undervisningen med ambition att skapa 
förändring som haft direkt genomslagskraft för målgruppen dvs. eleverna och deras lärande. Arbetet 
har tagit sin utgångspunkt i fenomenet “motivation och motiverande omständigheter” utifrån åtta 
olika teorier om motivation. Kollegiet arbetade i grupper där kollektiva erfarenheter och kunskaper 
har synliggjorts och granskats utifrån nämnda teorier. Därefter genomförde deltagarna på 
individnivå en “pedagogisk handling” med avsikt att skapa/öka motivationen i undervisningen etc. 
vilken därefter utvärderats, omarbetats och åter initierats för ännu “omgång pedagogisk handling”. 
Syftet var från början att skapa reell förändring och inte bara teoretisk diskussion. En utvärdering av 
projektet gav ett positivt utfall över förväntan. Generellt ansåg kollegiet att de haft stor glädje av 
diskussioner och teoretiska ramverk samt i stort uppskattades det konkreta “experimentella 
inslaget”. Det blev inte “bara prat”.  
 
Detta arbete låg till grund för de resultathöjningar som vi har sett de senaste åren fram till i år. 
Kanske det är aktuellt att återvända till detta projekt och se om det kan hjälpa oss i vårt arbete att 
höja resultaten igen.  
 
 

Slutsatser och arbete framåt 
Under nästa läsår så kommer vi fokusera på följande för att säkerställa att undervisningen bibehåller 
den höga kvalitet som vi har på skolan: 

 
● Fortsätta och utveckla OU. 
● Påbörja arbetet med att förbereda oss för ändringen från kursbetyg till ämnesbetyg. 
● Vidareutveckla EDI inom vår musikproduktionsgren. 
● Fortlöpande ge adekvat kompetensutveckling för skolans pedagogiska personal för att kunna 

möta de nyheter som kommer i våra styrdokument. 
 

 
Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 
Rektors organisering 

Demokrati-och värdegrundsarbetet på skolan leds av en av skolans biträdande rektorer, i samarbete 
med elevhälsostöd, elevkår samt förstelärare i normkritik och värdegrundsarbete. Försteläraren i 



normkritik är också skolans naturkunskapslärare och arbetar aktivt med att fortbilda sina kollegor så 
att samtliga elever ska få god undervisning i sexualitet, samtycke och relationer, bland annat arbetar 
hen med porrkritiska samtal.  
 
Skolans elevkår har veckovisa möten med biträdande rektor. Där avhandlas dels löpande frågor kring 
trygghet, studiero, delaktighet och ansvar, men även långsiktiga strategier. Elevkåren samt 
förstelärare i normkritik och värdegrund deltar i analysarbetet inför revidering av skolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling som utvärderas och revideras i januari varje år.  
 
Varje år genomför vi i oktober en huvudmannagemensam kartläggning kring vårt Likabehandlings- 
och Värdegrundsarbete, LoV-enkäten. Även hösten 2021 genomförde vi LoV-enkäten. Årets resultat 
ligger till stor del i linje med förra årets, med några undantag. 
 
Skolans personal har under läsåret fortbildats i området sexualitet, samtycke och relationer av 
förstelärare. Personalen har genomfört workshops kring hur man som vuxen förebild på ett klokt 
sätt hanterar frågor inom dessa ämnesområden, med porrkritik som utgångspunkt. 
 
Vi satsar extra på åk 1 där mentorstätheten är högre med tre mentorer per klass. Under läsåret har 
vi också setts med mentorer årskursvis för att stämma av pandemins effekter på de olika klasserna. 
 

Utvärdering och analys 
De övergripande resultaten i årets elevenkät har gått ner något. Nöjdheten med undervisningen är 
den som har gått ner mest med tre procentenheter. Det innebär ändå att skolan ligger fyra 
procentenheter högre än i förfjol. Arbetsron minskar med fyra (72), att mentorerna hjälper dem 
planera deras studier är oförändrad (82), tryggheten minskar med två (90), att individers olikheter 
accepteras på skolan minskar med två (94) och vissheten med att någon ur personalen hjälper till om 
någon elev blir illa behandlad minskar med åtta (84). Däremot så ökar resultatet rörande trivsel på 
skolan med en procentenhet till 89. Den största utmaningen möter vi rörande studiemiljö på skolan 
där årets siffror visar en minskning med 11 procentenheter till att 70% anser att studiemiljön på 
skolan är bra.  
 
