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BEGREPP 

Elev De som går i förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola och 

gymnasieskola 

Gymnasieskola  Frivillig skolform som påbörjas då skolplikten (grundskolan) upphört.  

Nationella prov  De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra 

bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan 

genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som 

andraspråk. 

Utbildning    Enligt skollagen ”den verksamhet inom vilken undervisning sker mot 

bestämda mål” 

Undervisning             Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden 

Uppföljning  Att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens 

förutsättningar, genomförande och resultat. 

Utvärdering  Sker vid särskilda tillfällen och utgår från den kontinuerliga uppföljningen 

och analysen. Innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment.  

Vetenskaplig grund             Kunskap som baseras på vetenskaplig metod. Forskning är ett systematiskt 

utforskande vars yttersta mål är att ge perspektiv på världen och tillvaron. 

Att ifrågasätta och problematisera utgör vetenskapens motor. 

Beprövad erfarenhet     Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet. Den är prövad, vilket 

innebär att den är dokumenterad och/eller kommunicerad för att delas med 

andra. Den ska ske i ett kollegialt sammanhang och vara granskad utifrån 

kriterier som är relevanta för erfarenhetens verksamhetsinnehåll. 

FÖRKORTNINGAR 

Lgy 11  Läroplan för gymnasieskolan 

Schoolsoft       Webbverktyg för mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan. Synliggör 

elevens utveckling. Underlättar information och kontakt med föräldrarna 

SIRIS         Står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitets- 

InformationSystem.  
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INLEDNING 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen och varje förskole- och skolenhet systematiskt 

och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella 

målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella 

målen för utbildningen uppfylls.1 

På enheten har rektorn eller förskolechefen ansvaret för att detta sker och personalen och 

eleverna ska medverka. Även barnen i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 

vårdnadshavare ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplanerna, ämnes- och kursplaner och andra 

författningar som styr verksamheten. Huvudmannen ansvarar för att verksamheten genomförs 

enligt de beslut som fattas av riksdag och regering.  

Således, kvalitetsrapporten sammanfattar, beskriver, analyserar, reflekterar och föreslår 

förbättringsåtgärder enligt följande struktur:   

✓ Mål 

✓ Genomförande 

✓ Resultat 

✓ Analys 

✓ Förbättringsåtgärder  

Noterbart är att delar av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas också löpande under året till 

huvudmannen i andra former och omfattas därmed ej av denna kvalitetsrapport.   

 

 

1 Skollagen 4 kap. 3§ 
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GRUNDFAKTA – FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tärnaby Alpina Gymnasium är en av två gymnasieskolor i Storumans kommun. Tärnaby alpina 

gymnasium (TAG) ligger i Tärnaby och är ett nationellt idrottsgymnasium (NIU) med inriktning 

mot alpin skidåkning.  

Skolan erbjuder Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Eleverna 

läser fyra år och antal elever varierar mellan 8 och 10 elever per årskurs. Skolan ligger i samma 

byggnad som grundskolan i Tärnaby. Undervisningen sker till stor del genom fjärrundervisning 

som är godkänd av Skolverket. Under läsåret 2019/2020 hade skolan 1,3 teorilärare på plats samt 

tre tränare inom ämnet specialidrott.  

STYRNING OCH LEDNING 

Tärnaby Alpina Gymnasium verksamhet styrs av skollag, läroplaner, internationella 

konventioner, kommunallag, diskrimineringslag och kommunala riktlinjer. Samtliga 

styrdokument ligger som grund för den dagliga verksamheten.  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för att bedriva förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem i 

Storumans kommun. Nämnden beslutar i frågor som rör fritids-, kultur och 

utbildningsförvaltningen och frågor som fullmäktige har delegerat till dem. 

För att stödja, leda och utveckla omsorgen och lärandet för alla barn och elever i förskolan och 

skolan finns en förvaltningsorganisation. Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningens högste 

ansvariga tjänsteman är förvaltningschefen. Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet 

för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse och ansvarar för ekonomi och personal på Tärnaby 

Alpina Gymnasium. 

