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Beskrivning av Göranssonska Skolan 
Som ett resultat av samarbetet mellan Sandvik AB och Sandvikens kommun startade Göranssonska 

Skolan hösten 2002. Göranssonska Skolan drivs som ett bolag (Sandvik Utbildnings AB) och ägs av 

Sandvik AB och av Sandvikens kommun där Sandvik är huvudägare. Gymnasieutbildningen startade 

hösten 2002. I Sandvik Utbildnings AB ingår två verksamheter, gymnasieutbildning samt 

uppdragsutbildning i form av fortbildning till Sandviks personal.  

Göranssonska Skolan erbjuder det Industritekniska programmet med inriktning produkt- och 

maskinteknik. Samtliga elever ges grundläggande behörighet till högskolan, 2800 poäng. Genom 

valfriheten inom programmet kan eleven även skaffa sig den särskilda behörigheten som krävs för 

teknisk utbildning på universitet och högskolor, sammanlagt 3400 poäng.  

Under åk 1 skapas en grundläggande förståelse för produktion, tillverkningsteknik och 

automationsteknik. Dessutom fokuserar vi på att ge eleverna bra grunder i matematik, svenska och 

engelska.  

Under åk 2 får eleverna en fördjupad kunskap om produktion och kunskaper om stödjande funktioner 

till produktionen, t.ex. underhåll, kvalitet, företagsekonomi. Till åk 2 och åk 3 väljer eleverna 

yrkesutgång mot antingen produktionsteknik eller automationsteknik. Inom båda yrkesutgångarna har 

eleven möjlighet att välja kurser för att få särskild behörighet till högre tekniska studier på högskola 

eller universitet. Båda utgångarna ger grundläggande högskolebehörighet. Vår utbildning ger även goda 

förutsättningar att gå direkt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning. Produktionstekniker, 

automationstekniker, underhållstekniker, produktionsledare och operatör är möjliga yrken.  

Arbetssätt  

Arbetet på skolan sker i form av ämnesintegrerade projekt. På så sätt skapas en helhet i undervisningen 

och varje enskilt ämne får betydelse. All undervisning leds av lärare och handledare. Alla medarbetare 

på skolan har semestertjänst och jobbar 40 timmar i veckan. Både elever och personal har tillgång till 

en egen arbetsplats med en bärbar dator.  

Utbildningen ska ha en stark förankring i arbetslivet. Delar av vissa kurser som eleven läser på skolan 

bedrivs som arbetsplatsförlagd utbildning, APL, inom Sandvik AB. Under de 17 veckor som eleven totalt 

har APL under sin gymnasieutbildning får eleven möjlighet att omsätta teori till praktik, skapa förståelse 

för och träna färdigheter - allt med stöd av utbildade handledare på arbetsplatserna. Den ger också 

eleven en insikt i hur en arbetsplats fungerar. Under utbildningens sista år erbjuds eleverna att göra sin 

APL utomlands på någon av Sandviks siter.  

Skolans organisation  

Skolan leds ytterst av en styrelse bestående av representanter från Sandvikens kommun och Sandvik 

AB. Under styrelsen finns en ledningsgrupp bestående av VD samt chefer för verksamheterna 

gymnasieskola och uppdragsutbildning. Dessutom sitter biträdande rektor, representant för 

administrationen och en controller med i ledningsgruppen. Ledningsgruppen har övergripande ansvar 

över hela utbildningsbolaget.  

På skolan finns en rektor och en biträdande rektor. Biträdande rektor ansvarar för elevvårdsarbetet och 

pedagogisk utveckling. Rektor har övergripande ansvar och ansvar vad gäller ekonomi, personal, 

arbetsmiljö, marknadsföring och externa kontakter.  

Gymnasieskolans lärare är indelade i tre arbetslag med ansvar för var sin årskurs. Den administrativa 

personalen bildar en arbetsgrupp. I varje arbetslag finns ombud som är en länk mellan rektor, biträdande 

rektor och övriga i arbetslagen. Denna grupp, koordinatorgruppen, träffas varje vecka. Vidare är lärarna 

också organiserade i institutioner utifrån ämnestillhörighet. Institutionerna ansvarar för ekonomi, inköp, 

kursplanering samt ämnets utveckling. 
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Styrelse och ledning 
 

Namn        Företag/Organisation    

  

Annika Roos       Sandvik AB  
Sandvik Utbildnings AB:s styrelseordförande  

 

Jonas Gustavsson      Sandvik AB  
Ledamot  

 

Anna-Karin Genschou      Sandvik AB  
Suppleant 

 

Fredrik Alsenlid       Sandvik AB 
       Suppleant  
 

Helena Axelsson     Sandvik AB 
       Ledamot 
 

Camilla Engbrink     Sandvik AB 
       Ledamot 

 

Peter Kärnström      Sandvikens kommun  
Ledamot  

 

Ann-Katrin Sundelius      Sandvikens kommun  
Ledamot  

 

Nils Erik Wallman       Sandvikens kommuns externa representant  

 

Ersättare i styrelsen Sandvik Utbildnings AB  

Monica Lundström      Sandvikens kommun  

Tomas Kärnström      IF Metall  

 

Personalrepresentanter  

Masoud Namazi      Sveriges Ingenjörer  

Per Hedman       Unionen  

 

Ledning  

Anu Lindahl       Sandvik Utbildnings AB, VD  

Sara Stengård       Sandvik Utbildnings AB, rektor 

Erik Ljungberg      Sandvik Utbildnings AB, chef uppdragsutbildn. 
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Året som gått 
Skolan har glädjande haft fortsatt högt söktryck. Antalet förstahandssökande till läsåret 2017/2018 var 

82 stycken till våra 66 platser. Många marknadsföringsinsatser sker inför gymnasievalet, vilket vi tror 

har stor betydelse för våra ansökningssiffror. Exempel på viktiga insatser är öppet hus och skolbesök.  

Under året har nya direktiv kommit gällande digitalisering i skolan. Som ett ledande tekniskt gymnasium 

vill vi på Göranssonska skolan ligga i framkant gällande detta. För att säkerställa att vi följer de nya 

direktiven samt har en plan framåt har två förstelärartjänster skapats inom detta område. Under 

uppstarten av kommande år ska deras arbete presenteras.  

Skolan har under året haft ett antal arbetsgrupper, vilka kontinuerligt arbetar med utvalda fokusområden 

i syfte att utveckla skolan och har en betydande roll för kvalitetsarbetet. Dessa har varit marknadsföring, 

GY11, projekt, IT, matris och likabehandling. Gruppernas arbete redovisas i rapporten.   

Efter GY11-gruppens utvärdering av skolans kursupplägg gjordes en del förändringar inför läsåret 

2017/2018, det innebar bl.a. att kursen mekatronik läggs till i åk 1. För att möjliggöra ämnesintegration 

mellan de olika samhällsvetenskapliga ämnena ligger både samhällskunskap, religion och historia nu i 

åk 3. Under året har ett lyckat ämnesövergripande arbete utvecklats. Lärarna samarbetar kring 

uppgifter, lektionsupplägg och bedömning, och de uppgifter eleverna gör griper över flera kurser. 

Utvärdering visar att detta gynnar eleverna kunskapsmässigt. 

