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1 Utbildningschefens sammanfattande analys
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.
Prognosen är att arbetsmiljömålen kommer att uppnås under 2018. Resultaten i 
skolinspektionens enkät för pedagogisk personal och enkäten för hållbart 
medarbetarskap är högre än resultaten för Healtwatch som har låg svarsfrekvens. 
Medarbetarna anger att styrning, ledarskap och motivation är positivt.
Det ekonomiska resultatet visar att Åva gymnasium har 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.
För ökad arbetsro prioriteras utveckling av tydligare ledarskap i klassrummet, 
tydligare lektionsstruktur och bättre kommunikation kring mål och syfte med 
undervisningen.
Elevinflytandet ska stärkas genom förbättrade informationskanaler och genom att 
stärka olika formella demokratiska råd.
 

2 Inledning
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, förskollärare, 
övrig personal och elever. Barn och elever samt deras vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet.
Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska 
kvalitetsarbetet i Täby kommuns kommunala grundskolor och fritidshem för läsåret 
2017/2018. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur skolorna har arbetat för att nå 
läroplansmålen och verksamhetsplanens mål under områdena kunskaper, normer 
och värden och ansvar och inflytande. Rapporten innefattar även avsnitten 
medarbetarengagemang och ekonomi. Som underlag används Åva gymnasiums 
kvalitetsredovisning där resultat från enkätundersökningar, betyg och kunskapsmål 
ingår. Rektor gör också i kvalitetsredovisningen en analys av arbetet på varje 
område.
Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under läsåret och för 
kvalitetsredovisningen 2017/2018 har implementeringen enligt nämndens fastställda 
årshjul kommit än längre.
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Resultatet av det arbete som har gjorts visar på en förbättrad systematik och kvalitet 
avseende Åva gymnasiums arbetsplan och kvalitetsredovisning. En tydligare 
koppling mellan arbetssätt, resultat och måluppfyllelse på vetenskaplig grund har 
åstadkommits och de framsteg som har gjorts har ökat möjligheterna att identifiera 
framgångsfaktorer och utvecklingsområden.
Åva gymnasiums skolledning uttrycker att det gemensamma systematiska 
kvalitetsarbetet och direkt åtkomst till övriga skolors kvalitetsarbete har gett ökade 
insikter om utmaningar och styrkor i Täby kommuns pedagogiska verksamheter, 
vilket skapar en bra grund för kollegialt lärande. Den huvudsakliga målgruppen för 
kvalitetsredovisningen är de egna medarbetarna, som ett verktyg för ett systematiskt 
kvalitetsarbete på enheten.
 

3 Underlag för resultat och bedömning av måluppfyllelse
Bedömning av måluppfyllelse
Nämndens måluppfyllelse följer kommunens årshjul och redovisas i kommunens 
årsredovisning efter kalenderårets slut. Täby kommuns pedagogiska verksamheter 
arbetar läsårsbaserat, vilket innebär att den aggregerade kvalitetsredovisningen kan 
sägas vara den egentliga årsredovisningen avseende den pedagogiska kvaliteten.
Betyg och kunskapsresultat
De betyg och kunskapsresultat som redovisas i kvalitetsredovisningen bygger inte på 
officiell statistik då denna finns att tillgå först vid årsskiftet. Avvikelser i denna rapport 
kan därför förekomma. Den statistik som redovisas är andel som tar examen och 
genomsnittligt betygspoäng.
Den länsgemensamma elevenkäten
Den länsgemensamma elevenkäten för gymnasiet genomförs varje år på våren i 
årskurs 2. De delar som redovisas i kvalitetsredovisningen är baserade på hur elever 
upplever skolans arbete med Normer och värden, Kunskaper, Ansvar och inflytande 
och Nöjdhet med verksamheten i stort. För 2018 är svarsfrekvensen för Åva 
gymnasium 86 procent.
Skolans egna resultatmätningar
Skolan gör också egna resultatmätningar, enkäter och undersökningar för att följa sitt 
resultat på olika områden. Bland annat har Åva gymnasium under läsåret genomfört 
en uppföljande arbetsmiljö- och värdegrundsenkät i samtliga årskurser avseende 
arbetsro, trivsel och trygghet.
Eleverna besvarar också en kursenkät vid varje kurs slut.
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4 Kunskaper

