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Ledare- Rektor har ordet 
 
Läsåret 21/22 hade vi äntligen lämnat pandemin och kunde driva skola lite mer som vanligt. Delar av 
de distansaktiviteter vi genomfört under tidigare läsår var ändå så positiva att vi bestämt oss för att 
fortsätta med dessa. Därför erbjuder vi nu digitala föräldramöten där vi kan se att möjligheterna att 
mötas digitalt gör att fler föräldrar och elever faktiskt deltar. Gymnasiemässan som tidigare varit en 
extremt kostsam och stökig tillställning i tre dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö är fortsatt digital, 
vilket möjliggör för både föräldrar och elever som inte är bosatta i Stockholm att delta. Mycket 
positivt för oss som har riksintag. Intresset för vår skola ökar med varje läsår och vi tror att den 
kommande flytten till nya lokaler är en del av det ökade intresset. HT 2021 tog vi emot 75 nya elever 
jämfört med året innan då vi tog emot 55 elever. Nu när antagningen inför ett nytt läsår är klar ser vi 
att intresset är ännu större än tidigare. 
 
Pandemin har påverkat branschen genom att en stor andel människor som arbetat i restaurang och 
hotell blev permitterade och valde att omskola sig. Besöksnäringen lider av stor personalbrist vilket 
gör att våra elever och våra utbildningar blivit väldigt attraktiva. Åter igen är möjligheten att få jobb 
inom det man utbildat sig till hos oss väldigt stor och vid student 2022 hade återigen 100% arbete, 
de flesta redan innan sin student. 
 
För första gången på tre år tog vi också in elever till bageriprogrammet. Ca 15 elever av de 60 som 
kom in på Restaurangutbildningen valde bageriinriktning. Vi beslutade att dessa elever skulle 
samläsa sina kurser med övriga RL elever, vilket innebar att alla elever fick möjlighet att prova på 
bakning. Detta är ett koncept vi fortsätter med eftersom kurserna är de samma för alla elever i ÅK 1. 
Det ger också elever en möjlighet att pröva om det är restaurang eller bageri de verkligen vill gå. 
 
Pandemin har också påverkat hur elever tar sig an sin skolgång. Under detta läsår har vi fått många 
fler elever med ”hemmasittar” problematik. Men också elever som utvecklat en väldigt avslappnad 
attityd till skolarbete, närvaro, prov och uppgifter. Även yrkeslärare fick plötsligt uppleva att elever 
skolkar från lektioner vilket såklart påverkade våra möjligheter att driva restaurang negativt. 
 
Förhoppningen är nu att vi kan fortsätta driva vår fina skola med stort yrkesfokus på ett seriöst och 
ändamålsenligt sätt. Vi flyttar under 2022 in i helt nybyggda lokaler helt anpassade för vår 
verksamhet och tror att detta kommer bli ett lyft för våra elever och våra utbildningar. 
 
Petronella Odhner  
Rektor 

  



Huvudmannens del 
Internationella hotell- och restaurangskolan bedriver unika yrkesutbildningar inom restaurang, 
bageri, hotell och turism. Huvudman för Internationella hotell- och restaurangskolan är 
Internationella hotell- och restaurangskolan IHR AB som är en del av AcadeMedia AB. 

Vår ambition 
Vår ambition är att Internationella Hotell- och restaurangskolan (IHR) ska vara det självklara 
gymnasievalet för alla ungdomar som vill få en möjlighet att växa inom sitt val av utbildning och 
satsa på en yrkeskarriär inom hotell och restaurangbranschen för att bli självständiga, reflekterande 
och kreativa människor. Vi inom IHR utvecklar och berikar svenskt yrkesliv och våra elever går vidare 
till hotell, restauranger, högskolor och universitet över hela världen. 

Vår syn på utbildning 
Vi tror att gemensamma upplevelser ger en stark kreativ gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då 
är det möjligt att utmana och bli utmanad. IHR utgår från en humanistisk grundsyn där människan 
som hel varelse är kreativ, företagsam och har förmåga till personliga ställningstaganden.  
 
På IHR tas elevernas yrkessatsning på allvar. Skolan erbjuder yrkesförberedande program inom 
restaurang-, bageri- hotell-, och turistbranschen som kan kombineras med arbetsplatsförlagt lärande 
både i och utanför Sverige. På IHR erbjuds alla elever att läsa kurser för högskolebehörighet och 
finns möjlighet att välja till meritgivande kurser för utökad behörighet och meritpoäng. 

Organisation och resursfördelning 
IHR, vars huvudman heter Hermods Design & Construction College AB, är en del av AcadeMedia AB. 
AcadeMedias segment Svensk skola leds av en segmentschef som också sitter i styrelsen för samtliga 
bolag. Gymnasieskolorna är indelade i fem gymnasieområden som vart och ett leds av en 
utbildningsdirektör och skolchefer samt rektorerna inom området. IHR har under läsåret 2021/2022 
varit en del av AcadeMedias Kreativa verksamhetsområde under ledning av utbildningsdirektör och 
skolchef.  
 
Till stöd för hela verksamhetsområdet har det funnits en stab bestående av bland annat kvalitets- 
och utvecklingsansvarig (KUA), marknad, HR, ekonomi, fastighetsansvarig samt medicinsk 
verksamhetschef. Förutom IHR består AcadeMedias Kreativa verksamhetsområde av 
Designgymnasiet, Hagströmska Falun, LBS Kreativa gymnasiet samt Rytmus, totalt 28 skolor. Inom 
AcadeMedia finns också olika typer av specialiststöd och stödresurser såsom studiehandledning på 
modersmål, skoljurister och skolöverläkare.  

Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar själv över sin egen 
inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis EHT) och 
utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens behov. Utifrån 
dessa bedömningar tilldelas resurser. 



För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av 
resursallokeringen tre gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa 
uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande till exempel 
resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor. 

Ekonomisk planering och stabilitet 
För en långsiktigt hållbar och stabil verksamhet krävs också långsiktighet och hållbarhet i den 
ekonomiska planeringen. Vår verksamhet finansieras uteslutande via skolpengen och under läsåret 
2021/2022 fortsatte vi att tydliggöra rektors ansvar och befogenheter att planera och fördela de 
ekonomiska resurserna på bästa sätt, samtidigt som vi som huvudman fortsatte med den 
ekonomiska uppföljningen för att säkerställa att prioriteringen av resurstilldelningen är den mest 
optimala utifrån elevernas och skolans behov. Varje rektor i verksamheten får också stöd i arbetet 
med ekonomisk planering och uppföljning genom regelbundna avstämningar med controllern. 
 
Sammanfattningsvis finns det under varje läsår goda förutsättningar att planera och organisera en 
utbildning med hög kvalitet ur flera perspektiv. Samtliga insatser tar avstamp i en gemensam strategi 
och det är denna vi vill lyfta fram som tolkningsbakgrund till läsårets resultat som presenteras och 
analyseras längre fram i rapporten. 

Tillsyn och granskning 
Under läsåret har varken tillsyn eller granskning genomförts på Internationella Hotell- och 
restaurangskolan. 

Klagomål mot utbildningen 
Utöver Skolinspektionens tillsyn/granskning och våra egna uppföljningar, ger elevers och 
vårdnadshavares klagomål mot utbildningen samt anmälningar om kränkande behandling ett viktigt 
underlag för att bedöma vår strukturkvalitet. Då vi får in dessa så genomför huvudmannens 
skoljurist en utredning av ärendet i förhållande till lagar och förordningar och resultatet återkopplas 
sedan till den som framfört klagomålet och rektor på skolan det gäller. I de fall då utredningen visat 
att skolan brustit vidtas även åtgärder för att komma till rätta med situationen.  
 
Under läsåret har ett klagomål kommit in till huvudmannen. Efter utredning av jurist kunde 
kränkning inte konstateras och ärendet avslutades.   

Metoder och underlag för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och korrekt, 
och som vinner elevernas förtroende och ger dem goda förutsättningar i vidare studier och i 
arbetslivet. Detta genom att huvudmannen kontinuerligt och långsiktigt arbetar för att utveckla och 
förbättra utbildningen i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. 
 
Under läsåret genomförs ett flertal olika varumärkesgemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. Mer om systematiskt kvalitetsarbete på 
enhetsnivå finns nedan i avsnittet Vårt Kvalitetsarbete. 



Arbetsplaner och kvalitetsrapporter 
Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar skolan fokusområden för året. Riktningen 
för dessa fokusområden anges redan i kvalitetsrapportens samlade bedömning och omfattar de 
läroplansmål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms vara låg. Under 
augusti månad upprättar varje skola en arbetsplan som beskriver hur man på skolan ska arbeta för 
att stärka måluppfyllelsen inom de fokusområden som identifierats som prioriterade under 
utvärderingen i slutet av föregående läsår. Syftet med arbetsplanen är att säkerställa att det finns en 
plan för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och att denna plan har en tydlig förankring i 
skolans uppdrag och mål samt till skolans resultat och analyser av desamma. 
 