Det är jättetråkigt att de flesta frågornas resultat går ner. Detta är något som vi måste ta tag i 
ytterligare under kommande läsår och involvera elevkåren än mer i arbetet med att höja resultaten 
igen. Dock, det gäller att ligga kvar på denna nivå då några av resultathöjningarna eventuellt kan 
härledas till distansundervisningen. 
 
Tendensen vad gäller trygghet på skolan är svagt uppåtpekande. 95% av eleverna uttrycker att de är 
trygga på skolan (jämfört med 94 % HT20). Förra årets LoVenkät oroade gällande att kategorin som 
inte vill ange kön hade en tydlig minskning i upplevd trygghet, 79% gentemot 100% HT19. 2021 har 
alternativet “Ickebinär” lagts till som svarsalternativ gällande att uppge kön. Här svarar 98% av 
killarna att de är trygga på skolan, 93% av tjejerna och 91% av de som inte vill svara på frågan om 
kön. Av de ickebinära ligger siffran på 73%, en markant skillnad mot övriga grupper. Förra årets 
hypotes angående detta verkar med andra ord hålla i sig. Visserligen är svarsgruppen så liten att 
enskilda elevers svar får mycket stort inflytande på resultatet, men vi behöver ändå se över hur vi 
kan arbeta vidare med detta.  



Under läsåret har elever, personal och elevkår återkommande påtalat att korridorer och övriga 
uppehållslokaler upplevs slitna, trånga och att det ibland är svårt med arbetsro. Detta syns också i 
våra elevenkäter. Även klassrummen upplevs bitvis som trånga. En översyn av lokalernas ytskikt 
samt tillskott av nya möbler sker under nästa läsår. 
 
Den lilla uppgång vi förra året kunde se i hur eleverna behandlar varandra på skolan har fortsatt 
även i årets enkät (91% har inte upplevt sig illa behandlade, jämfört med 89% året innan). Ett steg 
framåt är att eleverna också i högre utsträckning berättar om det som hänt för personal på skolan, 
och att upplevelsen av att skolan då tar tag i situationen har ökat. Sammanfattningsvis uttrycker 
eleverna detta år större tilltro till att lärare kan hjälpa dem att hantera situationer där de blir illa 
behandlade av andra elever.  

Tendensen vad gäller hur personalen behandlar eleverna är i princip oförändrad, 95% av eleverna 
har inte känt sig illa behandlade av personal på skolan (94% förra och förrförra året). Även detta år 
får vi resultatet att något fler tjejer än killar känner sig illa behandlade. Däremot svarar 100% av 
kategorin ickebinär att de inte blivit illa behandlade av personal på skolan. Av de som råkat ut för en 
situation där man känt sig illa behandlad, är det fortfarande relativt få som berättar för en annan 
vuxen om detta, och andelen har tyvärr minskat. Man upplever heller inte att det hjälpte. Här 
behöver vi bli tydligare som personalgrupp. Frågan om huruvida personalen på skolan behandlar 
eleverna väl fick dock 99% positiva svar, gentemot 98% HT20 och 99% HT19. Ett steg i rätt riktning är 
den utbildning inom normkritik som personalen genomgår just nu.  

Totalt sett känner 88% förtroende för att personal tar tag i situationen om man får reda på att någon 
blir illa behandlad på skolan (en liten uppgång från förra årets 86%). Här kan vi se att siffrorna 
förändrats något, det är fler i nuvarande åk 3 som har förtroende för personalen än förra årskurs tre. 
Den stora skillnaden finns mellan killar, tjejer och ickebinära, där 93% av killarna har förtroende, 86% 
av tjejerna, men bara 73% av de ickebinära.  

Tendensen vad gäller elevernas upplevelser av diskriminering på skolan ligger sammantaget relativt 
lika jämfört med 2020, 94% anser inte att något i skolmiljön är diskriminerande (92% 2020). Vad 
gäller kön skiljer sig dock svaren dock mera åt i år, inga killar svarar att de inte finner något 
diskriminerande, men 11% av tjejerna uttrycker att de upplever diskriminering i skolmiljön, och hela 
27% av de ickebinära upplever diskriminering i skolmiljön. Fritextsvaren ger vid handen att de 
ickebinära skulle önska ett könsneutralt omklädningsrum.  

