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Systematiskt kvalitetsarbete
Aspero arbetar systematiskt med skol- och undervisningsutveckling och strävar efter att varje
elev ska få en likvärdig utbildning av högsta kvalitet.
Vi har 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.
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 där både
ledningsgrupp, personal och elever är delaktiga. Centrala frågor i vårt förbättringsarbete är: Var
är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?
Kvalitetsrapporterna är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och de kvantitativa och kvalitativa datainsamlingar sker under olika tidpunkter i enlighet med årshjulet. Kvalitetsrapporten
utgår bl.a. från områden såsom elevantal, 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.

Bakgrund och organisation
Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona
Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona öppnades höstterminen 2008. Sedan införande av
GY2011 har vi de nationella programmen: Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle.
Ansvarig för verksamheten är Anders Torstensson, som genomgått den statliga rektorsutbildningen.

Aspero Friskolor AB
Aspero Friskolor AB driver fristående gymnasieskolor i Göteborg, Halmstad och Karlskrona, med
högskoleförberedande nationella utbildningar inom Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
och Samhällsvetenskapligt program, inriktning samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
VD för Aspero Friskolor AB är Malin Nermark.
Aspero Friskolor AB (organisationsnummer 556636-3973) ägs av Lill-Marie Drotz som sedan start
har och har haft ett stort intresse för att utveckla konceptet skola och idrott i kombination.

Företagsvision och verksamhetsidé
Vision
Aspero skapar vinnare
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Värdegrund
• Vårt mål är alla elever skall växa och utvecklas optimalt, både i skolan och i idrotten
• Vår skola präglas av glädje och gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget ansvar

Verksamhetsidé (sammanfattning)
Unikt koncept - idrott och studier
Aspero Idrottsgymnasium är ett unikt koncept: en renodlad skola med idrottsinriktning. Asperos syfte
är att ge elever möjlighet till en seriös och balanserad satsning på både idrott och skola.
Vi ser hela människan
Aspero har en holistisk syn på eleven och utbildningen. Vi strävar efter att eleven ska få verka i
en miljö där hen utvecklas inom alla aspekter. Skolans engagerade personal och storlek skapar
förutsättningar för att eleven ska få ihop helheten. Vi stöttar eleverna i att ﬁnna en balans i sin
vardag, inte bara logistiskt, studiemässigt, idrottsligt utan framförallt mentalt.
Socialt och personligt jobbar vi med trygghet och gemenskap som ledord. Vårt kunskapsfokus
är Framtiden: Eleven ska få kunskaper och färdigheter som är användbara i framtiden. Utbildningen
skall stimulera livslångt lärande och utgöra en god grund för fortsatta studier eller yrkesverksamhet.
Modern utbildning
Studiemässigt arbetar vi med modern pedagogik och teknik. Vi tränar medvetet våra elever till självständighet och ansvar för sin egen inlärning samt till att själva analysera och värdera sin studieframgång. Tydlighet i kunskapskrav samt stöd och handledning är vägar till uppnående av elevens personliga mål.
Till sin hjälp i skolarbetet disponerar varje elev en modern bärbar Mac-dator. Vårt utbildningsmaterial
finns också i stor utsträckning samlat på vår lärplattform, Its Learning. Genom en nära dialog både i
undervisningen och på Its Learning har lärare och elev en fortlöpande dialog kring kunskapsutvecklingen.
1-till-1
1-till-1-modellen innebär inte bara personliga datorer utan är också ett pedagogiskt förhållningssätt för
ökat individuellt fokus. Elevens individuella utveckling står i fokus. Vi ägnar tid åt reflektion kring lärandet. Att själv värdera sina kunskaper och framsteg är en annan faktor i detta, liksom att göra kamratvärderingar av någon annans arbete.
Genom personliga datorer vinner vi snabbhet i informationssökning och bearbetning av uppgifter. Det
ger också likvärdiga förutsättningar i skolarbetet. Dessutom är det en del av elevens framtida arbetssätt och vardagsliv. Undersökningar fastslår att kvaliteten i kunskapsarbetet ökar och att samarbetet
ökar genom datoranvändning, både mellan elever, mellan elev och personal samt mellan personalen.
Idrotten
Idrottsligt har vi fokus på individuell teknikträning och fysisk utveckling, men också teoretiskt kunnande, t.ex. kost, ergonomi, träningskunskap och idrottspsykologi.
Aspero har meriterade och grenspecifikt högt kvalificerade tränare både i idrottsprofilen och i NIU-idrotterna. Asperos idrottsutbildning ska hålla kvalitet motsvarande kraven för NIU, nationellt godkänt
idrottsgymnasium, både inom NIU och idrottsprofilen. Rektor tillsammans med VD beslutar om ansökan om NIU.
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Organisation
Elever
Under läsåret 2020/2021 fanns det 237 elever på skolan, en ökning med 28 elever jämfört med
föregående år: 83 elever i årskurs 1, 79 elever i årskurs 2 och 75 elever i år 3, varav 115 pojkar
och 122 ﬂickor fördelade på 6 olika idrotter i 9 klasser.
För tredje året i rad är antalet ﬂickor ﬂer än pojkarna. Könsfördelningen är i år 49% pojkar och
51% ﬂickor.
Klass- och gruppstorlekarna under läsåret 2020/2021 har varit: Årskurs 1: Tre klasser med 28
elever i varje. Årskurs 2: tre klasser med 26-27 elever i varje och årskurs 3: tre klasser med 24-25
elever i varje klass. Medeltalet för antalet elever per undervisningsgrupp var 23 elever (en ökning
med knappt 2 st elever per grupp).
Elevental 2020/2021
20/21

