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Grundfakta om verksamheten 
 

Nyströmska skolans verksamhetsidé från 2011 lyder:  

”På Nyströmska skolan ser vi att framgång i livet i stor utsträckning är beroende av vår vilja att 

bedöma kvaliteten i det vi gör och av vår vilja att utvecklas. Vi vill att en sådan kvalitet ska bidra 

till goda kunskaper och en stark personlig utveckling för alla som arbetar på Nyströmska, elev 

som personal. Vi bedömer människor mer efter deras möjligheter och förtjänster än efter deras 

fel och brister.  

Alla på Nyströmska strävar efter hög kvalitet inom alla områden; hos lärare och personal finns 

god kompetens, en vacker arbetsmiljö med modern utrustning, ett varierat arbetssätt 

och ett förhållningssätt till varandra där ett gott bemötande är ledorden”.  

Nyströmska skolan är ett lärcentra för ungdoms- och vuxenutbildning. Läsåret 2016-2017 består 

verksamheten av kommunal vuxenutbildning, Introvux (Särvux), YH (yrkeshögskola) och 

gymnasieskola med studieförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram. Ca 

600 elever/deltagare studerar på skolan och personalstyrkan består av ca 100 stycken 

medarbetare. 

 

 

Tillbakablick på föregående verksamhetsår  
 

Inför läsårsstart 15/16 ändrades ledningsorganisationen då enhetschef Håkan Wetell var 

tjänstledig på heltid och två tillförordnade rektorer i Håkan Wettergren och Anna Lundell Klein 

bildade skolledning tillsammans med tillförordnade enhetschef Magnus Ekenblom. Ytterligare 

förändring genomfördes januari 2016 då Håkan Wetell började arbeta med integrationsfrågor på 

50 % och Magnus Ekenblom förordnades till enhetschef. 

 

Läsåret 15/16 kom i mångt och mycket att präglas av den rådande flyktingsituationen i Europa 

och Sverige. I Söderköping startade en ny verksamhet med socialförvaltningen som huvudman, 

men som också stod i mycket nära samarbete med Nyströmska. Verksamheten, kallad SlussIn, 

hade/har som syfte att ta emot ensamkommande ungdomar från både Söderköping och 

Valdemarsvik i väntan på antagning till IMSPR (språkintroduktion). Verksamheten har fungerat 

mycket väl och var en nödvändighet då antalet ensamkommande under läsåret ökade kraftigt. 

 

På grund av lokalbrist flyttades SFI över till Bergaskolan, där ca 140 elever och lärare snabbt 

hittade bra arbetsformer i välfungerande lokaler. I maj beslutade respektive politiska nämnd i 

både Valdemarsvik och Söderköping att all SFI ska bedrivas i Norrköping med start höstterminen 

-16. Samtliga lärare på SFI har erbjudits jobb på Nyströmska skolan inom sina respektive 

ämnesområden. 

 

Gymnasieskolans internationella fokus och satsning fortsatte på ett mycket framgångsrikt sätt 

under läsåret. Under året och kommande läsår är skolans gymnasieelever och personal 

involverade i tre EU-projekt med samarbetspartners i en rad europeiska länder. Projektens namn 

är: ”Orions”, ”Game-based Learning” och ”Closing the Gap”. 

 

Ett stort utvecklingsarbete inom Yrkesprogrammen/lärlingsutbildningen har genomförts inför ht-

16. Syftet var att få en bättre och effektivare fördelning praktik och skolförlagd undervisning. 
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Under läsåret genomfördes en inspektion av Särskild undervisning för vuxna. En konkret 

förändring utifrån inspektionens beslut genomförs när det gäller lärarnas arbetstid från 

ferieanställning till semestertjänst, detta för att kunna erbjuda kontinuerlig undervisning. 

 

En lyckosam förändring avseende gymnasial vuxenutbildning var att förstärka 

ledningsorganisation med en samordnarfunktion. 

 

Under vt-16 gästades Nyströmska av dåvarande Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida 

Hadzialic. På ministerns begäran diskuterades frågor inom ramen för YH 

(Yrkeshögskoleutbildning), mottagande av nyanlända och SlussIn samt Vetenskaparna under 

besöket. 

 

Söderköping och Nyströmska skolan hade tre pågående och väl fungerande YH-utbildningar 

läsåret 15/16; ”Management inom hotell- och besöksnäringen”, ”Stödpedagog inom 

funktionshinderområdet/LSS” och ”Vårdadministratör”.  

