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1. Uppdrag 
Klaragymnasiet med internats övergripande uppdrag är att möta 
medlemskommunernas behov av en gymnasieskola med internat till ungdomar med 
autismspektrumtillstånd med förutsättningar att klara ett nationellt gymnasieprogram. 
Klaragymnasiet ska erbjuda det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning 
samhällsvetenskap samt det estetiska programmet, inriktning bild och formgivning 
eller estetik och media. Vi ska också erbjuda introduktionsprogrammen 
preparandutbildning och individuellt alternativ. Vårt uppdrag är också att erbjuda ett 
ändamålsenligt boende.  
 

2. Verksamhetsåret 2018 
Vi är glada över att vi 2018 haft möjlighet till att förstärka elevhälsoarbetet och att vi 
nu har skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog direkt knutna till oss. 
Kvalitetsarbetet med kontinuerlig uppföljning till huvudmannen har förstärkts och i 
detta arbete har samarbetet med områdeschefen spelat stor roll. 
Samtliga tolv elever som började på Klaragymnasiet i augusti 2018 antogs på 
Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ vilket haft betydelse för såväl 
schemaläggning som pedagogik. 
 

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
Vi värnar om ett gott bemötande och att våra elever ska uppleva delaktighet, trygghet, 
trivsel och att de får hjälp efter sina specifika förutsättningar. Alla våra elever ska 
uppleva: 

• Delaktighet 
• Trygghet 
• Gott bemötande 

Sammanfattning 

• Rektor och biträdande rektor har fr.o.m. den 1 augusti 2018 bytt tjänst med 
varandra. Biträdande rektor arbetar deltid 60%. 

• IM-projekt inleddes. 
• En särskild resurspedagog för vårt IM-projekt anställdes. 
• Förändringar beträffande elevhälsa och huvudmannens uppföljning med anledning 

av Skolinspektionens tillsyn 2017 godkändes våren 2018. 
• Elevhälsoarbetet har förstärkts med skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. 
• Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet har fortsatt med 

en förstärkning av huvudmannens uppföljning. 
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• Att de fått hjälp i sin utveckling utifrån sina förutsättningar under sin tid som 
elever på Klaragymnasiet med internat. 

• Att eleven uppnår kursmålen i de nationella program som skolan erbjuder. 
• Minst 90% av våra kunder ska tycka att vi har utfört vårt uppdrag i enlighet 

med avtal, studieplaner och eventuella åtgärdsplaner. 

Mätmetod 

• Elevernas studieplaner utvärderas genom att betyg sätts på respektive kurs. 
• Vi utvärderar elevernas delaktighet, trygghet, trivsel, studiero och upplevelse 

av ett gott bemötande genom en enkät som besvaras i slutet av varje termin. 
Enkäten består av åtta frågor graderade 1-3, där 3 motsvarar mycket nöjd. 

• Kunderna (kommunerna) besvarar vid varje läsårsslut en enkät om vi utfört 
vårt uppdrag enligt ovan. Svarsalternativen är ja och nej, samt ett 
kommentarfält. 

Resultat och analys 

• I juni 2018 avslutade 10 elever sina studier på Klaragymnasiet med internat. 
Sju av dessa klarade sin gymnasieexamen med fullständigt betyg och tre elever 
fick studiebevis. Ett fantastiskt bra resultat för vår målgrupp. Av de sju elever 
som fick examensbevis gick tre det estetiska programmet och fyra det 
samhällsvetenskapliga programmet.  

• Elevenkäten om delaktighet, trygghet, studiero, trivsel och bemötande 
besvarades av 40 elever och genomsnittsresultatet blev 2,7 (3,0 är högsta 
värde), vilket är väldigt glädjande. 2017 var genomsnittsresultatet 2,6. Att vi 
varje år når så här goda resultat tror vi till största delen beror på personalens 
stora kompetens och erfarenhet av våra elevers funktionsvariationer. 
Enkäten kommer att utvärderas av elevhälsoteamet, vilket kan innebära att vi 
kompletterar med andra frågeställningar.  