Rektorer, utbildningsstrateg och förvaltningschefen i Storumans kommun, har gemensamma 

skolledarmöten varannan vecka. 

Tärnaby Alpina Gymnasium personal består av rektor, lärare, elevassistenter, kurator, 

skolsköterska, SYV, speciallärare, specialpedagog och expeditionspersonal. Organisationen styrs 

av rektor men i samverkan med berörda parter.  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

I dag styrs några administrativa dela som sakgranskning av räkningar och inbetalningar av 

boende från den andra gymnasium enheten som inte ligger under rektorn från TAG. Önskvärd och 

mycket effektivare skulle det vara att detta var på plats i Tärnaby 
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ELEVER 

Under 2019/2020 har skolan har haft 22 elever:  

• Åk 1 = 9 

• Åk 2 = 3 

• Åk 3 = 4 

• Åk 4 = 6 

PERSONAL  

Läsåret 2019/20 hade skolan:  

• 1,3 teorilärare på plats 

• 6 lärare på deltid på fjärrundervisning  

• 1 lärare/tränare ansvarig för ämnet specialidrott 

• 2 tränare  

• En elevvärd 

Samtliga teorilärare har legitimation. En lärare/tränare har legitimation. Alla tränarna har slutfört 

den högsta utbildningen inom tränarutbildningen med skidförbundet. 

 Heltidstjänster 

Totalt 

lärare o. 

rektor 

Lärare Lärare, 

kvinnor, 

(%) 

Lärare, 

m. 

ped. 

högskole- 

examen 

(%) 

Elever 

per 

lärare 

Elever 

per 

SYV 

 Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. 

Storumans kommun (totalt) 56,5 52,4 78,2 86,6 9,1 736,9 

Turism- och besöksnäringskommuner 

totalt (jämförelsemått) 

2 359,6 2 

235,8 

79,2 87,3 11,0 1 

178,0 

Tärnaby Alpina Gymnasium  7 6,8 50% 100 % 6  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Några fjärrlärare behöver fortfarande mycket stöd att genomföra lektionerna enligt 

fjärrundervisningens regler och överenskommelse.  

MODERN TEKNIK 

Alla elever på gymnasieskolan har tillgång till egna datorer. Samtliga lärare har egna 

arbetsdatorer. De flesta klassrum är utrustade med projektor och det finns även 

smartboardtavlor. Datorer används i det dagliga arbetet. Eleverna på TAG använde sig i stor 

omfattning av fjärrundervisning. För att underlätta den tekniska hjälpen under lektionerna har 

skolan en IT – pedagog och andra lärare som är handledare under fjärrlektionerna. I år har skolan 

har varit med i en försöksverksamhet med digitala läromedel i alla ämnen. 
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FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Testperioden med digitala läromedel var mycket givande men ett avtal är för kostsam för en så 

liten skola som TAG. 

LOKALER 

Skolan har ändamålsenliga lokaler med ämnesspecifika salar (bl.a. NO) samt idrottshallar i nära 

anslutning till skolbyggnaden. De vanliga undervisningslokalerna i skolbyggnaden finns i olika 

storlekar och kan användas till både mindre och större grupper. 

Kurator, specialpedagog och skolsköterska är placerade i samma byggnad.  

I skolbyggnaden finns ett stort skolbibliotek med både referenslitteratur, faktaböcker och 

skönlitteratur.  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Att utöka med ett fjärrum då två fjärrum är för få för grundskolan och gymnasium samt 

samtalsrum. Detta kommer genomföras under sommaren 2020 då vi flyttar en fjärranläggning 

från grundskolan till gymnasiet. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Skolan har stora utgifter p.g.a. många resor med eleverna och inköp av material för träning och 

tävling. Tre egna bussar kräver stort underhåll. Egna lägenheter som inte alltid hyrs ut kostar 

mycket. Tränarkostnader under läger och resor samt boende är höga kostnader som gör det svårt 

att hålla en liten budget i balans.  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

• Att antingen ha internatboende eller inga lägenheter. 