Temaområdet kring FN:s 17 globala hållbarhetsmål som startade till läsåret 2016/2017 har fortsatt under 

året. Eleverna har arbetat med området inom de flesta av skolans kurser och ett stort projekt med 

rubriken ”Ett hållbarare GS” har genomförts i åk 1. Projektet pågick under hela höstterminen med ett 

avslutande presentationsmingel i samband med julavslutningen. Ett annat exempel på arbete inom 

temat är att eleverna i åk 3 i samband med sin utlands-APL hade med sig specifika uppgifter om 

hållbarhet. I och med det ökade arbetet med de globala målen ansökte skolan under året om Skolverkets 

utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”, vilken vi glädjande tog emot under våren.  

 

Skolans hemsida har uppdaterats och arbetet med sociala medier har utvecklats under året. Antalet 

uppdateringar och följare har ökat avsevärt.  

 

För första gången har SM i CAD-konstruktion genomförts i Sverige. Göranssonska skolan fick chansen 

att ha en representant med i tävlingen och valde att skicka Ida Lönn från åk 3. Ida gjorde en fantastisk 

insats och tog hem en tredjeplats i tävlingen.   

 

Under läsåret har Göranssonska skolan haft regelbunden tillsyn av Skolinspektionen. Med anledning av 

att det inte fanns några anmälningar eller andra grunder till oro gjordes en bastillsyn. Besöket 

genomfördes den 13 december 2017. Den 5 mars beslutades att skolan uppfyller alla krav och tillsynen 

avslutades utan anmärkningar.  
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Nyckeltal 2017/2018 

 

Elevantal  

Det totala antalet elever på Göranssonska Skolan är våren 2018 185 elever. 63 elever är flickor och 122 

elever är pojkar. Den totala procentuella fördelningen mellan pojkar och flickor på Göranssonska Skolan 

är 34 procent flickor och 66 procent pojkar. Målet är att fördelningen ska vara 50% av varje kön. 

Årskurs Antal flickor Andel flickor Antal pojkar Andel pojkar Totalt 
Andel flickor på 
Industritekniska 
programmet i riket 

Åk1 GS2017 26 40% 39 60% 65 12% 

Åk2 GS2016 19 30% 44 70% 63 12% 

Åk3 GS2015 18 32% 39 68% 57 11% 

Totalt antal 63 34% 122 66% 185  

 

Jämfört med övriga industritekniska skolor i landet är andelen flickor mycket hög.  

Sökande  

Antalet förstahandssökande elever till Göranssonska Skolan för åren 2015, 2016 och 2017 presenteras 

i nedanstående tabell. Målet är att 76 stycken elever ska söka till Göranssonska skolan i första hand, 

alltså tio elever utöver de 66 som blir antagna. 

Sökande Antal flickor Andel flickor Antal pojkar Andel pojkar Totalt 
Andel flickor sökande till 
Industritekniska 
programmet i riket 

Åk1 GS2017 30 37% 52 63% 82 12% 

Åk2 GS2016 22 24% 69 76% 91 11% 

Åk3 GS2015 17 29% 42 71% 59 10% 

 

 

Elevernas hemkommuner 

Göranssonska Skolan har elever som i dagsläget är skrivna i totalt åtta kommuner, varav antalet elever 

från Sandviken och dess kranskommuner presenteras nedan.  

Hemkommuner Hofors Gävle Ockelbo Sandviken Övriga Totalt 

Åk1 GS2017 5 13 1 42 4 65 

Åk2 GS2016 3 6 1 50 3 63 

Åk3 GS2015 4 8 4 39 2 57 

Totalt       185 
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Resultat och analys 

Analys av förändringar i elevantal, fördelning av flickor och pojkar, elevernas hemkommuner och antal 

förstahandssökande elever till skolan, görs av skolans marknadsföringsgrupp i samband med att årets 

marknadsföringsinsatser utvärderas.  

 

 
Jämförelsetal examensbevis/studiebevis 

Nedanstående tabell visar elevernas genomsnittliga jämförelsetal i examensbevis/studiebevis. Av 

eleverna antagna ht-14 erhöll alla elever en yrkesexamen.  

 

Elever 

Genomsnitt  
examensbevis/ 
studiebevis GS 

Genomsnitt 
Examensbevis/studiebevis 
Industritekniska 
programmet i riket 

Grundläggande 
behörighet GS 

Grundläggande 
behörighet 
Industritekniska 
programmet i 
riket 

GS2015 15,45 13,4 (2017) 98% 36% (2017) 

GS2014 15,9 13,4 100% 34,6% 

GS2013 14,7 13,3 93,7% 31,9% 

 

Resultat och analys 

Resultatet för GS2015 är något lägre än GS2014. Går man tillbaka och tittar på antagningssiffror för de 

båda årskullarna känns resultaten för GS2015 dock mycket goda då antagningspoängen för att komma 

in på skolan var betydligt lägre det året. I jämförelse med riket är genomsnittspoängen för GS-eleverna 

fortsatt mycket höga och den stora andelen elever med grundläggande behörighet efter avslutad 

utbildning anmärkningsvärd.  
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Elevhälsa 
 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

Utöver det fortlöpande arbetet i elevhälsoteamet har vi under läsåret: 

• Under läsåret som gått har vårt EHT-team fått nya medlemmar. Ny biträdande rektor, Maria 

Edring, ny kurator Martin Strömbergsson, ny skolpsykolog Lars Svanholm. Kvar sen 
föregående läsår är skolsköterska Lena Börjegren, specialpedagog Ewa Szamborska och 
skolläkare Alf Kågström. 

• Vidareutvecklat vår dokumentation i PMO 

• Föreläsning för personal om Asperger, av Ewa Szamborska 

• Föreläsning för personal om ledarskap i klassrummet, av Marcus Samuelsson och Martin 

Strömbergsson 

• Föreläsning för elever gällande HBTQ (åk 3), mobbning (åk 1) samt alkohol (åk 2) 

• Föreläsning för elever om ANT (åk 1 och 2) av Martin Strömbergsson i samarbete med 

drogsamordnaren för Gävle kommun Johnny Gustafsson 

• Föreläsning för elever av två av skolans elever som kommit till Sverige som ensamkommande.  

• Ett EHT-möte där skolpsykolog Lars Svanholm deltog. Under mötet analyserade vi vårt nuläge, 

önskat läge samt aktiviteter för att nå det önskade läget. 

• Skolsköterskan och biträdande rektor har haft öppen mottagning för personal varje tisdag 

under hela läsåret.  

• Kurator har genomfört ett självcoachning-program för ett antal elever. 

• Specialpedagog har arbetat enskilt med en elev under läsåret 

 

Elevhälsans Medicinska Insats 2017 - 2018 

Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterska och skolläkare. 

• I dagsläge har alla elever i Åk 1, Åk 2 och Åk 3 EMI-journal i PMO. Syftet med att föra digital 

journal är att trygga en god och säker vård.  Elevhälsans legitimerade personal har skyldighet 

att föra journal vid varje elevkontakt. Skolsköterskan och skolläkaren har ett eget yrkesansvar 

att arbetet utförs med god kvalitet och hög patientsäkerhet och ska medverka och bidra till att 

detta upprätthålls 

• Sandvik Utbildnings AB har anställt en skolsköterska med MLA-ansvar på 30%.  Samarbete med 

Sandvikens Montessoriskola har under läsåret fortsatt 

• Arbetet med att skapa en digital metodbok/metodstöd fortskrider  

• Arbetet med att uppdatera samt skapa nya rutiner inom EMI pågår fortlöpande 

• Elevhälsa – stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål var en 2-dagars konferens i 

