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Inledning
Detta dokument inleds med en presentation av Estetiska skolans gymnasieprogram Stage & 
Perform, dess vision samt fakta om verksamheten. Efter det följer en beskrivning av de 
områden inom kvalitetsarbetet som varit prioriterade under läsåret. Under varje punkt framgår 
hur den planerats, genomförts samt vad uppföljning och analys säger. Nästa del innehåller en 
årsöversikt över det praktiska kvalitetsarbetet – vad som skett när – och dokumentet avslutas 
med de punkter som prioriteras inför läsåret 2018-2019. 

Ytterligare planer och dokument som är relevanta för kvalitetsarbetet finns bifogade som 
bilagor. 
Syfte
Syftet med denna rapport är att den intresserade läsaren ska kunna få en överblick över 



skolans kvalitetsutveckling och med hjälp av detta samt bifogade dokument kunna sätta sig in 
i skolans verksamhet. 

Estetiska skolan, Stage & Perform
Skolans bakgrund
Estetiska skolan är en ideell förening helt utan vinstintresse som grundades år 2004 av 
musikerna Ulrika Hebbe och Lars-Inge Bjärlestam. Idén till att starta skolan föddes ur en 
önskan att integrera estetik och musik i elevernas vardag och att skapa en trygg miljö för 
eleverna att vistas i och göra det möjligt för dem att i sitt skolarbete utvecklas så långt som 
möjligt. Skolans vision och bärande tanke är att alla ska känna sig trygga, respekterade, 
betydelsefulla och sedda varje dag och att ingen ska känna oro eller rädsla för att komma till 
Estetiska skolan. 

Hösten 2007 startade Estetiska skolan även ett gymnasium med ett musikestetiskt program. 
Detta kallas för Stage & Perform. 

År 2014 firade skolan 10-årsjubileum och detta uppmärksammades med en särskild konsert 
där såväl nuvarande som tidigare elever deltog. 

Skolans organisation
Skolans huvudman är den ideella föreningens styrelse. Rektor på skolan är ansvarig för all 
verksamhet inför huvudmannen. Konstnärlig ledare driver alla projekt och har en stor del i 
skolans värdegrundsarbete. Biträdande rektor samordnar elevhälsoarbetet och 
arbetslagsledaren ansvarar för arbetslagets kvalitetsarbete. 

Skolans profil
Stage & Perform är ett musikestetprogram men eleverna har också möjlighet att delta i många 
danskurser. Tanken med inriktningen Stage & Perform är att eleverna ska få möjlighet att 
uppträda så mycket som möjligt, både i små och stora produktioner. 

Eleverna ger varje år ett flertal större konserter men har även musikcaféer några gånger per år 
för att ytterligare öva på att uppträda inför publik. 

Utmärkande för skolan är också det fokus som läggs på värdegrundsarbete och vikten av 
sammanhållning mellan eleverna i klasser och årskurser samt mellan årskurser. Som ett led i 
detta arbete inleds läsåret med ett läger där alla elever deltar och fokus ligger på samarbets- 
och värdegrundsövningar.

Skolans intranät
Skolan använder sig av intranätet Schoolsoft. Där rapporteras elevernas närvaro, och lärarna 
lägger ut läxor och prov och planeringar och även resultat på bedömda uppgifter. 
Betygsmatriser fylls i löpande under året för att elever och vårdnadshavare tydligt ska få 
överblick på elevens studiesituation i samtliga kurser. Där finns klasslistor och kalender och 
sådan praktisk information som rör elever, vårdnadshavare och personal. 

Elevunderlag läsåret 2017-2018
Åk Flickor Pojkar Summa
1 13 3 16
2 18 5 23
3 8 7 15
Summa 29 15 54



Kvalitetsarbete

Vad är kvalitetsarbete?
Kvalitetsarbetet utgörs av de samlade insatser skolan gör för att nå de mål man formulerat 
utifrån styrdokumenten. Det är inte möjligt att i en kvalitetsrapport redogöra för alla mål som 
skolan arbetar mot utan i denna rapport redogörs för de som är prioriterade för året. 

Kvalitetsarbetet regleras i Skollagens 4 kapitel och ska vara systematiskt, d.v.s. det ska vara 
möjligt att följa hur skolan planerar, genomför, utvärderar och analyserar sina 
förbättringsområden. 

Skolans olika planer och dokument
Kvalitetsarbetet gällande likabehandling, elevhälsa, krishantering samt arbetsmiljöarbete finns 
dokumenterat i respektive planer. Skolans rutiner för personal i olika sammanhang finns i 
dokumentet ”Rutiner för Estetiska skolan”. 