• Att ha egna utrymmen för ombyte och vallning i ställer för hyreskontrakt 

• Att uppgradera bussarna så de inte behöver lika mycket reparation och extra kostnader 

varje år 
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KUNSKAPER2 OCH ELEVERS UTVECKLING MOT MÅLEN 

MÅL 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR TAG: 

MÅL 1 - ELEVER OCH ALL PERSONAL SKA HA LÄRMILJÖER SOM STIMULERAR 

KUNSKAPSUTVECKLING OCH HÄLSA 

MÅL 2 – ALLA ELEVER SKA NÅ SÅ LÅNGT SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT UTIFRÅN SINA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

MÅL 3 - VARJE ELEV SKA VETA VAD SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ KUNSKAPSKRAVEN I VARJE 

ÄMNE 

På Tärnaby Alpina Gymnasium har vi sammanfattat dessa tre mål i ett gemensamt pedagogiskt 

mål som även kommer igen i vårt arbete med likabehandling. 

 Arbetet mot målet            MÅL på TAG  

 

GENOMFÖRANDE  

Med stöd av en framtidscoach har personalen och eleverna arbetat fram en vision och konkreta 

mål vad som är viktigt på skolan för att all personal och elever har en stimulerande lärmiljö som 

främjar hälsa och där vi kan fokusera på kunskapsutveckling. Alla elever ska nå så långt som 

möjligt utifrån sina förutsättningar. Eleverna var delaktiga i detta arbete för att blir medvetna om 

den gemensamma ansträngningen som krävs och även för att få insyn i vad som krävs i varje ämne 

och idrott för att nå så långt som möjligt. 

 

 

 

•Öppenhet 

•Trygghet Nöjda elever

Starkt lag

• Positiv 
stämning

Stolta elever 

och coachande 
personal

• Ansvar för 
individuella och 
gemensam mål

Alla blir sitt 
bästa jag och 
prestera sitt 

bästa
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Skolan har med hjälp av framtidscoachen utarbetat en målmapp som varje elev och även personal 

besitter. Mentorn följer upp målmappen genom olika samtal (bl.a. mentorssamtal, ämnessamtal, 

träningssamtal, tävlingssamtal, utvecklingssamtal) . 

Eleven blir på detta sätt medveten om sin egen insats och även kring en helhetssyn för hela laget 

som påverka inlärning och framgång i idrotten (se bild 1). 

 

Bild 1 - Underlag för samtal 

Mentorerna har även frågat om kortsiktiga och långsiktiga mål och även olika nivåer på mål. 

Dessutom har eleven tagit ställning till i vilken tillstånd man befinner sig från att vara i motgång, 

i nöjdhet, på gång eller i framgång (se bild 2). 
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Bild 2 - underlag för frågeställningar 

Längst fram i mappen antecknar mentorn vilket samtal man har genomförts samt datum för 

samtalet, för att under nästa samtal kunna titta tillbaka och se även processen i utvecklingen. 

Personalen har genomfört samma arbete med rektorn för att få en helhet i målarbetet. 

ANALYS 

Målen analyserade personalen på följande sätt: 

 

Starkt lag 

Laget har under året blivit mycket bra och med det inkluderas även tränare och eleven i samma 

lag. Detta har man sett under tävlingar, lägren m.m. Den individuella coachingen har påverkat 

laget i rätt riktning. I framtiden är det viktigt att tränarna är ett team även om vi nu går från tre 

till fyra tränare så att eleverna kan känna sig trygga med ett starkt och sammansvetsats 

tränarteam. 

Stolta elever 

TAG har under året utvecklat en positiv stämning som syns på att eleverna. Alla elever är kvar och 

har även värvat nya elever till oss. Stämningen mellan personalen och eleverna är avslappnad och 

man ser ett stort förtroende från båda sidorna. Eleverna som har tillkommit i åk 1 har kommit 

med en positiv inställning och med positiv syn från föräldrar.  