I årets undersökning svarar fler elever att de inte fått vara med i värdegrundsarbetet lika mycket 
som de önskat. Elevernas engagemang är en tillgång för oss på skolan, och vi måste bli bättre på att 
ta det tillvara. Kanske räcker den regelbundna kontakten med elevkåren inte till för detta.  

Elevkåren har i år inte gjort någon egen undersökning av hur tryggheten är på skolan men särskilt 
bett skolledningen att vara vaksam på några olika punkter, bland annat gällande trygghet och trivsel 
på en av skolans grenar, där kåren nåtts av signaler om otrygghet. Elevkåren har också framfört att 
skolans lokaler upplevs slitna och otrivsamma, inte minst i samband med lunch då matsalen och 
köerna till lunchen är en källa till stress för många. Vi kommer under nästa läsår undersöka intresset 
av att starta ett Trygghetsteam bestående av både elever och personal för att sätta extra fokus på 
trygghetsfrågorna.  



Lärare, EHS och skolledning konstaterar gemensamt att fjärr- och distansundervisningen orsakat 
stora svårigheter vad gäller elevernas motivation, självförtroende och välmående. Även om vi kunnat 
vara tillbaka på skolan, så har den stora försiktighet som omger personer med symtom skapat 
situationer där lärare eller elever frekvent befinner sig på distans. Ett delvis digitalt klassrum har 
försämrat våra möjligheter att arbeta med grupprocesser och skapa trygghet i klasser och grupper. 

Att Rytmus Stockholm till stor del är en trygg skola där elever trivs och känner sig bra behandlade av 
såväl elever som person avspeglar sig också i antal anmälningar om kränkande behandling. Under 
föregående år har en anmälning om kränkande behandling upprättats samt sänts in till huvudman. 
Anmälan gällde en händelse som handlade om en utomstående faktor där skolledning och personal 
agerade utifrån skolans rutiner direkt. Händelsen är inte vanligt förekommande och togs på stort 
allvar.  

Däremot kan vi se att det inte anmälts om kränkande behandling i vardagen, trots att vi har elever 
som anser att det finns något i skolmiljön som kan vara diskriminerande och att inte alla elever anser 
att skolans personal tar tag i situationen om man får reda på att någon blir illa behandlad på skolan. 
Rutinen för att personal uppmärksammar och anmäler kränkningar samt var gränsen för vad en 
kränkning är, är något vi behöver se över under kommande år. 

 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vi kommer under nästa läsår särskilt fokusera på:  
● Undersöka behov och intresse av ett Trygghetsteam  
● Utreda kunskapen hos medarbetarna gällande rutiner för anmälningar om kränkande 

behandling  
● Se över möjligheten till könsneutralt omklädningsrum 
● Se över och göra en satsning vad gäller våra lokaler, både renoveringar och interiör för 

trivsel och studiero  
 

Elevhälsoarbetet 
 

Rektors organisering 
Genom vårt strukturerade, och till medarbetare och elever kommunicerade, arbete har vi möjlighet 
att tidigt identifiera och åtgärda svårigheter i elevens lärande, utveckling och hälsa. Medicinsk 
kompetens och pedagogik i samverkan ger bl.a. en grund för eleven att utveckla kunskap om 
hälsosamma levnadsförhållanden och om faktorer som leder till hälsa eller ohälsa såväl som till 
lärande och kunskapsutveckling. Konkreta verksamheter som hålls eller erbjuds alla elever i relation 
till detta under läsåret 21/22 är t.ex. Introduktionsdagar där samtliga årskurser har ämnesbrytande 
introduktionsdagar med fokus på elevhälsofrågor samt med ambitionen att skapa en gynnsam 
grogrund för den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Rytmus har ända sedan de nya skrivningarna om extra anpassningar kom i mitten av 2014 arbetat 
mycket målmedvetet för att hjälpa kollegiet att ta sig an uppdraget. Arbetet har till stor del letts av 
specialpedagog och speciallärare med en tydlig grundläggande ambition. På Rytmus ser vi inte extra 
anpassning som retorik, istället vill vi i kontinuerlig dialog skapa bästa förutsättningar och ett 
differentierat lärande för varje elev inom ramen för den ordinarie undervisningen. Arbetet präglas av 