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

83

79

75

237

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

78

75

56

209

Karlskrona

Elevental 2019/2020
19/20
Karlskrona

Könsfördelning elever läsåret 2020/2021
20/21
Karlskrona

Pojkar
115

Flickor
122

49 %

Totalt
51 %

237

Könsfördelning elever läsåret 2019/2020
19/20

Pojkar

Karlskrona

99

Flickor
47 %

110

Totalt
53 %

209

Antagningspoäng
Medelvärdet och lägsta värde har minskat inom båda programmen. Ekonomiprogrammets medelvärde minskar med 8 poäng och lägsta värdet minskar med 18 poäng. Samhällsprogrammets
medelvärde minskar med 4 poäng och lägsta värdet minskar med 40 poäng.
Antagningsstatistik läsåret 2020/2021
Medelvärde

Lägsta värde

Högsta värde

Aspero Ekonomi

269

225

333

Aspero Samhälle

251

175

335
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Antagningsstatistik läsåret 2019/2020
Medelvärde

Lägsta värde

Högsta värde

Aspero Ekonomi

277

243

338

Aspero Samhälle

255

215

325

Elevrörlighet
Två elever slutade i åk 1. En skrevs ut pga hög frånvaro, den andra slutade pga av ohälsa. I åk 2 slutade en elev pga klubbyte och ﬂytt.
Tio elever togs in efter skolstart.

Personal
Vår pedagogiska personal består av såväl legitimerade lärare och tränare samt ett antal instruktörer med elittränarutbildning. Instruktörerna utbildas kontinuerligt av oss i bedömning och betygssättning.

För läsåret 2020/2021 gällde följande:
Personal 2020/2021
Tjänstestorlek
Skolledning
Pedagogisk personal lärare

1,0
10,5

Pedagogisk personal tränare

2,3

Administrativ personal

1,0

Lokalvård

1,0

Studie- och yrkesvägledning

0,1

Elevhälsa skolsköterska

0,4

Elevhälsa skolläkare

0,1

Elevhälsa kurator

0,1

Antal elever per lärare under läsåret 2020/2021 var 18,5 elever per heltidsanställd lärare.
Personal läsåret 2019/2020
Tjänstestorlek
Skolledning
Pedagogisk personal lärare

1,0
11,1

Pedagogisk personal tränare

0,2

Administrativ personal

1,0
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Tjänstestorlek
Lokalvård

0,8

Studie- och yrkesvägledning

0,1

Elevhälsa skolsköterska

0,4

Elevhälsa skolläkare

0,1

Elevhälsa kurator

0,1

Antal elever per lärare under läsåret 2019/2020 var 18,4 elever per heltidsanställd lärare.