I perioden augusti/september slutförs också enhetens kvalitetsrapport. Den skrivs på skolan och 
syftar till att dokumentera skolans systematiska kvalitetsarbete för föregående läsår utifrån 
läroplanens uppdrag och de olika kvalitetsbegrepp vi använder. Som ett underlag har skolan i 
samband med läsårsavslut i juni fått en sammanställd resultatbilaga med de olika resultat och 
indikatorer som är aktuella. Kvalitetsrapporten utgår från en gemensam mall och kvalitetssäkras av 
huvudmannen och publiceras på skolans hemsida. 
 
Proaktiv uppföljning av elevernas utveckling mot målen 
Ett viktigt verktyg för att under läsåret kunna fånga upp behov på individ-, grupp-, ämnes- eller 
organisationsnivå är vår proaktiva uppföljning av elevernas utveckling mot målen. För detta används 
framför allt två verktyg, betygsprognoser och examensprognoser. Förutom betygs- och 
examensprognoser sker även proaktiv uppföljning av elevernas utveckling lokalt på skolan i ett 
system som kallas Early Warning System.   
 
Early Warning System (EWS) 
Skolan arbetar med att lokalt följa upp resultaten på grupp-individ- och kursnivå. EWS genomförs i 
samarbete mellan lärare, mentorer och elevhälsa och leds av skolans rektor. EWS är ett verktyg där 
alla ämneslärare följer upp hur det går för varje elev i respektive kurs med syfte att hitta mönster i 
orsaker till bristande måluppfyllelse.  
 
Betygsprognoser 
Skolan sätter under november och i månadsskiftet februari/mars betygsprognoser i samtliga kurser. 
Dessa sammanställs av huvudmannen och analyseras sedan tillsammans med rektorerna inom det 
Kreativa verksamhetsområdet i samband med nästkommande rektorsmöte. Rektorerna får också ut 
ett underlag för diskussion och analys tillsammans med personalen på sin enhet. I samband med 
sammanställningen av betygsprognoserna för vi från huvudmannens sida diskussioner med de skolor 
där andelen underkända betyg prognostiserats som hög. Varje rektor, i samråd med skolchef, 
ansvarar därefter för att vidta proaktiva och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
undervisningen utformas så att samtliga elever, i enlighet med kraven i författningarna, når 
utbildningens mål. 
 
Examensprognoser 
Examensprognoser tas fram av huvudmannens kvalitetsansvarige vid läsårsstart och i samband med 
att ovan nämnda betygsprognoser sätts. Underlaget ger skolorna en samlad bild över vilka elever 
som riskerar att inte nå kraven för examen och möjliggör för dem att tidigt på läsåret sätta in 



proaktiva och stöttande åtgärder. Samtliga elever tas med i examensprognosen och elever som hade 
F i satta betyg och/eller prognos omfattande 150p totalt eller i någon av de kurser som krävs för 
gymnasieexamen identifieras särskilt i examensprognosen. 
 
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning 
I oktober månad genomförs en kartläggning av skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete. 
Kartläggningen görs genom en elevenkät som skattar huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, 
om de har förtroende för att skolan tar tag i situationen om de upplever kränkningar på skolan, om 
de fått information om skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete samt om de vet vart de ska 
vända sig om de upplever kränkningar på skolan. Uppföljning av skolans likabehandlings- och 
värdegrundsarbete genomförs i januari av huvudmannen genom dokumentgranskning av skolans 
samlade plandokument (omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan). 
Plandokumenten upprättas under januari månad och utgår från riskanalyser på skolan, anmälningar 
om kränkande behandling/trakasserier/ diskriminering som inkommit under det senaste 
kalenderåret, samt resultaten av den kartläggning som görs under hösten (likabehandlings- och 
värdegrundskartläggning). Plandokumenten kvalitetssäkras sedan av huvudmannen för att 
säkerställa att de lever upp till kraven i författningarna. 
 
Elevenkät 
I januari/februari genomför IHR och AcadeMedia som helhet en gemensam elevenkät med samtliga 
elever på våra skolor. Elevenkäten genomförs i samarbete med Demoskop och har generellt god 
svarsfrekvens. Elevenkätens syfte är dels att få elevernas bild av utbildningen och skolan, men ger 
också indikatorer och underlag för vidare arbete med till exempel undervisning och studiemiljö. 
 
Undervisningsutvärdering ur elevperspektiv 
Från huvudmannens sida genomförs det två gånger under läsåret undervisningsutvärderingar på 
samtliga skolor där varje lärare får ta del av elevernas perspektiv på undervisningens kvalitet. 
Undervisningsutvärderingen utgör ett uppföljningsverktyg som ger en indikation på i hur hög grad 
eleverna upplever att lärarna inom ramen för undervisningen följer de riktlinjer som anges i 
läroplanen (LGY 2011) med avseende på kunskaper (kapitel 2.1), normer och värden (kapitel 2.2), 
ansvar och inflytande (kapitel 2.3), arbete och samhällsliv (kapitel 2.4) samt bedömning och betyg 
(kapitel 2.5). Därutöver får eleverna också skatta i hur hög grad lärarna i sin undervisning stimulerar 
elevernas kreativa kompetens, en viktig utgångspunkt för våra utbildningar. 
 

  



Om Internationella Hotell- och Restaurangskolan 
Internationella hotell och restaurangskolan (IHR) är en renodlad yrkesgymnasieskola på 
Kungsholmen i centrala Stockholm. Skolan erbjuder två program inom serviceyrken, 
hotellprogrammet och restaurangprogrammet. Skolan har sedan starten 2007 fått ett gott rykte i 
branschen och kan därmed erbjuda praktikplatser på några av de bästa restaurangerna och hotellen 
i Sverige och utomlands. Internationella hotell och restaurangskolan har en internationell profil som 
präglar undervisning, praktikplatser och projekt inom skolans ramar. 

Hotell och restaurangvärlden är internationell, både i Sverige och utomlands. Svenska restaurangkök 
inspireras av andra länders matlagning och personalen kommer ofta från stora delar av världen. Så 
ser verkligheten också ut inom hotell. På vår skola har vi därför valt att alla elever läser engelska 6 
och det finns möjlighet att läsa engelska 7 och ta ett Cambridge certificate om man så önskar.  

Våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där kommunikation och samarbetsförmåga 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, 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. 
  
Elever 

Antal elever fördelat per program och årskurs 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Restaurang och livsmedelsprogrammet Kök och servering 48 43 41 

Restaurang och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori 12 - - 

Hotell och Turismprogrammet  13 11 12 

 
 
Personal 

På IHR är vi stolta över vår välutbildade personal. Av 18 lärare är det endast en som saknar 
legitimation och behörighet. I EHT har vi en kurator på 30%, vi har en skolsköterska på 30%, en SYV 
på 30% och en specialpedagog på 50%. Vi har också en superadministratör på 100% och en 
biträdande rektor på 50%. 
 



Lokaler  

Skolan har under föregående läsår haft två fysiska adresser på Kungsholmen. Skollokaler för 
teoretisk undervisning i ett hus som vi delat med Drottning Blankas gymnasieskola i Stadshagen samt 
en restaurang närmare Fridhemsplan. Våra skollokaler var placerade på två våningsplan. Det ena 
våningsplanet var det som har flest klassrum, där fanns också personalrum, hängytor för eleverna 
samt admin och rektor. På det andra våningsplanet fanns två klassrum, samt lokaler för 
skolsköterska och kurator. Detta våningsplan var öppet också för elever från DBGY eftersom de har 
klassrum där. Här fanns också elevernas skåp. Under LÅ 21/22 beslöt vi oss för att köpa mat från en 
leverantör som levererade maten i lådor som eleverna värmde i micro. Matsalen fick bli ett av 
klassrummen. Anledningen till denna lösning var att vi upplevde den gemensamma skolmatsalen 
med Drottning Blanka som mycket stökig. Maten var också av undermålig kvalitet. Lösningen var inte 
perfekt men blev ändå helt ok. 
 
En stor anledning till att alla accepterade denna lösning var såklart den kommande flytten till 
Campus Södermalm som gick av stapeln under sommaren 2022. Den präglade stora delar av vårt 
läsår och gjorde att många utmaningar kändes enkla. 
 
Organisation och arbetsformer 

Eftersom vår skola är ganska liten har vi tidigare organiserat oss i grupperingar runt undervisning. 
Det är naturligt att restauranglärare har behov av gemensam mötestid för att tillsammans 
strukturera den löpande verksamheten som präglas av just restaurangen. Likaså har GG lärare ett 
behov av att mötas för att diskutera gemensamma pedagogiska utmaningar. Hotellärare har också 
haft sitt eget mötesforum. Varje måndag och fredag har vi gemensamma möten för information men 
också för pedagogiska frågor.  
 