Måluppfyllelse 

Majoriteten av eleverna på skolan är flickor. Majoriteten av eleverna har nått målen i sina 
kurser. Vi har god måluppfyllelse men vill fortsätta utveckla måluppfyllelsen inför nästa läsår 
och har vid utvärderingen i slutet av läsåret identifierat ett antal utvecklingsområden gällande 
ökad måluppfyllelse (se fokusområden för kommande läsår). De F som registrerats beror i 
några fall på att eleven upplevt tidsbrist och i några andra fall beror F:en på psykisk och 
fysisk ohälsa vilket lett till hög frånvaro som i sin tur har gjort att eleven hamnat efter med 
examinerande uppgifter och prov.

Stöd har getts i form av bl.a. IAP – individuella arbetspass där teorilärare (i ämnena Ma, Sv, 
En, Hi, Sh) finns tillgängliga två timmar var i veckan för att hjälpa och stötta elevens lärande. 
Utöver det erbjuds eleverna stöd i form av anpassat material, studieplanering med mentor, 
enskilt stöd med lärare/specialpedagog och vid behov även kuratorsamtal, SYV, samtal med 
skolsköterska/skolläkare. Elevhälsoteamet har regelbundna möten för att diskutera 
elevärenden. Biträdande rektor ansvarar för upprättande av åtgärdsprogram i förekomna fall.

I det förebyggande, långsiktiga arbetet för att öka måluppfyllelsen har för årskurs 1 
obligatorisk närvaro på ett för eleven valfritt individuellt arbetspass i veckan från höststart 
fram till v. 44 införts.  Syftet med det obligatoriska IAP:et är att tidigt visa eleverna vikten av 
kontinuerligt arbete, samt tidigt hjälpa dem med vanor som gynnar deras måluppfyllelse. Vid 
arbetslagets utvärderingar i slutet av läsåret visar det sig att några tillfällen försvann under de 
första veckorna p.g.a. friluftsdag och läger. Lärarna upplevde också att eleverna inte hade så 
mycket läxor etc att arbeta med då kurserna precis dragit igång. Från skolans håll vill vi 
betona vikten av IAP därför kommer vi att kommande läsår fortsätta med obligatorisk 
närvaro, dock med skillnaden att det startar veckan efter lägret i september. Vidare i det 
långsiktiga arbetet kommer vi under året se över och vid behov anpassa elevernas individuella 
scheman då elevernas respektive arbetsbelastning kan se olika ut beroende på vilka kurser de 
valt att läsa. 

Trivsel och studiero
Vi  har  under  året  arbetat  med  studiero  i  klassrummet  bl.a.  inom  det  kollegiala  lärandet 
”Ledarskap i klassrummet” med syftet att få en tydlig lektionsstruktur och en medvetenhet 



kring hur läraren kan skapa trygghet och lugn och ro i klassrummet. Detta sker hela tiden i 
samarbete med eleverna. 

I årets trygghetsenkät lades en specifik fråga om studiero till i Trygghetsenkäten som visar att 
eleverna i stor utsträckning upplever studiero i klassrummet.
Vi ser även att det finns en trend bland elever att välja utökat program, något vi behöver se 
närmre på, då arbetslagets utvärderingar i slutet av läsåret visar att det finns en koppling 
mellan stressnivå och antal utökade kurser. Arbetslagets utvärderingar kring elevers trivsel 
och studiero visar vidare att lärarna och mentorerna ser att flera av våra elever upplever sig 
stressade. Detta är något vi tar med som ett förbättringsområde inför nästa års kvalitetsarbete 
(se ”Stresshantering” under rubriken ”Fokusområden inför nästa läsår”).

Trygghetsenkäten visar att majoriteten av eleverna trivs på skolan men också att vi behöver 
fortsätta vårt arbete med värdegrund och mot mobbing, diskriminering och kränkande 
behandling enligt punkterna i slutet av dokumentet. Trygghetsenkäten visar också att vi från 
skolans håll tydligare måste visa för eleverna hur vi arbetar med dessa frågor. Detta kommer 
främst ske under våra storsamlingar (se ”Värdegrundsarbete” under rubriken ”Fokusområden 
inför nästa läsår”).

Elevers och vårdnadshavares inflytande
Alla klasser har regelbundet klassråd och representanter i elevrådet som också träffas 
regelbundet. Eleverna har möjlighet att välja elevskyddsombud. 