Alla ska bli sitt bästa jag och prestera sitt bästa 

Enligt personalen krävdes det några samtal med målmappen tills personalen och eleverna hade 

inarbetat sig i mallen. Sedan har eleven själv fått prata och analysera utifrån den. Det fungerade 

mycket bra och eleverna engagerande sig i sin egen utveckling. Det som var också givande enligt 
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personalen var genomgången mellan personen efter samtalen så att man kunde delta den 

enskildas utveckling och fram eller motgångar. Enligt personalen har det ibland utmanade att få 

tid för varje elev eftersom ett samtal krävde minst 30 minuter . Det är viktigt att man ta sig den 

tiden för att kunna följa varje elev.  

Förbättringsområden 

Det som behövs utvecklas är att även teorilärarna och ämnet specialidrott använder sig av samma 

mall, även om många lärare är på fjärr. Det skulle underlätta för eleverna att känna igen sig även 

om man pratar konkreta betyg i både specialidrott och andra ämnen. Under rutan ”Betygsmål” 

kommer vi att behöva utveckla frågeställningar.  

Redan under detta år har vi genom vårt arbete tagit hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt att vi har stärkt elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan. Mallen har gett eleverna utrymme för att utveckla förmågan 

att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. 

Utmaningen ligger fortfarande i att stimulera och handleda eleverna som behöver extra 

anpassningar eller särskilt stöd till och som har svårigheter i de teoretiska ämnena. Det krävs ett 

större samarbete med fjärrlärarna för att nå eleverna i tid som ligger efter p.g.a. sin idrott eller 

andra faktorer som påverkar deras kunskapsutveckling. 

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Att tydligt kommunicera utåt vad ämnet specialidrott innebär. 

Att tydliggöra extra stöd och anpassningar mellan ämnena.  
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NORMER OCH VÄRDEN 

MÅL 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Storumans kommuns uttalade målsättningar är: 

• Alla barn/elever och all personal ska känna sig väl bemötta och delaktiga i den dagliga 

verksamheten.  

• Alla barn/elever och all personal ska ha lärmiljöer som stimulerar kunskapsutveckling 

och hälsa.3 

TRYGGHET OCH STUDIERO4 

Redovisas i verksamhetens likabehandlingsplan.  

LIKABEHANDLING- DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING  

Redovisas i verksamhetens likabehandlingsplan.  

ANMÄLAN OM KRÄNKANDE BEHANDLING OCH/ELLER DISKRIMINERING 

Redovisas löpande till Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden. 

  

 

 

3 Plan för prioriterade fokusområden 2019–2020 
4 Rubrik ur Skollagen, Kap 5  
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KUNSKAPER OCH ELEVERS UTVECKLING MOT MÅLEN 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 

finns för respektive ämne.  

RESULTAT 

Eleverna på Tärnaby Alpina Gymnasium når mycket höga kunskapskrav i de teoretiska ämnena 

och även betygen i specialidrott har höjts genom målarbetet. Diagrammen nedan visar betygen i 

specialidrott som omfattar 600p som har höjts mellan 2019 och 2020. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialidrott 2019 
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Specialidrott 2020 

   
Slutbetyg                     2020  2019  2018 

 

Slutbetygen ger en bra bild av att eleverna på TAG ligger på en hög snitt i sina slutbetyg totalt och 

att från 2018 har procenten för A och B stigit från 55% till 65%. Alla elever på TAG har slutfört 

skolan med fullständigt slutbetyg under de senaste åren 

 
 



  KVALITETSRAPPORT  
Tärnaby Alpina Gymnasium 

2019/2020 
  

15 
 

 

NATIONELLA PROV 

GENOMFÖRANDE  

De nationella proven genomförs i ämnena matematik, svenska och engelska. Proven ska ge läraren 

stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från 

proven kan dessutom användas för planering för den fortsatta undervisningen.  

Sedan den 1 januari är det enbart nationella prov i den högsta avslutande kursen som är 

obligatoriska. Regeringen har tagit det här beslutet mot bakgrund av betänkandet Likvärdigt, 

rättssäkert och effektivt som visade att många lärare och elever upplever att proven tar mycket 

tid och bidrar till stress. Tärnaby Alpina Gymnasium har valt att genomföra NP i samtliga 

tillgängliga ämnen. 