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall Läsår 
2017/2018

Utfall Läsår 
2016/2017

Läsår 
2017/2018

Genomsnittlig 
betygspoäng på 
studieförberedande 
program

minst 14,9

15,4 14,9

Genomsnittlig 
betygspoäng på 
yrkesprogram

minst 13,6

13,7% 12,5%

Andel elever som 
tar gymnasie- eller 
yrkesexamen inom 
fyra år

minst 87 %

81% 85%

Andel elever som 
förstår den 
återkoppling de får.

minst 80 %

49% 57%

Andel elever som 
upplever att deras 
lärare uppmuntrar 
och utmanar dem 
att lära sig mer.

minst 80 %

70% 75%

Eleverna når 
högt ställda 
kunskapskrav

Andel elever som 
efter årskurs 1 nått 
minst betyget E i 
svenska 1, 
engelska 5 och 
matematik 
1a/1b/1c

minst 90 %

89% 85%

SPSM (område -
 pedagogisk miljö)

minst 70 %

55%

Andel elever som 
har förtroende för 
sin lärare och 
känner sig sedda.

minst 85 %

75% 80%

Eleverna når 
högt ställda 
kunskapskrav

Skolan har en 
tillgänglig 
lärmiljö

Andel elever som 
upplever att deras 
lärare arbetar 
engagerat för att 
alla ska förstå.

minst 87 %

82% 84%
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4.1 Måluppfyllelse
Gymnasie- och vuxenutbildningens mål
Målet eleverna når högt uppställda kunskapskrav uppnås. För indikatorn 
genomsnittligt betygspoäng på de studieförberedande programmen på Åva 
gymnasium ökar resultatet med 0,6 betygspoäng till 15,4 jämfört med föregående 
läsår. För yrkesförberedande program ökar betygspoängen med 2 poäng.  Andelen 
elever som tar gymnasie- eller yrkesexamen inom fyra år minskar något och Åva 
gymnasium når inte indikatorsvärdet på 87 procent.
Enhetens kompletterande mål
Åva gymnasium har satt enhetsmålen eleverna når högt ställda kunskapskrav och 
skolan har en tillgänglig lärmiljö med fler utvalda indikatorer. Eleverna når högt 
ställda kunskapskrav bedöms med sex indikatorer varav två centrala indikatorer 
överträffas, men en indikator visar på negativ utveckling och ett resultat långt ifrån 
det uppsatta indikatorsvärdet.
Målet att skolan har en tillgänglig lärmiljö bedöms med tre indikatorer varav ingen fullt 
ut uppnåtts under läsåret.

4.2 Resultat
Resultatet för Åva gymnasiums kursutvärdering ökar jämfört med föregående år. 
Ökningen beror till stor del på att eleverna upplever att de förstår instruktioner och 
vad de ska göra i en mycket högre grad, resultatet på den enskilda frågan ökade från 
57 till 81 procent.  Resultaten på övriga frågor på området är likvärdiga eller något 
försämrade i jämförelse med förgående år.
Resultatet för Åva gymnasium på den länsgemensamma enkäten på området 
lärande är fortsatt högre än snittet för Stockholms län även om resultatet för Åva 
gymnasium är något försämrat.
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Kursutvärdering på Åva gymnasium på området kunskaper

 2 018 2 017 2 016 2 015

Min lärare arbetar 
engagerat för att 
alla ska förstå

82 84 86,8 85

Jag har förtroende 
för min lärare och 
känner mig sedd

iu 80 iu 84

Min lärare 
uppmuntrar och 
utmanar mig att 
lära mig mer/min 
lärare får mig att 
vilja lära mig mer

70 75 76,5 81

Jag förstår den 
återkoppling jag får 
och vet vad jag ska 
göra för att komma 
vidare