Varje läsår har årskurs 1 och 2 rådstuga. Det innebär att elever och vårdnadshavare kan 
komma och träffa ämneslärare för att diskutera betyg och övriga skolfrågor. Detta läsår har vi 
sett ett minskat intresse för Rådstugorna så inför nästa läsår planerar vi att ändra på upplägget 
av Rådstugorna med syfte att få fler vårdnadshavare och elever att delta då vi anser det viktigt 
utifrån både ett informations- och inflytandeperspektiv. Vi planerar att under nästkommande 
läsår ha endast en rådstuga istället för två samt erbjuda fler kvällstider. Vi kommer även 
tydligare betona vikten av att elever och vårdnadshavare tar för vana av att ofta gå in på 
Schoolsoft då det är vår främsta informationskanal och att all information kring elevens 
studier finns att hitta där.

I övrigt är skolan liten och informations – och beslutsvägar korta. Upplevelsen är att föräldrar 
och elever inte har några problem med att kontakta skolan direkt vid synpunkter. Det finns 
dessutom en blankett och rutin för att lämna synpunkter på skolans hemsida.

Prioriterade områden i årets kvalitetsarbete
Värdegrundsarbete
Analys från föregående läsår 
Lägret: Elevernas utvärderingar visade att det hade kunnat vara mer övningar tillsammans i 
helklass. 

HBTQ: HBTQ-frågor är viktigt och i högsta grad relevant för våra elever och det är något vi 
vill fortsätta jobba med. 

Fortlöpande arbete: Arbetet med värdegrund har överlag fungerat bra och kommer fortgå på 
liknande sätt under nästa läsår. Arbetslagets utvärdering visar att mentorerna kan jobba mer 
med värdegrundsövningar under mentorstider och storsamlingar. 

Planering och utförande



Lägret: Årets läger följde samma grundläggande struktur som tidigare år med förändringen att 
fler övningar var klassbaserade enligt önskemål från eleverna. Temat på årets läger var Star 
Wars och övningarna bestod av allt från värdegrundsarbete till teater och dans med en 
dramapedagog från Västanå teater.

HBTQ: I år har arbetet med HBTQ-frågor främst skett under lektionstid inom ramen för det 
centrala innehållet i olika kurser.

Fortlöpande arbete: Mentorerna har arbetat med värdegrundsövningar under mentorstider och 
storsamlingar. Vi har i år även haft andra aktiviteter under storsamlingarna som exempelvis 
yoga för att stärka gruppen och skapa insikt kring stresshantering. 

Analys och uppföljning
Lägret: Årets läger följde samma grundläggande struktur som tidigare år med förändringen att 
fler övningar var klassbaserade enligt önskemål från eleverna. Årets elevutvärderingar visar 
att alla var väldigt nöjda med upplägget. Vi kommer därför lägga upp nästa års läger på 
samma sätt och bara ändra i temat och variera övningarnas innehåll. Ansvarig att planera och 
genomföra arbetet är arbetslaget. 

HBTQ: HBTQ-frågor är viktigt och i högsta grad relevant för våra elever och det är något vi 
vill fortsätta jobba med nästa läsår. Det kommer fortsättningsvis ligga inom ramen för 
ordinarie kurser då det visat sig fungera fint. Ansvarig att planera och genomföra arbetet är 
berörda lärare. 

Fortlöpande arbete: Arbetet med värdegrund har överlag fungerat bra och kommer fortgå på 
liknande sätt under nästa läsår. Under året har det varit grupperingar och slitningar i en av 
klasserna vilket vi arbetat med på flera sätt exempelvis arbete med kurator i helklass, enskilda 
mentorssamtal med samtliga i klassen, möte med elever och vårdnadshavare, upprättande av 
socialt kontrakt etc. Arbetet kommer att följas upp till hösten med avstämning i klassen och 
muntligt under arbetslagets konferenser. Utifrån vad uppföljningen ger planerar arbetslaget 
nästa steg.  Ansvarig att planera arbetet är arbetslaget och mentorerna ansvarar för 
genomförandet.

