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1 Verksamhetsbeskrivning 
Wasaskolan i Tingsryd består av ungdomsgymnasium och av Lärcenter med vuxenutbildning 
och SFI-undervisning. Wasaskolan är Tingsryds kommuns gymnasieskola. I vår verksamhet 
ingår även gymnasiesärskolan. Tillsammans bildar dessa verksamheter rektorsområde 5, med 
en samordnande rektor för hela skolan och en biträdande rektor med särskilt ansvar för 
Lärcenter. På Wasaskolan finns sju nationella program Barn-och fritidsprogrammet, Vård-och 
omsorgsprogrammet, Industritekniska programmet, Samhällsprogrammet, 
Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet och Naturvetenskapliga programmet. På skolan 
finns även Introduktionsprogrammet och en gymnasiesärskola. Vi har ca 230 elever på 
ungdomsgymnasiet. Personaltätheten är högre än den för riket genomsnittliga; 12,0 lärare/100 
elever mot 8,3 lärare/100 elever och skolan har en stor del behöriga lärare 84,9,% jämfört med 
rikets 81,4%. Skolan är NIU-certifierad, vilket innebär ett godkännande av Skolverket och 
Svenska Ishockeyförbundet, att anordna nationell idrottsutbildning inom ishockey. Även 
svenska Fotbollsförbundet har certifierat vårt fotbollsgymnasium.  Skolan är certifierad inom 
Teknikcollege. Skolan har en lokal elevhälsa där det ingår skolsköterska, kurator, SYV, 
specialpedagog och rektor. Wasaskolan har ett gott samarbete med det lokala närings-och 
föreningslivet med bland annat ett aktivt samarbete med Kulturverkstan som erbjuder 
musikutbildningar till eleverna. Den lokala dans-och gymnastikföreningen TGT bedriver ett 
samarbete med skolan.  Nytt från höstterminen 2013 är ett samarbete med friskolan AMB. 

2 Uppföljning av 2012 års kvalitetsredovisning 
De mål som sattes upp för år 2013 var att öka elevernas inflytande på sin undervisning genom 
att bygga upp en stabil struktur kring elevrådet och att öka elevernas inflytande på sin 
arbetsmiljö genom att starta en elevskyddsombudsgrupp. Ett annat mål var att fortsätta 
konceptet med Flexibel onsdag; en resursdag för eleverna. Utvecklingen av samarbetet med 
det lokala näringslivet samt att starta internationellt samarbete med andra skolor och 
organisationer i Europa och andra delar av världen har också varit prioriterade mål. Att 
revidera rutinerna för åtgärdsprogrammen har även detta varit en av skolans målsättningar. 
Alla dessa mål har vi arbetat aktivt med och kan nu konstatera att utfallet varit 
tillfredsställande. Elevrådet och elevskyddsombudsorganisationen fungerar bra och är stabil. 
Stödet till eleverna fortsätter och revidering av rutiner för åtgärdsprogram har genomförts. 
Samarbetet med det lokala näringslivet är gott och satsningen på internationella kontakter är i 
full gång. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Medborgare 

3.1.1 Alla barn och elever känner sig trygga i våra förskolor och skolor. 

 Mått Kommentar 

 Trygghetsindex enkät Dessa siffror är mycket låga. Vi har elever som är 
mycket omotiverade i just denna årgång. 
Fördjupade intervjuer är gjorda och en annan bättre 
bild av verksamheten. 

 

Aktiviteter Kommentar 

Elevskyddsombud/Likabehandlingsplan Arbetet med elevskyddsombudsverksamheten 
fortsätter. Ombud för alla elever i åk 1 är utsedda och 
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Aktiviteter Kommentar 

i denna grupp ingår även ombud för AMB. Gruppen 
har haft möte två gånger under hösten. Under dessa 
möten diskuteras arbetsmiljön både fysiskt och 
psykosocialt. Kurator har enskilda samtal med 
samtliga klassombud för att bevaka arbetsklimatet i 
klasserna. För att öka tryggheten för elevernas 
arbetsmiljö har ungdomscoacherna i PLUG IN-
projektet fått ett arbetsrum intill skolans biljardbord. 
De kommer att ha större uppsikt över eleverna på 
detta sätt. 
  