 

 

Prioriterade mål för verksamhetsåret 16/17 

 

Centralt prioriterade mål – gymnasieskolan 

 

Alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt yrkesexamen     

 

Fler elever inom introduktionsprogrammen ska nå      

gymnasiebehörighet/anställningsbarhet       

 

Alla elever ska känna trygghet, arbetsro och hälsa 

 

Centralt prioriterade mål – vuxenutbildningen 

 

Fler studerande inom gymnasial vuxenutbildning ska fullfölja sina studier   

 

Lokalt prioriterade mål – Nyströmska skolan 

 

Nyströmskas attraktionskraft ska öka  

 

Ökad integration och känsla av samhörighet     
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Centralt prioriterade mål – gymnasieskolan 
 

 

Mål  

Alla elever ska nå gymnasieexamen alternativt yrkesexamen 

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Mätbart i betyg 

 

Rektor Augusti 2016 

 

Antal med 

examen 

VT 2017 VT 2016 VT 2015 VT 2014 

Mål Resultat Resultat Resultat Resultat 

 100%  81% 86% 77% 

 

 

Strategi Skapa delaktighet och ansvar i lärandeprocessen 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Använda formativ 

bedömning, utmana 

individen, förmedla och 

uppmuntra ett 

portfolietänkande via 

edWise. Feedback snabbt 

och regelbundet. 

Mentorer 

Lärare 

Enkät 

Självvalidering 

Juni 2017 

Arbeta aktivt med 

studieteknik under hela 

studietiden. 

Mentorer 

Lärare 

Elevhälsan 

Enkät Juni 2017 

Svårigheter ska upptäckas 

i tid. Utbilda i och skriva 

åtgärdsprogram och följa 

upp dem. 

Mentorer 

Elevhälsan 

Rektorer 

Följa upp utförande Juni 2017 

Utvecklingssamtal och 

mentorssamtal. 

Mentorer Enkät Juni 2017 
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Strategi Skapa lustfyllt lärande 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Ämnessamverkan 

 

Lärare Följa upp utförande Juni 2017 

Temaveckor Lärare Följa upp utförande Juni 2017 

 

 

 

 

Mål  

Fler elever inom introduktionsprogrammen ska nå 

gymnasiebehörighet/anställningsbarhet.   

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Mätbart i betyg alt. 

antal anställningar 

Rektor Juni 2017 

 

Andel behöriga 

/anställningsbara 

VT 2017 VT 2016 

Mål Resultat Resultat 

Efter 1 år 100 %  58% 

Efter 2 år 100 %  60% 

Efter 3 år 100 %  100% 

 

 

Strategi Utveckla rutinerna vid överlämningarna mellan stadierna 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Fysiska möten mellan 

pedagogisk personal, 

elevhälsa och vid behov 

socialförvaltningen 

Rektor Följa upp utförande Juni och 

september 

2017 

Rektorsgruppen i 

kommunen bevakar och 

diskuterar arbetet med 

stadieövergångar 

Rektor Följa upp utförande Juni och 

september 

2017 
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Strategi Breddad kartläggning  

 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Tidiga träffar på 

individnivå, upprättande 

av individuella 

studieplaner. 

SYV Följa upp utförd Kontinuerligt 

Högfrekvent studie- och 

yrkesvägledning 

SYV Följa upp utförande Kontinuerligt 

    

Deltagande av Elevhälsan 

i programgrupperna och 

EA 

Rektor Följa upp utförande Kontinuerligt 

 

Strategi Utveckla praktiksamordning 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Kombinerad teori och 

praktik 

Pedagogisk 

personal 

SYV 

Rektor 

Följa upp utförande Kontinuerligt 

Tätt samarbete mellan 

praktiksamordnare, SYV 

och mentorer 

Rektor samt 

respektive 

personal 

Följa upp utförande Kontinuerligt 

Marknadsföra och 

förankra behovet i så väl 

kommunal som privat 

verksamhet 

Praktiksamordnare 

Rektor 

Följa upp utförande Kontinuerligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

8 

 

Mål  
Alla elever ska känna trygghet, arbetsro och hälsa 

 

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Enkäter 

Hälsosamtal 

Ledningsgruppen December 2016, juni 2017 

 
 

VT 2017 VT 2016 VT 2015 VT2014 

Mål Resultat Resultat Resultat Resultat 
 

100 %  85 % 87 % 86 % 

 

 

Strategi Livskunskap 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Schemalagda 

livskunskapspass varje 

vecka 

Livskunskapsgruppen 

Mentorer 

Enkät Juni 2017 

 