Kunskaper och betyg
Material och metod
För att bedöma hur vi nått målen har vi bearbetat betygsstatistik för kurser och nationella prov.
Vi har tittat på tendenser och resultat inom årskullens kurser och även jämförelser med tidigare
årskullar.
Betygsstatistik läsåret 2020/2021

Karlskrona 2021 alla betyg
åk 1

åk 2

mod
spr

åk 3

totalt

%-andel

A

84

14 %

222

29 %

166

25 %

5

4%

477

22,3 %

B

115

19 %

150

20 %

98

15 %

9

7%

372

17,4 %

C

171

29 %

172

23 %

141

22 %

24

17 %

508

23,7 %

D

103

17 %

96

13 %

90

14 %

29

21 %

318

14,9 %

E

100

17 %

93

12 %

140

22 %

60

43 %

393

18,4 %

F

20

3%

26

3%

16

2%

11

8%

73

3,4 %

593

100 %

759

100 %

651

100 %

138

100 %

2141

100,0 %
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Betygsstatistik läsåret 2019/2020

Karlskrona 2020 alla betyg
åk 1

åk 2

mod
spr

åk 3

totalt

%-andel

A

74

14 %

188

25 %

165

34 %

7

5%

434

23,8 %

B

121

22 %

131

19 %

74

19 %

10

8%

336

18,4 %

C

163

30 %

188

27 %

66

18 %

37

26 %

454

24,9 %

D

114

21 %

72

10 %

27

7%

25

18 %

238

13,1 %

E

67

12 %

89

13 %

89

20 %

55

40 %

300

16,5 %

F

9

2%

38

6%

11

2%

2

1%

60

3,3 %

548

100 %

706

100 %

432

100 %

136

100 %

1822

100,0 %

Betyg – Resultat

Resultatbeskrivning alla betyg
Den totala betygssättningen är i stort sett i paritet med föregående år. I jämförelse med 2020 har
betygssättningen 2021 dock en viss förskjutning mot betygssystemets mitt. Samma trend såg vi i
jämförelsen mellan 2019 till 2020.
Åk 3 står för de största avvikelserna jämfört med föregående års åk 3 som minskar A- och B- betygen med 9 respektive 4 procentenheter. Om minskningen främst orsakats av pandemin, årskullarnas diﬀerentierade studieförmåga eller andra faktorer bör vidare analyseras. Noterbart är
att KNA18 (årets åk 3) även i åk 2 hade lägre betyg i jämförelse med tidigare års åk 2.
Likt 2020 är årets vanligaste betyg C. Mellan åren 2016 till 2019 var A det vanligaste betyget.
2021 är det två betyg som ökar, betyget C ökar från 22,1% till 24,9% samt D från 12,6% till 13,1%.
A minskar från 24,2% till 23,8%.
B minskar från 18,9% till 18,4%.
E minskar från 18,6% till 16,5%.
F minskar från 3,6% till 3,3%.

Examensbevis – Studiebevis – resultat
Skolan har två studieförberedande program i form av ekonomiprogrammet och
samhällsprogrammet.
Resultat examensbevis/studiebevis uppdelat per program KNA18
Program

Antal elever

Examensbevis

%-sats examen

Jämförelsetal + meritpoäng
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Min

Medel

Max

EK

24

23

95,8 %

9,53

17,54

20,73

SA

50

45

90,0 %

8,65

16,33

21,35

Totalt

74

68

91,9 %

16,93

Examensbevis/studiebevis uppdelat per program KNA17
Program

Antal elever

Examens-bevis

Andel

Studiebevis

Andel

Ekonomi

27

26

96,3 %

1

3,7 %

Samhälle

29

29

100,0 %

0

0,0 %

Totalt

56

55

98,2 %

1

1,8 %

I avgångsklasserna 2021 erhåller 68 av 74 elever (91,9%) examensbevis, att jämföra med 2020 då
resultatet var 98,2% examensbevis. Främst är det elever på samhällsprogrammet som erhåller
studiebevis, 5 elever.
Medelpoängen av jämförelsetal+meritpoäng minskar markant jämfört med föregående år, från
18,58p (2020) till 16,93p (2021).
Elev med högsta sammanlagda poäng minskar från 22,19p 2020 till 21,35p 2021. Eleven med totalt lägsta poäng 2021, 8,65p är att jämföra med 2020 då lägsta poäng var 8,18p.

Årlig elevenkät
Enkäten startar med helhetsomdöme för de tre målområdena: Omsorg om individen, Kvaliﬁcerad utbildning och Professionell träning. Därefter följer ett antal mätområden som behandlar
Arbetsmiljö, sammanhållning, trygghet och trivsel, likabehandling, lokaler och studiemiljö, undervisnings- respektive träningskvalitet och genomförande.
Enkätens svarsalternativ är Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt samt
Stämmer inte alls. Ett alternativ benämnt Ingen Uppfattning ﬁnns också. För måluppfyllnad läggs
de två positiva svaren samman. Målpunkt i år var 80 % nöjda/mycket nöjda.