Under LÅ 21/22 bestämde vi oss för att skapa arbetslag som använde fredagsmötestiden för att 
samplanera och diskutera utmaningar och löpande uppgifter. Lagen organiserades utifrån lärares 
mentorskap. Så det finns ett arbetslag för varje årskull. På så sätt blev också sammansättningen av 
lärare både i teoretiska och praktiska ämnen. Denna struktur blev mycket lyckad och alla upplevde 
att man gemensamt hade mycket bättre överblick på eleverna och deras studier. I arbetslagen har 
man också haft klasskonferenser och tillsammans med EHT teamet har man utarbetat rutiner för 
prövningar, anpassningar och annat som gagnar eleverna. Var tredje fredag används mötestiden för 
Rektor, Förstelärare samt arbetslag. Förstelärare har under året drivit ett hälsoprojekt med boken 
hjärnstark som alla elever fått och läst.  
 
Vår skola präglas av ett mycket starkt fokus på den yrkesverklighet utbildningarna leder till. Därför 
driver skolan en restaurang som är öppen för allmänheten 4 dagar i veckan. Även hotelleleverna får 
möjlighet att praktisera sina färdigheter genom att arrangera öppna hus, olika elevaktiviteter och 
små mässor. I våra nya lokaler kommer vi också ha möjlighet att arrangera konferenser för externa 
personer. 
 



Vårt kvalitetsarbete bygger på några olika hörnstenar där kontakten med restauranger och hotell är 
en del, där undervisningskvalitet är en del och där ett stort fokus på att alla elever ska klara sin 
gymnasieexamen är ytterligare en del. 
 
Kvalitetssäkringen av våra praktikplatser sköts om av en ansvarig lärare från varje program. Där är 
täta besök och uppföljningar en del av säkringen. Givetvis är elevens upplevelse av praktiken också 
en kvalitetsfaktor. Eftersom tillgången på praktikplatser är näst intill oändlig har vi också möjlighet 
att välja de absolut bästa platserna för våra elever. Ett absolut krav är att varje praktikplats har en 
utbildad handledare för våra elever. En fast handledare är den bästa garantin för ett bra lärande på 
arbetsplatsen. 
 
Undervisningskvalitet är ett försteläraruppdrag och drivs regelbundet var tredje fredag med 
pedagogiska diskussioner samt uppföljning och utvärdering av olika mindre uppdrag. Uppdragen har 
präglats av olika situationer som genomförts i klassrum och utvärderats av elever. Hela skolan 
engageras i försteläraruppdraget och alla elever likväl som lärare blir en aktiv del av den pedagogiska 
utvecklingen. I år har fokus varit hållbarhet, genom rörelse, kost, diskussioner om mat, sömn och 
koncentrationshöjande aktiviteter. Som rörelse på schemat. Alla elever har under läsåret tagit 
promenader med sin lärare för att öka koncentrationen. Till Nationella prov bjöd vi på frukost och 
även promenad som ett sätt för eleverna att öka koncentrationen inför provet. 
 
Täta uppföljningar av elevers prestationer under lektionstid är ett sätt att säkra elevens möjlighet att 
klara kursmål och så småningom gymnasieexamen. Vi har genom årens lopp utarbetat en 
återkommande rutin för att hjälpa elever som får F i kurser. Den bygger delvis på den 
examensprognos vi får från AcadeMedias kvalitetsavdelning men bygger på återkommande 
avstämningar i klasskonferenser där vi diskuterar olika insatser för att eleverna ska nå kursmålen. Vi 
har klasskonferenser ca 3 gånger per läsår där specialpedagog tillsammans med lärare går igenom 
hur man kan hjälpa elever som har svårigheter. Vi erbjuder också elever möjligheter till omprov och i 
speciella fall även kursprövningar. Vår examensgrad är dock mycket god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vårt kvalitetsarbete 
Vår kvalitetsmodell 
Inom IHR 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 IHR 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 IHR 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 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. 
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete kan inte bedrivas utan transparens i de processer som genomförs. 
Därför presenteras alltid resultatet av utvärderingar för elever i elevråd samt för personal i APT. 



Sålunda diskuteras, utvärderas och analyseras alltid kvalitetsprocesserna på skolan med alla som 
arbetar där. 

 

  



Läsåret 2021/2022 
Fokusområden/utvecklingsområden 
Bakgrund:  
Andelen elever med olika NPF diagnoser samt olika typer av ohälsa ökar. Vi får också en allt högre 
andel elever som uppger att de på olika sätt haft det svårt i grundskolan och har en negativ attityd 
till skola och skolgång. Vi ser också i betygsprognoser och på hur många som når gymnasieexamen 
att vi som skola inte lyckas med alla våra elever, vilket är vår ambition. Vi har identifierat några 
specifika områden där vi tror att vi kan nå resultat genom förändrade rutiner och samsyn i 
personalgruppen. Genom ett gemensamt utvecklingsarbete inom dessa områden arbetar vi för att 
måluppfyllelsen ska öka. 
 
Mål 1: Ökad måluppfyllelse 
Aktiviteter: Lägre andel F genom nya prövningsrutiner. Ökat antal elever som når yrkesexamen 
genom bättre och tätare uppföljningar. Arbeta med studiero och vad eleverna behöver för att känna 
studiero. Utarbeta rutiner/ arbetssätt för att främja närvaro, och följa upp på individnivå de elever 
där närvaron påverkar skolgången negativt (EWS, krångla till sjukskrivningsmöjligheter, snabbare 
återkoppling från skola till elev). 
Tidplan:  Genomförs löpande under läsåret 21/22. Särskilt fokus vid blockskiften i samband med 
elevkonferenser. 
 
Mål 2: Ökad upplevd undervisningskvalitet 
Aktiviteter: Utveckla en varierad undervisning. Motivation - diskutera motivation och driv med elever 
under tex. mentorstid men också undervisningstid. Arbeta med studiero och vad eleverna behöver 
för att känna studiero. Ökat elevinflytande, engagemang & inbjudande känsla. 
Tidplan: Genomförs löpande under läsåret 21/22. Särskilt fokus vid blockskiften i samband med 
elevkonferenser. Veckovis riktade “arbetspass” på mentorstid 
 
Mål 3: Utveckla våra elever & personals språkliga förmåga och förmågan att förstå samband mellan 
kost, fysisk aktivitet & hälsa. 
Aktiviteter: Gemensam läsning - A. Hansen Hjärnstark. Motivation - diskutera motivation och driv 
med elever under tex. mentorstid men också undervisningstid. Arbeta med studiero och vad 
eleverna behöver för att känna studiero. Ökat elevinflytande, engagemang & inbjudande känsla. 
Seminarium om att utbilda om de globala målen “Lärarnas Agenda 2030” med särskild fokus på mål 
3 och 4. 
Tidplan:  Genomförs löpande under läsåret 21/22. Förstelärare leder personalaktiviteter på mötestid 
var tredje vecka. Veckovis riktade “arbetspass” på mentorstid 
 

Andra insatser 
Elever i behov av stöd eller med upplevda svårigheter bjuds in till skolan dagen innan skolstart för att 
träffa EHT. Eleverna känner sig tryggare och vi får möjlighet att i förhand ordna med anpassningar 
eller annat.   



Resultatredovisning 
 

Kunskaper 
 

• Andel med examen 
 

 
 

 
En mycket hög andel elever når gymnasieexamen hos oss. Detta läsår, liksom det föregående, hade 
96% av eleverna en gymnasieexamen. Det går att jämföra med rikssnittet som ligger på 89%. Av 
pojkarna är det 98% som tar en examen och av flickorna är motsvarande siffra 93%. Examensgraden 
på Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) är 100% och på Hotell- och turismprogrammet (HT) 
86%. Flickor och pojkar har jämn examensgrad sett till fördelning över programmen.  
 
 
 



● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 
Betygsmässigt skiljer vi oss inte mycket från rikssnittet som ligger på 14,4 för HT och 13,9 på RL. Vi 
kan däremot se att GBP minskar totalt sett med 0,7 mot föregående läsår. Minskningen gäller båda 
könen där flickors GBP minskar med 0,5 mot föregående läsår och pojkars med 0,9. Den största 
minskningen sker på HT och framför allt bland flickorna vars GBP minskar med 1,1 mot föregående 
läsår. Även för pojkar minskar GBP i år mot föregående läsår, både totalt och per program. Den enda 
höjning vi ser av GBP är för flickor på RL (0,9). 
 

• Behörighet till högskola 
 

Vi ser även en minskning av andel elever som valt att läsa sig till behörighet till högskola, på HT är 
det 43% i år mot 67% föregående läsår. För RL är motsvarande siffra 50 respektive 58%. Det kan 
jämföras med rikets snitt 2021 som för RL låg på 28% och för HT 45%. 
 