Nationella proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och ge 

underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå. 

RESULTAT 

Inga nationella prov genomfördes i år p.g.a. corona.  
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GODA LÄRMILJÖER/ELEVHÄLSA 

MÅL 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen 

ska stödjas. 

GENOMFÖRANDE & ANALYS 

Utifrån utvärderingen och kartläggningen är målet under 2020 att aktivt arbeta vidare med att ha 

nöjda elever som prestera sitt bästa och är sitt bästa jag. Skolan ska vara en miljö för att utveckla 

förmågor att bemöta varandra på utifrån en gemensam grundsyn där alla känner sig välkomma, 

där man lyssna och berömmer varandra och kan vara sig själv.  

Det TAG står för är: Öppenhet/trygghet. Positiv inställning. Ansvar för individuella + 

gemensamma mål. 

Målsättning 

2020 

Metod Ansvarig Tid Uppföljning/utvärdering 

Starkt lag 

Stolta över TAG  

Nöjda elever  

  

Alla elever ska 

bli sitt bästa jag 

- prestera sitt 

bästa  

 

Mentorerna 

arbetar utifrån 

individuella 

mållapparna (se 

bilaga) med 

eleverna. 

 

Eleverna arbetar 

även med 

varandra mot 

målen. 

Mentorerna 

och eleverna  

Varje dag under 

hela året. 

Speciellt under 

elevrådet en gång 

i månaden och 

under 

mentorstiden 

 

 

Enkät på hösten samt elevråd 

mentorssamtal, 

utvecklingssamtal och 

personalmöten 
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Metod/
Aktivite

ter

MÅL(vad?)

Bemötande: Att lyssna 
på varandra och kunna 

vara sig själv samt 
stötta varandra 

Elever

Hur?

- Eleverna säger trevliga saker 
till varandra välkomna alla 

elever in i samtalen. 

- Man pratar med många olika 
elever under en dag.

- Eleverna stöttar och berömmer 
varandra och ge kontruktiv 

feedback i lektion, under träning 
och i sociala sammanhang

Personal
Hur?

- Pedagogerna är lyhörda och 
lyssnar på elevernas åsikter 

- Lärare och tränarna utmanar 
eleverna att stöttar varandra i 
träning, under lektioner och i 

sociala sammanhang, t.ex. 
genom kameradbedöming 
utifrån ett specifik tema i 

teorisalen och under träningen 

NÄR: Varje dag, varje vecka arbetar vi mot vårt gemensamma mål. 

Uppföljning sker minst en gång i månaden, i elevrådet och under 

arbetslagsträffar. Samt att lärarna/tränarna tar upp det regelbundna 

arbetet mot målen på lektioner, under träning och på resor. 

Mentorsamtalen lägger grunden för den enskilda eleven med 

målmappen som underlag. 
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ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

MÅL 

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 

ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. 

Mål 

• Skolans mål är att varje elev 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt 

lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det 

gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan, 

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, 

• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 

• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, 

och 

• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, 

ta ansvar och påverka sina villkor. 

GENOMFÖRANDE & ANALYS 

Det formella inflytandet sker via elevernas elevråd (1 gång/månad) samt de åkarråd som är 

schemalagda 1 gång per vecka. Lärare och tränare leder dessa möten.  Vid dessa tillfällen får 

eleverna öva på mötesteknik samt på att vara med och påverka sin vardag genom demokratiska 

former. I år har vi även satt in klassvisa åkarråd för att alla ska kunna få möjlighet att göra sin röst 

hörd. Eleverna arbetar med trivsel/ordningsregler tillsammans med elevrådet och uppdaterar 

dessa utifrån behov. Eleverna får möjlighet att påverka de olika momenten som skall behandlas i 

de olika kurserna samt vara med och påverka en del av planeringen för olika träningspass.  

Eleverna uttryckte många önskemål under elevråden så skolan fick förtydliga vad elevinflytande 

innebär och hur vi kan arbeta med detta. Elevinflytande innebär även ett ansvar för varandra. För 

att förstärka elevinflytande har vi även under året haft mentorssamtal i grupp samt 2–3 gånger 

per termin individuellt. Dessutom har eleverna haft samtal med rektor kring studieplanen samt 

lärmiljön. 