Stockholm där skolsköterskan deltog. Ledord i GS elevhälsoarbete är ett salutogent 

förhållningssätt med tvärprofessionella team. Skolnärvaro för eleverna är en klar 

framgångsfaktor                                                       

• Deltagande i Skolsköterskekongressen 2018 

• Elevhälsoteamet har träffats en gång i månaden. EMI har ett aktivt samarbete med övrig 

personal inom elevhälsan (biträdande rektor, kurator, specialpedagog och skolpsykolog) och 

med pedagogerna på skolan 

• Skolläkaren har konsulterats i enskilda elevärenden 4 gånger 

• Alla hälsosamtal i Åk 1, 66 stycken har genomförts enligt det nationella basprogrammet. Fokus 

lades på sömn, trivsel, stress och psykiskt mående och hur individen till stor del kan bestämma 

hur han /hon vill må. Att förstå sambandet mellan livsstil, hälsa och lärande och att kunna ta 

kontroll över den egna hälsan diskuterades. Hälsosamtalen resulterade i ett antal 

uppföljningsbesök (som tex extra syn/hörselkontroll, tillväxtkontroll, ryggkontroll, 

blodtryckskontroll eller samtal) 
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• Skolsköterskan strävar alltid efter samarbete med vårdnadshavarna och eleven, kring elevens 

hälsa utifrån elevens ålder och mognad 

• Alla elever i Åk 1, 66 stycken, har genomgått audiometrikontroll inför APL på Sandvik. 

• 20 elever i Åk 3, har genomgått syn och hörselkontroll samt svarat på en hälsoenkät inför Truck- 

och kranutbildning inom Sandvik 

• 1 elev i Åk 2 har genomgått kontroll inför Truck- och kranutbildning 

• Skolläkare Alf Kågström var bokad en gång under höstterminen och en gång under vårterminen 

för att hålla en föreläsning för eleverna i Åk 1 om hjärnans behov. Tyvärr tvingades han ställa in 

båda tillfällena. Nytt datum bokat i september -18 

• Det har varit Öppen mottagning hos skolsköterskan 1 dag i veckan. Eleverna har då sökt för 

enklare sjukvård, rådgivning och önskat samtalskontakt 

 
 

Studie-och yrkesvägledning 

Under läsåret 2017/2018 har vår studie- och yrkesvägledare bemannat drop-in-mottagningen varannan 

fredag förmiddag.  

 

SYV-information 

Alla klasser har fått SYV-information under läsåret. Med stigande grad har vår SYV anpassat 

informationen efter elevernas årskurs och ålder: 

• Presentation av vår SYV och uppdraget som studievägledare. 

• Information om elevernas individuella studieplan/poängplan (ett levande dokument), kursbetyg, 

vad som krävs för att få ut en yrkesexamen. 

• Vad händer om jag får ett F? Vilka kurser får jag läsa om? Vad innebär att göra en prövning? 

• Information om de val de kommer att ta genom att välja inriktning och individuellt val. 

Uppmuntra eleverna att bolla tankar på enskilda vägledningssamtal. 

• Uppmuntran att ha/börja drömma om ett långsiktigt mål.  

• Informerat om Högskoleprovet vad det innebär etc. 

• Uppmana till att börja ha en strategi om vad man väljer att göra efter studenten. Arbeta? 

Studera? Resa? Viktigheten att börja processen under ÅK 2. 

• Välkomna att boka enskilda samtal med vid hjälp av strategi. Hur? När? Vad? Etc. 

• Informerat om vad som händer i ÅK 3, bl.a. Saco-mässan. 

• Förberedelse inför Saco-mässan. 

• Information om hur söker jag högskola. 

 

 

Enskilda vägledningssamtal 

• Enskilda vägledningssamtal med elever från alla årskurser. 

• Enskilda vägledningssamtal med elev som har anpassad studiegång och studerar hemifrån. 

• Kontakt/information till presumtiva elever. 

• Nätverkande med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen och utanför kommunen. 
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Resultat och analys 

Elevhälsan 

Vi har under året arbetat för att få ihop vårt nya EHT-team. Detta har fungerat bra och vi är nöjda med 

hur långt vi kommit. Vi har fått till ett bra samarbete och hittat naturliga övergångar mellan våra 

professioner. I arbetet med PMO har vi främst utvecklat vårt sätt att föra in våra anteckningar från EHT-

möten. Dessa anteckningar görs nu enbart i PMO vilket känns bra i och med den nya dataskyddslagen. 

Föreläsningarna som vi anordnat har varit bra. Utvärderingarna från de föreläsningar som hållits för 

personalen har fått blandade betyg, där några tycker att de har varit väldigt givande och andra inte 

tycker att det givit något nytt. Elevföreläsningarna har varit positiva och fått bra omdömen.  

 

Självcoaching-programmet som genomförts av kurator har haft gott resultat, och är något vi önskar 

fortsätta med kommande läsår. Vi upplever att det är viktigt att skolsköterskan har tid och får möjlighet 

att ha öppen mottagning de dagar hon är på skolan.  

 

 

Elevenkät 

I elevenkäten uppger eleverna, till övervägande del, att skolsköterska, kurator och SYV finns tillgängliga 

när man behöver stöd av något slag. Eleverna tycker dock att tillgängligheten kan förbättras för alla 

yrkeskategorier i elevhälsan. Eleverna i åk 3 upplever i större utsträckning, än de andra årskurserna, att 

SYV inte finns tillgänglig när de behöver stöd.  

För studie- och yrkesvägledaren gäller att det är eleverna i åk3 som har haft mest kontakt med henne 

och det är även i de klasserna som flest elever anser att tillgängligheten är god. Detta kan förklaras med 

att det är avgångsklasserna som mest intensivt har arbetat med frågor som rör framtid, studier och 

yrkesval nu under vårterminen. 

Vad gäller trivsel uppger 141 elever av de 152 som svarat på frågan elever av att de trivs på skolan. Vi 

önskar att alla elever skulle svara att de trivs, och det ligger i vårt arbete att kartlägga orsakerna till 

varför några elever uppger att de inte trivs på skolan.  

I elevenkäten uppger eleverna, till övervägande del, att man har en rimlig arbetsbelastning. Detta gäller 

för samtliga klasser. Ungefär 1/3 av de elever som svarat på frågan (166st) upplever att de har en för 

hög arbetsbelastning. 

Preppdagar: De elever som går i åk 1 är nöjda med upplägget på våra preppdagar. En del av de elever 

som gick på skolan under den tid vi hade preppvecka vid påsk (nuvarande åk 3), upplever att det var 

ett bättre upplägg då de då hade chansen till att få påsklov om de hade klarat studierna. Åk 1, som inte 

gick på skolan då detta var aktuellt, är nöjda med hur upplägget är idag.  

Förslag från eleverna hur de önskar att vi genomför preppdagarna: 

• En hel prepp-vecka som kan motivera elever till att klara studierna och att på så vi få en hel 

veckas ledigt vid påsklovet.  

• Att möjligheten fanns till att endast vara på en halv preppdag, om man endast har ett ämne att 

arbeta med. Blir för långt att arbeta till exempel matematik en hel dag.  

• Att möjligheten finns att kunna få gå ifrån preppdagen, om man blivit klar med sina uppgifter. 

• De var med tätare mellanrum. Det gör att du inte hinner komma lika mycket efter, du arbetar 

ikapp lite oftare och får då inte lika mycket att arbeta med på preppen. 
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Utvärderingssamtal åk3 

Rektor och biträdande rektor genomförde avslutningssamtal med studenterna i juni. Varje basgrupp 

bjöds in för att reflektera kring ett antal frågor som berörde deras upplevelser om sin studietid på skolan. 

Nedan följer en sammanfattning av tankarna kring och förslagen till utveckling för elevhälsan. 