• Vår kundenkät har endast besvarats av fem kommuner (12 möjliga). Samtliga 
anser att vi uppfyllt vårt uppdrag. Noterbart är att endast en av våra 
medlemskommuner besvarat enkäten. Vi kanske ska ändra metod för denna 
utvärdering så att vi får fler svarande.  
Ett par kommuner har också kommit med bra förslag på hur vår 
kommunuppföljning och vårt samarbete kan förbättras ytterligare.  
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4. Ekonomi 

Verksamheten redovisar ett överskott på 1,444 miljoner kronor. Överskottet beror till 
största del på lägre personalkostnader än budgeterat. 

Analys 

Glädjande nog kan vi konstatera ett överskott för 2018. Detta beror till största del på 
lägre personalkostnader än budgeterat.  

Beläggning 

Vi har 2018 haft 51 elever inskrivna både på vårterminen och höstterminen. 
Höstterminens elever var fördelade med 32 st. från medlemskommunerna och 19 st. 
från icke medlemskommuner. I denna fördelning räknas också Bromöllaelever till 
medlemselever då de tillhör Sölvesborg/Bromölla gymnasieförbund. 

 
5. Personal 

Analys av personalsammansättningen 

Vi har 2018 haft 22 personal anställda varav 17 st. arbetat heltid och 5 st. deltid. 
Samtliga tillsvidareanställda har adekvat högskoleutbildning och behörighet som 
lärare, vilket är mycket glädjande. Könsfördelningen är 41% män och 59% kvinnor 
vilket är i enlighet med Curas mål.  

 

6. Strategisk kompetensutveckling 
Det som togs upp i vår kompetensutvecklingsplan var att vi skulle få information och 
utbildning av s.k. nätpolis, men detta har inte kunnat genomföras p.g.a. polisens 
bristande resurser. Vi har istället koncentrerat vår kompetensutveckling till interna och 
externa föreläsningar med anledning av behov för hela skolan. 

Utbildningar och föreläsningar 

Personalen har under året deltagit i både interna och externa utbildningar.  
Flera lärare har deltagit i de storföreläsningar som resurscentrum arrangerat. Utöver 
detta så har samtlig personal fått uppdatering i lågaffektivt bemötande. 
En lärare har fortsatt sina studier till speciallärare med inriktning mot 
matematiksvårigheter. 
Två lärare deltog i autismkonferensen, autism och flickor. 
Fyra lärare har deltagit i en föreläsning om språkstörning, SPSM. 
Fem lärare deltog i en dagföreläsning om hjärnstress. 
En rektor och en specialpedagog har deltagit i konferensen Rektor med vetande. 
Rektor deltog också på Skolinspektionens dag. 
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Fyra lärare har deltagit i en föreläsning av Susanne Bejerot om tvång. 
Två idrottslärare deltog i en två-dagars konferens i idrott och hälsa. 
Fyra mattelärare deltog i en två-dagars utbildning om programmering. 
En specialpedagog deltog i en två-dagars specialpedagogisk konferens. 
Vår speciallärare med inriktning mot språkstörning och vår blivande speciallärare 
deltog i en två-dagars konferens, Gillberg Essence konferens 2018. 
Vi har medvetet försökt att sprida personalens deltagande i föreläsningar och 
konferenser för att stärka hela arbetsgruppens kompetens på olika nivåer och inom 
olika områden. Vid våra arbetsenhetskonferenser på onsdagar har de som deltagit i 
olika fortbildningar återfört sina kunskaper till övrig personal. 
Nätverksträff har skett med Stagneliusskolan i Kalmar där våra idrottslärare nätverkat. 
Flertalet av lärarna deltog i bokmässan i Göteborg. 

Handledning 

Vi har under året haft fortsatt handledning av Nåkkve Balldin. Under våren deltog all 
personal, men under hösten förändrade vi handledningen till att gälla endast de elever 
och lärare som är berörda av de ärenden som anmälts tidigare, vilket varit positivt. 