81 57 82,8 78

Varje lektion har ett 
tydligt mål som jag 
förstår

78 78 79,6 75

På lektionerna 
ligger mitt fokus på 
lärandet

79 81 83,6 iu

Genomsnittligt 
resultat på 
området

78 76 81,7 80,6

Den länsgemensamma enkäten på området lärande för Åva gymnasium

 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014

Utvecklingssamtal
en med min 
mentor/handledar
e känns 
meningsfulla

47 43 56 54 46

Undervisningen 
motiverar mig till 
att vilja lära mig 
mer

42 48 53 65 48

Mina lärare 
samarbetar kring 
mitt lärande

55 59 64 65 58

Det är variation på 
arbetssätten 
under mina 
lektioner

49 50 58 63 50

Jag får extra hjälp 
om jag behöver 70 68 73 69 61

Mina lärare är 
kunniga i sina 
ämnen

80 73 81 80 81

Lärarna bemöter 
mig på ett positivt 
sätt

75 80 78 86 78
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 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014

Mina lärare har 
informerat mig om 
vad som krävs för 
att uppnå de olika 
betygen

60 66 68 70 65

Mina lärare 
informerar mig 
under kursens 
gång om hur jag 
ligger till

49 54 71 64 55

Mina lärare 
hjälper mig att 
förstå vad jag ska 
göra för att 
förbättra mina 
studieresultat

63 57 62 63 54

Totalt 58 60 66,4 68 60

Den länsgemensamma elevenkäten i jämförelse med Stockholms län över tid 
på området lärande

Lärande Åva Gymnasium Stockholms län

2 018 58 53

2 017 60 60

2 016 66 61

2 015 68 61

2 014 60 61

2 013 57 iu

4.2.1 Kunskapsresultat
Förbättrade kunskapsresultat nås för både de studieförberedande och de 
yrkesförberedande programmen för genomsnittligt betygspoäng. Avseende 
genomströmningen, andelen elever som tar gymnasieexamen efter 3 år ökar det 
yrkesförberedande programmen medan det på studieförberedande programmen sker 
en viss nedgång.

Andel elever med examen efter 3 år - Studieförberedande program

Program 2 018 2 017 2 016 2 015

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Ekonomi 29 76 % 32 91 % 28 79 % 20 90 %

Naturvetensk
ap 65 92 % 89 91 % 105 97 % 113 95,6 %

Samhällsvete
nskap 32 81 % 32 91 % 31 87 % 33 87,9 %

Teknik 104 81 % 101 86 % 112 79 % 106 89,6 %

Totalt 230 83 % 254 89 % 276 86,6 % 297 92,4 %
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Genomsnittlig betygspoäng - Högskoleförberedande program

