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Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsrapport Åva gymnasium läsåret 2021/2022, daterad den 26 september 

2022. 

Sammanfattning 

Täbys kommunala gymnasium fortsätter att anordna en utbildning av hög 

kvalitet. Även läsåret 2021/2022 har präglats av den pågående pandemin, 

exempelvis i form av frånvaro bland eleverna och utmaningar i kontakter med 

olika sektorer i arbetslivet och samhället. En positiv konsekvens av den fjärr- och 

distansundervisning som bedrivits under pandemin är alltjämt att skolans 

medarbetare har utvecklat nya digitala färdigheter, och att man kan ta tillvara det 

bästa från personalens erfarenheter och använda det i klassrummen.  

När det gäller genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamen är 

resultatet på yrkesprogrammen våren 2022 14,3 vilket är högre än föregående 

läsår (14,1). På de högskoleförberedande programmen är den genomsnittliga 

betygspoängen 15,7 vilket är högre än föregående läsår (15,0). Åva gymnasium är 

läsåret 2021/2022 en skola som präglas av trygghet och trivsel enligt de allra 

flesta eleverna på skolan. Resultatet indikerar att skolan lyckats väl med att skapa 

trygghet under pandemin. 
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Ärendet 

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman, förskole- och skolenhet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På 

enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, övrig 

personal och elever. Elever ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 

utbildningen och vårdnadshavare ska ges möjlighet till insyn och samverkan. 

Arbetet ska också dokumenteras. 

Rapporten är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet 

på Åva gymnasium läsåret 2021/2022.  

Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär inte några ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till. 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Lillemor Larsson 

Gymnasiechef 

Bilagor 

- Kvalitetsrapport Åva gymnasium läsåret 2021/2022, daterad  
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Expedieras 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

Utredare Åsa Liljekvist 
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