Elevenkät 2020/2021
Läsåret 20/21 var p.g.a. pandemin Covid-19 extraordinärt med både undervisning i skolans lokaler, distansundervisning och kombinerad distans- och viss närundervisning.
Aspero Idrottsgymnasium kompletterade årets elevenkät med ett antal frågor om elevernas upplevelse av distansundervisningen.
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Enkäten genomfördes under perioden 8-18 mars och svarsfrekvensen i årets enkät var 99% för
åk 1 och 100% för åk 3, vilket är ekvivalent med föregående år.

Resultat ordinarie elevenkät
Vid ett normalt läsår kan resultaten från elevenkäten härledas till begränsade faktorer såsom
ordinarie verksamhet, organisatoriska förändringar, kortsiktiga och långsiktiga processer samt
elevernas konstellation.
Årets elevenkät i KNA visar på fortsatt mycket höga värden men med generellt marginella avvikelser jämfört med föregående år.
Tre resultat hamnar under Asperos målvärde, Inﬂytande för åk 1, Egen studieinsats åk 1 samt
Bra miljö åk 3. I åk 3 är det 7,8% (6 elever) som upplever mobbing vilket inte heller är skolans
mål. Föregående års enkät hade två resultat under målvärdet, Inﬂytande åk 1 samt Bra miljö åk
3.
Det är endast generellt marginella skillnader i resultaten mellan åk 1 och 3. I år är det fyra frågeställningar där årskurserna skiljer sig avsevärt åt i sin uppfattning, Inﬂytande (åk 1 69,9%, åk 3
84,4%), Bra miljö (åk 1 83,1%, åk 3 75,3%), Studiero utanför lektionstid (åk 1 89,2%, åk 3 80,5%)
samt Likvärdig bedömning (åk 1 96,4%, åk 3 88,3%).
Tre frågeställningar får maximala 100%, samtliga i åk 1, vilket är Stämning personal/elev, Tränarens kunskaper samt Tränarens pedagogiska förmåga (jämfört med 2020 5 st områden).
Åk 1 får totalt 17 av 27 resultat med lägre värden än föregående år. Två områden är under Asperos målvärde, Egen studieinsats som minskar från 92,4% till 79,5% samt Inﬂytande som minskar
från 75,9% till 69,9%. Övriga frågeställningar som minskar signiﬁkant för åk 1 är Hjälp och stöd
och Bra miljö som minskar 5,9 respektive 5,5 procentenheter.
Åk 3 får totalt 22 av 33 resultat med lägre värden än föregående års åk 3. De ﬂesta ökningar respektive minskningar är generellt små. Nedan presenteras de områden för åk 3 med signiﬁkanta
skillnader. Studiero utanför lektionstid minskar med 14 procentenheter från 94,5% till 80,5%,
Egen studieinsats minskar från 90,9% till 81,8%, Bra lokaler minskar från 98,2% till 90,9% samt
Likvärdig bedömning minskar från 94,5% till 88,3%. Den största ökningen för åk 3 är Bra utrustning som ökar från 92,7% till 97,4%.
Sammanställningen åk 1 och 3 visar på 20 minskade värden, 6 ökade värden och ett med samma
värde jämfört med föregående år. Ett värde hamnar i sammanslagning av åk 1 och åk 3 under
Asperos målvärde vilket är Inﬂytande som minskar från 81,3% till 77,1% (2020 inget målvärde).
De frågeställningar som har den största minskningen i sammanslagningen åk 1 och 3 är Egen
studieinsats som minskar 11,1 procentenheter, Studiero utanför lektionstid minskar 7 procentenheter, Inﬂytande minskar 4,2 procentenheter och Hjälp och stöd minskar 3,9 procentenheter.
Den största ökningen sammanlagt åk 1 och åk 3 är Bra utrustning som ökar 3,5 procentenheter.
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Resultaten kan till stora delar härledas till distansundervisningen som tvingat eleverna till mer
eget ansvar och mindre stöd i skolans lokaler. Att vår utrustning har den största ökningen kan
vara ett resultat av att våra kvalitativa digitala verktyg utmanats under distansundervisningen.
Årskurs 1