Betyg och bedömning/ exempeluppgifter
Analys från föregående läsår
Vi behöver bli ännu tydligare i att visa eleverna exempel på vad som krävs för varje 
betygssteg i varje ämne och vi behöver lägga tid på att arbeta fram exempeluppgifter i våra 
respektive ämnen. Syftet är att öka förståelsen för bedömningsprocessen för att öka 
måluppfyllelsen

Det har under årets arbete även kommit fram skillnader i hur lärare använder sig av och 
bedömer grupparbeten. Vi ser ett behov av att diskutera detta i arbetslaget och komma fram 
till ett gemensamt förhållningssätt i frågan. 
Planering och genomförande
Vi planerar att under året fortsätta arbetet med exempeluppgifter i våra kurser där målet är att 
alltid kunna presentera exempel för eleverna för att öka deras förståelse för vad som krävs för 
olika betygsnivåer. Ansvariga för det arbetet är respektive lärare.

Under höstens studiedagar beslutar vi att enbart använda grupparbeten som en arbetsmetod 
och att bedömningar endast ska göras på individuella prestationer såsom redovisningar, prov 
och övriga examinationsformer. Ansvarig för genomförandet är arbetslaget.



Analys och uppföljning
Arbetslagets utvärdering visar att lärarna under året arbetet med att bygga upp sina 
”exempel”-banker. Det är ett arbete som fortsätter under kommande läsår. Ansvarig för 
genomförandet är respektive lärare och ansvarig för uppföljning är arbetslagsledare.

Vidare har det under året visat sig att alla lärare inte fyller i matriserna såsom tanken är vilket 
gör att elever och vårdnadshavare inte kan följa utvecklingen i sina studier. Detta kommer blir 
ett fokusområde till nästa läsårs kvalitetsarbete.

Rutiner
Analys från föregående år
Förra årets utvärderingar visar ett behov av att införa rutiner kring rättningstider. Hur länge är 
det rimligt att eleverna ska vänta på att få tillbaka resultat på inlämnade prov och uppgifter?  
Vidare måste personalen använda sig av rutindokument i större utsträckning. Det underlättar 
vid frågeställningar och minskar osäkerhet eftersom många av de frågeställningar som dyker 
upp faktiskt besvaras där. 
Planering och genomförande
Under höstens studiedagar kom vi överens om att en rimlig rättningstid är max tre veckor. 
Efter det bör eleverna senast få tillbaka resultat på inlämnade prov och uppgifter. Ansvariga 
för genomförandet är arbetslaget. Vi planerar vidare att använda rutindokumentet i större 
utsträckning under året och arbetslaget uppmuntras att titta igenom dokumentet med jämna 
mellanrum och vända sig dit i första hand när frågor uppkommer.  Ansvariga för 
genomförandet är arbetslagsledare tillsammans med arbetslaget.
Analys och uppföljning
Arbetslagets utvärdering i slutet av läsåret visar att den utsatta rättningstiden fungerat bra och 
att alla upplevt det som positivt. Vi kommer därför att fortsätta med samma regel under 
kommande läsår. Vidare visar utvärderingen att förutom arbetslagets gemensamma 
genomgång av rutindokumentet kan lärare i större utsträckning använda sig av dokumentet. Vi 
fortsätter arbetet med befästandet av rutindokumentet bland personalen. Ansvariga för 
genomförandet är arbetslagsledare tillsammans med arbetslaget.

Kollegialt lärande – ledarskap i klassrummet
Analys från föregående läsår
Vi kommer under nästa läsårs kollegiala lärande fortsätta jobba med auskultationer i någon 
form då de visat sig värdefulla. Det finns en skillnad mellan instrumentallärare som 
undervisar en till en och de lärare som undervisar i grupper/klasser. Det behöver tas i 
beaktande vid planering av det kollegiala lärandet. 
Planering och genomförande
Temat för det kollegiala lärandet i år är ledarskap i klassrummet. Vi kommer utgå från 
litteratur och forskning och arbeta med vår ledarroll i klassrummet genom observationer och 
auskultationer som sedan reflekteras över och diskuteras på valda studiedagar och 
konferenser. Vi kommer även gå på föreläsningar med John Steinbeck och Stefan Hertz med 
efterföljande reflektion och diskussion i grupper. Vi planerar att samarbete med högstadiets 
arbetslag efter föreläsningarna för att träffa fler lärare och få ett vidgat perspektiv. Med 
hänsyn till utvärderingarna från föregående läsårs kollegiala lärande kommer musiklärarna 
delta i vissa delar av arbetet medan teorilärarna deltar i alla övningar. Ansvarig för planering 
är arbetslagsledaren.
Analys och uppföljning
Arbetslagets utvärdering av årets kollegiala lärande visar att det fungerar bra att musiklärarna 
deltar i utvalda delar av arbetet. Vidare visar arbetslagets utvärdering att arbetet med 
högstadiet inte gav så stort mervärde. Eftersom vi arbetar i olika skolformer är det svårare att 



ha en allmängiltig diskussion.
Fokusområden för kvalitetsarbetet läsåret 2018-19
Värdegrundsarbete
Planering 
Lägret: Årets elevutvärderingar visar att alla var väldigt nöjda med upplägget. Vi kommer 
därför lägga upp nästa års läger på samma sätt och bara ändra i temat och variera övningarnas 
innehåll. Ansvarig att planera och genomföra arbetet är arbetslaget. 