Mentors-och 

programdagar åk 1-3 

Mentorer 

Utbildningsledare 

Enkät Juni 2017 

 

 

Strategi Teambyggande åk 1 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Friluftsliv Idrottslärare 

Mentorer 

Enkät Juni 2017 

Mentorsdagar åk 1 Elevhälsan 

Livskunskapsgruppen 

Enkät Juni 2017 
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Strategi Det goda värdskapet 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Eleven har tillgång till 

mentor, reception, syv, 

elevstöd, bibliotek för stöd 

och information 

Respektive 

personal 

Enkät Juni 2017 

Gemensamma 

mötesplatser i skolan 

All personal 

Elevkåren 

Enkät Juni 2017 

 

 

Strategi Tydlig, korrekt och snabb information 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Skolan använder 

edWise och ”info-TV” 

för elever, hemsida som 

skyltfönster 

Marknadsföringsgruppen 

Ledningsgruppen 

All personal 

Följa upp utförande     Juni 2017 

Ändringar i ordinarie 

verksamhet ska 

meddelas receptionen 

All personal Följa upp 

utförandet 

Juni 2017 

 

 

 Öka gemenskap och samhörighet på skolan 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Gemensamma 

elevaktiviteter gärna i 

samarbete med andra gy-

skolor 

Elevkåren 

Ledningsgruppen 

Mätbart i antal 

aktiviteter och enkät 

Juni 2017 

Stimulera föreningar och 

aktiviteter utanför 

studierna 

Elevkåren 

NAIF 

Ledningsgruppen 

Mätbart i antal 

aktiviteter och enkät 

Juni 2017 
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Strategi Utveckla arbetet med elevnära arbetslag (EA) 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Schemalagda lärarmöten 

för att öka kunskapen om 

varje elevs situation. 

Ledningsgruppen 

Mentorer 

Lärare 

Elevhälsan 

Enkät Juni 2017 

 

 

Strategi  Eleverna ges möjlighet till varierade hälsofrämjande aktiviteter 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Idrott och hälsa - under 

gymnasieåren erbjuds 

eleverna att delta i diverse 

aktiviteter och projekt för 

ett sunt personligt 

välbefinnande 

Idrottslärare Enkäter Juni 2017 

Hälsosamtal - individuella 

samtal där den personligt 

upplevda fysiska och 

sociala hälsan diskuteras.  

Elevhälsan Enkäter Juni 2017 

Skol IF/NAIF arrangerar 

klasskamper och ”prova på 

aktiviteter”. 

Skol IF/NAIF Mätbart i antal 

aktiviteter och enkäter 

Juni 2017 

Elever ges tillträde till 

skolans välutrustade 

Rektor 

 

Enkäter Juni 2017 

Strategi Öka arbetsron i klassrummet 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Gemensamma 

förhållningssätt 

 

Ledningsgruppen 

Mentorer 

Lärare 

Enkät Juni 2017 
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Strategi  Eleverna ges möjlighet till varierade hälsofrämjande aktiviteter 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

gym/Allhall under så väl 

skoltid som fritid. 

Förstärkt information 

kring riskerna med 

alkohol, tobak och droger. 

Elevhälsan Enkäter Juni 2017 

 

Strategi Eleverna erbjuds en varierad och hälsoriktig kost. 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Utöver ordinarie 

skollunch erbjuds sallads- 

och brödbuffé, specialkost 

(vid behov) och alternativ 

lunch i form av soppa. 

Kostenheten 

Rektor 

Enkät Juni 2017 
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Centralt prioriterade mål - vuxenutbildningen 
 

 

 

Mål  
Fler studerande inom gymnasial vuxenutbildningen ska fullfölja sina studier 

 

 

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Uppföljning SYV Januari 2017, juni 2017 

 

Andel som 

fullföljer. 

HT 2016/VT 2017 VT 2016 

Mål Resultat Resultat 
 

100 %  91 % 

 

Strategi SYV och lärarna ska se till deltagarens individuella mål, behov 

och kapacitet och upprätta en studieplan. 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

SYV vägleder alla 

deltagare, planerar den 

bästa individuella 

lösningen för deltagaren. 

Lärarna avgör 

kunskapsnivån. 

SYV 

Komvuxlärarna 

Följa upp utförande Januari 2017 

Juni 2017 

Genom regelbundna 

arbetslagsmöten följer 

lärare och SYV upp 

kursdeltaganas 

kunskapsutveckling och 

närvaro.  

