
                                                                   
Aspero - en utvecklingsorienterad organisation
Aspero arbetar systematiskt med skol- och undervisningsutveckling och strävar efter att 
varje elev ska få en likvärdig utbildning av högsta kvalitet.

Likt elitidrottaren har Aspero en hög vilja att kontinuerligt mäta av nuläge mot ställda krav 
och skapa tydliga handlingsplaner och efterföljande analyser. För oss är det viktigt att 
resultat inte enbart ses som en produkt utan ligger till grund för utvecklingsprocesser, vad 
vi gör med resultaten.

Det är naturligt för oss att vara transparenta med styrkor och utvecklingsmöjligheter
för att skapa optimala förutsättningar för elever och lärare i våra utbildningar.

I vårt uppdrag ingår det förutom att planera och genomföra utbildningen även att styra, 
leda, dokumentera, följa upp, analysera/bedöma utvecklingsbehov och skapa rutiner för 
kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsuppföljningen sker kontinuerligt under läsåret enligt en cyklisk process. Centrala 
frågor i vårt förbättringsarbete är: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
ASPERO IDROTTSGYMNASIUM   



Rollfördelning
Vi anser att rollfördelningen av arbetet är en nyckel till ett framgångsrikt kvalitetsarbete. 
För att de nationella målen ska uppnås säkrar Asperos huvudman systematiken i 
kvalitetsprocessen genom en tydlig struktur och fastställda rutiner. Huvudmannens ansvar 
innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala 
förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella 
målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Rektorerna på respektive skolenhet, Göteborg, Halmstad, Karlskrona, ansvarar för att 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomförs strukturerat och under medverkan av lärare och 
elever för att kunna utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och 
förutsättningar.

Aspero Idrottsgymnasiums kvalitetsdimensioner
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från samma plattform i form av kvalitetsdimensioner när vi 
följer upp och kontrollerar verksamheten. Asperos kvalitetsarbete ska genomlysa alla 
nivåer och främst fokusera på utveckling av verksamhetens strukturer och processer. Våra 
kvalitetsdimensioner:
• Strukturkvalitet: ger skolan dess förutsättningar och begränsningar ex. resurser, 

förutsättningar och ramar.
• Processkvalitet: vad skolan gör av de förutsättningar som finns ex. arbetssätt, 

bemötande, innehåll och klimat.
• Resultatkvalitet: resultaten av verksamheten och därmed uppfyllelsen av uppsatta mål 

ex. uppdrag, författningar, nytta och effekter.

Vad granskar vårt systematiska kvalitetsarbete
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygssättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Förutsättningar för skolenheten
• Styrning och utveckling av verksamheten

Var är vi? - Ett utdrag ur Aspero Idrottsgymnasiums kartläggningsmetoder.
Nedan följer ett utdrag ur våra metoder för att kartlägga och granska nuläge.
Aspero Idrottsgymnasium kompletterar de årligt återkommande granskningarna med 
deltidsmätningar s.k. indikatorer. Detta för att i god tid få information som ska kunna 
förändra insatser, processer och undervisningen innan de slutgiltiga resultaten.

Vart ska vi? - Styrdokument inom skolan
Aspero Idrottsgymnasiums mål är tydligt definierade i Skollag, läroplan, styrdokument, 
ämnes- och kursplaner samt i barnkonventionen.

Med ett kartlagt nuläge analyseras avvikelserna mot de nationella målen. Jämte 
huvudman deltar våra elever, pedagoger och rektorer i analysarbetet.



Hur gör vi? Enheternas och huvudmannens handlingsplaner
Aspero Idrottsgymnasiums handlingsplaner ”Huvudmannens handlingsplan för 

systematiskt kvalitetsarbete” och ”Enhetens handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete” 
utgår från kartlagt nuläge, våra styrdokument och analysarbetet. 

Interna granskningar
Varje år utförs ett antal kartläggningar som ingår i Asperos systematiska kvalitetsarbete.