Program 2 018 2 017 2 016 2 015

Antal 
elever

Genoms
nittligt 

betygspo
äng

Antal 
elever

Genoms
nittligt 

betygspo
äng

Antal 
elever

Genoms
nittligt 

betygspo
äng

Antal 
elever

Genoms
nittligt 

betygspo
äng

Ekonomi 22 14,08 32 14,08 28 13,21 20 13,4

Naturvetensk
ap 60 17,38 89 16,59 105 16,28 113 16,4

Samhällsvete
nskap 26 13,96 32 15,19 31 14,58 33 14,2

Teknik 84 14,55 101 13,77 112 13,72 103 14,3

Totalt 192 15,3 254 14,91 276 14,85 269 15,1

Andel elever med examen efter 3 år - Yrkesförberedande program

Program 2 018 2 017 2 016 2 015

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Antal 
elever

Andel 
med 

examen 
efter 3 år

Barn- och 
fritid 19 74 % 16 56 % 9 60 % 11 54,5 %

El- och energi 36 83 % 38 82 % 32 94 % 34 91,2 %

Restaurang- 
och livsmedel 9 56 % 17 76 % 17 59 % 11 81,8 %

Vård- och 
omsorg 13 88 % 17 59 % 16 75 % 6 100 %

Totalt 77 82 % 88 72 % 89 75,3 % 62 83,9 %

Genomsnittligt betygspoäng - Yrkesförberedande program

Program 2 018 2 017 2 016 2 015

Antal 
elever

Genoms
nittligt 

betygspo
äng

Antal 
elever

Genoms
nittligt 

betygspo
äng

Antal 
elever

Genoms
nittlig 

betygspo
äng

Antal 
elever

Genoms
nittlig 

betygspo
äng

Barn- och 
fritid 9 13,33 16 12,73 9 11,12 12 14

El- och energi 31 12,44 38 12,21 32 12,95 33 12,5

Restaurang- 
och livsmedel 13 15,71 17 14,27 17 14,34 13 14,1

Vård- och 
omsorg 10 13,58 17 11,36 16 14,17 7 14,7

Totalt 63 13,73 88 12,53 74 13,5 65 13,2

4.3 Analys
Kunskapsresultaten på Åva gymnasium ökar jämfört med föregående år och de 
genomsnittliga betygspoängen på studieförberedande program har en positiv trend. 
Genomströmningen bland elever på yrkesprogrammen ökar med 10 procent. Skolan 
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har fortsatt utveckla arbetssätt för att öka det tillgängliga lärandet.  Rektor anger att 
framgångsfaktorer varit språkutvecklande arbetssätt, introduktionsprogram för 
nyanställda och utveckla samarbetet mellan lärare och elevhälsa.
Genomströmningen på studieförberedande program sjunker. rektor anger att en 
analys på individnivå visat att en stor del av eleverna som inte tar examen har 
betyget F i kurser som motsvarar minst 250 poäng. En orsak är att psykisk ohälsa är 
utbredd inom den specifika elevgruppen och flera av eleverna har varit eller är 
hemmasittare. Samma analys görs av de elever som inte tar sin gymnasieexamen på 
yrkesprogrammen. Rektor anger att Åva gymnasium kommer arbeta fram nya 
strategier som bygger på ett förebyggande arbete tillsammans med ett förstärkt 
samarbete med socialtjänsten, vårdnadshavare och sjukvården.
Rektors analys visar på att det främst är matematikkurser där elever inte når upp till 
en godkänd nivå. De nya arbetssätt i ämnet matematik som Åva gymnasium åtagit 
sig att upprätta under läsåret har antingen inte upprättats eller inte varit tillräckligt 
effektiva, varför det fortsatta utvecklingsarbetet intensifieras under läsåret 2018/2019.
Det kontinuerliga arbetet med att tillgängliggöra lärandet fortsätter bland annat inom 
ramen för Ifous programmet inkluderande lärmiljöer.
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5 Normer och värden

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall Läsår 
2017/2018

Utfall Läsår 
2016/2017

Läsår 
2017/2018

Andel elever 
som anger att 
de känner sig 

trygga i sin 
skola

minst 95 %

86% 87%

Andel elever 
som upplever 

att stämningen i 
klassrummet är 

positiv

minst 87 %

79% 85%

Andel elever 
som upplever 

att varje lektion 
har ett tydligt 

mål som de kan 
förstå.

minst 82 %

78% 78%

Förtroendet för 
de pedagogiska 
verksamheterna 

är högt

Eleverna 
känner sig 

trygga

Andel elever 
som upplever 

att de kan 
vända sig till 
någon vuxen 
om de blir illa 
behandlade.

minst 85 %

78% 82%

5.1 Måluppfyllelse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens måluppfyllelse
Resultatet avseende förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt är 
visserligen gott, men målet uppnås inte. För indikatorn andel elever på Åva 
gymnasium som anger att de kan rekommendera sin skola till en kompis understiger 
utfallet på 64 procent indikatorsvärdet på 85 procent. Indikatorn är inte en 
enhetsindikator och redovisas därför inte till enhetsmålet ovan. Redovisning av 
nämndens måluppnåelse sker i delårs- och årsredovisningen.
Enhetens måluppfyllelse
Åva gymnasium har brutit ned nämndmålet till det enhetsmålet eleverna är trygga. 
Målet bedöms med fyra indikatorer. Samtliga utfall understiger indikatorsvärdena 
något. Målet uppnås inte.