Något som många av eleverna lyfte fram som en förbättring till kommande läsår, var att informera nya 

elever om hur de olika kurserna påverkar meritpoängen i deras examen, detta gäller speciellt kring 

moderna språk. De upplevde att den information de fått varit knapphändig.  

Många av eleverna uppger att de valt Göranssonska skolan på grund av att de haft någon släkting eller 

bekant som tidigare gått på skolan och att de har ett teknikintresse. Flera elever uppgav att de valde 

mellan Naturvetenskapliga programmet, Tekniska programmet och Göranssonska skolan och att de då 

valt vår skola pga. att den är mindre och kanske mer personlig.  

Något som många av eleverna lyfte fram som något väldigt positivt var dagarna på Laxön i åk 1 samt 

utlands-APL i åk 3. Dessa två saker menar de att de tror att de kommer att komma ihåg under lång tid 

framöver. Eleverna har olika planer på vad de ska göra efter studenten. Många av dem kommer att 

arbeta på Sandvik genom att de fått en 6-månadersanställning. Därefter menar övervägande delen av 

eleverna att de eventuellt ska resa och sedan studera vidare.  

 

Närvarouppföljning 

Närvaron på skolan är överlag god. Närvaron på samtliga lektioner ska rapporteras i School Soft, och ett 

nära samarbete finns mellan biträdande rektor och mentorer, för att kunna följa upp eventuell frånvaro. 

Den oanmälda frånvaron under detta läsår uppgår till 0,7% för skolans samtliga elever under läsåret 

2017/2018. Elever som vi ansett ha en hög eller ökad frånvaro har haft samtal med mentor eller 

biträdande rektor. Under samtalen har vi pratat om orsaker till frånvaro och även om vår oro över att 

eleven inte varit i skolan.  

 

Utveckling och mål 

Elevhälsan 

Vi är nöjda med vårt läsår tillsammans som grupp. Gruppen har fått tre nya medlemmar och vårt fokus 

har varit att få teamet att hitta arbetsformer där våra kompetenser utnyttjas till fullo. Positivt har varit 

att biträdande rektor funnits på plats i vardagen och har på så vis kunnat samordna våra insatser. 

Gruppen känner stort förtroende för varandra och vi har en god dialog. 

Till hösten är ett Elevhälsoteamsmöte inplanerat var fjärde alternativt var tredje vecka. Vid ett av dessa 

tillfällen planerar vi att även skolläkare och skolpsykolog ska kunna medverka. En föreläsning är inbokad 

till åk 1, med vår skolläkare Alf Kågström, som då kommer att prata om hjärnans behov av sömn. Vi 

planerar även att fortsätta ha regelbundna föreläsningar för samtliga årskurser gällande, ANDT, psykisk 

hälsa och vikten av att ha balans i livet.  

Kurator fortsätter, om möjligt (beroende på rättigheter att använda materialet), att arbeta med 

”Självcoachning” med de elever som vi kan se är i behov av det. Skolan är även kontaktad av Lars-Eric 

Uneståhl som vill genomföra ett projekt på skolan som heter SKOLK (Skol- och Livs Kompetens). Syftet 

med projektet är syfte att minska den mentala ohälsan hos barn och ungdomar och att utveckla en 

kombination av bra skol-prestationer och välmående.  

EHT vill fortsätta ha ett nära samarbete med mentorerna och även finnas ute bland eleverna i större 

utsträckning. 
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Vi ser fortsatt behov av att utveckla användandet av PMO då detta ligger i linje med GDPR som ställer 

högre krav på hur vi hanterar personuppgifter.  

 

EMI- Elevhälsans medicinska insats 

Resultaten från hälsosamtalen visar att vi bör fortsätta det hälsofrämjande arbetet med exempelvis 

“livsstilsprojekt” för att ytterligare medvetandegöra för eleverna att de själva kan påverka sitt mående 

genom kunskap om sambandet mellan livsstil, hälsa och lärande. Nästa läsårs hälsosamtal kommer 

extra mycket fokus att läggas på den psykiska hälsan, istället för psykisk ohälsa, för att stärka 

självkänslan hos eleverna. Det största skyddet för elevers hälsa är att gå ut skolan med godkända 

betyg och får att få godkända betyg är skolnärvaro viktig. 

Arbetet med den öppna mottagningen bör fortsätta då skolsköterskan kan bli/vara en viktig stödperson 

för elever med svårigheter och problem. Genom besök på den öppna mottagningen kan eleven 

tillsammans med skolsköterskan reflektera över sin livsstil och hur eleven kan påverka sin hälsa och 

sitt lärande. 

 

Studie- och yrkesvägledning 

För att utveckla SYV-verksamheten på skolan är nedanstående punkter exempel som man diskuterar att 

genomföra framöver.  

• SYV-deltagande på föräldramöten. 

• Samarbete med kurslärare i ett projekt där studie- och yrkesvägledning ingår. Ett möjligt tema 

skulle kunna vara Framtid. 

• Arrangera en yrkesdag för åk 1 och åk 2. 

• Bjuda in olika yrkeskategorier, där olika människor får berätta sin studiegång, val av yrke etc. 

• Inför högskoleprovet både hösten och våren göra en aktivitet med matematiklärare (på 

exempelvis tiden för mattestugan). Det kan vara en möjlighet för elever att komma och träna 

på gamla prov och få hjälp/stöttning hur man metodiskt går till väga. 

 

Närvaro 

EHT fortsätter att ha koll på elevernas närvaro och har nära samarbete med mentorerna gällande detta. 

Vi kan se en ökning i den anmälda frånvaron. För att säkerställa att all anmäld frånvaro är beviljad av 

vårdnadshavare till omyndiga elever, har vi aktiverat en funktion i School Soft som gör att endast 

vårdnadshavare kan anmäla frånvaro. Om en omyndig elev behöver lämna skolan under skoldagen ska 

detta kommuniceras med någon i personalen som då anmäler eleven som frånvarande resten av dagen 

i School Soft. 
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Försteläraruppdrag – ämnessamverkan/progression 
 

Bakgrund  

Uppdraget som förstelärare handlar om helhet, överblick och progression inom vissa områden som 

berör flera ämnen, kurser och lärare. Syftet är att hitta områden som finns med i flera ämnen och där 

skolan kan utveckla arbetet med ämnesintegration. Genom att synliggöra vilka kurser som tar upp ett 

visst moment kan det också säkerställas att det sker en progression. Det kan också leda till en 

samordning av vad eleverna behöver visa och bli bedömda och betygsatta i. Försteläraruppdraget 

avslutades i december 2017. 

 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

I samarbete med arbetslag 1 och de båda projektansvariga lärarna hade höstterminens projekt för 

årskurs 1 SDG som tema. Eleverna fördjupade sig i målen och deras arbete resulterade i en 

minimässa, där de presenterade och demonstrerade hur vi kan nå ett hållbarare GS. Många föräldrar, 

men även representanter från Sandvik, kom och besökte mässan. Utifrån elevernas idéer har skolan 

sedan arbetat vidare med några områden, bl.a. solenergi och avfallshantering.  

Resultat och analys  

De förändringar vi vill genomföra som ett resultat av SDG-arbetet har inte helt kunnat slutföras under 

tiden för förstelärarskapet. Därför kommer arbetet att fortsätta men inte längre som ett projekt utan i 

den ordinarie verksamheten och i de mål som ligger på enskilda medarbetare.  

Vi har förhoppningar att kunna få till en avfallshantering med fler fraktioner. Ett samarbete med 

Sandvik har inletts. 

