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Sammanfattning

Kunskapsresultaten på Åva gymnasium är goda. Preliminär statistik visar att andelen som tar 
examen från de yrkesförberedande programmen och de genomsnittliga betygspoängen för 
studie- och yrkesförberedande program ökar i jämförelse med föregående år.

Elevernas upplevelse av trygghet, trivsel, arbetsro och skolans arbete mot mobbning är fortsatt 
otillfredsställande trots flera olika insatser på området. 

Av den anledningen kommer utbildningschef att ta initiativ till ett utvecklingsarbete för att 
tillsammans med skolledningen på Åva gymnasium utveckla arbetssätt för att förbättra och 
modernisera elevers arbetsmiljö, trivsel och delaktighet avseende skolmiljön och 
undervisningen. 

Åva gymnasium har efter genomförd analys även identifierat elevinflytande och fortsatt 
utveckling av det tillgängliga lärandet som utvecklingsområden i sin lokala arbetsplan för 
läsåret 2018/2019.

Elevinflytandet ska stärkas genom förbättrade informationskanaler och genom att stärka olika 
formella demokratiska råd.

Kontinuerliga mätningar och dialog visar att medarbetarna generellt trivs och känner lust att gå 
till arbetet.

Åva gymnasiums ekonomi är god. 

Förslag till beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten.

Utbildningschef 
Patrik Forshage 
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Ärendet
Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman, förskole- och skolenhet systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna rapport är en 
sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet på Åva Gymnasium under 
läsåret 2017/2018. 

Täby kommun utvecklar sedan fyra år ett övergripande kvalitetsledningssystem, och inom 
detta har utbildningsområdet ett särskilt uppdrag att utveckla nya former för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Resultatet visar att möjligheterna att identifiera framgångsfaktorer och 
utvecklingsområden förbättrats och att fler medarbetare och elever än tidigare har bidragit i 
analysarbetet. Analysdjupet kan förbättras ytterligare så att alla elever får bästa tänkbara 
förutsättningar för sitt lärande. 

Kunskapsresultaten på Åva gymnasium är goda. Preliminär statistik visar att andelen som tar 
examen från de yrkesförberedande programmen och de genomsnittliga betygspoängen för 
studie- och yrkesförberedande program ökar i jämförelse med föregående år.

Enkätresultat visar att andelen elever som anger att de upplever arbetsron som god ökar även 
om resultaten fortfarande inte är på en tillfredställande nivå. Detsamma gäller upplevelsen av 
inflytande och kännedom om vad som krävs för att nå kunskapsmålen. Eleverna på de 
studieförberedande programmen anger i högre utsträckning att de har större möjligheter till 
inflytande och upplever arbetsron vara bättre än eleverna på yrkesprogrammen.

Åva gymnasiums ekonomi är god och prognostiserar en budget i balans. 

Åva gymnasium har efter genomförd analys identifierat arbetsro, elevinflytande och fortsatt 
utveckling av det tillgängliga lärandet som utvecklingsområden i sin lokala arbetsplan för 
läsåret 2018/2019.
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