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Gymnasiesärskolans kvalitetsredovisning för
läsåret 2019-2020
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden tar del av kvalitetsredovisning för Norrtälje gymnasiesärskola
2019-2020
2. Utbildningsnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till
utvecklingsområden 2020-2021

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Redovisningen ger en lägesbedömning över hur Norrtälje gymnasiesärskola föregående
läsår uppfyllt de nationella kraven. Här ingår analyser av utbildningens resultat men även
dess förutsättningar
Utvecklingsområden

Bedömning och betyg
Kompetenssatsning i formativ bedömning för all personal och framtagande av
elevanpassade betygsmatrisser.
Elevhälsan
Tydliggöra struktur och skapa en överenskommelse mellan skolans EHT och centrala
Elevhälsan, för samverkan med centrala elevhälsan.
Utbildningsval-arbete och samhällsliv
Skapa fler APL platser, även i kommunala verksamheter. Utveckla samarbetet med
arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter.
Kunskap
Arbeta med digital kompetensutveckling för delar av personalen. Exempelvis när det gäller
Unikum.
Rektors ansvar
Tydliggöra och följa upp arbetet mot de nationella målen.

Ärendet
Beskrivning

Syftet med redovisningen.
Varje huvudman ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel1.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen för
gymnasiesärskolans verksamheter. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och rektor och/eller
huvudmannen ska se till att uppkomna brister rättas till.2 All personal ska delta i
kvalitetsarbetet. Redovisningen ger en lägesbedömning över hur Norrtälje gymnasiesärskola
föregående läsår uppfyllt de nationella kraven. Här ingår analyser av utbildningens resultat
men även dess förutsättningar. Den innehåller också skolans utmaningar och
utvecklingsbehov.
Skolans utvecklingsområden utifrån de uppsatta målen avslutar rapporten. Utifrån de brister
och utmaningar som framkommer när resultaten analyseras förväntas enheterna och/eller
huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder. Redovisningen ska ligga till grund för
utbildningsnämndens fortsatta arbete med att skap förutsättningar så att varje enskild elev
får en likvärdig utbildning utifrån de nationellt satta kraven. Norrtälje kommun följer
Skolverkets allmänna råd gällande systematiskt kvalitetsarbete3 .
Lagkrav

Skollagen (2010:800) kapitel 4.
Skollagen (2010:800) kap.4 5-7§§
Skollagen (2010:800) kap.4 3§
Koppling till gällande styrdokument

Läroplan, Gysär 13, gymnasiesärskolan
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt

Förvaltningens analys och slutsatser
Norrtälje Gymnasiesärskola är en egen skolenhet vars utbildningar till största delen sker i
samma skolbyggnad som kommunens gymnasieskola, Rodengymnasiet. Medan
Programmet för Skog, Mark och Djur är lokaliserat till Rimbo.
Elever inom gymnasiesärskolan har en särskild utmaning med att få APL-platser(arbetsplats
förlagt lärande). Under detta år, och i synnerhet under våren, har det varit betydande
problem. Från hösten startar skolan ett nytt program, Hotell och restaurang, vilket borde
öppna upp för flera APL-platser. Arbetet med APL och kontakterna med arbetsmarknaden är
något som enheten behöver fokusera på.
Under våren fortsatte Norrtälje Gymnasiesärskola att bedriva närundervisning. Coronapandemin innebar särskilda utmaningar med behov av fler sjukvikarier än vanligt(då det
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krävs en särskild erfarenhet med att undervisa denna elevgrupp). Situationen har naturligtvis
belastat arbetslagen, i synnerhet arbetslag med få antal medarbetare vilket också har varit
en utmaning för rektor. Norrtälje gymnasiesärskola har dock kunnat bedriva den
undervisningen. De elever som har varit hemma på grund av pandemin har fått undervisning
på distans.
Norrtälje gymnasiesärskola har under året stärkt arbete med studie- och yrkesvägledning.
Samarbetet och samverkan med Rodengymnasiet och arbetsförmedling har på grund av
Corona inte skett i planerad utsträckning. Vilket är något som kommer att vara i fokus för
läsåret 2020/2021

Tidplaner
Ärendet behandlas utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 och vid
utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-14.
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