
Gymnasieskolan Spyken 
Lund 



Spyken idag 
 

• Estetiska programmet musik 

• Spetsutbildning i musik 

• Humanistiska programmet 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Särskild variant NA-musik 

• Samhällsvetenskapsprogrammet  

                                 ca 1000 elever 

                                      ca 100 lärare 

 
 





Augusti 2005 
 
 

Resultatstatistik? 
 
 

NEJ TACK! 
 
 
 
 
 
 



I klassrummet råder en god arbetsmiljö 
 
Jag har fått info om kursplan och betygskriterier 
 
Läraren och eleverna har en god dialog 
 
Jag har fått den hjälp jag behöver 
 
Jag har fått ett enskilt samtal om min studieutveckling 
 
Jag är nöjd med min studieinsats 

Kursutvärderingar 





 Nulägeskartläggning 

Varför? 

 
För att kunna beskriva vilka områden som behöver förbättras 

 

För att kunna sätta mål för framtida verksamhet 
 



 Nulägeskartläggning 



SPYKEN ger dig 
kunskap,  

    kompetens 
och positiva 
erfarenheter                       

för framtiden! 

 

Vår vision 



Lokal arbetsplan 2008 

                             Prioriterade områden för 2008-2011 
 
 
o Elevernas studieutveckling och studieresultat 

 
o Elevernas och personalens trivsel 

 
o Förbättrade lokaler 

 
o Samverkan med universitet och näringsliv 

 
o Utveckla IKT-användningen 
 



Skolans mål - kunskap 

Vad ska vi arbeta 

med för att uppnå 

målen? 

Vad ska mätas? Var är vi idag? Vad ska uppnås? 

Betygsmedel Medelbetyg på respektive 

program 

Ev kvot betyg/intagningsbetyg 

BP 13,20/11,56=1,142 

ES 16,5/16,13=1,02 

NV 17,2/17,5=0,983 

SP 16,8/16,56=1,014 

  

2011 Spyken ska på alla 

program vara en bland 

de 10 bästa skolorna i 

riket 

Högskole- 

behörighet 

Andelen elever med slutbetyg 

som ger högskolebehörighet 

96,4% 2009 

2011 98% 

 

Elevernas 

närvaro 

Elevernas närvaro 88,6% 2009 89% 

2011 91% 

IKT Hur vi använder IKT som stöd för 

undervisning 

? 2009 Kartläggning ska 

göras 

2010 Trådlöst nätverk 

2011 400 bärbara 

datorer 



Skolans mål – normer och värden/ansvar 
och inflytande 

Vad ska vi arbeta med 

för att nå målen? 

Vad ska mätas? Var är vi idag? Vad ska uppnås? 

Kursutvärdering Antalet kurser och klasser som gör 

kursutvärderingen 

Görs i kärnämnen 2009  

2011 Kursutvärderingen görs i 

alla kurser 

Eleverna ska trivas Andelen elever som anser att det är positiv 

stämning på skolan 

90,7% 2009 Minst 91% 

2011Minst 92% 

Eleverna ska bli 

bemötta med respekt 

Andelen elever som blir bemötta med 

respekt 

83,8% 2009 Minst 85% 

2011    Minst 90% 

Eleverna ska vara 

delaktiga i planering 

och utvärdering av 

undervisningen 

Andelen elever som anser att de får vara 

med och bestämma 

61,5% 2009 65% 

2011 75% 

Skolarbetet ska vara 

meningsfullt och 

inspirerande 

Andelen som anser att skolan ger lust att 

lära mer 

 

Andelen som anser att skolan ger 

kunskaper man kommer att ha nytta av  

51,6% 

 

 

75,8% 

2009 55% 

2011 60% 

 

2009 77% 

2011 80% 

Mobbning och rasism 

ska minska 

Andelen som anser att mobbning  

 

och rasism förekommer 

2,5% 

 

6,3% 

2009 mindre än 2,5% 

2011 mindre än 2% 

2009 mindre än 5 % 

2011 mindre än 3% 



Skolans mål – omgivande samhället 

Vad ska vi arbeta 

med för att nå 

målen? 

Vad ska mätas? Var är vi idag? Vad ska uppnås? 

Internationella 

skolutbyten 

Antalet elever som fått resa 

utomlands på skolutbyte 

Antalet elever som på annat sätt 

haft internationella kontakter 

 

C:a 30 2009 minst 60 elever 

2011 minst 60 elever 

?? 