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

• Fortsätta med målmappen och hålla alla tider för samtal och möten 

• Att fortsätta informera eleverna till bakgrunden till beslut och anledning till åtgärder om 

sådana är nödvändiga 

• Att personalen ”pratar samma språk” och håller en röd tråd med eleverna 

• Eleverna är delaktiga i beslut som rör deras skolvardag som snabba ändringar i schemat 

och läger samt tävlingar. 
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SKOLA OCH HEM 

MÅL 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 

förutsättningarna för barn och ungdomars utveckling och lärande. 

GENOMFÖRANDE & ANALYS 

Tärnaby Alpina Gymnasium bjuder in till ca 2 st. föräldramöten/ läsår. 1 av dessa möten är enbart 

för de elever som avser att börja kommande läsår och sker i samband med ett upptaktsläger och 

i samband med att eleverna flyttar in under hösten.   

Lärare och tränare skall i första hand använda sig av Schoolsoft som informationsplattform. 

Dokumentation efter varje mentorssamtal förs och efter utvecklingssamtalet, som sker 1 gång per 

år, skickas minnesanteckningar ut till elev + vårdnadshavare (i de fall eleven är under 18 år).  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Fortsätta att vara transparanta och informera föräldrarna i tid samt dokumentera åtaganden och 

anpassningar 

REKTORS ANSVAR OCH PEDAGOGISKT LEDARSKAP 

MÅL 

Se Lgy 11, kap. 2.6 Rektors ansvar, bl.a.  

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 

ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och 

val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks, 

• lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar, 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, 

• utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

ges handledning och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god 

kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. skolbibliotek och digitala 

verktyg, 

• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar, särskilt stöd samt andra 

stödåtgärder som de behöver, 

SYFTE/DEFINITION 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skola ledas och samordnas av en rektor. 

Rektor ska också särskilt verka för att utbildningen utvecklas.  
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Skolinspektionens definition är att ”pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen 

samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och 

för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin 

utveckling. det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, 

omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna 

för samband mellan insats och resultat.” 

GENOMFÖRANDE  

Skolans organisation är mycket liten med 6 personal på plats samt runt 22 elever under läsåret 

2019/2020. Enbart naturämnena, svenskan och idrottskurserna har lästs på plats av eleverna. 

Skolan har en egen administratör, dock finns även vissa tjänster som genomförs av administratör 

vid Luspengymnasiet som t.ex. genomgång av avtal från kommuner och boende och betalningar. 

Rektorn har enbart runt 10% tjänst på skolan men lägger dock mycket mer tid än det på 

organisationen som kräver mycket engagemang även om personalantal och elevantal är litet.  

Personalen är mycket självständig och alla har en tydlig arbetsbeskrivning och ansvarsområden 

från att organisera praktiska delar som matlådor och städning av olika hus, till reseplanering, 

reparation av utrustning och fordonsparken samt pedagogiska planeringar, mentorskap och att 

följa vår gemensamt mål och vår vision. 

Under hösten har arbetslaget och eleverna fått fortsatt stöd av en framtidscoach som både hjälpte 

skolan med ramarna för målsättningar samt inkluderade eleverna i sitt eget lärande. Även 

handledning till personalen för att kunna stödja eleverna samt varandra på bästa sätt har 

genomförts. 

Personalen som är på plats bildar ett mycket starkt team som träffar rektorn en gång i veckan för 

planering och elevärenden. Stämningen är mycket transparant och öppen och alla ställer upp för 

varandra. Denna stämning har under hösten spridit sig till eleverna som gärna kommer in i 

personalrummet för samtal. 

Elevenkäten i november visade detta med en höjning av över 10% att alla elever kände sig trygga 

med personalen.  