Utveckling och mål 

Sammanfattningsvis har uppdraget resulterat i tre ämnesövergripande områden har lyfts och fått en 

plats i den ordinarie verksamheten: 

- Källkritik 

- Kommunikation 

- SDG 

Utvecklingen av dessa områden kommer att ske i de olika kurserna och i de olika arbetslagen. 

 

Försteläraruppdrag – digitalisering 
 

Bakgrund 

Utbildningens examensmål och ämnesplaner har från och med läsåret 2018-2019 förändrats avseende 

digital kompetens. Uppdraget som förstelärare handlar om dels om att inventera och beskriva nuläget 

gällande digitalisering i utbildningens ämnen och kurser, dels om att beskriva behov av förändring, 

utveckling och kompetensutveckling som har grund i förändringarna av examensmål och ämnesplaner. 

Uppdraget innefattar också att till viss del föreslå och planera åtgärder som svarar mot dessa behov. 

Uppdraget påbörjades under vårterminen 2018 och slutförs under höstterminen 2018. 
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Sammanfattning av arbetsinsatser under vårterminen 2018 

En inventering av nuläget gällande digitalisering samt en kartläggning av några behov av förändring, 

utveckling och kompetensutveckling har genomförts med hjälp av enkätfrågor och intervjuer samt 

dokumentstudier. 

Resultat och analys 

I flera ämnen och kurser pågår redan omfattande användning av digital teknik. De behov av förändring 

och utveckling som har indikerats stöds i flera fall av åtgärder som i verksamheten redan har påbörjats 

eller planerats. 

Utveckling och mål 

Uppdraget ska under höstterminen 2018 utmynna i en beskrivning av behov av förändring, utveckling 

och kompetensutveckling i verksamheten, en utvecklingsplan för digitalisering och programmering i 

matematik, ett plan för framtida användning av digitala verktyg och ett förslag på framtida upplägg för 

ämnet programmering. 
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Långsiktiga mål 
De långsiktiga målen för SUAB (Sandvik Utbildnings AB), vilket innefattar både gymnasieskolan och 

uppdragsutbildningen, är följande:  

- Vi fungerar som en långsiktig rekryteringsbas för Sandvik och teknikföretag 

i regionen 

- Vi bedriver en modern industriteknisk yrkesutbildning 

- Vi ger möjlighet till särskild behörighet för högre utbildning 

- Vi förser Sandvik och teknikföretag i regionen med vidareutbildning inom 
valda teknikområden 

- Vi vidareutvecklar gymnasie- och uppdragsutbildningarna för att matcha 

Sandviks och de regionala teknikföretagens framtida kompetensbehov 

- Vi strävar efter ökad mångfald 

- Vi lockar fler att välja tekniska yrken 

- Vi bedriver all vår verksamhet utifrån Förenta Nationernas ”Sustainable 
Development Goals 2030”  

 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

Under de långsiktiga målen finns mål för året 2018. Där återfinns mål och aktiviteter för både 
gymnasieskolan och uppdragsutbildningen. Målen för gymnasieskolan presenteras nedan, tillsammans 

med aktiviteter som görs i samband med målen.  

Mål 1: 

- Förbättra kvalitén på gymnasieutbildningen: Öka ämnesintegration, 

utveckla projekt, kompetensutveckla personal, omvärldsbevakning 

Pedagogerna har ämnesintegration i sina personliga mål och sett över skolan som helhet har 

integrationen ökat de senaste åren. Ett stort projekt som påbörjats är integration mellan 

samhällskunskap, religion och svenska i åk 3, framöver planeras även historia finnas med i det blocket. 

I övrigt har mindre projekt skett, som t.ex. ett under temat energi mellan fysik och ellära.  

Projektet ”Ett hållbarare GS” i åk 1 genomfördes under året med ett mycket gott resultat.  

Personalen har egna kompetensutvecklingsplaner och i dagsläget genomgår två pedagoger VAL, 

Vidareutveckling Av Lärare, för att bli behöriga yrkeslärare. En annan genomgår KPU, Kompletterande 

Pedagogisk Utbildning, för att bli behörig språklärare. Vi har även representation på en 

ledarskapsutbildning för lärare på Högskolan Dalarna. Därutöver sker en hel del kompetensutveckling 

internt via företaget.  

För att få en bild av tekniska yrken och andra skolor sker hela tiden olika former av omvärldsbevakning. 

Exempelvis ska all personal regelbundet göra besök på Sandvik, skolans ägarföretag. Genom 

Teknikcollege samt nätverket FRIND sker en hel del omvärldsbevakning. Varje år genomförs en resa där 

elever och delar ur personalen besöker en Sandvik-fabrik någonstans i Europa. I år gick resan till 

Österrike. Under året har även personal från verkstadsinstitutionen besökt Elmiamässan.  

Mål 2: 

- Förbättra elevernas självledarskap och ansvarstagande: Utbildning av 
lärare i GL, utveckling av preppdagar, matrisarbete, införande av 
studieplaneringstavlor 

Under läsåret har 5 lärare gått Sandviks ledarskapsutbildning GL.  

Preppdagarna har fortsatt att utvecklats och under året har 5 heldagar genomförts.  
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Genom matrisgruppens arbete har det arbetet utvecklats.  

Biträdande rektor har fört en dialog med elevrådet gällande studieplaneringstavlor. Med anledning av 
platsbrist i arbetsrummen har arbetet fastnat och behöver tas upp på nytt nästa läsår.  

Mål 3: 

- Öka intresset för det industritekniska programmet: Riktade insatser för att 
locka in fler på teknikutbildning. Långsiktiga målet är 50% tjejer, åk8 

besök, marknadsföring och digital närvaro 

Under marknadsföringsgruppens redovisning kan man läsa om årets insatser samt resultat.  

Mål 4: 

- Öka kvalitén på APL-platser i Sverige och utomlands: Fortsatt 
systematisera utvärdering. Förbättringar på APL-kurser samt 
arbetsinnehållet. Bättre kommunikation med Sandvik samt riskanalys.  

APL-ansvarig gör regelbundna utvärderingar med elever, APL-platser och arbetslag i samband med 
varje APL-period. 

APL-kurserna har setts över och innehållet utvecklats, men fortsatt arbete behövs.  

Mål 5:  

- Attraktiv arbetsplats för både elever och personal: Systematisk mätning av 
elevnöjdhet. Fortsatt dialog och mätning kring värdeorden. Översyn av 
automationslokaler och skolentré 

Elevenkäten har ändrats och kortats ner. Avtal är skrivet för att utveckla utvärderingsverktygen på 
skolan.  

Dialog och mätning av värdeorden är genomförd, en första av tre träffar med utomstående aktör, 
Värdeskaparna, är genomförd.  

Översynen av automationslokaler och skolentré är påbörjad. Situationen är komplex och skolledningen 
anser det svårt att komma vidare. Nästa steg är att tillsammans med arkitekt se över möjligheter med 
de befintliga lokalerna.  

Mål 6:  

- Bidra till hållbar tillverkningsindustri: Utveckling av åk1 och åk2 projekt 
med SDG koppling. Genomföra miljöcertifiering enligt skolverkets 
regelverk. Installera en miljöstation med ökad källsortering under 2018. 

Projektet ”Ett hållbarare GS” i åk 1 genomfördes med mycket goda resultat och visade en klar 
hållbarhetskoppling. I UF-arbetet i åk 2 återstår ett större fokus på hållbarhet i projektet.  

Miljöcertifieringen är genomförd och Göranssonska skolan är tilldelad Skolverkets utmärkelse ”Skola 
för hållbar utveckling”.  