Elevenkäter
Aspero genomför varje år en gemensam undersökning genom en elevenkät. Undersökningen riktar sig till 
eleverna i åk 1 och åk 3 och kartlägger nuläge och våra processer.

En viktigt del är jämförelsen mellan de olika skolorterna inom Aspero och inom den lokala enheten.

Kursutvärderingar
Genom att eleverna får utvärdera enskilda kurser och pedagogiska projekt får de utbildningsansvariga 
underlag för att förbättra, utöka eller utveckla brister. Sammanställningen tillsammans med pedagogens 
egen analys av kursutvärderingen skickas till respektive rektor. Rektor gör i sin tur en översiktsanalys, där 
man söker efter eventuella mönster som analyseras och åtgärdas. Denna sammanställning skickas 
sedermera till huvudman, som gör ytterligare analys. 

Betygskonferenser och kursprognoser
Konferensernas och prognosernas syfte är dels kommunikativ och dels operationell. Tanken är att snabbt 
kunna identifiera elever som har problem med måluppfyllelsen och initiera tidiga stödinsatser.

Utvecklingssamtal
Eleverna har olika kanaler för att kunna påverka sin studiegång bl.a. genom två utvecklingssamtal/läsår. 
Mentorer och rektorer sammanställer utvecklingsområden utifrån samtalen och delger huvudman.

Elevråd
På skolenheterna finns det aktiva elevråd som har möten tillsammans med respektive rektor. Genom 
dessa forum får vi underlag till kartläggningen av verksamheterna.

Medarbetarenkäter
Varje läsår fyller medarbetarna i en omfattande personalenkät som kartlägger medarbetarnas uppfattning 
om arbetsplatsen.

Medarbetarsamtal
Under medarbetarsamtalen förs diskussioner kring kvaliteten i verksamheterna. Rektorer sammanställer 
utvecklingsområden utifrån samtalen och delger huvudman.

Externa granskningar
Aspero Idrottsgymnasiums skolor deltar i externa utvärderingar och granskas regelbundet av 
Skolinspektionen. De externa utvärderingarna ger skolledningen en samlad och opartisk bild av sin 
verksamhet samt underlag för vidare kvalitetsarbete.

Bildtext



Kvalitetsmålen anpassas efter verksamheternas förutsättningar och behov samt ligger 
som grund för våra utvecklingsprocesser.

Vi strävar efter att handlingsplanernas mål och planerade processer ska vara realistiska, 
mätbara och ha hög verkningsgrad i verksamheterna.

Eventuella behov, medel och övergripande åtgärder tillsätts av Asperos huvudman 
tillsammans med skoledare.

Hur blev det? - Kvalitetsrapporter
Målen, planerade processer, resultaten och analyser bildar Aspero Idrottsgymnasiums 
kvalitetsrapporter.

De kvantitativa och kvalitativa datainsamlingar i rapporterna sker under olika tidpunkter i 
enlighet med årshjulet. Rapporterna utgår bl.a. från områden såsom elevantal, 
könsfördelning, elevrörlighet, elever per lärare, antagningspoäng, betygsstatistik per kurs 
och årskurs, examensbevis/studiebevis, Nationella prov, jämförelsetal inklusive 
meritpoäng, elevenkät, personalenkät, utvärdering av ev. skolplansmål, kursutvärderingar, 
pedagogisk personal (nationell jämförelse från SIRIS), lärare med pedagogisk 
högskoleexamen, lärarlegitimation, ekonomiska jämförelser samt uppföljning av 
föregående års kvalitetsrapporter.

Huvudmannens- och enheternas rapporter tillsammans med betygsresultat ger en god 
översikt av kvaliteten och fungerar som en grund för förbättringar i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Underlagen diskuteras och analyseras gemensamt inom 
ledningsgruppen som drar slutsatser. Aspero anser att transparens är en viktig del i 
kvalitetsarbetet och presenterar 
årligen kvalitetsrapporterna.