Komvuxlärarna Följa upp utförande Januari 2017 

Juni 2017 

Basgrupper och 

studiegrupper utvecklas. 

Komvuxlärarna Följa upp utförande Januari 2017 

Juni 2017 
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Mål  
Alla elever ska känna trygghet, arbetsro och hälsa 

 

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Enkäter 

 

Ledningsgruppen December 2016, juni 2017 

 
 

VT 2017 

Mål Resultat 
 

100 %  

 

Strategi Det goda värdskapet 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Eleven har tillgång till 

samordnare, reception, 

SYV, lärare och bibliotek 

för stöd och information 

Respektive 

personal 

Enkät Juni 2017 

Gemensamma 

mötesplatser i skolan 

All personal 

 

Enkät Juni 2017 

 

 

Strategi Tydlig, korrekt och snabb information 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Skolan använder 

edWise och ”info-TV” 

för elever, hemsida som 

skyltfönster 

Marknadsföringsgruppen 

Ledningsgruppen 

All personal 

Följa upp utförande     Juni 2017 

Ändringar i ordinarie 

verksamhet ska 

meddelas receptionen 

All personal Följa upp 

utförandet 

Juni 2017 
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Strategi Öka arbetsron i klassrummet 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Gemensamma 

förhållningssätt 

 

Ledningsgruppen 

Samordnare 

Lärare 

Enkät Juni 2017 

 

 

Strategi Utveckla arbetet i Komvuxlärargruppen 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Schemalagda lärarmöten 

för att öka kunskapen om 

varje elevs situation. 

Ledningsgruppen 

Lärare 

Enkät Juni 2017 

 

 

Strategi Eleverna erbjuds en varierad och hälsoriktig kost. 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Utöver ordinarie skollunch 

erbjuds sallads- och 

brödbuffé, specialkost (vid 

behov) och alternativ 

lunch i form av soppa. 

Kostenheten 

Rektor 

Enkät Juni 2017 
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Lokalt prioriterade mål - Nyströmska skolan 

 

 

Mål   

Nyströmskas attraktionskraft ska öka 

 

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Mätbart i utfall Ledningsgruppen 

SYV 

Februari 2017, maj 2017, 

augusti 2017 

 

Antal antagna, 

åk 1 

HT 2017 HT 2016 HT 2015 HT 2014 

Mål Resultat Resultat Resultat Resultat 

 78  62 71 74 

 

Strategi Riktade marknadsföringsinsatser 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Arrangera ”Öppet hus” 

och delta på 

”Gymnasiemässan” 

Marknadsföringsgruppen 

Ledningsgruppen 

Lärare 

Följa upp utförande Maj 2017 

Sociala medier 

 

Marknadsföringsgruppen Antal besök, 

mätbart 

Maj 2017 

Använda och utbilda 

elevambassadörer 

 

Marknadsföringsgruppen, 

UL, mentorer och elever. 

Enkät Maj 2017 

Inkludera 

grundskoleelever i 

vetenskaparna, 

gymnasiearbetet, 

internationella projekt 

etc. 

Ledningsgruppen 

Lärare 

Följa upp utförande Juni 2017 
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Strategi Omvärldsbevakning 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Samtala med elever åk 9 Marknadsföringsgruppen 

SYV 

Följa upp utförande Maj 2017 

Granska konkurrenter Marknadsföringsgruppen 

Ledningsgruppen 

Följa upp utförande Maj 2017 

 

 

 

Mål   

Ökad integration och känsla av samhörighet 

 

Utvärderingsmetod Ansvarig för utvärdering Utvärderingsdatum 

Mätbart i utfall Ledningsgruppen 

 

Juni 2017 

 

 

Strategi Eleverna erbjuds gemensamhetsskapande aktiviteter över klass- 

och programgränserna 

Aktivitet kopplade till 

ovanstående strategi  

Uppföljning av aktivitet 

Ansvarig Metod Datum 

Skolgemensamma 

aktivitetsdagar; ht bolldag, 

vt vintersportdag 

Idrottslärare, 

mentorer, lärare 

Följa upp 

utförande/enkät 

Juni 2017 

Vänklasser Ledningsgruppen, 

mentorer 

Följa upp 

utförande/enkät 

Juni 2017 

Klass-/kompiskamper NAIF Följa upp 

utförande/enkät 

Juni 2017 

Stimulera föreningar och 

aktiviteter utanför 

studierna 

Elevkåren 

NAIF 

Ledningsgruppen 

Mätbart i antal 

aktiviteter och enkät 

Juni 2017 

 
   

 

 