● Betygsfördelning samtliga elever  
 

  
 

 
 

 
 
Fördelningen mellan betyg för flickor och pojkar är förhållandevis jämn på vår skola. Man kan se att 
de lägre betygen från F-D ökar något jämfört med tidigare år vilket till viss del kan förklaras av att vi 
arbetar hårt för att alla ska klara sin gymnasieexamen. Trots omfattande stödåtgärder och 
anpassningar har vi inte lyckats få alla elever igenom alla kurser. Jag tycker ändå denna bild ändå på 
ett bra sätt avspeglar att lärare använder hela betygsskalan i betygsättningen. 
 
 



 
 
 
 
Matematik 

 
 

 
 
Många av våra elever har stora utmaningar gällande matematiken. Under läsåret 2021 hade vår 
mattelärare stöd i mattelyftet, vilket inte fanns under 2022 och ev. Kan förklara den markanta 
ökningen av F i både Matte 1 och 2. 
 
Engelska 

 
 



 
 
Vår lärare i engelska har jobbat hårt med anpassningar under 2022 vilket avspeglas i betygen. Alla 
våra elever läser engelska 6, och de elever som väljer engelska 7 är både intresserade och 
motiverade vilket kan förklara betygen. 
 
Svenska/svenska som andraspråk 

 
 

 
 
Under 2022 fick vi ett antal elever med hemmasittarproblematik, mestadels flickor. Det syns i ämnet 
svenska där satta F beror på ett allt för tunt underlag för att kunna sätta godkänt betyg. 
 
 
 
 
 



Gymnasiearbete 

 
 

 
 
På en liten skola med ett 50 tal avgångselever slår statistiken oerhört hårt. Det vi kan se i staplarna 
ovan är 2 elever från HT som inte fick godkänt gymnasiearbete och därmed ingen gymnasieexamen. 
 
 

● Resultat nationella prov 
 
Matematik 

 
 



 
 

 
 
Överensstämmelsen mellan NP och kursbetyg i matematik är anmärkningsvärt dålig. Våra elever 
gjorde i år ett extremt dåligt resultat på NP vilket kan förklaras till viss del av att eleverna inte var 
förberedda på de delar som fanns med i provet. Läraren hade tillräckligt med bedömningsmaterial 
från lektioner för att ändå kunna sätta godkända betyg på elever som misslyckats på provet. 
Flera elever valde att inte genomföra NP i sin helhet. 
 
Engelska  

 
 



 
 

 
 
Hos oss läser alla elever engelska 6 men endast elever på hotellprogrammet gör NP i engelska 6. 
Glädjande nog är överensstämmelsen mellan NP och kursbetyg allt högre hos oss. 
 
Svenska/svenska som andraspråk 

 
 



 
 

 
 
Överensstämmelsen mellan NP och kursbetyg ökar i svenskan men blir högre i SVA, detta kan bero 
på att andelen elever som läser SVA är ganska liten hos oss. Dessa elever är lättare att stötta och 
bedöma högre kunskapsmässigt på lektion än på ett enskilt prov som inte har de anpassningar dessa 
elever ofta behöver. 

 
Demokrati – och värdegrundsarbete 
 
Utifrån resultatet i årets elevenkät vill vi särskilt lyfta fram två frågor.  

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

 

 
 



 
Som alltid tycker vi att andel 7–10 och andel 4–6 skulle slås ihop. Dessa siffror visar att de flesta är 
nöjda med trygghet, undervisning och hur elever behandlar varandra. Ser vi till andel elever som 
svarar 7–10 så ökar resultatet gällande trygghet i år mot föregående läsår med 3 procentenheter. Vi 
kan däremot se att andel elever som svarar 1–3 ökar från 0% föregående läsår till 2% i år. Det är en 
lite ökning med här ska alltid nollvision hållas. Pojkar är generellt mer trygga än flickor och vi ser att 
pojkarnas upplevelse av trygghet ökar med 9 procentenheter medan flickornas upplevelse av 
trygghet minskar med 1 procentenhet.  
 
På frågan om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt svarar eleverna lägre än tidigare läsår och 
andel elever som svarar i spannet 7–10 minskar med 10 procentenheter från föregående läsår. Vi ser 
att den minskningen främst beror på flickornas upplevelse av hur elever behandlar varandra, en 
minskning med 15 procentenheter.  
 
Elevernas upplevda nöjdhet med undervisningen är den del där vi behöver jobba bättre under 
kommande läsår. Resultatet på denna fråga har minskat med 6 procentenheter sedan föregående 
läsår och dessutom är det fler elever än tidigare som svarar i spannet 1–3, en ökning med 3 
procentenheter sedan föregående läsår.   



Övergripande utvärdering av verksamheten  
 

Undervisning 
 
Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  

Alla elever på restaurangprogrammet har yrkeskurser i skarpt läge, dvs i vår restaurang som är 
öppen för allmänheten. En del av elevernas yrkeskurser är förlagda på APL. Elever på 
hotellprogrammet gör ca 23 veckor av sin utbildning på en arbetsplats. Restaurangeleverna gör 20 
veckor av sin utbildning på en arbetsplats. Alla lärare är medvetna om att alla våra elever ska bli 
anställningsbara efter utbildning. Det innebär att alla lärare arbetar med kommunikation, 
värdegrundsarbete och beteende oavsett ämne. Att vara öppen, trevlig och positiv är något man får 
öva på hos oss. 
 
Undervisningsutvecklingen sker på våra förstelärarträffar var tredje vecka. Där diskuteras 
pedagogiska utmaningar och hur man tacklar dessa. Förstelärare har haft ett upplägg där alla lärare 
regelbundet testar olika förhållningssätt och metoder som sedan utvärderas och diskuteras. I 
arbetslag och ämneslag samverkar lärare runt kursplanering och samundervisning. Elevsamverkan 
sker genom mentorstid varje vecka, samt elevråd där klassrepresentanter och rektor träffas 
regelbundet och diskuterar olika elevfrågor. På elevrådsmöte går vi också igenom resultat på olika 
enkäter och analyserar svaren. 
 
Vi ville verkligen fokusera på hälsa och välmående under läsåret 21/22 Därför köpte vi in boken 
Hjärnstark av Anders Hansen till alla elever och all personal. Förstelärare fick ett uppdrag att hjälpa 
mentorer att strukturera läsningen och gå igenom de olika avsnitten i boken med alla elever. Under 
hösten gjordes ett promenadschema för alla klasser där lärare tillsammans med elever tog en 
kortare promenad i början eller slutet av lektionen. Eleverna upplevde att det gjorde gott för 
koncentrationen att få lite luft. På mentorstid diskuterades de olika avsnitten med eleverna och vi 
upplevde alla att deras medvetenhet om sömn, kost och motion ökade. Detta bekräftades också av 
eleverna på elevrådsmöte. Vi lyfte också vissa delar av de globala målen på våra förstelärarträffar 
även om detta arbete bedömdes som allt för omfattande att arbeta med. 

 
Bedömning och betygssättning  

Alla yrkeslärare undervisar alla elever enligt ett blocksystem där eleverna läser sina kurser i block 
och lärare alternerar mellan undervisningsgrupper. Detta gör att alla yrkeskurser sambedöms 
eftersom lärare delar på kurser och elever. I svenska, engelska och matte har vi två lärare som 
undervisar och hjälper varandra med sambedömning av nationella prov.  

 
Utvärdering och analys  

Kunskapsresultaten  
Nästan alla våra elever tar sin gymnasieexamen. Studenten 2022 hade IHR 53 avgångselever av 
dessa tog 96% examen. Eftersom vi har en så liten skola kan vi själva ha extremt bra koll på dessa 
elever. Varje läsår börjar vi med en genomgång av avgångselever och vilka insatser vi behöver göra 
för att hjälpa dem att nå examen. Detta arbete organiseras och struktureras av EHT, eftersom det i 



många fall handlar om olika typer av hälsofrämjande insatser för att hjälpa elever nå sina betyg. I 
detta arbete ser vi också över elevens individuella studieplan, vilka kurser är nödvändiga att ha 
godkänt betyg i för att nå gymnasieexamen. Därefter går arbetet över till lärare som med stöd av 
specialpedagog gör en åtgärdsplan. Elever som inte når gymnasieexamen hos oss har aktivt valt bort 
att göra det. Ingen elev hos oss är omedveten om vilken skillnad en examen och ett samlat 
betygsdokument faktiskt innebär. Tre elever från hotellprogrammet valde att inte ta den hjälp 
skolan erbjöd för att ta en examen. En av dessa prövade under sommaren den kurs hen saknade och 
uppnådde slutligen sin examen. Eftersom vi har ett stort fokus på att elever ska klara sin examen har 
vi inte i samma utsträckning fokuserat på de olika betygsstegen. Om elever klarar sina kurser genom 
att göra prövningar är det ytterst ovanligt att de klarar prövningen med ett högt betyg.  