Länk till Aspero Idrottsgymnasiums kvalitetsrapporter

Dokumentation
Alla som är involverade i Asperos kvalitetsarbete medverkar i uppföljnings- och 
dokumentationsarbetet.

Aspero Idrottsgymnasiums klagomålshantering
Aspero Idrottsgymnasium vill gärna få kännedom om synpunkter, förslag och klagomål 
som rör verksamheten. Det är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Klagomålshanteringsblanketten finns lättillgänglig på Asperos hemsida men det går lika 
bra att maila eller ringa till rektor eller huvudmannen för att framföra brister och klagomål. 

Eventuella klagomålsärenden som inkommit sammanställs och utreds skyndsamt av rektor 
och huvudmannen. Klagomålen hanteras även via en stående punkt på agenda för 
skolstyrelsen, som träffas en gång i månaden. I våra utvecklingssamtal, kursutvärderingar, 
elevenkäter och medarbetarundersökningar strävar vi efter transparens och att upptäcka 
missförhållanden.

Länk till Aspero Idrottsgymnasiums synpunkter och klagomålshanteringsblankett

Kompetensförsörjning

https://aspero.nu/kvalitet/rapporter
https://aspero.nu/kvalitet/synpunkter-klagomal


Den långsiktiga kompetensförsörjningen av den pedagogiska personalen är av stor vikt för 
Aspero Idrottsgymnasium. 

Vi har som ambition att vara en skola med hög måluppfyllelse genom att erbjuda eleverna 
en kvalitativ undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Aspero vill också 
vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetaren får möjligheter att kunna växa i sin 
professionella roll genom systematisk kompetensutveckling och nätverk för lärande och 
utveckling.

Länk till policy kompetensutveckling Aspero Idrottsgymnasium

Strukturerat hårt arbete lönar sig
Vi är stolta över det kvalitetsarbete vi genomfört sedan starten 2002 och de resultat som vi 
uppnår i Skolinspektionens elev- och personalenkät 2020. 

Inom elevenkätens 14 områden graderade Aspero Idrottsgymnasiums elever totalt 
verksamheten högre inom 11 områden än rikssnittet: Veta vad som krävs, tillit till elevens 
förmåga, anpassning efter elevens behov, utmaningar, argumentation och kritiskt 
tänkande, grundläggande värden på skolan, delaktighet och inflytande, ordningsregler, 
trygghet, förhindra kränkningar och elevhälsa
Inom samtliga personalenkätens 19 områden graderade Aspero Idrottsgymnasiums 
pedagogiska personal högre än rikssnittet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021-2023
Trots att Aspero Idrottsgymnasium som företag sedan starten levt upp till 
Skolinspektionens och våra interna granskningar strävar vi efter ständig utveckling. 

Under 2021-2023 kommer Aspero Idrottsgymnasium att prioritera nedanstående 
utvecklingsområden för att ytterligare stärka kvaliteten, öka elevernas måluppfyllelse och 
efterlevnaden av de Nationella styrdokumenten.

• Ytterligare stärka sambandet mellan kvalitetsarbetet och elevernas undervisning. 
• Fullfölja utvecklingen av Aspero idrottsgymnasiums kvalitetsarbete med ökad 

tydlighet i struktur, fastställda rutiner och rollfördelning.
• Implementera våra nya kvalitetsdimensioner (struktur-, process- och 

resultatkvalitet).
• Öka samverkan med andra aktörer i syfte att lära av varandra.
• Sprida goda kvalitetserfarenheter mellan våra olika verksamheter.
• Ytterligare stärka pedagogernas kompetensutvecklingsförsörjning genom ett aktivt 

genomförande av ”policy kompetensutveckling Aspero Idrottsgymnasium”

https://www.aspero.nu/images/PDF/Policy_kompetensutveckling_Aspero_Idrottsgymnasium.pdf