Våra kärnvärden ligger fortsatt mycket högt med en marginell minskning jämfört med föregående år. Värdet för Kvaliﬁcerad utbildning 98,8%, Omsorg om individen 96,4% och Professionell
träning 97,6%.
Inom arbetsmiljön ökar 5 av 8 områden. De största ökningarna är Stämning mellan personal
och elever som ökar från 96,2% till 100% samt Trivs med Studieval som ökar från 94,9% till
97,6%.
Lägst resultat inom arbetsmiljön har frågan om Sammanhållning bland elever som minskar något från 91,1% till 88,0% samt andelen elever som upplever sig mobbade, som ökar från 1 till 2
elever.
Noterbart är att området arbetsmiljö är ett område som får höga resultat i elevenkäten men låga
resultat i distansundervisningsenkäten. En orsak till skillnaderna kan vara att olika områden
inom arbetsmiljön undersöks.
Frågeställningarna om Lokalerna når alla med marginal över målvärdet. Störst ökning har Bra
utrustning och Studiero på lektioner som båda ökar ca 3 procentenheter till 97,6% respektive
95,2%.
Störst minskning erhåller Bra miljö som erhåller 83,1% jämfört med 88,6% 2020.
Undervisningen har två områden som inte når Asperos målvärde. Områdena är Inﬂytande som
minskar från 75,9% till 69,9% samt Egen studieinsats som minskar från 92,4% till 79,5%.
Hjälp och stöd minskar från 98,7% till 92,8%
Lärarnas kunskaper och Lärarnas pedagogiska förmåga bedöms fortsatt högt trots de extraordinära förutsättningarna och erhåller 98,8% respektive 95,2%, vilket är ekvivalent med 2020.
Eleverna är fortsatt nöjda med Gruppstorleken som minskar något från 96,2% till 92,8%.
Inom området Träning ligger samtliga resultat över 95%. Både Tränarens kunskaper och Tränarens Pedagogiska förmåga hamnar båda på det maximal värdet om 100%.
Årskurs 3
Samtliga tre frågeställningar om Asperos Kärnvärden ökar och ligger över 93%. Den största ökningen inom våra kärnvärden får Professionell träning som ökar 3,9 procentenheter medan Omsorg om Individen och Kvaliﬁcerad utbildning ökar marginellt.
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Arbetsmiljöfaktorerna har fem minskade och tre ökade resultat jämfört med föregående år.
Störst minskning får Likvärdig bedömning som minskar från 94,5% till 88,3% och antal elever
som upplever sig mobbade ökar från 1 elev till 6 elever.
Stämning elev/personal (97,4%) når högst resultat inom området och ökar 1 procentenhet.
Sammanhållning elever får lägst resultat (87,0%) inom arbetsmiljön men ökar trots detta något
från föregående år.
Inom området Lokaler ﬁnner vi Bra miljö (75,3%) som ligger under Asperos målvärde men som
ökar jämfört med föregående år (72,7%). Studiero utanför lektionstid minskar från 94,5% till
80,5%.
Bra utrustning ökar 4,7 procentenheter till 97,4%.
Studiero på lektionstid (92,7%) är ekvivalent med föregående år.
Undervisning har tre områden som särskiljer sig från föregående år, Egen studieinsats som
minskar från 90,9% till 81,8%, Inﬂytande som minskar från 89,1% till 84,4%, samt Gruppstorlek
som minskar från 98,2% till 94,8%. Övriga områden är likvärdiga med föregående år.
Fyra av fem frågeställningar om Träning minskar något men alla får resultat över 90%. Anpassning till min nivå (93,5%) ökar marginellt. Bra lokaler har störst minskning från 98,2% till 90,9%.
Tränarens kunskaper (96,1%) och pedagogisk förmåga (94,8%) är fortfarande högt.
Asperos värdegrund utvecklas optimalt, glädje, gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt
eget ansvar får något lägre resultat än föregående års enkät men ligger fortsatt högt. Störst
minskning får Eget ansvar som minskar från 98,2% till 93,5% och Hänsyn och respekt som minskar från 92,7% till 88,3%.