ett stort fokus på att föregå behovet av extra anpassningar, primärt genom fokus på ledning och 
stimulans för samtliga elever och ett kontinuerligt utvecklande av vår undervisning. Som ett led i 
detta förs kontinuerliga formella och informella samtal om hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra elever 
etc. Den mest formella och strukturerade delen i detta arbete kallar vi OU - Optimerad undervisning 
(vi har valt att frångå fokus på extra anpassningar och kalla det OU för att i mesta mån även 
inkludera skrivelsen i att alla elever har rätten att nå så långt som möjligt i sin egen individuella 
kunskapsutveckling).  
 
Optimerad undervisning konkretiserades under år 18/19 genom att samtliga undervisande lärare i 
varje enskild klass träffades vid två tillfällen per termin (ca 30 min) tillsammans med klassens 
mentorer och skolans specialpedagoger/elevhälsa samt i mesta möjliga mån representant från 
skolledning. Innehållsmässigt präglades träffarna av att dialog och konstruktion med klassen i fokus 
på såväl gruppnivå som individuell nivå. Det vi upplevde som mest framgångsrikt var när gruppen 
fann gemensamma förhållningssätt, metodik etc. som kunde genomsyra all undervisningen i syftet 
att nå alla elever. På individuell elevnivå kunde vi ofta dra lärdom av varandras erfarenheter och 
kunskaper i strävan efter att varje lärare i högre utsträckning skulle kunna erbjuda adekvata extra 
anpassningar. Eftersom eleverna på Rytmus inte sällan har ganska ojämna kunskapsprofiler och/eller 
kunskapsintressen så fanns även ett stort värde i att lärare i teoretiska och estetiska ämnen fick 
chans att dela med sig av syn och arbetssätt även på elevnivå. I år, till skillnad från föregående år, så 
är det mentorerna som har lett konferenserna och inte specialpedagogerna även om de förstås har 
varit närvarande som bollplank och stöd. Arbetet med optimerad undervisning har fortsatt under 
läsåret 19/20 och 20/21 och kommer även att fortsätta under läsåret 21/22.  
 
På såväl gruppnivå som elevnivå dokumenteras minnesanteckningar från den diskussion som 
kollegiet bedriver i ett dokument som sedermera undervisande lärare och elevhälsa/ledning har 
tillgång till via Google-drive. Strävan är att anteckningarna skall präglas av det vi ämnar göra istället 
för att fokusera på diagnostiska begrepp eller andra cementerande beskrivningar som i regel ändå 
ger för många konnotationer i kollegiet. Vi brukar ha några meningar som ledsnören (även om de 
inte antecknas i sig) 
 

● Som lärare skall jag i min undervisning … (t.ex. uppmuntra och engagera) 
● Som lärare skall jag i min undervisning beakta. …  (t.ex. placering i klassrummet) 
● Som lärare skall jag i min undervisning erbjuda. (t.ex. stöd i att initiera/upprätthålla/avsluta 

ett arbete) 
● Som lärare skall jag i min undervisning tillhandahålla… (inläsningstjänst och digitala kopior på 

stenciler) 
 
I OU kan även minnesanteckningar kring extra anpassningar från andra samtal såsom t.ex. när 
mentor/elevhälsopersonal haft möte med elev och vårdnadshavare dokumenteras och 
kommuniceras till övrig personal. Ambitionen är dock att texten aldrig får ersätta “samtalet om”.  
 
Vi ser OU som navet i vårt systematiska kvalitetsarbete då det kontinuerliga mötet mellan 
undervisande lärare inte bara kompetensutvecklar dem utan även ger oss omedelbar feedback och 
kontroll på var eleverna befinner sig i sin kunskapsinhämtning. Utöver OU så gör varje enskild lärare 
kontinuerliga utvärderingar med eleverna. 