Källsorteringen har ökat under 2018 tack vare utplacerade pantstationer. Arbetet med detta behöver 
dock fortsätta.  

Mål 7: 

- Bidra till ökad mångfald och integration: Nyttja frikvotsplatser. Erbjuda 
praktik till utlandsfödda i samarbete med arbetsförmedling. Locka in fler på 

teknikutbildning 

Skolan nyttjade vid antagningen 2017 en av de två möjliga frikvotsplatserna.  

Skolan har haft en utlandsfödd anställd via arbetsförmedlingen under läsåret.  

Inget specifikt arbete har gjorts gällande andelen utlandsfödda till utbildningen.  
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Resultat och analys 

Resultaten av ovanstående mål är i stort mycket goda. Vi uppfyller de flesta av dem väl, men behöver 

fokusera mer på vissa av dem. Gällande ämnesintegration och projekt har stora framsteg gjorts, en 

viktig del som återstår är att få alla engagerade och delaktiga.  

Vi har lyckats väl med att attrahera ungdomar till teknisk utbildning och vi har även en mycket god 

fördelning mellan könen. Något som vi dock inte lyckats så väl med är att locka utlandsfödda till vår 

utbildning.  

Projektet i åk 1 var väl förankrat i FN:s globala mål. I åk 2 och UF-projektet hade hållbarhet ett lägre 

fokus. I arbetet i kurserna med eleverna har vi kommit långt med förankringen av de globala målen. I 

arbetet med oss själva, att tänka hållbarhet i allt vi gör behöver utvecklas ytterligare.  

 

Utveckling och mål 

Inför kommande läsår ska arbetet med den ökade ämnesintegrationen och projekt fortgå. Ett mål är 

att UF-projektet ska ha ett större fokus på hållbarhet.  

Behörighetsutbildningarna för pedagogerna fortsätter och målet är att alla lärare på skolan ska vara 

behöriga.  

Även GL-utbildningarna fortsätter och långsiktigt är målet att all personal på skolan ska ha genomgått 

utbildningen.  

Skolledningen kommer att inventera matrisanvändandet på skolan. Målet är därefter att hitta ett 

gemensamt sätt att arbeta med matriserna, både i vardagen och som stöd vid utvecklingssamtal.  

Arbetet med att hitta ett bra stöd för eleverna gällande studieplanering och planeringstavlor fortsätter i 

elevrådet tillsammans med personalen på skolan.  

Under innevarande läsår påbörjades ett värdegrundsarbete med personalen tillsammans med 

Värdeskaparna. Detta kommer att pågå under kommande läsår med målet att vi ska ha en gemensam 

värdegrund att stå på och ett givande sätt att mäta detta.  

Skolans automationslokaler behöver utvecklas, arbetet med att hitta en lösning tillsammans med 

arkitekt påbörjas under HT 2018.  

Att dyka ner mer i andelen utlandsfödda är ett fokusområde framåt där följande frågor skulle besvaras. 

Hur stor andel utlandsfödda har vi på skolan? Hur har den siffran förändrats den senaste tiden? Hur 

gör vi för att öka den och vad behöver vi förändra i skolans arbetssätt för att anpassa vår utbildning? 
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Arbetsgrupper 
Projekt på Göranssonska Skolan 

Arbetet på skolan sker i form av ämnesintegrerade projekt, vilket innebär att många av de olika 

kurserna ingår i projekten. På så sätt skapas en helhet i undervisningen och varje enskilt ämne får 

betydelse. Projektinriktat arbetssätt på Göranssonska skolan kan innebära att eleverna arbetar i större 

projekt i sina basgrupper, men även i mindre projekt inom enskilda ämnen. Det avgörande för ett 

projekt är att uppgiften är avgränsad med avseende på upplägg, start, slut och mål.  

Utifrån ovanstående definition har följande (större) projekt bedrivits under läsåret:   

 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

• Under hösten 2017 genomfördes SDG-projektet med åk 1, ett projekt baserat på FN:s globala 

mål. Våren 2018 gjordes Fia-spel med elektriska tärningar. Lärarledd projekttid har legat på 

tisdag eftermiddag. 

• Åk 2 har genomfört sitt UF-arbete under hela hösten 2017 samt stora delar av våren 2018. UF 

• Åk 3 har arbetat med sina gymnasiearbeten under vårterminen.  

Fokusområden inom de olika projekten är att öka ämnesintegrationen på skolan. Exempel på detta 

är svenska och naturkunskap (åk 1), entreprenörskap och företagande och produktionskunskap 

(åk2).  

 

Resultat och analys 

Syftet med projekt är att främja ämnesintegrering samt att lära eleverna att arbete i projekt och 

kunna se en helhet. Vårt nya projekt SDG, fungerade väl och vi upplevde att eleverna lärde sig 

mycket. En del i ett framgångsrikt projekt är att ha välfungerande grupper. Därav bör tid läggas på 

gruppövningar som hjälper att eleverna lär känna varandra. Positivt är att åk 1 har använt tiden på 

tisdag eftermiddag till att gemensamt arbeta i sina grupper. 

I UF upplever vi att grupperna är för stora. Åtta elever som ska samarbeta slutar ofta med att inte alla 

är delaktiga. Mindre grupper kan vara att föredra i detta projekt.  

Gymnasiearbetet bedrevs som tidigare i åk 3 och genomfördes under vårterminen. Mycket av den tid 

som ska användas till gymnasiearbetet är icke lärarledd.  

 

Utveckling och mål 

Vi önskar att fler är engagerade i projekten. Ett ökat krav på mentorerna att följa upp projekten kan 

vara nödvändigt, samt att man som mentor arbetar med gruppdynamik för att får fungerande grupper. 

Mindre grupper kan vara att föredra i UF-projektet.   

 
Gy11- översyn 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

Förändringar som genomfördes till läsåret året 17/18: 

- Historia 1a1 kommer att ges i åk 3 fr.o.m. GS17 

- Mekatronik ny kurs i åk 1. 
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- 16-grupper i verkstad åk 1. 

- Ellära läses klart under åk 2 fr.o.m. GS16. 

- Underhåll läses nu parallellt med Matematik3 i åk 2. 

- Materialkunskap ny kurs för åk 2 parallellt med Ma4. 

- En verkstadskurs och en automationskurs har tagits bort fr.o.m. GS17, för att ge plats för 

Mekatronik. 

- Antalet idrottspass per klass har minskats till ett per klass, och varje klass har då 90 minuter 

per vecka. 

 

Resultat och analys 

Intressant att följa upp:  

- utfall i Ellära för åk 2, som har läst kursen utan uppehåll. Ellära har av GS16 lästs under åk 2, 

vilket innebar ett nytt upplägg. Det har inte märkts någon skillnad i antal godkända elever än, 

men det är för tidigt att dra långtgående slutsatser efter bara en årskull. Institutionen kommer 

att utvärdera kursupplägg och genomföra nödvändiga förändringar. 

- utvärdering Mekatronik, hur den ev. påverkat inriktningsvalet. Kursen Mekatronik infördes som 

automationskurs i åk 1 fr.o.m. GS17. I årskullen har 23 elever av 65 valt automation, vilket 

inte är någon större skillnad jämfört med tidigare år. Det är för tidigt att dra för stora växlar 

efter detta enda år. Under nästa läsår (18/19) kommer mekatronikkursen att utvecklas och 

förbättras. Institutionen upplever svårigheter att hitta en optimal kurs på lagom nivå. 