Analys av trygghetsresultat med personalen  

3.1.2 Varje elev utvecklas optimalt efter sina förutsättningar och TIngsryds 
kommuns kunskapsresultat och måluppfyllelsen ligger i den  bästa 
tredjedelen i landet. 

 Mått Kommentar 

 Slutbetyg gymnasiet Resultatet har sjunkit. En anledning till detta kan 
vara att vi varit tuffare gentemot eleverna vad gäller 
omprov och prövningar och detta kan bidra till ett 
lägre resultat. Många elever som går på 
Ishockeygymnasiet har svårt att hinna med sina 
studier. Detta bidrar också till lägre måluppfyllelse. 

 

Aktiviteter Kommentar 

Ökat stöd till elever. Vi arbetar vidare med våra flexibla onsdagar. Till detta 
kommer nu att vi inrättar ett bemannat studierum i 
anslutning till skolans bibliotek. Detta rum kommer att 
bli ett resursrum där ungdomscoachen i PLUG IN-
projektet, skolans specialpedagog samt skolans 
bibliotekarie finns på plats dagligen. Eleverna på 
Ishockeygymnasiet får läxläsningshjälp varje onsdag. 

Ungdomscoach PLUG IN Från februari 2013 deltar Wasaskolan i projektet 
PLUG IN. En ungdomscoach är anställd i projektet 
och utgör tillsammans med specialpedagogen ett 
resursteam för att stötta elever som riskerar att 
avbryta sina studier på gymnasieskolan. 
Ungdomscoachen arbetar både uppsökande och 
förbyggande gentemot eleverna. En utvärdering av 
projektet genomfördes innan jul och den visar att 
arbetet med eleverna varit framgångsrikt. Många 
elever upplever att de har fått mycket hjälp och stöd i 
sin studiesituation. Verksamheten utökas nu med ett 
bemannat studierum i anslutning till skolans bibliotek. 

Bemannat studierum i anslutning till skolbiblioteket  

Mellanmål / måltidspaket till elever på 
Ishockeygymnasiet 

 

3.1.3 Varje barn och elev känner delaktighet och har möjlighet att påverka 
planering och genomförandet av sina studier. 

 Mått Kommentar 

 Delaktighetsindex enkät barn/elever Sämre resultat än förra året. Fördjupade intervjuer 
är gjorda med samtliga elever och då framträder en 
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 Mått Kommentar 

annan bild. 

 

Aktiviteter Kommentar 

Elevrådsarbete Elevrådets arbete har fortsatt detta läsår. Elevrådets 
styrelse träffar skolledningen regelbundet och håller 
elevrådsmöten ca tre gånger per termin. Samtliga 
klasser finns representerade i elevrådet. Elevrådet 
samarbetar även med elevrådet på den nystartade  
AMB-skolan. Elevrådet tillfrågas i olka frågor som 
gäller undervisning, lokaler, planering av aktiviteter 
etc. 

3.2 Samhälle 

3.2.1 Det råder en stark samverkan mellan skolor/förskolor och det lokala 
näringslivet och samhället i övrigt. 

 Mått Kommentar 

 Samverkan med det lokala näringslivet  

 

Aktiviteter Kommentar 

Internationell samordnare och Vi Företagare, 
Teknikcollege, Vård och omsorgscollege 

