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Introduktion 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, doku-

mentera, följa upp, analysera/bedöma utvecklingsbehov och skapa rutiner för kvalitetsarbetet. Kvali-

tetsuppföljningen sker kontinuerligt under läsåret enligt en cyklisk process där både skolstyrelsen, 

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 

datainsamlingarna sker under olika tidpunkter i enlighet med årshjulet. Kvalitetsrapporten utgår bl.a. 

från områden såsom elevantal, elevrörlighet, elever per lärare, antagningspoäng, betygsstatistik, exa-

mensbevis/studiebevis, jämförelsetal inklusive meritpoäng, elevenkät och personalstatistik. 

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 hög-

skoleförberedande nationella utbildningar inom Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och Sam-

hällsvetenskapligt 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. 

 



ASPERO 
IDROTTSGYMNASIUM 

Sid  4 av 15 

Företagsvision och verksamhetsidé 

Vision 

Aspero skapar vinnare 

 

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 

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 förutsätt-

ningar för att eleven ska få ihop helheten. Vi stöttar eleverna i att finna en balans i sin vardag, inte 

bara logistiskt, studiemässigt, idrottsligt utan framför allt 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 själv-

ständighet och ansvar för sin egen inlärning samt till att själva analysera och värdera sin studiefram-

gång. Tydlighet i kunskapskrav samt stöd och handledning är vägar till uppnående av elevens per-

sonliga 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 kunskapsutveckl-

ingen.  
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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 läran-

det. Att själv värdera sina kunskaper och framsteg är en annan faktor i detta, liksom att göra kamrat-

värderingar 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 arbets-

sätt 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 kun-

nande, t.ex. kost, ergonomi, träningskunskap och idrottspsykologi.  

 

Aspero har meriterade och grenspecifikt högt kvalificerade tränare både i idrottsprofilen och i NIU-id-

rotterna. Asperos idrottsutbildning ska hålla kvalitet motsvarande kraven för NIU, nationellt godkänt 

idrottsgymnasium, både inom NIU och idrottsprofilen. Rektor tillsammans med VD beslutar om ansö-

kan om NIU. 

Statistik – elever och personal  

Elever  

Under läsåret 2021/2022 fanns det 246 elever på skolan, en ökning med 9 elever jämfört med föregå-

ende år: 85 elever i årskurs 1, 82 elever i årskurs 2 och 79 elever i år 3, varav 118 pojkar och 128 

flickor fördelade på 6 olika idrotter i 9 klasser.  

För tredje året i rad är antalet flickor fler än pojkarna. Könsfördelningen är i år 48% pojkar och 52% 

flickor. 

 

Klass- och gruppstorlekarna under läsåret 2021/2022 har varit: Årskurs 1: Tre klasser med 28-29 ele-

ver i varje. Årskurs 2: tre klasser med 26-28 elever i varje och årskurs 3: tre klasser med 26-27 elever 

i varje klass.  

 

Elevental 2021/2022 

21/22 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 

Karlskrona 85 82 79 246 
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Elevental 2020/2021 

20/21 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 

Karlskrona 83 79 75 237 

 

 
Könsfördelning elever läsåret 2021/2022 

21/22 Pojkar  Flickor  Totalt 

Karlskrona 48 48 % 52 52 % 100 

 

 
Könsfördelning elever läsåret 2020/2021 

20/21 Pojkar  Flickor  Totalt 

Karlskrona 115 49 % 122 51 % 100 

 

 

Antagningspoäng 
Både medelvärde och lägsta värde ökade för årets årkurs 1 jämfört med förra året. 

 
Antagningsstatistik läsåret 2021/2022 

 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde 

Aspero Ekonomi 288 248 330 

Aspero Samhälle 262 237,5 307,7 

 

 

Antagningsstatistik läsåret 2020/2021 

 

 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde 

Aspero Ekonomi 269 225 333 

Aspero Samhälle 251 175 335 

 

Elevrörlighet 

Under läsåret bytte totalt fem elever från Aspero. Fyra av dessa var elever i åk 1. Två bytte pga av 

felval medan de återstående två flyttade pga klubbyte inom respektive idrott. En elev i åk 2 avbröt sin 

utbildning pga ohälsa. Samtliga platser ersattes med nya elelver. 