5.2 Resultat
För området trygghet och trivsel i den länsgemensamma enkäten är det 
sammanvägda resultatet på området 69 procent vilket tangerar föregående års 
resultat. Resultatet är fortsatt högre än snittet för Stockholms län. Resultatet på 
frågan om arbetsro förbättras något medan frågan avseende skolans arbete mot 



Åva gymnasium, Kvalitetsredovisning för Åva gymnasium 2017/2018 12(19)

mobbning försämras.
I skolans lokala enkät om arbetsron är resultatet oförändrat om än ett betydligt högre 
resultat än det som presenteras i den länsgemensamma enkäten.

Den länsgemensamma elevenkäten på Åva gymnasium på området trygghet 
och trivsel

Trygghet och 
trivsel 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014

Jag känner mig 
trygg i min skola 86 87 94 96 93

Det är positiv 
stämning på min 
skola

73 72 78 81 81

Jag är nöjd med 
skolans arbete 
mot mobbning

65 72 74 70 62

Det är arbetsro på 
mina lektioner 50 46 60 50 47

Totalt 69 69 77 74 71

Den länsgemensamma elevenkäten på området trygghet och trivsel i 
jämförelse med Stockholms län

Trygghet och trivsel Åva Gymnasium Stockholms län

2 018 69 64

2 017 69 72

2 016 77 73

2 015 74 72

2 014 71 73

2 013 68 iu

Lokal enkät på området arbetsro

Arbetsro och 
klassrummet 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014

Tycker du att du har 
arbetsro i din klass? 
(Från arbetsmiljö- och 
värdegrundsenkäten 
på Åva gymnasium)

81 81 79,7 82 77

Stämningen i 
klassrummet är 
positiv och fokuserad 
på lärandet (Från 
kursutvärderingsenkä
ten på Åva 
gymnasium)

79 85 89,1 74,5 iu

5.3 Analys
Skolledning, medarbetare och elever har fortsatt arbeta för att alla elever ska uppleva 
sig trygga på skolan. Mentorerna har integrerat värdegrundsarbetet som en del av 
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undervisningen och mentorstiden och skolledningen har varit mer synlig i 
verksamheten.
I den länsgemensamma elevenkäten ger eleverna på yrkesprogrammen sämre 
omdömen än eleverna på de studieförberedande programmen och det förekommer 
även stora variationer mellan de olika programmen. Rektor har analyserat resultaten 
vidare med hjälp av djupintervjuer och en orsak till variationerna verkar vara olika 
definitioner av begreppet arbetsro, där medarbetares förväntningar på arbetsro 
verkar uppfyllda medan elevernas förväntningar inte uppfyllts.
Arbetsron behöver fortsatt vara ett centralt utvecklingsområde genom nya arbetssätt 
med tillgängligt lärande i fokus.
Utvecklingen avseende värdegrundsuppdraget, ökad delaktighet, arbetsro och den 
fysiska miljön är enligt rektor förbättringsområden till nästa läsår.

Sammanfattningsvis är 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 
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6 Elevers ansvar och inflytande

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall Läsår 
2017/2018

Utfall Läsår 
2016/2017

Läsår 
2017/2018

Andel elever 
som anger att 

de får vara med 
och påverka hur 

de arbetar 
under 

lektionerna.

minst 60 %

38% 32%

Andel elever 
som anger att 

de får vara med 
och påverka 
innehållet i 

undervisningen.

minst 50 %

40% 33%
Eleverna når 
högt ställda 

kunskapskrav

Eleverna har 
reellt inflytande 
på sitt lärande

Andel elever 
som anger att 

deras 
synpunkter tas 
tillvara på ett 
bra sätt på 

deras skola.