Fortlöpande arbete: Arbetet med värdegrund har överlag fungerat bra och kommer fortgå på 
liknande sätt under nästa läsår. Mentorstider kommer fortsatt innehålla värdegrundsarbete av 
olika slag såsom samtal, övningar etc. Vi planerar vidare att införa storsamlingar mer 
kontinuerligt kommande läsår för att där kunna arbeta mer samlat och, för eleverna, mer 
synligt med värdegrundsfrågor. Vi planerar även att ha ett närmare samarbete med skolans 
kurator där hen bland annat kommer delta kontinuerligt på arbetslagets konferenser. Ansvarig 
att planera arbetet är arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget och mentorerna ansvarar 
för genomförandet.

Stresshantering
Planering 
Då vi i arbetslaget under året hanterat flera elevärenden gällande stress och ångest ser vi ett 
behov av att arbeta mer riktat med stresshantering. Vi planerar att göra detta främst under 
storsamlingar med hjälp av föreläsningar och aktiviteter som syftar till att lära eleverna hur de 
kan hantera sin stress. Ansvarig för att planera arbetet är Ansvarig att planera arbetet är 
arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget och mentorerna ansvarar för genomförandet.

Betyg och bedömning/ matriser
Planering
Det har under året visat sig att alla lärare inte fyller i matriserna såsom tanken är vilket gör att 
elever och vårdnadshavare inte kan följa utvecklingen i alla sina kurser. Det är viktigt att 
elever och vårdnadshavare får samma information och möjlighet att följa utvecklingen i sina 
kurser oavsett lärare. Ansvarig att påtala detta för undervisande lärare är rektor och ansvariga 
för genomförandet är undervisande lärare.

Kollegialt lärande
Planering
Årets kollegiala lärande kommer att fokusera på anpassningar av material och strategier för 
att möta elevers olika förutsättningar i skolan. Teorilärarna kommer tillsammans med 
högstadiets arbetslag att arbeta med ämnet, både självständigt och i grupp samt delta på 
föreläsningar. Ansvarig för planering och genomförande av detta är arbetslagsledaren 
tillsammans med speciallärare. 

Musiklärarna kommer under läsåret att fokusera på sina förberedelser inför och arbete med 
skolans musikprojekt för året och deltar därför enbart i utvalda delar av det kollegiala 
lärandet.
Kalenderöversikt läsåret 2018-19

augusti 
• studiedagar
• info gymnasiearbete
• intro nya lärare och instr.lärare
• instrumentval



• föräldramöte

september
• starta elevrådet
• läger 
• ordnings-och trivselregler 
• friluftsdag 
• klasskonferenser
• hälsoenkät
• friluftsdagar?

oktober
• lov
• studiedagar må-ons

november
• planera sista veckan
• studiedag 30/11
• genomföra elevsamtal (istf rådstuga)

december
• terminsuppspel
• sista veckan

januari
• studiedag 7/1
• skolstart 8/1
• klasskonferenser
• skyddsrond

Februari
• Valfjället
• Planera rådstugor
• Musikdagar 20-22/2

Mars
• sportlov
• genomföra rådstugor 12-13/3

april
• påsklov
• trygghetsenkät
• planering studentspex
• studiedag 10/4, föreläsning tillsammans med högstadiet med Kenth Hedevåg.
• NP i svenska 

maj
• planera sista veckan
• inlämning och opponering Gymnasiearbetet
• stipendier
• projekt



• NP i matematik och engelska
• Terminsuppspel
• Betygsättning 22/5

juni
• studiedagar/utvärdering läsåret
• sista veckan
• skolavslutning 
• student
• studentmiddag / bal

Bilagor

Bilaga 1 Likabehandlingsplan
Bilaga 2 Arbetsmiljöplan
Bilaga 3 Krisplan
Bilaga 4 Elevhälsoplan
Bilaga 5 Drogpolicy