Rektorn har regelbundna möten med eleverna och individuella samtal med personalen. Från 

uppdragsavtal till utvärderingssamtal. Se bild 1 

 



  KVALITETSRAPPORT  
Tärnaby Alpina Gymnasium 

2019/2020 
  

21 
 

Rektorn har genomfört lektionsbesök både på lektionerna på plats samt på fjärrlektionerna.  Det 

är dock svårare att ge feedback på fjärrlektionerna då läraren för det mesta hade andra lektioner 

direkt efter på andra skolor.  

Medarbetarenkäten visa höga siffror, dock har några området fallit små steg. Personalen har 

tillsammans med rektorn undersökt och analyserat enkäten och kom fram till nedläggningshotet 

har tagit mycket kraft från verksamheten och rektorn har lagt mycket tid på att visa siffror, tagit 

fram förslag och framtidsplaner samt tidsplaner. Genom detta arbete har målarbetet efter jul fått 

stå tillbaka samt så även fortbildningen. Grunden gavs dock under hösten med framtidscoachen 

och själva siffrorna i enkäten visar att personalen har fortsatt att arbeta med det gemensamma 

målet som är tydlig för alla - att ha stolta elever, vara ett starkt lag där alla elever prestera sitt 

bästa jag och gör sitt bästa för att nå de individuella målen.  

Tittar man närmare på alla områden så ser man att alla siffror ligger högre än kommunens 

genomsnitt. Svarsfrekvensen var 100%. 
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Titta man på alla områden så ligger arbetsgemenskap mycket högt på 100% (detta område är 

även högre än året innan). 
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Året innan låg arbetsgemenskap på 5,5 och i år 5,7. Området Mål och uppdrag har sänkts som det 

står ovan. Dock, eftersom det är så få personer som utgör respondentgrupp kan förändringar i 

personalsammansättningen påverka utfallet.  

Område 2020 2019 

Mål och uppdrag 5,3 5,4 

Kompetens och utveckling 5,4 5,4 

Information 5,6 5,9 

Medarbetarskap 5,7 5,6 

Arbetsgemenskap 5,7 5,5 

Ledarskap 5,5 5,7 

Resultat och utvecklingssamtal och lön 5,2 5,3 

Hälsa 5,4 5,4 

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Utöka elevantalet genom att erbjuda eleverna som bor i Tärnaby en utbildning som ger 

naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapsprogrammet (med individualiseringen idrott och 

hälsa-specialisering med inriktning alpin friåkning). 

Utöka samläsningen med Luspengymnasiet 

Tydliga uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning mellan personalen. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Tärnaby Alpina Gymnasium har under läsåret 2019/2020 haft två gemensamma fokusområden: 

• Goda lärmiljöer  

• Ett starkt lag  

GENOMFÖRANDE OCH ANALYS 

Goda lärmiljöer med fokus på gruppbild och struktur beskrivs ovan under utvecklingsplanen.  

Under året har personalen varit på enskilda fortbildningar som har rörd allt ifrån mental träning, 

fysisk rörlighet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärmiljö på ett nationellt 

idrottsgymnasium. Arbetet ska skapa en god lärmiljö där man utgår från en gemensam målbild 

med eleverna och se sig som ett lag. 

Samtidigt har teorilärarna fortbildat sig inom fjärrundervisningen både internt och externt. IT- 

pedagogen hade i detta en ledande roll.  

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Gemensamma kollegiala fortbildningar med grundskolan 
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PRIOTERADE FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Att coacha eleverna genom målmappen och med det vara ett aktiv stöd för eleverna 

Att fortsätta med en transparens mellan personalen och en röd tråd samt god kommunikation i 

arbetslaget.  

Att utveckla skolan med flera inriktningar och en ekonomisk hållbarhet. 

Att ha en tydlig uppdelning för ämnen specialidrott samt kurserna som tränarna/lärare kommer 

vara ansvarig för. 

*** 

Denna kvalitetsrapport för Tärnaby Alpina Gymnasium läsåret 2019/2020 är sammanställd av 

rektor Birke Weidringer Fahlqvist 6 augusti 2020 

Birke Weidringer Fahlqvist 

E-mail: birke.w.fahlqvist@storuman.se 

Telefon: 0702552849 

  