- utfall och utvärdering av 16-grupper i verkstaden. Det har varit för få timmar i verkstaden för 

att kunna få upplägget att fungera. Till läsåret 18/19 kommer hela klassen (33 elever) att ha 

verkstad samtidigt i schemat, men två grupper läser Produktionsutrustning 1 med två lärare 

och två grupper läser Datorstyrd produktion 1 med två lärare. Då behålls fortfarande det 

fördelaktiga upplägget med mindre elevgrupper men verkstadens maskiner utnyttjas på ett 

effektivare sätt. 

 

 

Utveckling och mål 

Nedanstående förändringar är önskade men ej möjliga att genomföra till läsåret 2018/2019. Punkterna 

tas medför utredning och diskussion under kommande läsår.  

- Ge Robotteknik och Programmering för alla elever oavsett inriktning. 

- Öka möjligheten till integrering personalmässigt mellan verkstads- och automationsinstitution. 

- Mål att alla lärare inom verkstads- och automationsinstitutionerna ska kunna rotera och ha alla 

kurser. 

- I framtiden ser vi att inriktningarna slås ihop till en yrkesutgång. 

- Vi ser ett behov av att se över APL-kurserna, framför allt Teknik 1, som vi inte tycker helt 

stämmer med våra behov. 

- Vi behöver ha koll på vad som händer med gymnasie-arbetet 50 p, estetisk kurs 50 p och 

meritpoängens avskaffande, som är förslag som utreds på departementsnivå. 

 

Marknadsföring 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

Under läsåret har en rad olika marknadsföringsinsatser gjorts och de redovisas nedan per termin: 

Höstterminen 2017: 
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• Besök av oss på samtliga grundskolor i Sandviken, ett flertal av friskolorna i Gävle, samt 

högstadieskolan i Ockelbo respektive Hofors 

• Två öppet hus här på skolan, varav en förlades till en lördag   

• Flertalet prova-på-dagar för intresserade elever i åk 8 och 9 

• Reklam på bussar i Gävle samt linje 91 mellan Gävle och Sandviken under oktober 

• Reklamskylt vid Göransson arena under både hösttermin och vårtermin 

• Utskick till samtliga elever i åk 9 i Gävle kommun med informationsblad om skolan samt 

information om öppet hus och prova på-dagar 

• Utskick av affischer till grundskolor i regionen med information om öppet hus och prova på-

dagar 

• Hemsidan har uppdaterats och fräschats upp; lanserades i december 

 

Vårterminen 2018:  

• Öppet hus i januari 

• Göransson cup (inomhusfotbollsturnerning med lag från hela Sverige) med elever från skolan 

som fanns på plats i syfte att marknadsföra skolan 

• Pizzakväll på skolan för alla förstahandssökande med tipspromenad med frågor om skolan 

samt aktiviteter utomhus 

• Framtidsdag i Ockelbo med elever från skolan som marknadsförde sig i monter 

• Arbetsmarknadsdag på Sofiedalsskolan i Valbo 

• Elever från skolans åk 1&2 har deltagit i Coromants event Tech-days 

• Prova-på-dagar för intresserade elever i åk 8 och 9 

• Grundskolebesök av samtliga elever i åk 8 i Sandvikens kommun 

• Vårruset i Gävle då kvinnliga deltagare från skolan bär skolans t-shirt 

 

Övrig marknadsföring: 

Samtliga elever som började åk 1 under hösten 2017 fick en ryggsäck, alternativt väska, med tryck. 

Eleverna i Designkursen tog fram två olika tröjor som såldes till självkostnadspris till såväl personal 

som elever. 

Vi finns även på Instagram och Facebook. Under året har vi haft en rad tidningsannonser och det har 

även skrivits artiklar om skolan och skolans elever i Annonsbladet, Gefle Dagblad samt i 

Gästriketidningen. 

 

Resultat och analys 

• De insatser som gjorts har varit viktiga och bör ligga kvar. Våra öppet hus har varit välbesökta. 

Vi kommer att fortsätta att ha ett Öppet hus på lördagar 

• Bussreklamen har uppmärksammats ordentligt, och bör återkomma nästa år 

• De event som skolan deltar i, såsom idrottscuper m.m. tror vi har betydelse 

• Prova-på-dagarna har varit välbesökta 

• Den största delen av marknadsföringen bör fortsatt ligga under höstterminen eftersom det är då 

som de flesta i åk 9 bestämmer sig för gymnasieprogram 

• De elever som går här och har gått här på skolan är viktiga och värdefulla ambassadörer och vi 

bör fortsätta arbeta aktivt med att eleverna trivs här och att de är nöjda med skolan. Skolans 

goda rykte måste vårdas och även förbättras i den mån det är möjligt  

• Grundskolebesöken i åk 8 har återkommit, och vi får se läsåret 2019/20 vilken effekt det fått  
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Sammantaget är alla dessa insatser och aktiviteter något vi får utvärdera till kommande års 

kvalitetsredovisning. Vi kan dock redan nu konstatera att söktrycket varit positivt till hösten 2018. 

Hemort hos den förstahandssökande: 

Antalet förstahandssökande till Göranssonska skolan till läsåret 2017/2018 var 82 stycken varav de 

flesta elever är hemmahörande i Sandvikens kommun. Av dessa 83 elever kommer 51 (62,6 %) från 

Sandviken, 20 från Gävle (24 %), 6 från Hofors, 2 från Ockelbo, 1 från Falun, 1 från Söderhamn och 1 

från Avesta (d v s 13 % från övriga kommuner). Mest marknadsföring har av naturliga skäl riktats mot 

Sandvikens grundskolelever.  I den mån det varit möjligt har vi gjort besök på skolor i de närliggande 

kommunerna och det kan vara en anledning till att det är drygt 37 % av de förstahandssökande som 

är hemmahörande i en annan kommun.   

 

Fördelning av flickor och pojkar: 

Målet för skolan är att ha 50 % flickor och 50 % pojkar. Idag ligger siffran på 34 % flickor, vilket är 

långt högre än riksgenomsnittet för det industritekniska programmet. 37 % av eleverna som sökte till 

skolan hösten 2017 var flickor. 

Utveckling och mål 

Vi anser att det finns saker att utveckla och förbättra när det gäller marknadsföring: 

• Den nya hemsidan bör vara levande med uppdatering och bilder 

• Aktivt jobba med Instagram och Facebook 

• Bjuda hit yrkes- och studievägledare från olika skolor så de lär känna skolan bättre 

• Ett djupare och utökat samarbete med Sandvik har påbörjats 

 

Matrisgrupp 

Arbetet med matriser på skolan syftar till att ge elever och anhöriga en inblick i hur studierna går, 

samt främja ett formativt synsätt gällande kunskapsutvecklingen. Genom att få resultat rapporterade 

via uppgiftsmatriser samt att kunna se vad en nulägesrapport för eleven i kursmatrisen skapar en 

tydlig bild för samtliga inblandade.  

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

- Lokala matriser 

Delat upp samtliga kursers matriser och integrerat kunskapsmålen för att skapa en större 

förståelse hos elever och lärare av dess innehåll 

- Uppgiftsmatriser 

Informerat och utbildat kollegiet i användandet av uppgiftsmatriser.  

- Utvecklingssamtal 

Skapat en nulägesanalys hur matrisarbetet påverkar elevernas utvecklingssamtal och vad 

undervisande lärare förväntas göra innan och efter dessa samtal. 

 

Resultat och analys 

- Lokala matriser 

Samtliga kurser har nu lokala matriser. Dessa matriser kan komma att uppdateras beroende 

på hur de upplevs av undervisande lärare. 