Arbetet med att utveckla Wasaskolans pågår nu för 
fullt. Satsningarna som är gjorda ser ut att ha gett 
mycket god utdelning, då ansökningarna till skolan 
har ökat med över 25% från föregående år. 
Samarbetet med Vi Företagare fortsätter och eleverna 
på IN, TE och VO-programmen erbjuds tex busskort, 
stipendier och sommarjobb. Under läsåret har skolan 
satt igång programråd på samtliga yrkesprogram. En 
återcertifiering av Teknikcollege är nu på gång. 
Internationalisering 
Friedrike Debus arbetar som internationell 
samordnare på Wasaskolan och hennes tjänst har 
finansierats med de medel som beviljats från 
kommunens attraktivitetspott. Genom sitt målinriktade 
arbete har hon nått mycket goda resultat. Hon har 
byggt upp ett förtroende bland både personal och 
elever. 
Genomförda projekt: 
Atlasprojekt – förberedande besök till Nepal. Två 
elever från NA-programmet och två lärare besökte 
Katmandu, Nepal under vecka 44 för att planera 
samarbetsprojekt mellan skolor. Ett fortsatt samarbete 
skolorna emellan är nu i ett planeringsskede. Elever 
på NA-programmet kommer inom biologiämnet att 
kunna göra jämförande biologiska fältstudier i 
respektive närområde. Fler ämnen kan också 
involveras bland annat religion och engelska. Lärare 
på Dackeskolan kommer att utnyttja kontakten med 
skolan i samhällskunskapsämnet genom att jämföra 
levnadsvillkor i de olika länderna. 
Leonardoprojekt – Europeiska språkassistenter. 
Tre språkassistenter i engelska, tyska och spanska, 
genomför nu sin lärarpraktik på Wasaskolan. 
Dackeskolan har tillgång till dessa assistenter om 
behov finns. En av språkassistenterna, Nicola Roloff 
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Aktiviteter Kommentar 

har från och med december anställts som 
modersmålslärare i tyska i kommunen. 
Internationell dag 9 oktober 
Den 9 oktober genomfördes en Internationell dag på 
Wasaskolan. Många externa föreläsare från olika 
internationella organisationer föreläste för skolans 
elever och många olika aktiviteter genomfördes på 
temat internationella relationer. Eleverna på skolan 
fick även tillfälle att testa många nya språk såsom 
ryska, kinesiska, arabiska och italienska. En mycket 
uppskattad dag som kommer att genomföras även 
under nästa läsår. 
Följande projekt är under utarbetande: 
Samarbetsprojekt med gymnasieskolan 
Freispoort i Sneek, Holland – Ett förberedande 
besök av den holländska gymnasieskolan Friespoort, 
Sneek, genomfördes i mars. I november fick 
Wasaskolan på nytt ett besök av två representanter 
från skolan. Ett beslut om framtida samarbete togs vid 
detta möte. I januari 2014 kommer en delegation 
bestående av elever, lärare och rektor från 
Wasaskolan att besöka Friespoort, för att officiellt 
starta samarbetet. Detta projekt kommer att bygga på 
ett samarbete med JGA i Linneryd, 
ekonomiprogrammet på Wasaskolan samt 
handelsprogrammet på den holländska skolan. 
Samarbetet bygger på elev-och lärarutbyte. Redan i 
maj 2014 kommer elever från Sneek att genomföra 
praktik på Börjes varuhus. En ansökan om ett stort 
samarbetsprojekt mellan Wasaskolan och Freispoort 
kommer att göras i april 2014 och Freidrike Debus 
kommer att sköta ansökningen för Wasaskolans 
räkning. 

Programråd Programråd har nu hållits på samtliga yrkesprogram. 
De är mycket välbesökta och viktiga beslut angående 
utbildningarna har fattats i dessa forum. Vid dessa 
möten har vi identifierat ett behov av att öka 
kunskaperna om bedömning och betygssättning bland 
handledarna på praktikplatserna. 