 
Skolan har studiestöd i form av en studieverkstad: 

● bemannad av en socialpedagog som har anställts under våren och delvis av specialpedagog  
● syfte att ge stöd till elever som inte når upp till kunskapskraven samt erbjuda elever en lugn 

lärmiljö 
● elevernas arbete dokumenteras och följs upp dagligen och en rapport skickas till mentor 

varje fredag 
● verksamheten är “öppen” cirka fem timmar per dag och omfattar cirka 30 elever 

 
Arbete med elevakter 

● Syfte är att samla info om en elev på samma ställe 
● De innehåller dokumentation av händelser i kronologisk ordning som rör eleven, eventuella 

pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram inkl. uppföljningar och utvärderingar, pedagogiska 
rekommendationer från medicinska utredningar. 

● De är tillgängliga för alla i Elevhälsan; alla i Elevhälsan har möjlighet att lägga in information 
samt ta del av information 

 
Systematisk uppföljning av närvaro och lärande 

● Avstämning sker i januari baserat på frånvaro och på antal F och streck samt kursvarningar. 

● Åk 3: Elevhälsan kallar tillsammans med mentor alla elever enskilt som riskerar att inte få 

examen och/eller har hög frånvaro i syfte att upprätta en plan för de fortsatta studierna. 

● Åk 2: Elevhälsan kallar tillsammans med mentor de elever enskilt som har fler än två F och 

de som har F i svenska eller engelska och/eller har hög frånvaro i syfte att upprätta plan för 

de fortsatta studierna. 

● Åk 1: Elevhälsan kallar tillsammans med mentor de elever enskilt som har fler än två F och 

de som har F i svenska, engelska eller matematik och/eller har hög frånvaro i syfte att 

upprätta plan för de fortsatta studierna. 

 
Elevhälsoteamets medlemmar erbjuder personal och elever kontinuerlig konsultation/handledning 
och individuell vägledning/utredning utifrån sina yrkesspecifika kompetenser. Teamet deltar i 
arbetet med att analysera och förbättra arbete- och lärandemiljön samt att aktivt bistå elever som 
behöver särskilt stöd i såväl undervisning som psyko-sociala situationer.  
 
Skolans SYV har fokuserat på att stötta eleverna, inte bara rörande individuella val och utökade 
kurser, utan även med framåtsyftande samtal där fokus har varit att öppna dörrar för framtiden. SYV 
har t.ex. vid flertal tillfällen visat på passande folkhögskolor inte bara med hänsyn till vilken gren och 
inriktning eleverna går utan även generellt för de som eventuellt riskerat att inte få ett 
examensbevis.  
 
 
 
 



Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 
Elevhälsans uppdrag är till största delen att arbeta förebyggande och främjande. En rimlig 
bedömning är att ca 30% av våra elever lider av någon form av psykisk ohälsa. Det förebyggande 
arbetet har tagit sig uttryck i, utöver det löpande mentorsarbetet, dedikerad tid för mentorerna att 
kunna studieplanera med eleverna.  
 
Tyvärr är det inte alltid lätt att identifiera orsaken till elevernas psykiska mående, då det är flera olika 
anledningar som interagerar. Helt klart är att kombinationen prestationskrav både akademiskt och 
sceniskt kopplat till otillräcklighetskänslor som uppkommer genom ständig uppdatering på sociala 
medier en viktig orsak. Generellt sätt så är våra elever multibegåvade då det dels krävs hög kognitiv 
förmåga samt goda färdigheter inom musiken för att komma in på skolan. Detta innebär att de 
ställer krav på sig inom två olika områden. Inte sällan ser vi att de problem som vi möter på Rytmus 
Stockholm är problem som eleverna bär med sig från sin grundskoletid, det vill säga att skolan som 
institution är det som inverkar på deras psykiska hälsa negativt; inte primärt kopplat till Rytmus 
Stockholm. Detta gör det ännu svårare att kunna hjälpa dem då många av deras känslor har 
genererats under många år.  
 
Vi har som tidigare beskrivits en väl fungerande uppbyggd elevhälsa på skolan. Vi har även detta år 
gjort riktade insatser där vi bett mentorerna att vid en beslutad procentsats av elevs frånvaro göra 
en utredning för sina mentorselever. Detta har legat till grund för uppsökande arbete från 
elevhälsans sida. Tack vare det arbete som vi utför så har vi trots att så många elever mår dåligt 
lyckats bibehålla och öka våra funktionella resultat. Rektor har under året haft ca 80 
elevhälsokonferenser där ca 80% beror på psykisk ohälsa.  
 