- Uppgiftsmatriser  

Förhoppningen är att samtliga undervisande lärare i dagsläget ska använda uppgiftsmatriser i 
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det vardagliga arbetet. Gruppens uppfattning är att det krävs tydliga riktlinjer för att kollegiet 

ska ta detta till sig.  

- Utvecklingssamtal 

Nulägesanalysen slutfördes inte på grund av att gruppen pausat. Delar av resultatet påvisar att 

det råder viss osäkerhet kring vad varje undervisande lärare behöver göra inför elevernas 

utvecklingssamtal. 

Utveckling och mål 

- Arbetsgruppen är för tillfället pausad då arbetet med matriser har nått en tillfredsställande nivå 

rent teoretiskt.  

- Förhoppningen är att användandet av lokala matriser samt kursmatriser ska bli obligatoriskt 

för samtliga undervisande lärare. 

- Gällande för och efterarbete till utvecklingssamtalen bör detta arbete fortsätta inom lämplig 

instans. 

 

 

 
 
IT 

Sammanfattning av årets arbetsinsatser 

- Fortsatt arbete med driftsäkerhet 

- Fortsatt arbete med att planera och strukturera sharepoint/common (gemensamt filutrymme) 

- Fortsatt arbete med att få den bästa användningen av Office365 

- Gruppen skall fastställa nästa datormodell, samma som nu Lenovo Yoga eller surface pro. 

Behov behöver kartläggas löpande för att få den mest pedagogiska lösningen 

- Säkerställa att WIFI-accesspunkter fungerar då driftsäkerheten med dessa måste fungera 

bättre. 

 

Resultat och analys 

Systemet driftsäkerhet om vi fråntar WIFI-accesspunkter fungerar gott. Vi som organisation har 

återkommande driftmöten med Atea för att gå igenom uppkomna problem. 

Vi arbetar med lösningar som har med Office365 och utvärderar dessa löpande, bla OneNote for 

Classroom, Teams for Classroom, Forms mm. Vi kommer stegvis framåt då vi vill gärna testa att 

lösningarna är helt fungerande för uppgiften. 

Datormodeller är en ständig trendspaning då nya tekniska lösningar framkommer ständigt och behöver 

utvärderas för att passa den pedagogiska nyttan för elever och lärare. Årets modell kommer att 

bestämmas under senvåren. Utvärdering av årets modell är påbörjad. 

 

Utveckling och mål 

- Säkerställa att den löpande driften fungerar  

- Utforska och utveckla pedagogiska verktyg både hårdvara och mjukvara. 

- Utveckla användarnas förmåga att använda gemensamma och enhetliga verktyg 
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Året som kommer 
Ansökningssiffrorna till Göranssonska skolan har varit stabilt höga under en period och vi ser även en 

god sökbild till kommande läsår 2018/2019. Tidigare sågs en tendens att siffrorna var ojämna mellan 

åren, vilket glädjande nog inte varit fallet de senaste tre åren. Detta tyder på att de 

marknadsföringsinsatser som görs är lyckade och därmed något som kommer att fortgå. Tätare 

kontakter med grundskolorna på olika nivåer är något vi vill stärka och som är under utveckling.  Vi ser 

även mer information till medarbetare på Sandvik som en viktig del i marknadsföringsarbetet.  

En fördjupad kontakt med Sandvik på alla nivåer är ett arbete som ständigt behövs för att utveckla 

skolan, våra medarbetare samt vår APL. Vi ser fortsatt positiva tendenser till ökat intresse för skolan 

från personal på Sandvik och programrådet har kommit igång på ett positivt sätt.  

Skolans kursutbud är något som vi ständigt ser över, detta för att säkerställa att vi ger våra elever den 

grund de behöver för kommande yrkesliv/studier. Liksom ovanstående är samarbetet med Sandvik en 

viktig del i detta. Inför kommande år är kursen Teknik 1 ämne för diskussion huruvida den ska vara kvar 

på skolan eller bytas ut.  

Arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål har pågått sedan 2016 och kommer att fortsätta utvecklas 

under nästa läsår. Målet är att SDG-integrationen (Sustainable Development Goals) ska öka och 

genomsyra skolans samtliga kurser. Projektet ”Ett hållbarare GS” i åk 1 kommer att genomföras liksom 

förra läsåret. För att utveckla arbetet ytterligare kommer hållbarhet att vara en större del av UF-projektet 

i åk 2.  

Arbetsgrupperna på skolan är under ständig utveckling och till det kommande läsåret planeras IT, 

marknadsföring och GY11 att fortsätta. Arbetet med matriserna kommer att fortsätta, i första skedet 

genom skolledningen, som kommer att genomföra en inventering och därefter ge direktiv för det 

fortsatta användandet. Möjligen kommer matrisgruppen att återskapas i samband med fortsatt arbete 

och implementering. Projektgruppen kommer till att börja med att pausas och möjligen återskapas i ett 

senare skede av läsåret. Projektgruppen nämner i sin redovisning att mentorskapet och arbete med 

gruppdynamik är en viktig del i projektarbete som behöver stärkas. Ett pilotprojekt påbörjas till det nya 

läsåret i åk 3, där man kommer att arbeta mer tydligt med mentorskapet och dess roller gällande elevers 

personliga samt gruppernas utveckling. I samband med det kommer en ny arbetsgrupp att skapas, med 

fokus på det framtida mentorsarbetet på skolan.  

GY11-gruppen nämner några punkter att arbeta vidare med, bl.a. kursen Teknik 1 och programmering. 

Ett fokus för den gruppen kommer under året att vara att hitta ett alternativ till kursen Teknik 1, som 

mer stämmer med skolans och utbildningens behov. Ett pågående försteläraruppdrag är digitalisering 

med uppdraget att bl.a. titta på behovet och möjligheten till programmering för alla elever på skolan. 

När rapporten från förstelärarna är på plats kommer även det fortsatta arbetet att vara ett fokusområde 

för GY11-gruppen. En fråga som lyfts är de debatterade förändringarna gällande gymnasiearbete och 

estetisk kurs samt meritpoängens vara eller inte vara. Förändringar i gymnasiearbete och estetisk 

verksamhet ser idag inte ut att bli av och gällande meritpoängen är det fortfarande oklart vad som 

kommer att ske. Vi på skolan behöver därför följa med i debatten och agera om beslut tas om 

meritpoängens avskaffande.  

Vi är stolta och glada över att Skolinspektionen inte hade några anmärkningar på skolan vid tillsynen. 

Något som vi i skolenkäten hade låga resultat i var jämställdhet, vilket förvånar oss med tanke på vår 

goda fördelning av flickor och pojkar på skolan. Ett arbete med att komma underfund med vad som 

ligger bakom resultatet har påbörjats och kommer att fortgå under läsåret.   

Som nämndes tidigare var Göranssonska skolan i år representerade på yrkes-SM i CAD-konstruktion. Vi 

är sedan tidigare delaktiga i svarv-SM. Yrkes-SM är en del i marknadsföringen för teknik i stort, men 

även för skolan. Det är även en möjlighet för våra elever att komma ut och träffa elever från andra delar 
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av landet med samma intresse och en chans att utmana sig själva. Göranssonska skolan planerar därför 

att utveckla deltagandet i yrkes-SM framöver och möjligen skicka elever i fler grenar.   

I den här redovisningen saknas en utvärdering av elevernas kunskapsresultat. Det arbetet sker av 

pedagogerna i de olika institutionerna och följs kontinuerligt genom de institutionsansvariga och 

skolledningen. Analysen sammanställs i en kvalitetsredovisning för internt bruk. 

 

  

 