minst 60 %

45% 42%

6.1 Måluppfyllelse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens måluppfyllelse
Målet eleverna når högt uppställda kunskapskrav är uppnått. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens måluppnåelse redovisas närmare under området 
kunskaper. Nämnden har inte beslutat om något mål direkt relaterat till området 
elevers ansvar och inflytande. 
Enhetens måluppfyllelse
Åva gymnasium har brutit ned nämndmålet till det kompletterande enhetsmålet 
eleverna har reellt inflytande på sitt lärande. Målet mäts genom tre indikatorer som är 
hämtade från den länsgemensamma elevenkäten. Resultatet har förbättrats avsevärt 
för samtliga indikatorer sedan föregående år, men når inte uppsatta indikatorsvärden. 
Målet uppnås inte.
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6.2 Resultat
Resultatet i den länsgemensamma elevenkäten på området ansvar och inflytande 
har ökat på Åva gymnasium med 5 procent jämfört med föregående år. Åva 
gymnasiums resultat är fortsatt bättre än snittresultatet för Stockholms län.
Resultatet avseende elevernas nöjdhet med skolan i sin helhet tangerar resultatet 
föregående år. Precis som föregående år är fler elever beredda att rekommendera 
sitt gymnasieprogram än sin skola.

Den länsgemensamma elevenkäten på området inflytande

Inflytande 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014

Jag får vara med 
och påverka 
innehållet i 
undervisningen

40 33 42 42 38

Jag får vara med 
och påverka hur vi 
arbetar under 
lektionerna

38 32 44 43 37

Mina synpunkter 
tas tillvara på ett 
bra sätt på min 
skola

45 42 47 51 40

Totalt 41 36 44 45 38

Den länsgemensamma elevenkäten på området inflytande i jämförelse med 
Stockholms län

Inflytande Åva Gymnasium Stockholms län

2 018 41 36

2 017 36 41

2 016 44 42

2 015 45 44

2 014 38 42

2 013 37 iu

Den länsgemensamma elevenkäten på området nöjdhet

Nöjdhet 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014

Jag kan 
rekommendera 
mitt 
gymnasieprogram 
till andra elever

73 74 79 81 77

Jag kan 
rekommendera 
min skola till 
andra elever

63 64 71 74 74

Totalt 69 69 75 78 76
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6.3 Analys
Det är stora skillnader mellan elevernas upplevelse av inflytande på yrkes- respektive 
de studieförberedande programmen. Resultaten på området har ökat sedan 
föregående år och rektor anger att framgångsfaktorer är att eleverna är involverade i 
likabehandlingsplanen och att skolan uppmuntrar elevinitiativ som elevföreningar och 
elevorganisationer.
Rektor anger att resultaten inte är tillräckligt höga och att skolledning och 
medarbetare inte genomfört planerade arbetssätt med goda resultat.
Rektor anger att samarbetet mellan skolledning och elevkår inte fungerat optimalt 
och behöver förbättras till kommande läsår. Länken mellan klassråd, 
elevskyddsmötet och elevsamverkan behöver också stärkas, och en årsplan för 
elevskyddsarbetet är framtagen för kommande läsår.
Avseende elevernas generella nöjdhet med sitt program och sin skola har rektor följt 
upp resultaten med intervjuer av fokusgrupper. Det framkommer i rektors analys att 
skolans status har större betydelse än kvaliteten på undervisningen när eleverna 
svarar på frågorna om nöjdhet. Detta kommer ligga till grund för skolans 
utvecklingsarbete för läsåret 2018/2019.
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7 Medarbetarengagemang

Enhetsmål Enhetsindikator Utfall Läsår 
2017/2018

Utfall Läsår 
2016/2017 Läsår 2017/2018

Vi skapar 
arbetsglädje

Indikator från 
Healtwatch

minst 70 %

58% 63%

Ingen skadlig 
arbetsrelaterad 

stress får 
förekomma

Indikator från 
Healthwatch

minst 70 %

58% 70%

7.1 Måluppfyllelse
Enhetens måluppfyllelse
Enhetsmålen på området är gemensamma för samtliga verksamhetsområden. Målen 
är vi skapar arbetsglädje respektive ingen skadlig arbetsrelaterad stress får 
förekomma. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås. Resultaten uppnår 
inte indikatorsvärdet för någon av de två indikatorerna.