Personal  

Vår pedagogiska personal består av såväl legitimerade lärare som tränare, samt ett antal instruktörer 

med elittränarutbildning. Instruktörerna utbildas kontinuerligt av oss i bedömning och betygssättning. 
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För läsåret 2021/2022 gällde följande: 

 
Personal 2021/2022 

 Tjänstestorlek 

Skolledning 1,0 

Pedagogisk personal lärare 12,3 

Pedagogisk personal tränare 2,4 

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 2021/2022 var 16,7 elever per heltidsanställd lärare, vilket inne-

bar en resursökning i förhållande till läsåret tidigare. 

 

Personal läsåret 2020/2021 

 Tjänstestorlek 

Skolledning 1,0 

Pedagogisk personal lärare 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. 
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Kunskaper och betyg 
 
Betygsstatistik läsåret 2021/2022 
 

Karlskrona 2022 alla betyg 

 åk 1  
åk 
2 

 
åk 
3 

 
mod 
spr 

 totalt 
%-an-

del 

A 90 15% 209 27% 173 26% 7 5% 479 21,8% 

B 137 23% 151 19% 109 16% 10 7% 407 18,5% 

C 191 32% 192 25% 152 23% 30 21% 565 25,7% 

D 109 18% 107 14% 90 13% 29 20% 335 15,2% 

E 70 12% 92 12% 148 22% 57 40% 367 16,7% 

F 8 1% 24 3% 3 0% 9 6% 44 2,0% 

 605 100% 775 100% 675 100% 142 100% 2197 1 

 

 
 
Betygsstatistik läsåret 2020/2021 

 

Karlskrona 2021 alla betyg 

 åk 1  åk 2  åk 3  mod spr  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 % 

 
 

 

 

Examensbevis – Studiebevis – resultat  

Skolan har två studieförberedande program i form av ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet. 
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Resultat examensbevis/studiebevis och jämförelsetal uppdelat per program KNA19 

Program Antal elever Examens-be-
vis 

%-sats exa-
men 

Jämförelsetal + meritpoäng 

    Min Medel  Max 

EK 30 30 100% 15.09 18,31 21,77 

SA 49 47 95,9% 9,32 16,60 21,88 

Totalt 79 77 97,5 9,32 17,45 21,88 

 
 
Examensbevis/studiebevis och jämförelsetal uppdelat per program KNA18 

Program Antal elever Examens-be-
vis 

%-sats exa-
men 

Jämförelsetal + meritpoäng 

    Min Medel  Max 

EK 24 23 95,8% 9,5 17,5 20,7 

SA 50 45 90,0% 8,7 16,3 21,4 

Totalt 74 68 92,9% 8,7 16,9 21,4 

 

 

Betygsresultat - analys 

Våra populära utbildningar återspeglar sig i våra resultat. Många studiemotiverade elever söker sig till 

vår skola och årets studenter är ännu ett exempel på en inspirerande årgång. Med 77 av 79 elever 

som slutar med examensbevis (och flera med höga betyg) kan vi vara glada och stolta efter läsåret.  

 

En reflektion utifrån årskurser är att fler elever får F på kurser i åk 1 och åk 2 även om årets ettor har 

klarat det bättre än föregående år. Som nuvarande gymnasiestudier är uppbyggt med olika kurser är 

det komplext att jämföra elevers progression i betyg/måluppfyllelse över tre år, men vi tror att just åk 2 

uppfattas som ett ansträngande år både vad gäller antalet kurser och svårighetsgrad. Från och med 

nästa läsår kommer vi analysera betygsresultaten mer kopplat till nationella resultat (SIRIS) och ge-

nomförda nationella prov. Vi ska också försöka följa upp resultaten utifrån vad eleverna hade för me-

ritvärde från grundskolan. 