Slutsatser 
Det finns en stor komplexitet att det är egentligen endast en handfull medarbetare som har adekvat 
utbildning för att möta elevernas mående, övriga ca 80 medarbetare gör i alla avseenden så gott vi 
kan. Vi är primärt en lärande organisation men fokusförflyttningen till att vara en stödjande 
organisation utifrån elevers mående tar mer och mer tid och resurser för varje år.  
 
Vi ser som en stor styrka att vi har vidareutvecklat våra anpassningskonferenser till det vi kallar OU 
dvs optimerad undervisning. Arbetet med optimerad undervisning har i hög utsträckning fyllt 
funktionen med EWS eftersom en synergieffekt av strukturen och samtalen även ger en tydlighet i 
vilka elever som befaras att inte nå målen i de olika kurserna. OU kommer att fortsätta framgent 
men den stora utmaningen är att möta den största svårigheten arbetet medför och som även 
identifierades i förra årets kvalitetsrapport; tillgången på tid. OU tar stora resurser och mycket 
konkret mötestid i anspråk och många medarbetare uttrycker att de önskar att de fått betydligt mer 
tid att diskutera och resonera kring varje grupp/individ än vad som hittills varit möjligt.  
 
Genom att i år lägga om mötesstrukturen, bl. A. genom att det är mentorerna som håller i mötet, så 
ser vi att vi har åstadkommit en viss tidsvinst. Vi har också organiserat lärarna på ett mer 
systematiskt sätt kring klasserna, vilket också skapar utrymme för något längre och tätare 
återkommande diskussioner, eftersom vi därigenom kan genomföra flera OU-konferenser samtidigt. 
Detta är ett område vi vill förbättra och förfina under kommande läsår.  
 



Vi är bra på att identifiera våra elever tidigt som behöver stöd, vi är empatiska människor som vill 
väl, vi har väl utbyggda och väl fungerande administrativa processer och en stor kreativ förmåga att 
hitta nya vägar för att eleverna ska nå målen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sammanfattning och fokus framöver 
 
Sen läsåret 2018/2019 har vi arbetat med det övergripande fokusområdet “En närvarande skola”. Vi 
beslutade att arbetet skulle ske i fem år för att sedan utvärderas. Orsaken var att vi anser att 
närvaron är essentiell rörande övergripande måluppfyllelse och kvalitet. I detta fokusområde kan 
många olika mål införlivas, som även kan variera över tid. Rytmus Stockholm har hög frånvaro hos 
eleverna, vi ser det speciellt hos våra treor, och den övergripande målsättningen är att öka närvaron 
vilket kommer generera bättre funktionella resultat. Arbetet inriktas sålunda på att öka kvaliteten i 
undervisningen så att eleverna känner sig mer motiverade att gå till skolan. Inför läsåret 22/23 
kommer vi bl.a. arbeta med följande:  

● Fortsatt utveckling av IKT och digitala arbetssätt. Metod för genomförande: Vi fortsätter 
under ledning av förstelärare att inventera och utveckla digitala verktyg och arbetssätt. Detta 
gör vi för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande, oavsett om situationen 
framgent innebär arbete i klassrum, distansarbete eller blandade undervisningsformer.  
 

● Grenblandade klasser som infördes inför läsåret 2020/2021 har utvärderats under våren. 
Fyra orsaker gör att vi inte kommer fortsätta att blanda klasserna som var tänkt.  
 

○ Först och främst kommer det inte schemamässigt att göra det i alla tre 
årskurserna. Redan inför föregående läsår så var det svårt, inte omöjligt, att få 
till scheman för våra elever som inte innehöll alltför många fira positioner. Vår 
schemaläggare har under våren tydligt signalerat efter att ha gjort tester att det 
inte kommer att gå utifrån brist på lokaler blanda klasserna som vi vill.  

○ Ett andra skäl är att ett annorlunda intresse för våra grenar i intaget än tidigare 
har även det varit svårt att lösa utifrån ett schema- och lokalperspektiv. 