Läsåret 21/22 hade vi en elev som pga. hemmasittarproblematik halkat efter i sin utbildning. Hen 
lyckades dock genomföra sina prövningar med högsta betyg. En annan anledning till att våra elever 
inte når de högsta betygen kan vara att många under sitt sista läsår hos oss börjar arbeta. Det 
innebär att de ofta jobbar på helger och ofta med arbetstider som gör att de är oerhört trötta. 
Lärare upplever ibland att elever ”bara sitter av” sina lektioner snarare än att prestera utifrån bästa 
förmåga. Under läsåret upplevde också många lärare att elever är ”påverkade av pandemin” på det 
sättet att de inte vill göra det lärare ber om, att de kommer och går som de vill och att de har en 
väldigt avslappnad attityd till skola.  

Vi ser att vi i vissa ämnen fortfarande har stora skillnader mellan elevens kursbetyg och resultat på 
NP. Vi diskuterar och utvärderar och lärare förbereder eleverna noga på de delar som kommer 
avhandlas på NP. Vi förklarar också vikten av att göra NP och hur resultatet där är av vikt för hela 
skolsverige. Trots detta har vi elever som aktivt väljer bort att göra NP, som inte genomför hela 
provet i alla dess delar. Eller som helt enkelt misslyckas på provet. Vi upplever som skola och i 
kollegiet att NP inte är ett rättvist underlag för en hel bedömning av elevernas kunskaper och vi kan 
också hjälpa och stötta eleven med olika anpassningar under kursens gång vilket inte på samma sätt 
är möjligt på NP. 

Detta läsår arbetade vi extra hårt för att avdramatisera NP och provrädslan genom att erbjuda alla 
elever frukost innan provtillfällena och vi uppmuntrade också till promenad och frisk luft. Vi 
analyserar resultaten på gemensamma arbetsdagar och har som målsättning att resultat på NP och 
kursbetyg ska stämma bättre överens 2023. 

En förklaring till att överensstämmelse mellan Nationella prov och kursresultat skiljer sig kan vara att 
detta var första året på länge som man faktiskt genomförde NP. Trots att vi försökte förbereda 
eleverna på vad som skulle komma, visade det sig att NP i matematik innehöll delar som man inte 
alls gått igenom under lektioner. För våra elever som har det kämpigt i matten ändå kom denna 
överraskning som en fullständig katastrof. Efter första delen av NP valde ca 25% av eleverna att 
strunta i de följande delarna. Vi hade också elever som aktivt valde bort att komma till NP för att inte 
riskera att misslyckas på provet. Detta diskuterades mycket på vår skola men även nationellt där 
flera mattelärare i landet gick ihop för att klaga till Skolverket. 

I en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen 2019 lyftes denna fråga till diskussion i vårt GG 
arbetslag. Där en av anledningarna att diskrepansen mellan kursbetyg och NP finns också handlar om 
att vi har en majoritet av elever med NPF diagnoser som gör att våra elever har svårt att leverera på 
enskilda provtillfällen. Under NP hade vi gjort anpassningar för väldigt många av våra elever som fick 



längre provtid och möjlighet att sitta enskilt under provtillfället. Trots detta var det flera av eleverna 
som inte klarade av NP. Vid vanliga lektionstillfällen kan vi på ett mycket bättre sätt anpassa 
undervisning och lärande utifrån elevens individuella behov vilket kan förklara ett högre kursbetyg 
än resultat på NP. 

Undervisningens kvalitet 
I det stora hela är eleverna nöjda med undervisningen, vilket vi ser i den undervisningsutvärdering 
som görs en gång per termin. De flesta lärare ligger på ca 70% nöjdhet i undervisningsutvärderingen 
och gällande fritextkommentarer ser man att våra lärare är mycket omtyckta av eleverna. Goda 
relationer mellan elev och lärare är det som vi lyckas bra med och som är ett framgångsrecept för 
god undervisningskvalitet. Där vi brister och behöver jobba bättre är feedback till eleverna, vilket 
innebär feedback på enskilda uppgifter eller moment samt återkoppling gällande elevers prestation 
och därmed också betyg.  

Våra lokaler innebär en utmaning gällande klassrumssituation och huruvida elever upplever studiero. 
Vi har små klassrum och stora elevgrupper och det gör att det kan upplevas stökigt på lektioner. Det 
finns heller inga utrymmen utanför klassrum att sitta enskilt eller ha mindre grupparbeten. Där ser vi 
att den nya skolan kan förbättra våra förutsättningar med bättre lokaler som är anpassade för vår 
verksamhet. 

Enhetens utvecklingsområden från arbetsplanen 
Förstelärares arbete med hälsa och koncentration under hela läsåret har varit ett lyckosamt område 
för kollegialt lärande. Att träffas var tredje vecka och diskutera och analysera framgångar och 
motgångar i arbetet runt detta har varit givande och inspirerande. Vi har gjort utvärderingar på våra 
gemensamma personaldagar där förstelärararbetet utvärderats och fått högsta betyg av 
medarbetare. Att regelbundet samlas för att diskutera pedagogiska frågor är stärkande och ger en 
samsyn i förhållningssätt och arbetssätt på vår skola. Det stärker oss också i att enas om vår skolas 
ledord gällande stolthet för yrket och glädje till kunskap. 

Resultatmässigt ser vi också att i år fick 100% av restaurangeleverna en gymnasieexamen och ett 
godkänt gymnasiearbete. Bara tre av hotelleleverna nådde inte samma resultat, och det var både 
skola, VH och elev överens om. 

 

Slutsatser och arbete framåt 
Vi ser att vårt sätt att använda förstelärares arbete till att stärka det kollegiala samarbetet är ett 
framgångsrecept som vi kommer fortsätta med. Ett utvecklingsområde för alla lärare är att utveckla 
undervisningen så att den blir relevant och intressant. I förstelärararbetet för nästa läsår ingår 
auskultering mellan lärare och konkreta övningar för feedback till lärare. För att förbättra 
kommunikation och feedback till elever har vi också infört personalutbildning i våra verktyg, 
Schoolsoft och Google Classroom så att alla lärare ska veta hur man återkopplar i dessa verktyg. Vår 
plan är också att specialpedagogen ska bli mer aktiv i klassrum och med feedback till lärare som har 
svårt att göra anpassningar för elever. 
 
 



Demokrati- och värdegrundsarbetet  
 

Rektors organisering  
En stor del av skolans demokratiuppdrag sköts genom klassråd under mentorstid och elevrådsmöten 
med rektor ungefär varannan månad. På klassrådet tar elever i de olika klasserna upp olika områden 
de vill ska förändras som sedan tas till elevråd av klassrepresentanter. På så sätt har vi infört frukost, 
elevaktiviteter, gemensamma aktiviteter utanför skoltid som fotbollsturnering, spelkväll med pizza, 
och halloween och alla hjärtansdagaktiviter. I naturkunskapen där vi har ett flerårigt samarbete med 
RFSU som kommer och föreläser och pratar med eleverna i mindre grupper. I år fick vi också besök 
av Ungdomsmottagningen som pratade om psykisk hälsa, sex och relationer, normer, samtycke och 
lust för alla ettor och tvåor. Det är Stockholms stad som erbjuder denna föreläsning till ungdomar på 
gymnasienivå. 

Mentorsrollen är organiserad så att varje klass får två mentorer som är lärare. Vi försöker alltid ha en 
yrkeslärare och en GG lärare per klass. Mentor följer sedan sin elevgrupp genom alla tre åren hos 
oss. Mentor är också den naturliga kontaktpersonen för vårdnadshavare och mentor, VH samt elev 
har utvecklingssamtal två gånger per läsår. Pandemin har gjort att utvecklingssamtalen blivit digitala. 
Det kommer vi fortsätta med då vi märker att närvaron ökat väsentligt. Mentorerna är fördelade per 
årskurs och varje mentorslag runt en årskull bildar tillsammans ett arbetslag. Arbetslagen träffas var 
tredje vecka och har därmed mycket bra uppsikt över alla elever i en årskull. I arbetslagen genomförs 
också klasskonferenser där elevers prestationer, närvaro och utmaningar diskuteras. EHT har en 
stark koppling till arbetslagen och stöttar med sina olika funktioner. 

 

Utvärdering och analys 
Skolans demokrati och värdegrundsansvar är djupare än enskilda aktiviteter. Även om 
trivselaktiviteter är en stor del av vårt trygghetsarbete på skolan är det den dagliga verksamheten i 
klassrum och korridorer som skapar trygghet och trivsel. Vi har systematiskt under några år arbetat 
för att alla våra elever ska lära känna varandra och trivas oavsett klass eller program. Därför har alla 
åk 2 elever läst programfördjupningsämnen i blandade grupper. Det gör att eleverna lär känna 
varandra och vi märker att de umgås mer över klassgränserna även utanför skolan. 
 
För att elever ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet har vi ett elevråd med 
klassrepresentanter som träffas regelbundet under året. Där tar eleverna upp frågor om den fysiska 
arbetsmiljön eller annat som de vill ska åtgärdas. Ofta är det frågor som kan lösas ganska snabbt, 
som att man vill ha bröd till lunchen eller fler brädspel och rastaktiviteter. Även på lektioner och 
kurser får elever möjlighet att påverka upplägg, uppgifter samt examinationsmodeller. I denna dialog 
med elever har vi upptäckt att de själva inte förstår att de kan påverka med annat än att lärare 
berättar väldigt tydligt att det är det de gör. 
 