 

Ett resultat som dock sticker ut negativt är vår måluppfyllelse vad gäller moderna språk. Lärare har 

signalerat svårigheter i måluppfyllelse och att flera elever har utmaningar i undervisningen. I jämfö-

relse med våra andra Asperoskolor så har vi klart ett sämre resultat. Med tanke på att eleverna för 

övrigt har bra resultat och är studiemotiverade så tänker vi fokusera extra på moderna språk framö-

ver. Vi kommer även genomföra gemensamma diagnoser med alla åk 1 på de tre Asperoskolorna för 

att få en jämförelse att utgå ifrån.  
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Årlig elevenkät 
Varje år genomförs en enkät med läsårets åk 1 och åk 3. Enkäten startar med helhetsomdöme för de 

tre målområdena: Omsorg om individen, kvalificerad utbildning och professionell träning. Därefter föl-

jer ett antal mätområden som behandlar arbetsmiljö, sammanhållning, trygghet och trivsel, likabe-

handling, lokaler och studiemiljö, undervisnings- respektive träningskvalitet och genomförande. 

 

Enkätens svarsalternativ är: Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt samt 

Stämmer dåligt. Ett alternativ benämnt Ingen Uppfattning finns också. För måluppfyllnad läggs de två 

positiva svaren samman. Aspero har valt att ha en målpunkt vid 80 % nöjda/mycket nöjda. 

 
 

Elevenkät 2021/2022 
 

Enkäten genomfördes under mars månad och svarsfrekvensen i årets enkät var 99% för åk 1 och 

99% för åk 3, vilket är ekvivalent med föregående år.  

 
 
 
Sammanfattning åk 1 KNA 2022 

 
 
Sammanfattning åk 3 KNA 2022 
 

 
 

  
 
Sammanfattning för årets åk 3 KNA när de gick i åk 1 2019 
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Sammanfattning av åk 1 2022 alla Asperoskolor 

 
 
 
Sammanfattning av åk 3 2022 alla Asperoskolor 

 
 

 

Eftersom läsåret 20/21 präglades av ett pandemiår med stora delar i distansundervisning är jämförel-

ser med förra läsåret svåra att göra. Vi analyserar därför årets resultat utifrån svaren 2019 (dåva-

rande åk 1) samt med övriga resultat på Asperoskolorna (2022).  

Eleverna i åk 1 visar på en extremt stor nöjdhet med resultat över 90% inom de allra flesta områden. 

En trend som vi kan notera över flera år. Endast ett område får lågt resultat och det är inflytande över 

undervisningen. Även på de andra skolorna ger åk 1 (2022) mycket positiv respons på såväl trivsel 

som undervisning med undantag för just inflytande över undervisningen. Det låga resultatet kring in-

flytande har diskuterats på alla tre skolorna och några förklaringar har nämnts: kurserna i åk 1 är 

många och späckade med ett innehåll som gör att det är ett högt tempo. Studietempot upplevs något 

lugnare i åk 3 av eleverna (se även den samlade bilden för åk 3) och årets åk 3 upplever att de har 

mer inflytande över undervisningen. En annan aspekt är att frågan är formulerad på ett sätt som utgår 

från att eleven ”får bestämma” innehållet i kursen snarare än att vara med och påverka. Detta tar vi 