Jämförelse KNA18 i årskurs 1 respektive årskurs 3
KNA18 har 14 minskade värden och 11 ökade värden jämfört med när de gick i åk 1.
De områden som minskar mest för KNA18 är Egen studieinsats som försämras från 93,3% till
81,8% samt Sammanhållning bland elever som går från 93,3% till 87,0%. Störst ökning har Inﬂytande som ökar från
72,0% till 84,4% och därmed är över målvärdet. Del av undervisningen på distans under åk 2 och
3 har förmodligen även här en stor påverkan på den upplevda skolgången och återspeglar sig i
resultaten.
Resultat elevenkät, område Asperoelevernas upplevelse av distansundervisning VT 21
Årets elevenkät kompletterades på grund av pandemin med 11 frågor om distansundervisningen. Syftet med frågorna var att undersöka elevernas upplevelse av förutsättningar samt uppfattning om sin egen, pedagogernas och skolans insatser under distansundervisningen.
I riket ﬁnns idag inte någon större samlad undersökning om elevers upplevelse av distansundervisning. De största undersökningarna på gymnasienivå är Sveriges Elevkårers två enkäter som
genomfördes VT 20 och HT 20 i samverkan med Skolverket. Aspero Idrottsgymnasiums resultat
jämförs nedan med ett antal av Sveriges Elevkårers resultat. Tidpunkten för genomförande skilSid 12 av 16
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jer sig åt mellan Asperos elevenkät och Sveriges Elevkårers enkäter. Det innebär att eleverna på
Aspero hade genomfört distansundervisningen under en längre period vid genomförandet vilket
kan påverka Asperoelevernas resultatet negativt. Sammanfattningen nedan presenteras utifrån
ett sammanlagt resultat av företagets tre skolor.
• 77% av eleverna anser att Aspero genomför distansstudierna ”jättebra” eller ”bra”.
medan 1% anser att Aspero genomför distansstudierna ”inte alls bra”.
• 20% anser att de själva genomför studierna ”inte alls bra” eller ”mindre bra”
• 91% anser att Asperos information om hur distansundervisningen ska fungera har varit ”helt
okej”,”bra” eller ”jättebra”, att jämföra med Sveriges Elevkårers resultat 78%.
• 11% av eleverna vet inte till vem på Aspero de ska vända sig till om de får problem med något
under distansundervisningen.
• Kurserna matematik, idrott och hälsa och min idrott inom proﬁl/NIU anses ha fungerat sämst
under distansundervisningen, att jämföra med Sveriges elevkårers resultat där ämnen som
matematik, idrott och hälsa, estetiska och praktiska ämnen anses ha fungerat sämst.
• 79% upplever att de får ”tillräckliga” eller ”delvis tillräckliga” chanser att pröva sina kunskaper
under distansundervisningen, att jämföra med Sveriges elevkårers enkät 59%.
• 61% av eleverna med särskilt stöd/extra anpassningar anser att stödet under distansundervisningen ”fungerar som tidigare” eller ”fungerar bättre”, att jämföra med Sveriges elevkårers enkät 62%.
• 96% anser att datorn under distansundervisningen fungerar ”Jättebra”, ”Bra” eller ”Helt okej”.
• 95% anser att Zoom fungerar ”Jättebra”, ”Bra” eller ”Helt okej”.
• 93% anser att Its Learning fungerar ”Jättebra”, ”Bra” eller ”Helt okej”. 26% uppger att deras psykosociala arbetsmiljö under distansstudierna är ”mindre bra” eller ”inte alls bra”, att jämföra
med Sveriges elevkårers enkät 33%.
• 28% av eleverna som har en uppfattning om elevhälsan upplever att den fungerar ”mindre
bra” eller ”inte alls bra” medan 72% anser att den fungerar ”helt okej”, ”bra” eller ”jättebra”.
• 87% upplever att Asperos ledning och personal har ”gjort vad de har kunnat” eller ”delvis” för
att göra skolan så smittsäker som möjligt vid undervisning i skolans lokaler.

