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Täby kommuns kvalitetsredovisning för Täby 
gymnasiesärskola och Lärvux läsåret 2017/2018

Sammanfattning
Måluppfyllelsen för Täby gymnasiesärskola och Lärvux verksamheter är god. 
Kunskapsresultaten är goda, eleverna är trygga och samtliga elever har erhållit 
ett omdöme i alla ämnesområden.

Sjukfrånvaronivån fortsätter att minska och medarbetarnas upplevelse av sin 
arbetsmiljö är positiv.
 
Täby gymnasiesärskola prognostiserar en budget i balans vid utgången av 2018. 

Täby gymnasiesärskola och Lärvux har identifierat individanpassade mål, 
systematik avseende kommunikation med eleverna och inkluderande lärmiljöer 
som utvecklingsområden. 

Förslag till beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet
Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman och skolenhet systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det arbetet ska 
också dokumenteras. På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under 
medverkan av lärare, övriga medarbetare och elever. Barn och elever samt deras 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Inriktningen på det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för utbildningen i 
Skollagen.

Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska 
kvalitetsarbetet på Täby gymnasiesärskola och Lärvux för läsåret 2017/2018. 
Rapporten tar sin utgångspunkt i hur skolan har arbetat för att nå läroplansmålen 
under områdena Kunskaper, Normer och värden och Ansvar och inflytande. 
Rapporten innefattar även avsnitten Medarbetarengagemang och Ekonomi. Som 
underlag används skolans kvalitetsredovisning där resultat från 
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enkätundersökningar, betyg och kunskapsmål finns rapporterade. Rektor gör 
också i sin skolas kvalitetsredovisning en analys av arbetet på varje område.

Täby gymnasiesärskola och Lärvux har under läsåret tagit ytterligare steg mot en 
förbättrad systematik med fokus på processer som gynnar elevers lärande. De 
olika arbetssätt som används i undervisningen har kartlagts och ska under 
kommande läsår utvärderas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Skolans huvudsakliga målgrupp i arbetet med kvalitetsredovisningen är de egna 
medarbetarna på skolan, för att effektivt kunna arbeta systematiskt med skolans 
kvalitetsutveckling.

Måluppfyllelsen för Täby gymnasiesärskola och Lärvux verksamheter är god. 
Kunskapsresultaten är goda, eleverna är trygga och samtliga elever har erhållit 
ett omdöme i alla ämnesområden.

Sjukfrånvaron har minskat och medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö är 
positiv.
 
Täby gymnasiesärskola prognostiserar en budget i balans vid utgången av 2018. 

Täby gymnasiesärskola och Lärvux har identifierat individanpassade mål, 
systematik avseende kommunikationsmetoder och inkluderande lärmiljöer som 
utvecklingsområden
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