Helhet Arbetmiljö Lokaler Undervisning Träning

Omsor

g 

individ

Kvalifi

cerad 

utbildni

ng

Profes

sionell 

träning

Samm

anhålln

ing 

elever

Stämni

ng 

person

al elev

Tryggh

et

Själv 

mobba

d

Trivs 

med 

studiev

al

Trivs 

på 

skolan

Trivsel 

utanför 

skolan

Likvär

dig 

bedöm

ning

Bra 

utrustn

ing

Bra 

miljö: 

luft, 

ljud, 

ljus

Studier

o på 

lektion

er

Studier

o 

utanför 

lektion

stid

Grupp

storlek

Lärarn

as 

kunska

per

Pedag

ogiska 

förmåg

a

Inflytan

de

Anpas

sning 

min 

nivå

Hjälp 

och 

stöd

Egen 

studiei

nsats

Tränar

ens 

kunska

per

Pedag

ogisk 

förmåg

a

Anpas

sning 

min 

nivå

Bra 

lokaler

Schem

aläggni

ng
Stämmer mycket 

bra eller stämmer 

ganska bra 94,8% 97,4% 92,9% 92,9% 97,4% 98,1% 1,9% 92,6% 97,0% 95,9% 88,1% 90,3% 82,5% 91,1% 79,9% 95,2% 97,4% 94,8% 48,7% 87,4% 96,3% 83,3% 95,2% 94,4% 90,7% 94,1% 85,5%
Stämmer dåligt eller 

stämmer ganska 

dåligt 3,7% 1,5% 6,7% 5,9% 2,2% 1,1% 95,9% 5,2% 3,0% 4,1% 5,2% 9,3% 14,1% 8,6% 16,4% 3,3% 0,7% 5,2% 45,4% 9,7% 2,6% 15,6% 4,8% 4,5% 7,8% 4,8% 13,8%

Ingen uppfattning 1,5% 1,1% 0,4% 1,1% 0,4% 0,7% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 6,7% 0,4% 3,3% 0,4% 3,7% 1,5% 1,9% 0,0% 5,9% 3,0% 1,1% 1,1% 0,0% 1,1% 1,5% 1,1% 0,7%

Helhet Arbetmiljö Lokaler Undervisning Träning
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Tränar

ens 

kunska

per
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förmåg

a

Anpas

sning 

min 

nivå

Bra 

lokaler

Schem

aläggni

ng

Stämmer mycket 

bra eller stämmer 

ganska bra 87,4% 88,2% 79,8% 84,5% 96,6% 96,6% 3,4% 92,0% 92,9% 96,6% 82,8% 88,2% 66,0% 85,3% 71,0% 93,7% 93,7% 86,6% 70,2% 88,7% 89,9% 82,8% 85,3% 82,4% 80,3% 94,1% 85,3%

Stämmer dåligt eller 

stämmer ganska 

dåligt 9,2% 9,2% 18,5% 15,1% 2,5% 2,9% 96,2% 7,1% 6,7% 2,9% 10,5% 10,9% 33,2% 13,4% 26,1% 5,0% 5,5% 12,2% 27,7% 9,7% 9,2% 15,5% 13,9% 16,8% 17,2% 5,0% 13,0%

Ingen uppfattning 3,4% 2,5% 1,7% 0,4% 0,8% 0,4% 0,4% 0,8% 0,4% 0,4% 6,7% 0,8% 0,8% 1,3% 2,9% 1,3% 0,8% 1,3% 2,1% 1,7% 0,8% 1,7% 0,8% 0,8% 2,5% 0,8% 1,7%
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med oss till nästa års enkät och kommer revidera formuleringen. Samtidigt tar vi allvarligt på kritiken 

och kommer jobba aktivt med bredden i arbetsmetoder och redovisningsformer framöver så att ele-

verna känner att de är delaktiga och kan vara med och påverka.  

 

Vad gäller åk 3 så är det en årgång som är mycket nöjd. Vanligtvis brukar omdömet visa på ett något 

lägre resultat i åk 3 jämfört med åk 1, men årets treor ger fortsatt höga betyg i flera områden. Framför 

allt gällande trivsel och undervisning. Det resultat som sjunkit något är elevernas syn på träningen 

som gått från närmare 100% till någonstans mellan 85-88%. Tyvärr fullföljde inte årets elevråd den 

djupanalys som ålades dem men en analys är att det vikande resultatet till stor del beror på byte av 

instruktör för fotbollseleverna. Precis före enkätens genomförande framkom att eleverna inom fot-

bollsprofilen inte framfört önskvärd feedback om att de tyckte att träningen vissa dagar var för tuff och 

borde periodiseras bättre. Detta antagande stöds även av att det vikande resultatet i enkäten är kon-

centrerat till klasserna 3A och 3B där fotbollseleverna återfinns. 