Medarbetarenkät
Asperos medarbetarenkät omfattar frågor om det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nedan presenteras områden som innefattas av det systematiska
kvalitetsarbetet. Resultaten redovisas utifrån Skolinspektionens beräkningsmodell för skolenkäten.
• Stämmer helt och hållet, 10,0 poäng
• Stämmer ganska bra, 6,67 poäng
• Stämmer ganska dåligt 3,33 poäng
• Stämmer inte alls, 0 poäng
• Vet ej, räknas inte med i resultatet.
Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona erhöll medelvärdet 8,97 poäng i årets medarbetarenkät.
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Aspero medarbetarenkät 2020
Område (kvantitativa frågor)

Aspero
Karlskrona

Aspero
Friskolor AB

Samarbete
Samarbetet kollegor emellan fungerar bra

8,34

8,69

Samarbetet mellan chef och personal fungerar bra

9,13

8,73

Klimatet i kollegiet är sådant att jag vågar säga vad jag tycker

9,28

8,52

Jag upplever att jag har tillräcklig kompetens för att utföra
mina uppgifter

9,13

9,07

Jag upplever att jag har tillräckligt stöd/handledning i att
arbete

8,55

8,52

Mina kunskaper tas tillvara i verksamheten

8,99

8,76

Jag är nöjd med den kompetensutveckling jag får av Aspero

7,30

6,83

10,00

9,67

Min arbetsplats är fri från trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering från elever till mig som anställd

9,28

9,35

Min arbetsplats är fri från trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering mellan de
anställda

8,99

9,30

Min arbetsplats är fri från trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering från chef
till anställda

10,00

9,62

Jag får det tekniska stöd jag behöver

8,84

8,57

Jag får det administrativa stöd jag behöver

8,84

8,78

Jag upplever att vi har tillräcklig framförhållning och struktur på arbetsplatsen

8,26

8,15

Arbetsplatsen har en bra strategi för att täcka upp för
frånvarande personal

8,41

8,18

Kunskaper och utveckling

Trygghet
Jag känner mig trygg på min arbetsplats

Tjänstens innehåll och belastning
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Område (kvantitativa frågor)

Aspero
Karlskrona

Aspero
Friskolor AB

Aspero som arbetsgivare
Jag har förtroende för Asperos huvudman och OH

9,21

9,19

Jag skulle rekommendera Aspero som arbetsgivare till en
vän eller bekant

9,71

9,58

Lokal arbetsplan 2020/2021
För läsåret har vi haft fem övergripande mål- och fokusområden:
Arbetsmiljö, pedagogisk utveckling, kollegialitet, samordning/sambedömning samt undervisningens värde.
Utdrag ur lokala arbetsplanen:
Pedagogisk utveckling (fortsättning från föregående läsår)
• Målet är att vi under läsåret ska fortsätta att öka inslaget av formativt arbetssätt och formativ bedömning på skolan.
• Inkludera eleverna mer i den formativa processen.
• Ta fram ett utbildningsmateriel kring detta.
• Formativt arbetssätt skall även införas som en stående punkt på agendan på våra personalmöten samt adressera området på våra studiedagar.
Undervisningens värde
Hur vi använder medarbetarnas kompetens bäst, vilka undervisningsmetoder vi använder, vilket
ledarskap vi använder samt vad vi använder undervisningstiden till.
Att sträva efter:
• skapa ett gott klimat och en ändamålsenlig lärandekultur i undervisningen.
• tydliggöra ramar för studiero och trygghet.
• variera din undervisning så att den är anpassad till innehållet.
• ge eleverna återkoppling såväl muntligt som skriftligt (i elevdokumentationen) i syfte att stärka
deras kunskapsutveckling
• ge återkoppling och att den sker i förhållande till ämnets mål och syfte.
En metod att tillämpa för att mäta och utveckla detta under läsåret är strukturerade lektionsbesök som skall genomföras under läsåret.

Rektorns sammanfattning och analys av läsåret
På grund av restriktioner kring Covid19 med fjärrundervisning som ett återkommande inslag i
kombination med restriktionerna har gjort att alla gemensamma större aktiviteter fått läggas på
is har detta läsår varit påfrestande på ett annat sätt än vad vi varit vana vid. Vi var dock väldigt
träﬀsäkra i vår första policy kring undervisning under rådande restriktioner och har samman-
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fattningsvis lyckats mycket bra med undervisning och resultat även detta läsår. Det ska dock påtalas att extra stödinsatser sattes in inom engelska och matematik samt att det även genomfördes en sommarskola (en vecka) i matematik.

Rektorns förslag på utvecklingsområden 2021/2022
Under läsåret 21/22 är det främsta målet att återskapa helheten i vår verksamhet inkluderat de
teambuildande evenemang och aktiviteter vilka har varit en av våra främsta egenskaper som
skola.
Vi behöver även ta ”Formativt lärande” i mål och implementera detta i vår verksamhet på allvar.
I övrigt är vår utmaning att behålla och försöka förbättra de redan goda resultat vi har.
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