Överlag har vi också upptäckt och diskuterat i personalgruppen att formuleringar i de enkäter 
eleverna ombeds fylla i ofta får ett mycket mer positivt resultat om lärare eller personal går igenom 
och förklarar formuleringarna när enkäterna genomförs. Vi misstänker att de svar som ligger i 
medelvärdet troligen kan förklaras av att elever inte riktigt förstått hur frågan kan kopplas till den 
dagliga skolgången och därför sätter ett mitt i mellan värde som svar. 



 

 
 

Slutsatser och arbete framåt 
Vi är bra på att arbeta med värdegrund och trygghetsfrågor. Vi arbetar systematiskt med att stärka 
elevernas glädje att vara i skolan, att utbildas för djupare kunskaper och att förbereda dem på ett 
yrkesliv som servicemänniskor. Det genomsyrar vår verksamhet att alla är välkomna, att alla ska bli 
sedda och att vi gör allt för att stötta eleverna att nå sina mål. Vi har inte befäst våra värderingar och 
mål i en entydig slogan men diskuterar hela tiden i personalgruppen hur vi på bästa sätt lever upp till 
våra värderingar. Personalen är organiserad i olika arbetsgrupper där värdegrundsfrågor och 
förhållningssätt alltid finns på agendan.  
 
Vi ser att det finns en koppling mellan trygghet och stor vuxennärvaro. Alla lärare vistas bland elever 
i gemensamma utrymmen mellan lektioner och det händer sällan ”dåliga” saker i skolan under raster 
eller på lektioner. Vi arbetar hårt för att förtroendet mellan elev och vuxna på skolan ska vara stort 
och detta gör att om situationer uppstår berättar eleverna för oss vuxna på skolan. Vi tror också att 
vår förmåga att snabbt agera och försöka lösa situationer gör att eleverna känner trygghet. 
Inför vår flytt till nya större lokaler har vi uppmärksammat elevernas önskemål om fler och bättre 
utrymmen att ”hänga” på mellan lektioner. Därför har vi i våra nya lokaler gott om studieplatser i 
korridorer samt ett utrymme för pingis samt ett för café. Vi kommer fortsätta vårt arbete med 
elevernas förståelse för enkätfrågor genom att personal förklarar frågeställningarna och 
formuleringar i enkäter. 
 

 

Från elevenkäten som alla elever på skolan svarar på under tidig vårtermin har vi hämtat dessa 
lysande resultat. På alla områden har vi höjt oss där man kan se att eleverna är nöjda med skolan 
som helhet, att de är nöjda med undervisningen och att rekommendationsgraden också höjts. En 
orsak till detta är att vi under läsåret 21/22 allt tydligare separerade oss från den andra skolan vi 
delar lokaler med, DBGY. Vi organiserade en egen matsal med lunch i lådor från en catering firma 
som eleverna kunde värma i mikro vid en sådan station. Vi minskade möjligheterna för incidenter 
mellan elever genom att använda en egen ingång i byggnaden. Vårt eget våningsplan med 
lektionssalar har eget låssystem så att inga obehöriga elever kan komma in på våningsplanet.  
 
Vårt arbete med att stärka sammanhållningen mellan våra elever på skolan byggdes upp ytterligare 
genom ett arbete initierat i elevrådet som knoppades av till en elevkår som arrangerade aktiviteter 
för eleverna utanför skoltid. Vårt arbete med att stärka sammanhållningen fortsatte genom de X, Y, 
Z-grupper eleverna indelades i. I dessa grupperingar läser alla elever i åk 2 engelska 6, Drycker samt 
Svenska 2 i grupper med elever från alla klasser. Inför student märks det tydligt att eleverna umgås 
över klassgränserna där alla elever oavsett klass gemensamt gått ihop för att kunna åka flak. 



Elevhälsoarbetet 
 
 Rektors organisering 
På IHR har vi ett starkt EHT team som träffas en gång i veckan för avstämning. Teamet består av 
kurator 30%, skolsköterska 30%, SYV 30% samt specialpedagog 50% och rektor. Läsåret inleds alltid 
med en förträff för nya elever som behöver göra någon form av överlämning till skolan. Eleverna 
bjuds in för att träffa EHT:s olika funktioner för en liten kartläggning. Genom åren har vi märkt att 
det är framför allt specialpedagogen som är eftertraktad och eleverna vill berätta om vilka 
anpassningar som fungerat i grundskolan. Väldigt ofta handlar det om att elever fått en-till-en 
undervisning i grundskolan. Inget annat har fungerat. Det blir givetvis en utmaning för oss på 
gymnasiet där den typen av resurser inte finns. För oss handlar därför anpassningar ofta om hur man 
kan få elever som tidigare haft enskild undervisning, eller undervisning i liten grupp att kunna 
fungera och prestera i ”vanlig” klassrumsmiljö. 
 
Den information vi får av elever då förs in i ett dokument kallat klassguide, där vi sammanställer 
information om elevers olika behov. Guiden finns på ett säkert ställe men ändå åtkomlig för alla 
lärare. Informationen är aldrig känslig eller kränkande. Bara till nytta för pedagogers planering. 
Detta dokument är levande under läsåret och information fylls på eller tas bort. Dokumentet är 
också underlag för EHT:s vidare arbete med eleverna och vi fördelar arbetsuppgifter på de olika 
funktionerna i EHT. Vidare under läsåret samlar skolsköterska in underlag från grundskolor om våra 
elever och kallar så småningom eleverna till hälsosamtal. I de fall där det framkommer information 
som är viktig för pedagogerna att vara medvetna om så lyfter vi detta på personalmöten.  
Det är viktigt att klassguiden är transparent eftersom vi tidigare upplevt att personalen inte sett eller 
förstått hur ärenden som lämnats till EHT tas vidare. Klassguiden är ett dokument som togs fram 
under pandemin då vi alla arbetade på distans, som ett dokument för att följa upp elevers mående 
och utmaningar. I dokumentet fyller vi alltid i vem som ansvarar för ett ärende, när det följs upp och 
när det anses avslutat. Alla pedagoger samt EHT tycker att det är ett arbetssätt som fungerar väl. 
 
Vi inleder skolåret med att fånga nya elever i behov av särskilt stöd. Dessa får komma fredag innan 
skolstart för att träffa EHT och berätta om sig själva. Vi får därmed en fin kartläggning på elever som 
behöver stöd och kan strukturera vårt fortsatta arbete med dessa. Vi sammanställer en klassguide 
(över alla klasser) som alla lärare har tillgång till där det finns viktig information om klass och 
individer samt behov av stöd. 
 
Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven efter mentor och lärares arbete samt särskilt stöd 
sker en anmälan sker till EHT detta kan göras när som helst under läsåret. Vi diskuterar i EHT vilken 
kompetens som är mest lämpad att hjälpa till oftast blir det ett samarbete mellan olika 
kompetenser. 
 
Förstelärarnas arbete med hela personalgruppen om kost, hälsa och mående har varit en nyckel till 
det hälsofrämjande arbete vi ser att eleverna behöver. Eftersom det kollegiala samarbetet stärkts 
genom försteläraruppdraget ser vi också hur fin effekt vårt sätt att arbeta får. Tidigt på hösten fick vi 
också möjlighet att boka Ungdomsmottagningen genom Stockholms stad. Det resulterade i en 
föreläsning för alla ettor och tvåor om sexualitet, samtycke och normer. Föreläsningen var väldigt 
uppskattad och för ganska många var det första gången de fick höra om ungdomsmottagningen och 



hur den jobbar. Vi hade också besök av unga drogförebyggare som är en ideell organisation som 
pratat med unga och visar på olika sätt hur man kan få hjälp eller hur man ska bete sig om man oroas 
av droganvändning. Många ungdomar har dåliga kunskaper om droger och fattar därför ibland 
ogenomtänkta beslut. Unga drogförebyggare hjälper unga att fatta kloka beslut. I förstelärares 
uppdrag ingick att läsa boken hjärnstark av Anders Hansen samt att ta dagliga promenader för ökad 
koncentration. I samband med de nationella proven bjöd vi eleverna på frukost. Vi är också en skola 
som aktivt gör saker utanför skolmiljön alla elever fick därför besöka mässan Gastro Nord. Vi hade 
friluftsdag för alla elever med aktiviteter de inte tidigare prövat som slalom och skridskoåkning. Vi 
hade också ett mini OS för alla ettor med olika sportaktiviteter.  
 
Klassguide, mentorsintervjuer, utvecklingssamtal, hälsosamtal, när förälder godkänner även 
journalinformation. Studiepass och mindre grupper Ljudabsorbenter till klassrum som skärmar av. 
Varje elev har en mentor i sina tre studieår hos oss. Även hälsosamtalen ger information. Vi har 
också klasskonferenser där lärares utmaningar med elever och grupper diskuteras. Vi är också 
organiserade i arbetslag per åk. Där vissa mötestillfällen har vigts åt att diskutera elevers behov. 