Studieron generellt sett är hög på lektionerna, men studieron utanför lektionstid får ett sämre resultat. 

Troligtvis är det ett uttryck för den trångboddhet vi har. Utrymmen för att kunna plugga på raster är 

starkt begränsade och framförallt under årstider som inte erbjuder bättre väder att vara ute kan det bli 

trångt om de ytor som finns inne på skolan. Sedan pandemin började har fler elever tagit med sig lun-

chen tillbaka till skolan vilket skapar en del trängsel i lokalerna vid lunchtid. Skolan har under ett antal 

år ökat elevantalet och även antalet klassrum. Dock är arean för biytor densamma och det börjar där-

för bli trångt i dessa utrymmen. Både vid lunchtid och vid andra tillfällen. Diskussion förs med huvud-

man om att öka biytorna genom att hyra ytterligare lokaler 2023. 

Skolan är lokaliserad i gamla, charmiga miljöer, men det finns utmaningar kring temperatur i gamla 

byggnader. Detta återspeglas i elevernas svar där vissa klassrum vid vissa tider på året kan upplevas 

som för kalla eller för varma. 

 

Sammanfattningsvis är vi glada och stolta över att elevernas upplevelse av trivsel, trygghet och 

undervisningens kvalité är så hög. Det speglar också den uppfattning vi själva har och den respons vi 

får spontant av elever och vårdnadshavare. Vi är medvetna om bristerna kring trångboddhet och ele-

vers inflytande över undervisningen vilket vi tar med oss i utvecklingsarbetet under nästa läsår. 

 

Resultat och analys - enkät från Skolinspektionen 

Under mars månad genomfördes skolinspektionens enkät med åk 2. Eftersom flera av frågorna är lik-

nande de som ingår i vår egen Aspeoenkät får vi en jämförelse även mot riket.  

 

Område Aspero 

KNA 

Aspero 

TOT 

SVE 

TOT 

1. Information om utbildningen  6,1 6 6,1 
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2. Stimulans 5,7 5,8 5,8 

3. Stöd 6,1 6,2 6 

4. Kritiskt tänkande 5,8 6 6,1 

5. Bemötande - lärare 7,8 7,9 7,7 

6. Bemötande - elever 8,1 8,2 7,6 

7. Inflytande  5,4 5,2 5,6 

8. Studiero 6,9 6,9 6,4 

9. Trygghet 9,2 9,2 8,7 

10. Förhindra kränkningar 6,8 7,2 6,3 

11. Elevhälsa 6,7 7,1 6,7 

MEDEL 6,8 6,9 6,6 

    

Mer än eller samma som riket    

Även skolinspektionens enkät visar att frågor kopplade till bemötande, trygghet, trivsel och studiero är 

något som våra elever ger oss höga betyg i. I jämförelse med riket är det också det som sticker ut 

mest i positiv bemärkelse. Vad gäller inflytande så är det området som vi är sämst på även i denna 

mätning. Vi ligger dessutom strax under genomsnittet i riket vilket är ytterligare en indikator på att det 

är viktigt att se som ett prioriterat område under nästa år. 

 

Kvalitets- och utvecklingsarbete under läsåret 2021/22 
 

Bakgrund 

Med start läsåret 21/22 anställdes en ny kvalitetschef till Aspero Friskolor. Uppdraget var att re-

formera det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) både vad gäller struktur och innehåll. Dels ur ett 

huvudmannaperspektiv, dels på respektive skolenhet. Arbetet påbörjades under september 

2021.  