APU utomlands Antalet elever som gjort sin APU 

utomlands 

0 2009 minst 5 elever 

2011 minst 10 elever 

Samarbete med Lunds 

universitet och andra 

högskolor 

Antalet ämnen som i sin 

undervisning har samverkan 

med Lunds universitet eller 

andra högskolor 

3? 2009 minst 5 

2011 minst 8 



Nu hade vi  ett kvalitetsarbete…. 

Vi hade vision, arbetsplan och mätbara mål 

Vi skaffade kunskap om vår verksamhet 

Statistik, enkäter kursutvärderingar 

Vi analyserade 

Skolledning och personal tillsammans  

Vi utvecklade 

Skolledning och utvecklingsgrupp 



2011…………. 

 

Ny skollag 

Nytt gymnasium 

Nytt kvalitetsystem 

 





r 

Aktivitet aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul 

Verksamhetsplan för läsåret 

 Analysarbete /Mål program/ämneslag 

Analys/Mål för individen 
 

Sammanställa kvalitetsredovisningen 

Kursutvärderingar för hösten 

Uppföljning med ämneslagsledare inför 
resursfördelning 

Uppföljning  av betyg ht 

Analys inför resursfördelning nästa lå 
 

Möte med Qualisgruppen 

LUNK, Qualisenkäter  

Självvärdering  all personal  

Självvärdering m Qualisgrupp 

Utvärdering och analys med elevhälsan 

Kursutvärderingar 

Utvärderingsdag för all personal 

Betygsstatistik 
 

Skolledningens analysarbete 





Spykens verksamhetsplan för lå 13/14 
Innehåller mål vi satt för vår verksamhet, vad vi ska arbeta med för att nå målen 
och vad vi ska mäta för att se om vi lyckats 

Prioriterade områden är 

 Elevernas kunskapsutveckling och studieresultat 

 Normer och värden – ansvar och inflytande 

 Genomförande av Gy11 

 Betyg och bedömning 

 Kvalitetsarbete 

 Samverkan med universitet och näringsliv 

 Kommunikation 

 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 



Spykens mål 

Kunskap 
Normer och värden 
- inflytande och ansvar 

Betyg och bedömning 

Kvalitetsarbete 

Kontakt med omgivande samhället 

Kommunikation 

Elevernas kunskapsutveckling 
Högskolebehörighet 

Närvaro 
Elevernas stress 

God studiero 
Värdegrundsarbete 

Kamratstödjare 

Mentorsutbildning 
Elevaktiviteter efter skoltid 

Personalsociala aktiviteter 
Inflytande och delaktighet i verksamheten 

Möjlighet att diskutera bedömning och betyg 
Tillgång till statistik över betyg och NP 
BFL-samtalsgrupper 

Kursutvärderingar, Qualis, LUNK 
Återkoppling 

Utvärdering med elevrådet 

Föräldramöten åk 1 och 2 
Spykens föräldraråd 

Rådgivande styrelse 
Ämneslag kontakt med högskola 

Projekt (Comenius, CRC, ISLC, FN, EUP, skolutbyten) Lätt att hitta info 
(elever, personal, föräldrar) 





Totalt sett är jag nöjd med min skola 

 Andel som instämmer helt eller delvis 

 Spyken 61%+28%= 89% 

 Katte 51%+37%= 88% 

 Polhem 48% +37%= 85% 

 Vipan 21%+42%= 63% 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Kvalitetsarbetet på Spyken 

Skolledningen arbetar i samverkan  

 

 All personal 

 Ämneslagsledare 

Qualisgruppen 

 Eleverna 



Nytt 2014 

 Nya samtalspartners för skolledningen blir 

 Förstelärare 

 Samtalsledarna för de pedagogiska grupperna 

 En utökad elevmedverkan 



Kvalitetsarbete = utvecklingsarbete 

 All utveckling måste styras av att den ska leda till 
förbättringar i elevernas lärande 

 

 Ett eleverna ska förbättra sina resultat måste också vara 
utgångspunkten för lärarnas professionsutveckling 



Vad vill vi uppnås med vårt 
kvalitsarbete? 



Resultatstatistik 
 

Kurs-
utvärderingar 

Verksamhetsuppdrag 
Nulägeskartläggning 

Lokal arbets- 
plan 08-11 

Arbete med 
gemensam vision 

Pedagogiska 
grupper 

Qualis 

Pedagogiska 
grupper 

  2005                2006            2008                        2011                  2012                  2013 

Qualisgrupp 

Ämneslagsledargrupp 
Ny verksamhetsplan 
 

En kvalitetsresa……. 

Förstelärargrupp 
Utökad elevmed- 
Verkan 
Samtalsgrupper 