 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

Alla små insatser har gett frön till ett framtida mer hälsosamt liv. Mottagandet hos eleverna har varit 
förvånansvärt stort. Att vi håller i och framhärdar i vårt hälsoarbete är också viktigt. Även 
friluftsdagarna har fått en mycket positiv effekt där elever som aldrig tidigare provat olika aktiviteter 
fick möjlighet att göra det. Den sammantagna bedömningen är att det blir bra för att vi alla hjälps åt 
med detta viktiga arbete. De som ber om hjälp får hjälp och stöd. Problemet ibland är att inte alla 
ber om hjälp.  

 
Till skillnad från många andra skolor sitter SYV med i EHT teamet. Det gör att vissa delar av det 
systematiska kvalitetsarbetet under året kan genomföras av SYV. Det är positivt för vår skola att alla 
olika EHT funktioner är synliga för våra elever. Därför är det vår SYV som sammanställer plan mot 
kränkande behandling och går ut i klass för att redovisa resultat av LOV enkät samt Plan mot 
kränkande behandling. Utöver detta träffar SYV elever under året, ibland för att hjälpa med studier 
efter gymnasiet och ibland för att hjälpa elever att byta utbildning. SYV är också behjälplig med 
individuella val och information om de kurser som ger grundläggande behörighet till högskola. 
Eftersom vår skola har så tydliga yrkesutgångar är det sällan SYV behöver ha samtal om jobb med 
våra elever. Däremot frågar många om eventuella eftergymnasiala utbildningar inom yrkesområdet. 
 

Slutsatser och arbete framåt 
EHT:s svaghet är att återkoppling och det arbete som görs av EHT:s olika funktioner inte alltid 
förmedlas till mentorer och lärare. Det gör att en frustration skapas hos lärare som anmäler ärenden 
men sen inte hör något. Vi har ett system med en klassguide som är ett levande dokument och som 
hela tiden följs upp av EHT, men där det ibland brister hos personal gällande att titta i dokumentet. 
Många funktioner i EHT jobbar också deltid vilket kan göra att personal upplever att det tar tid för 
ärenden att hanteras. Vi behöver bli bättre på återkoppling och vi behöver ständigt på våra 
personalmöten informera pedagogerna om vad EHT gör gällande de ärenden som kommer till oss. 

 

 



Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
 

Rektors organisering av APL 
Skolan erbjuder två yrkesutbildningar där 15 veckors praktik är obligatoriskt. Vi anser att APL är den 
säkraste vägen till arbete och har därför stärkt upp praktiken och erbjuder eleverna 20 veckor på 
Restaurangprogrammet och 23 veckor på Hotellprogrammet. På skolan finns två lärare som ansvarar 
för elevernas praktik. En för Restaurangelever och en för hotellelever. Dessa lärare letar 
praktikplatser, säkrar att dessa har praktikhandledare, och matchar eleverna mot praktikplatserna. 
Eftersom besöksnäringen blivit hårt drabbad av pandemin finns fler APL platser än vi har elever. Det 
ger oss en fördel, där vi kan vara ganska kräsna och inte acceptera platser på restauranger eller 
hotell där det finns risk att uppleva sexism, rasism eller otrevlig stämning. Praktiken är viktig och ger 
elever kunskaper och färdigheter för framtiden, därför är det också viktigt att elevernas 
praktikperioder innefattar ett tryggt lärande. 
 
Hotelleleverna har 3 veckors praktik redan i åk 1. Under denna tid får de pröva våningsservice och 
frukost och buffé. Vi försöker få till ett samarbete så att eleverna får vara på samma hotell men med 
olika arbetsuppgifter. I åk 2 är hotellelever ute på APL i 4 veckor där man testar konferens och i åk 3 
är det 16 veckors praktik och först här blir det tal om receptionsarbete.  
 
Har eleverna sökt utlandspraktik förläggs alltid den i 4 veckor i åk 3. Då har eleverna fått pröva sina 
kunskaper i Sverige och kan oftast göra ett bra arbete inom vilken funktion som helst. 
 
Restaurangeleverna gör 4 veckors praktik i åk 2 då testar de att vara i kök och i matsal. Detta för att 
de ska kunna göra ett välgrundat val av yrkesutgång. Yrkesutgången är kök eller servering och väljs i 
slutet av åk 2. Under åk 3 gör restaurangeleverna 16 veckors praktik i sin yrkesutgång. För 
restaurangeleverna är det viktigare att prova olika praktikplatser, därför är de flesta elever på minst 
två olika restauranger under sin praktik i trean. Precis som hotellelever får restaurangelever som 
sökt utlandspraktik göra den i åk 3, där handlar det också om 4 veckor på en restaurang i utlandet. 
Elever från restaurangprogrammet som gör utlandspraktik får alltså APL på 3 olika restauranger. 
 
Pandemin skapade bättre förutsättningar för att få till stånd ett mer regelbundet programråd med 
digitala träffar. Både hotell- och restaurangbranschen är yrkesområden med yrkesverksamma som 
oftast har stora svårigheter att lämna sin arbetsplats. Genom att införa digitala möten har vi kunnat 
skapa ett programråd med representanter från både hotell och restaurang som träffats regelbundet 
under året. För att ytterligare stärka kopplingen mellan bransch och skola har vi under året 
genomgått en kvalitetssäkringsprocess av VISITA för att bli en certifierad skola. Tyvärr föll vi på 
målsnöret och vår stora flytt av hela skolan gjorde att vi fick lägga certifieringen lite på hyllan. Vi har 
dock som ambition att slutföra denna process under nästa läsår. 
 
När våra elever ska ut på APL får de först fylla i ett digitalt dokument med önskemål om plats, viktig 
information om eleven som får förmedlas till praktikplatser samt andra önskemål, tex om man bor 
långt bort och gärna vill göra praktik nära sitt hem. Därefter samtalar praktikansvarig från skolan 
med eleven individuellt. Skolans två praktikansvariga har en lång lista på eventuella platser som 
därefter kan matchas mot elevens önskemål. Oftast fungerar denna process väldigt väl, men det kan 



uppstå situationer med elever som har olika NPF diagnoser de inte vill berätta om. Skulle placeringen 
av elev inte fungera får praktikansvarig ett meddelande från handledare, i sådana situationer byter vi 
plats för eleven och då fungerar det oftast helt perfekt. Det är vanligt att beteenden som vi har svårt 
att förändra på skolan (skolk, sena ankomster, olämpligt beteende i klassrum) inte märks av alls 
under APL. Ofta förändras denna typ av skolbeteende också efter APL när eleven kommer tillbaka till 
skolan. Under praktiken får eleven besök av praktikansvarig eller annan personal på skolan minst en 
gång men ofta fler gånger än så. Vid dessa besök har vi trepartssamtal med elev, handledare och 
vuxen från skolan. För dessa samtal finns färdiga dokument med frågor som tas upp. Vi har också 
skapat digitala utvärderingsdokument för handledare på praktikplatser som fylls i av handledare och 
följs upp på skolan. 
 
Efter praktik samlar också praktikansvariga på skolan eleverna för utvärdering av deras olika 
praktikplatser. Där kvalitetssäkras platserna och eventuella förändringar beroende på elevernas 
utvärderingar görs. Elever som gör praktik utomlands har veckovisa avstämningar med lärare från 
skolan. För utlandspraktiken samarbetar vi med en förmedlande organisation i landet. Det är en 
trygghet för eleverna och oss och underlättar betydligt om det skulle uppstå incidenter eller att 
praktikplatser inte fungerar. Den förmedlande organisationen är också vår kvalitetsgaranti för 
praktikplatserna utomlands, vi försöker dock alltid att själva följa med till de platser vi har utomlands 
för att se att det finns handledare och bra förutsättningar för våra elever. 
 
Bedömningen av elevens prestationer ute på praktik görs alltså i första hand av praktikhandledaren, 
men vi säkrar också elevernas kunskaper genom att elevens gymnasiearbete kopplas ihop med de 
kunskaper de tillskansat sig under praktiken. Vi har också bestämt att ingen hel kurs görs ute på 
praktik, utan delar av kursen, vilket ger oss goda möjligheter att se och bedöma elevens 
måluppfyllelse i kurserna. Det är ett lite för stort ansvar att lägga en hel kurs på en extern part att 
bedöma. 
 
En god och tät dialog mellan handledare och praktikansvariga gör att vi sällan har problem med 
frånvaro under praktiken. Skulle eleven mot förmodan vara frånvarande blir elevens CSN indraget på 
samma premisser som om eleven skulle varit frånvarande i skolan. Om det ändå inte fungerar har vi 
beredskap för att ta in eleven på skolan i stället för att praktisera utanför skolan. Detta är möjligt 
eftersom vi driver en restaurang. 
 
