Kvalitetsrapport - Växthuset
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20
Nedan presenteras Växthusets huvudsakliga kvalitetsresultat för läsåret 2019/20.
Rapporten bygger på följande struktur:
● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen?
● “Upplevd kvalitet” - Hur upplever eleverna utbildningen utifrån sina personliga
förväntningar?
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21

För att skapa en överblick presenterar vi tre kvalitetsmått för “Funktionell kvalitet”
och tre för “Upplevd kvalitet”. Efter redovisningen av kvalitetsmåtten kommenterar
rektor resultaten - både utifrån de faktiska resultaten men också utifrån de
kvalitetshöjande insatser som skolan arbetat med under läsåret 2019/20. Slutligen
presenteras de identifierade utvecklingsområden som skolan ämnar arbeta med
under läsåret 2020/21.
Funktionell kvalitet
-

kunskapsresultat åk 9

Meritvärde

243

Gymnasiebehörighet

92,6 %

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga
ämnen (A-E)

85,2 %

Rektors kommentar till kunskapsresultaten:
Vi har under de sista åren arbetat hårt med tillgänglig lärmiljö för alla elever och
kan se att våra resultat ökat. Både vad det gäller meritvärde men även
gymnasiebehörighet. Vårt mentorskap på högstadiet har lett till ett tätt arbete

mellan mentor/elev som vi tror har spelat stor roll. Vi har en grupp på skolan som
arbetar i ett rum vid namn Kärnhuset. Här arbetar elever som tidigare varit sk
hemmasittare men efter att de kommit till oss faktiskt kommit igång med
skolarbetet. Den gruppen av elever har anpassad studiegång och har av den
anledning inte godkänt i alla ämnen. Utifrån deras förmåga ser vi dock att de
lyckats och vi har kunnat skicka dem vidare mot olika typer av gymnasier.
Vi får in en klass utifrån i år 7 vilket innebär att vi får elever med relativt stora
kunskapsluckor som man under låg- och mellanstadiet inte gett den bästa grunden
att stå på. Här görs ett stort arbete och vi lägger mycket insatser på att få eleverna
på banan och godkända betyg.
Upplevd kvalitet
-

elevundersökningen

Jag känner mig trygg i skolan

84 %

Jag är nöjd med undervisningen på skolan

72 %

Jag kan rekommendera min skola till andra elever

74 %

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen:
Vi arbetar vidare gällande tryggheten och vi har gjort vissa insatser där vi vet att
elever upplever sig otrygga. Detta arbetet fortsätter under nästa år. Vi vet att
elever inte varit helt nöjda med elevinflytandet och det är en fråga vi arbetat vidare
med.
Identifierade utvecklingsområden 2020/21
Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:
● Mål, mående
● Ökad trygghet och studiero
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