Satsning ökad kunskap om arbetsplatsförlagt lärande 
- APL 

 

3.3 Ekonomi 

3.3.1 En budget i balans kopplat till god kvalitet vad gäller bl.a. personaltäthet 

Aktiviteter Kommentar 

Tätare uppföljning av den ekonomiska utvecklingen Tätare rapportering av det ekonomiska läget har lett 
till att Wasaskolan ligger på ett resultat på 98,7%. Vi 
har inte utnyttjat resurserna full ut och en ännu 
tydligare ekonomisk uppföljning kommer att ske under 
2014. 
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3.4 Medarbetare 

3.4.1 All vår personal är behörig inom sitt arbetsområde. 

 Mått Kommentar 

 Behörig personal i grundskolan och 
gymnasieskolan 

 

 

Aktiviteter Kommentar 

Rekrytering av behörig personal och lärarlyftet Vi fortsätter våra ansträngningar att rekrytera behörig 
personal. En lärare läser upp sin behörighet via 
Lärarlyftet. Genom att erbjuda Förstelärartjänster i 
svårrekryterade ämneskombinationer har vi en 
möjlighet att öka andelen behöriga lärare på skolan. 

3.4.2 Vår personal mår bra och har ett högt hälsoläge. 

 Mått Kommentar 

 Hälsoläge Vi har klarat vårt mål och överlag har vi friska 
medarbetare. Vi arbetar i ständig kommunikation 
med våra medarbetare för att motverka allt för hög 
arbetsbelastning. Medarbetarsamtal genomförs 
varje år och gemensamhetsskapande aktiviteter 
hålls regelbundet. 
  

3.5 Process 

3.5.1 Det finns tydliga skriftliga rutiner för arbete kring barn och elever med 
särskilda behov med fastställda tider för respons gentemot elever och 
vårdnadshavare. 

Aktiviteter Kommentar 

Arbete med rutiner för åtgärdsprogram Under vårterminen utarbetades nya rutiner för 
åtgärdsprogram. Rutinerna följer nu de nya Allmänna 
råd som Skolverket utgivit under 2013. 

3.5.2 Vi har snabb respons gentemot vårdnadshavare som söker plats inom 
förskola och fritidshem. 

4 Mål och åtgärder för 2014 
Vi har för avsikt att fortsätta med de satsningar vi påbörjat. Arbetet med att stärka elevernas 
inflytande och ansvar genom ett aktivt elevråds -och elevskyddsombudsarbete fortsätter. Vi 
kommer att fortsätta med våra flexibla onsdagar och stärker stöd och hjälp till eleverna genom 
att utöka resurserna för specialpedagog och fortsätta med ungdomscoach via projektet PLUG 
IN. Vi avser att stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet. Detta kommer bland annat 
att ske genom att hålla programråd på alla yrkesprogram. En satsning på handledarutbildning 
kommer att starta och statsbidrag söks för detta ändamål. Internationaliseringssatsningen 
fortsätter och ett EU-projekt med Holland ska starta. 


	1 Verksamhetsbeskrivning
	2 Uppföljning av 2012 års kvalitetsredovisning
	3 Verksamhetens mål och utveckling
	3.1 Medborgare
	3.1.1 Alla barn och elever känner sig trygga i våra förskolor och skolor.
	3.1.2 Varje elev utvecklas optimalt efter sina förutsättningar och TIngsryds kommuns kunskapsresultat och måluppfyllelsen ligger i den  bästa tredjedelen i landet.
	3.1.3 Varje barn och elev känner delaktighet och har möjlighet att påverka planering och genomförandet av sina studier.

	3.2 Samhälle
	3.2.1 Det råder en stark samverkan mellan skolor/förskolor och det lokala näringslivet och samhället i övrigt.

	3.3 Ekonomi
	3.3.1 En budget i balans kopplat till god kvalitet vad gäller bl.a. personaltäthet

	3.4 Medarbetare
	3.4.1 All vår personal är behörig inom sitt arbetsområde.
	3.4.2 Vår personal mår bra och har ett högt hälsoläge.

	3.5 Process
	3.5.1 Det finns tydliga skriftliga rutiner för arbete kring barn och elever med särskilda behov med fastställda tider för respons gentemot elever och vårdnadshavare.
	3.5.2 Vi har snabb respons gentemot vårdnadshavare som söker plats inom förskola och fritidshem.


	4 Mål och åtgärder för 2014