Vårt sätt att arbeta med APL har varit framgångsrikt och följer en struktur som vi använt oss av i flera 
år. Tidigare har det varit svårt att få till ett lokalt programråd även om vi ingått i ett regionalt sådant. 
Men under detta läsår har det lossnat och vi har haft flera möten i det lokala rådet. Det regionala 
programrådet där även Stockholms stad och VISITA ingick har tyvärr slutat träffas. Det är otroligt 
synd eftersom Hotellprogram och Restaurangprogram har stora svårigheter att rekrytera elever. I 
det regionala programrådet kunde vi diskutera förutsättningar och satsningar på ett lite mer 
övergripande plan och också diskutera eventuella åtgärder, på ett större plan än bara den enskilda 
skolan. 
 
Våra elever känner sig trygga med vårt sätt att arbeta med APL, de blir matchade till en praktikplats 
som passar deras behov och ger eleverna de kunskaper de vill ha. Våra handledare berömmer alltid 
vår skola för att eleverna är så väl förberedda på förutsättningarna som finns på arbetsplatsen, det 



hänger med all säkerhet ihop med att vi låter eleverna träna i skarpt läge på vår egen restaurang 
innan de kommer ut till praktikplatsen. Eleverna har alltid de förutsättningar som behövs för att 
kunna säga till om något är fel på APL platsen. Men tack vare den noggranna matchningsprocessen 
är det sällan det blir fel. Vi kan också se att vårt sätt att lägga ut praktiken gör att eleverna får jobb. 
100% har jobb när de tar sin examen, även om alla inte väljer att fortsätta. För en del elever blir 
praktiken en ögonöppnare, man inser hur jobbet ser ut och hur det påverkar ens liv. Några elever 
varje år kommer under praktiken på att de inte vill jobba inom besöksnäringen. För dessa elever är 
ändå inte gymnasietiden hos oss bortkastad eftersom dessa elever har den grundläggande 
behörigheten till högre studier. 

 
 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  
Vi har ett mycket framgångsrikt arbete med APL som till stor del hänger på APL samordnares 
kontakter med branschen och kunskaper om vad som krävs. Under läsåret 21/22 fick APL 
samordnaren för RL en utökad tjänst för att strukturera och organisera detta arbete ytterligare. Att 
hitta lämpliga APL platser handlar inte bara om att ha goda kontakter utan också om att följa upp 
arbetet ute på plats med platsbesök och trepartssamtal. Ett arbete som självklart är oerhört 
tidskrävande. Vi har dock inga problem att hitta platser åt våra elever, dels för att skolan har ett gott 
rykte i branschen, dels för att branschen saknar arbetskraft. Vi kan på så sätt vara väldigt noga i vårt 
val av platser och den absolut viktigaste faktorn för en framgångsrik APL period är att det finns en 
bra, strukturerad och vänlig handledare.  
 
Rutinerna för APL perioderna är väl beskrivna och framtagna av APL samordnare och går i flera steg. 
Eleverna får fylla i en enkät gällande praktik där önskemål om platser, kök och annat anges. Därefter 
har APL samordnare enskilda samtal med eleven där man också frågar om diagnoser eller särskilda 
behov. Utifrån dessa två underlag matchar sedan APL samordnare elev och plats. Därefter tar elev 
kontakt med sin praktikplats och träffar handledare för att få schema och övriga instruktioner. 
Under APL har elev besök från skolan minst en gång per praktikperiod. Handledare får ett digitalt 
bedömningsmaterial som gås igenom vid platsbesök där man har trepartssamtal, elev, handledare 
och personal från skolan. Underlag för trepartssamtal är så tydligt att all personal från skolan kan 
genomföra dessa. Om en elev skulle vara missnöjd med sin praktikplats eller om praktikplatsen är 
missnöjd med eleven kontaktas APL samordnaren omedelbart. I de fall där det hänt handlar det 
oftast om sociala aspekter, eleven i fråga känner sig inte välkommen eller omhändertagen på 
platsen. Vi kan oftast lösa en ny och ännu bättre anpassad plats till eleven.  
 
Från skolan kan vi se att det finns stora utmaningar för elever som har NPF diagnoser inom autism 
spektrat, där vi som skola har tid och möjlighet att skapa en trygg och säker relation med dessa 
elever vilket man inte har tiden till på arbetsplatser. Det resulterar tyvärr i att eleven då inte klarar 
praktiken. Nu har vi emellertid så många olika platser att erbjuda så att det går att lösa. 
Kunskapsutvecklingen för eleverna på praktiken är väldigt stor. De förstår plötsligt det de tränat på i 
skolan på ett helt annat sätt. Men den största effekten är nog den som uppstår när de blir 
behandlade som vilken vuxen som helst, med krav och önskemål om att kunna vara självständiga, 
fatta beslut och ta ansvar. Även om vi hela tiden försöker lyfta vikten av detta när de är i skolan kan 
inte alltid eleverna förstå att detta är något vi önskar i skolan också. 
 



Slutsatser och arbete framåt  
Vårt sätt att organisera elevernas praktik där majoriteten av praktiken läggs i åk 3 är en 
framgångsfaktor. Eleverna behöver skoltid för att träna på det som ska hända på arbetsplatsen och 
de är oftast både mentalt och kunskapsmässigt redo för att klara av praktiken i åk 3. Handledare som 
tar emot elever från åk 2 och 3 upplever att det är stor skillnad på elevernas kunskaper och 
inställning. 
 
Att lägga majoriteten av praktiken i trean innebär också att vi hjälper elever till en framtida 
arbetsplats. Många av våra elever får jobb under sina praktikperioder. Under elevernas praktik i åk 3 
erbjuder vi också möjligheten att göra praktik utomlands. Det är en del av vår verksamhet som 
verkligen lockar elever och redan i åk 1 pratar elever om sin framtida utlandspraktik. Under läsåret 
21/22 kunde vi återigen skicka i väg elever och 24 elever gjorde 4 veckors praktik i Dublin och 
Cordoba. 
 

  



Sammanfattning och fokus framöver 
Läsåret 21/22 har präglats av pandemin även om den äntligen var över. Självklart blev våra 
avgångselever som fått stora delar av sin utbildning på distans påverkade av att den kvalitet i 
kunskaper som nöts in under tid faktiskt uteblev. Alla yrkeslärare på skolan ansåg att elevernas 
grundkunskaper blivit eftersatta under perioderna av tidigare pandeminedstängning det syntes extra 
tydligt på årets avgångselever. 

Vi tror och hoppas att våra nya lokaler med specifika utrymmen för träning i kök, bageri, hotell och 
servering som är direkt anpassade för våra verksamheter och ger eleverna möjlighet att få mer tid 
för träning på olika moment än vad vi tidigare kunnat erbjuda. Vi kommer också i våra nya lokaler få 
ännu bättre möjligheter till samverkan i personalgruppen då alla finns på samma adress. Det 
kommer ge oss ännu bättre förutsättningar för samsyn gällande elever och värdegrundsarbete. 

Vi behöver förbättra kommunikationen mellan EHT och pedagogisk personal för att undvika onödig 
frustration gällande olika elevärenden. EHT:s olika funktioner är ett väloljat maskineri som jobbar på 
med våra elever på ett bra och effektivt sätt, men vi måste också berätta vad vi gör för övrig 
personal. 

Vi ser att elever under år av pandemi utvecklat ett väldigt avslappnat förhållande till närvaro och när 
i tiden man ska göra uppgifter. Detta skapar onödig press på elever och lärare eftersom slutet av 
läsåret blir hysteriskt när alla elever helt plötsligt ska lämna in allt de inte tidigare gjort och lärare 
förväntas ta emot rätta och bedöma. Under LÅ 22/23 har vi bestämt oss för avstämningar med 
mentor och lärare inför varje blockbyte, dvs var 9e vecka. 

Vi kommer också att jobba hårdare med elevers förståelse av eget ansvar för sina studier, inte minst 
vid frånvaro. Detta är också en del av årets arbetsplan. Ett fortsatt arbete runt betyg och bedömning 
kommer också genomföras under läsåret, dels genom att analysera de resultat som vi har, dels för 
att förbereda oss inför kommande ämnesbetyg. 

Våra elever behöver också förberedas bättre på vilka utmaningar yrkeslivet innebär. De behöver 
förstå vikten av att komma i tid, att komma när det är förväntat, att ta eget ansvar, att fatta 
självständiga beslut och förstå vilka förväntningar omgivningen kommer ha på dem i kommande 
yrkesliv. Detta finns också med i vår arbetsplan. 

Vi fortsätter också med ett fördjupat arbete runt likvärdig bedömning och betygsättning. Inte minst i 
förhållande till Nationella prov. I matematiken har vi ett särskilt fokus på att korrelationen mellan NP 
och kursbetyg ska stämma överens. Där har vi också en förhoppning om att resultatet ska bli mer 
rättvisande eftersom vi numer har en behörig mattelärare. 
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