○ En av orsakerna till att vi ville blanda klasserna var att det skulle bli lättare att ta 
in elever på skolan utifrån då t.ex. musikproducenter fanns i tre klasser. Detta 
har medfört en baksida dvs eleverna på skolan har snabbt identifierat att det 
rent organisatoriskt har funnits möjlighet till att byta gren. Vi har haft upp till 
20 elever som har stått i kö för att byta. Detta kan vi inte tillgodose av många 
skäl vilket gör att det skapar stor frustration hos eleverna. Det har också hänt 
att endast en elev i klassen går en speciell gren här Vokalgrenen. Det ledde till 
att eleverna fick svårt med anknytning till klassen, de hamnade utanför då flera 
kurser, projekt, konserter m.m. inte gjordes tillsammans som klass. Syftet med 
att eleverna skulle träffa varandra även om de går olika grenar ledde till att fler 
elever vittnar om att de istället inte upplever någon tillhörighet.  

○ I lärarnas utvärdering framgår tydligt ett stressperspektiv både för pedagoger 
och elever. Syftet att möjliggöra att lärare i olika kurser i större utsträckning 
undervisar samma elevgrupp, blev precis tvärtom. En lärare vittnar om att hen 
har undervisar i 17 klasser istället för tre till fem klasser. Hen går på 17 OU, 
vilket tar enorm tid och fler lärare vittnar om att de på så sätt inte kan 
elevernas namn och har ingen möjlighet att skapa den trygghet gruppen 
behöver. Även detta kan vara en anledning till minskad upplevelse av trygghet 



hos eleverna.  
 

Det är givetvis tråkigt att vi är tvungna att avbryta något som vi har trott på och ägnat mycket 
tid. Initialt så var en av anledningarna till att blanda klasserna att få bort hierarkin bland 
grenarna. De två senaste åren så har andra arbetssätt möjliggjort detta t.ex. det sättet som 
medieproduktion har integrerats i Live night. Vi kommer även fortsättningsvis att blanda elever 
med olika inriktningar i projektform även om vi inte kan ha blandade klasser. Detta planeras 
inom ramen för ensemble och estetisk kommunikation bl.a.  

 
● EDI - Datorn som huvudinstrument. Vi fortsätter arbetet som ha syftet att 

implementera EDI som ett av instrumenten som eleverna har möjlighet att välja 
under sin utbildningstid på Rytmus. Metod för genomförande: Under läsåret 21/22 
leds detta av en av skolans förstelärare tillsammans med lärarna på 
musikproduktionsgrenen och riktar sig inledningsvis till eleverna på 
musikproduktionsgrenen. EDI-undervisningen genomförs inom ramen för kursen 
instrument/sång. I förlängningen ser vi stora möjligheter för samarbetsytor mellan 
grenarna och möjligheter att skapa projekt som gagnar utvecklingen för skolan 
som helhet. Detta arbete genomförs också utifrån perspektivet att vara en skola 
som är i framkant när det gäller utbildningsutbud.  
 

● I utvärderingar under våren framkom ett tydligt behov av att utveckla vår 
mediainriktning. Det vi såg var att medieinriktningen hade lägre siffror på nöjdhet och 
elevernas skolfrånvaro var mycket hög. Under kommande läsår har vi två förstelärare 
med detta som specifikt uppdrag. Syftet är att öka attraktionskraften genom utveckling 
av undervisning samt att hitta specifika områden där mediainriktningen står på egna ben 
och inte blir stödfunktion för musikgrenarna.   

 
● Som vi skrivit om tidigare är den psykiska ohälsan hög bland våra elever. För att stärka 

det psykiska måendet har skolan under ett år arbetet med projektet Studera starkt, ett 
projekt med betoning på positiv psykologi. Samtliga elever i årskurs ett har haft en timma 
i veckan för kursen som letts av en grupp pedagoger. Under kommande år kommer 
samma grupp låta personalen få gå delar av kursen. För att få ett framgångsrikt 
förändringsarbete behöver det vara förankrat i hela personalgruppen så att det blir en 
naturlig del av arbetet och genomsyrar vårt tänk i stort på skolan. Under kommande läsår 
ska Positiv psykologi implementeras blan samtlig personal.  

 
● Vi kommer att göra en översyn över skolans lokaler och hur vi på bästa sätt kan använda 

och anpassa våra lokaler på bästa sätt. En upprustning kommer att ske och vi kommer 
även att byta ut trasiga och slitna möbler för att skapa en trevligare miljö men större 
möjlighet till studiero.  
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