 

Process 

Med utgångspunkt från rubrikerna i läroplanens del 2 skapades 6 områden för att kartlägga be-

fintlig verksamhet ur ett ”SKA-perspektiv”. 
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Dessa områden låg till grund för en process ute på skolenheterna där personalen fick diskutera 

och beskriva vad och hur de gjorde för att konkretisera och jobba mot de olika målen som besk-

rivs i läroplanen del 2.  

 

All insamlad data sammanfattades för att sedan behandlas och diskuteras av skolledning och 

huvudman. Det gjordes olika prioriteringar och dialog fördes om hur man skulle gå vidare med att 

samordna arbetet på de olika skolorna för att använda kompetensen som fanns i verksamheten 

samtidigt om man utnyttjade det faktum att alla skolor tillhör samma huvudman. 

 

Under VT-22 fortsatte ett visst kartläggningsarbete på enheterna för att få in fler detaljer kring 

metoder och arbetssätt. Samtidigt har en del material i det nya SKA färdigställts och visst imple-

menteringsarbete påbörjats under vårterminen under ledning av kvalitetschef. 

 

 

Områden 

Mest fokus under VT-22, vad gäller konkretisering av det nya SKA, har legat på området ”Kun-

skaper”. Med utgångspunkt från personalens svar och i dialog med skolledning och huvudman 

har Asperos pedagogiska profil tagits fram. Syftet med denna profil och riktlinje är: 

- Sammanfatta några pedagogiska områden som vi tror på och som är definierade i styr-

dokumenten samt befästa i skolforskningen. 

- Skapa ett gemensamt språk och inriktning i vår skolvardag och i vårt utvecklingsarbete. 

- Tydliggöra vår undervisning för elever, vårdnadshavare, i marknadsföringen samt vid re-

krytering och introduktion av ny personal. 

 

Asperos pedagogiska profil: 

 

• Engagerad personal med relationellt ledarskap skapar trygghet och motivation för elevers 

lärande 
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• Undervisningen utgår ifrån en holistisk kunskapssyn med omvärldsanknytning och entre-

prenöriell nyfikenhet  

• Formativt arbetssätt präglar undervisningen i såväl planering som i genomförande och 

vid bedömning 

• Undervisningen är varierad och differentierad med tydlig strategi för extra anpassning 

• Eleverna tränas i att bli medvetna om och ta ansvar för sitt eget lärande 

 

För att nämna några av insatserna som gjorts har en checklista för extra anpassningar och diffe-

rentierad undervisning tagits fram och implementeringsarbete påbörjats. Det har arrangerats 

workshop i syfte att kartlägga lärarnas kompetens och synpunkter kring studieteknik och elevers 

lärande som ska leda fram till ett material där elever utbildas och tränas i studieteknik och ökad 

förståelse för sitt eget lärande.  

 

I andra områden (med hänvisning till de sex områden i texten ovan) har vi jobbat med nya rutiner 

för elevhälsoarbetet, elevers psykiska hälsa (information och utvärdering av elevers upplevelse 

av prestationsångest), samt reviderat Asperos vision och värdegrund. 

 

 

Inför läsåret 22/23 

I samband med läsårstarten 22/23 kommer strukturen och arbetet med SKA att fortsätta. En ge-

mensam Kick off i augusti med alla skolorna inleder detta arbete. En lokal utvecklingsplan kom-

mer skrivas för varje skolenhet där vissa mål är gemensamma och prioriterade från huvudman-

nen.  

 

 

Rektorns sammanfattning och analys av läsåret  
 

Resultaten från gjorda utvärderingar är över lag höga till mycket höga. Men jämför man resultatet 

mellan gjorda utvärderingar från tidigare år så har tyvärr skolan en svagt vikande trend både 

jämfört med tidigare år samt de andra skolorna på Aspero. Pandemin och ökade resultat i fram-

förallt Aspero Gbg påverkar ju jämförelsen. Men den övergripande utmaningen kommande läsår 

är att vända den svagt vikande trenden genom ett väl genomtänkt utvecklingsarbete lå 2022/23. 
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