 

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 11 0 
 

 Sjuktal  
 

 

 Total Varav lång 
% 0,98 0 

 

 

Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  
 Arbetet har skett genom att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
 behandlats i olika sammanhang som arbetsenhetskonferenser, 
 elevhälsomöten, studiedagar, personalenkäten, swot-analys, 
 medarbetarsamtal, klasskonferenser och skyddsronder. 
 Våra planer för elevhälsoarbetet, diskriminering och kränkande behandling 
 och det systematiska kvalitetsarbetet ingår också i arbetsmiljöarbetet.  
 Vår sjukfrånvaro är mycket låg och personalenkätens resultat visar också att 
 personalen trivs på sitt jobb. Vi har under 2018 byggt två nya grupprum i 
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 korridoren, vilket ger större möjlighet till en till en undervisning 
 Under året har en stor förstärkning av elevhälsoarbetet skett, där vi nu har 
 tillgång till egen skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. 
 De tillbud som är rapporterade i vår avvikelsemodul är nästan uteslutande 
 föranledda av konflikter mellan elever i mer eller mindre omfattning. Detta 
 hanteras genom åtgärder enligt vår plan mot diskriminering och kränkande 
 behandling. 
 Riskbedömningar har gjorts vid de tillfällen vi gjort något som brutit mot de 
 vardagliga rutinerna, t.ex. studieresor, studiebesök och friluftsdagar. 

 
 

8. Utvecklingsprojekt 
Vi har under 2018 haft två utvecklingsprojekt. 
Vid höstterminsstarten så började arbetet med vår särskilda IM-grupp (elever som 
läser det individuella introduktionsprogrammet) och där vi sett behov av att jobba på 
ett något annorlunda sätt. En socionom anställdes som samordnare för denna grupp, 
som jobbat mycket med studiebesök och för- och efterarbete till dessa. Eleverna har 
också arbetat med andra färdigheter för att lära sig att klara vardagen. 
I slutet av terminen gjordes en utvärdering av projektet och vi är mycket nöjda med 
utfallet. Eleverna har fått nya kunskaper och en ökad motivation. 
Vår förstärkning av elevhälsan har också bidragit till att höja kvaliteten på skolans 
elevhälsoarbete. 
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

 
 

Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 

Antal - - - 
 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
Skolans kvalitetsansvarige har som vanligt deltagit i Curas kvalitetsmöten och 
tillsammans med rektor reviderat skolans delar i kvalitetshandboken. 
På konferenser och studiedagar diskuteras ständigt kvalitetsarbetet och 
möjligheterna till förbättringar. 
Vårt ”nya” årshjul för kvalitetsarbetet har använts för att informera 
huvudmannen om klasser, elever och elevhälsa. 
Våra personalkonferenser har varit uppdelade i ämneskonferenser, 
arbetslagskonferenser och gemensamma konferenser. 
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10. Samverkan 

Extern och intern samverkan  

Tyvärr har inte nätverksträffarna med de AST-skolor som deltog i konferensen 
2017 följts upp. Förmodligen beroende på att det krävs en stor organisation att 
få ihop så många skolor från så många platser till gemensamma träffar. 
Däremot har vi haft nätverksträff med Stagneliusskolan i Kalmar där både rektor 
och idrottslärare deltagit. Vår ambition är att utveckla detta nätverksarbete 
ytterligare. 

Skola och internat samverkar om de elever som bor på internatet genom 
telefonkontakt och regelbundna mentorsträffar. Vi har också schemalagt 
personalen på internatens fredagsmöten för att all personal ska få möjlighet till 
samverkan. 

 

11. Miljöarbete 
Skolans miljöansvarige lärare har deltagit i Curas centrala miljöarbete. Vi har 
också försökt att uppfylla de mål som finns i miljöpolicyn. Samarbete och 
integrering med Nordenbergskolan i vissa miljöfrågor har förekommit i enlighet 
med tidigare år. 
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