7.2 Resultat
Sjukfrånvaron har minskat med 2,1 procent jämfört med föregående år och 
personalomsättningen har minskar från 16,7 procent till 11, 5 procent.
Resultaten i enkäten för hållbart medarbetarengagemang är högre än genomsnittet 
för Täby kommun. Resultaten visar stora skillnader i jämförelse med resultaten från 
healthwatchenkäten.
I skolinspektionens enkät för pedagogisk personal är medelvärdet för Åva 
gymnasium högre än för samtliga medverkande skolor på alla frågor.

Enkäten för hållbart medarbetarengagemang
Enkäten för hållbart medarbetarengagemang Åva 2017/2018 jämfört med Täby kommun

Åva Täby kommun

Totalt resultat 80 78

Motivation 83 80

Ledarskap 78 77

Styrning 78 76
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Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal läsår 2017/2018
Skolinspektionens enkät för pedagogisk personal 
hösten 2017/2018

Medelvärde Åva 
gymnasium

Samtliga medverkande 
skolor

På den här skolan samarbetar vi lärare kring 
bedömning av elevernas kunskaper 8,3 7,3

Rektor ser till att utvärdering av elevernas 
kunskaper ligger till grund för utveckling av 
utbildningen

8,2 7

På den här skolan finns rutiner för att introducera 
nyanställda lärare till arbetet 7,5 6,3

På den här skolan finns rutiner för att handleda 
nyanställda i arbetet 7,1 5,7

 

Nyckeltal för personal

Personal 12 mån 
fram till 201706 Årsarbetare Total sjukfrånvaro kortidssjukdagar Personalomsättning 

tillsvidareanställda

Åva gymnasium 119 3,3 % 3,7 11,5 %

GVN totalt 181 4,3 % 5,7 12,4 %

Nyckeltal för personal över tid

Åva gymnasium 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Personalomsättning 0,7 % 6,3 % 10,7 % 9,3 % 14,6 % 16,7 % 11,5 %

Sjukfrånvaro 2,1 % 3,0 % 3,1 % 4,2 % 5,0 % 5,4 % 3,3 %

7.3 Analys
Resultatet varierar beroende på vilken medarbetarundersökning som redovisas. 
Rektor anger att det är en mycket låg svarsfrekvens på healthwatchenkäten och att 
de goda resultaten i enkäten för hållbart medarbetarskap och skolinspektionens 
enkät för pedagogisk personal speglar medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen 
bättre.
Framgångsfaktorer under läsåret har exempelvis varit en större delaktighet och 
transparens i beslutsprocesser och en ny introduktion för nya medarbetare som 
anses vara allt viktigare för att minska arbetsbelastningen på kollegiet när någon 
slutar och en ny medarbetare ska börja.
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8 Ekonomi

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall Läsår 
2017/2018

Utfall Läsår 
2016/2017

Läsår 
2017/2018

Enheten ska ha 
en budget i 

balans.

Enheten har en 
avvikelse om 

max +/- 1 
procent

minst 0 %

0% 0%

8.1 Måluppfyllelse
Enhetens måluppfyllelse
Prognosen är att Åva gymnasium har en budget i balans.
 

8.2 Resultat
Åva gymnasiums resultat för 2017 visade på ett överskott på 5,1 miljoner kronor. 
Överskottet ombudgeterades till 2018. Prognosen för 2018 är att Åva gymnasium har 
en budget i balans.

8.3 Analys
Åva gymnasiums stabila ekonomi möjliggör strategiska viktiga satsningar som 
utökning av den specialpedagogiska kompetensen och resursförstärkning på 
yrkesprogrammen. Ytterligare resurser kommer satsas på marknadsföring för 
naturvetenskapliga och tekniska programmet då dessa är mer konkurrensutsatta. 
Skolan kommer också köpa upp informationsteknologiska verktyg i stället för att 
leasa dessa.
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