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På stabil kvalitetsgrund
med blicken framåt
Kunskapsskolans vision är att ge nästa generation de bästa
förutsättningarna att anta dagens utmaningar och forma
morgondagens samhälle. Den visionen är idag mer aktuell
än någonsin.
När världen förändras är gedigna kunskaper och utvecklade
förmågor avgörande för att våra ungdomar ska vara rustade
inför framtiden. Min genuina övertygelse är att vi i Kunskaps
skolan ägnar oss åt något av det viktigaste man kan göra.

Elever som trivs och utvecklas
Jag har under året som gått besökt många av våra
skolor och det är alltid lika roligt att träffa elever och

”När medarbetarna
beskriver hur de jobbar med
att utmana och stötta våra
elever blir jag alltid djupt
imponerad och stolt.”
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medarbetare. Eleverna berättar hur mycket de trivs i
skolan och vittnar om fina relationer med lärarna. Även
de yngre lär sig snabbt att ta ansvar för sin planering
och det är fantastiskt att höra hur eleverna resonerar
om sitt lärande, sina mål och sina utmaningar. De har
koll på vad de gör och vart de är på väg. När medarbe
tarna beskriver hur de jobbar med att utmana och stötta
våra elever blir jag alltid djupt imponerad och stolt.

En attraktiv arbetsgivare
Lärare, rektorer och andra med
arbetare som jag träffar säger ofta
att de har världens bästa yrke. För
Kunskapsskolan som arbetsgivare är
det viktigt att erbjuda goda villkor och
att i alla sammanhang vara en attraktiv
arbetsplats. Många som arbetar i
Kunskapsskolan beskriver att de här, i
högre grad än i de flesta andra skolor,
får möjlighet att arbeta nära elever
na. De beskriver också att de jobbar
närmare sina kollegor i arbetslaget.
Det är våra viktigaste argument för
varför lärare ska välja att jobba hos
oss, tillsammans med att vi erbjuder
konkurrenskraftiga löner och villkor.
Vi lägger också stor vikt vid professio
nell utveckling för våra medarbetare.
Kunskapsskolans organisation ger goda
förutsättningar för samverkan både
inom och mellan våra skolor – i Sverige
och i utlandet – och på så sätt kan
undervisningen hela tiden utvecklas.

Kunskapsskolan är med och
utvecklar svensk skola
Kunskapsskolan vill vara en del av lös
ningen på de utmaningar den svenska
skolan står inför. Alltför många unga
får inte med sig de kunskaper och
förmågor de behöver. Samtidigt
visar Skolverkets prognoser att det
om 15 år kommer att saknas 80 000
lärare i Sverige. Dessutom står vi inför
stora demografiska förändringar som
innebär att 1 000 nya skolor behöver
byggas under de kommande tio åren.
Med vår kunskap och erfarenhet av
att organisera utbildning med eleven
i centrum vill vi vara med och utveckla
den svenska skolan. Vi får allt fler
förfrågningar från kommuner som
behöver hjälp med att skapa fler
skolplatser och som ser Kunskaps

skolan som en bra samarbetspartner
för att höja skolresultaten. Vi är
övertygade om att vi kan bidra, både
genom att driva högkvalitativa skolor
som kan ta emot fler elever och nå
högre resultat, och genom att dela
med oss av vårt kunnande till andra.

På stabil grund blickar vi framåt
Idag är i princip alla våra grundskolor
fulla och vi har längre köer än någonsin.
Vi vill kunna ge plats till så många
elever som möjligt som vill gå hos oss,
så framöver är vår ambition att fortsätta
att utöka våra befintliga skolor. Vi är
även öppna för att starta nya skolor i
områden med behov av nya skolplatser.
Jag ser också en fortsatt utveckling
av samverkan och utbyten mellan
Kunskapsskolan i Sverige och de
andra länderna i Kunskapsskolans
globala nätverk, the KED Network.
För vårt nyaste verksamhetsområde,
SkillEd som erbjuder företags- och
vuxenutbildning, ser vi stor potential,
inte minst när det gäller att bidra
till att få fler nyanlända att komma i
arbete.
Detta läsår har vi fått ett viktigt kvitto
på att vår personligt utformade utbild
ning och systematiska kvalitetsarbete
fungerar väl, i och med Skolinspektio
nens koncerntillsyn som resulterade
i en anmärkningsfri återkoppling till
Kunskapsskolan som huvudman.
Vi gläds åt goda resultat och flera
spännande händelser, samtidigt som
vi lägger fokus framåt – för att kunna
erbjuda bättre utbildning till ännu fler
barn, ungdomar och vuxna.

Cecilia Carnefeldt
Styrelseordförande
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Kvalitetsarbete
i toppklass
När vi summerar läsåret 2017/18 kan jag konstatera
att det har varit ett av de mest framgångsrika i
Kunskapsskolans snart 20-åriga historia, med goda
resultat och med fler elever än någonsin i våra
29 grundskolor och sju gymnasieskolor.
Prickfri rapport från Skolinspektionen
En viktig bekräftelse på att vårt målmedvetna arbete med
tydliga kvalitetsprocesser och kollegialt lärande leder
till ständiga förbättringar och goda resultat är det helt
prickfria beslutet på huvudmannanivå som vi fick från Skol
inspektionen efter årets stora koncerntillsyn. Skolinspektio
nens återkoppling är en fjäder i hatten för alla medarbetare
i Kunskapsskolan som varje dag ser till att våra elever
stöttas och sporras att nå längre än de trodde var möjligt.

Stabila resultat och fortsatt utveckling
På våra grundskolor ligger årets resultat stabilt på
mycket höga nivåer med avseende på meritvärde, gym
nasiebehörighet och andelen som når kunskapskraven i
alla ämnen. Skolverkets statistik visar att de betyg som
sätts sedan flera år har en hög grad av samstämmighet
med resultaten på de nationella proven. De årliga elevoch föräldraenkäterna visar även att arbetet med att
åstadkomma en god studiemiljö har gett effekt. Läs mer
om grundskolans resultat på sidan 14.
På gymnasieskolorna har det under året skett ett intensivt
arbete som syftar till att på bred front nå bättre resultat.
Det har handlat om att i ännu högre grad anpassa
arbetssättet med en personligt utformad utbildning
till gymnasiets specifika förutsättningar, samt att
fortsätta implementera våra gemensamma verktyg.
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Vi är övertygade om att vi går mot en stark utveckling,
även om det i år fortsatt är en spridning mellan skolorna
med avseende på studieresultat. Läs mer om gymnasie
skolans resultat på sidan 18.
Verksamheten inom Kunskapsskolans vuxenutbildning,
SkillEd, är inne på sitt andra verksamhetsår och utvärde
ringarna visar så här långt på goda resultat. SkillEd har
varit banbrytande i att utforma företagsutbildningar och
utbildningar för vuxna på ett nytt sätt, med utgångspunkt
i företagens unika behov. Läs mer om SkillEd på sidan 22.
Våra satsningar på att ligga i framkant vad gäller digitala
verktyg fortsätter i och med årets lansering av bland
annat en digital loggbok för eleverna, den digitala
”kursbyggaren” för våra lärare på gymnasiet samt den
digitala introduktions- och fortbildningsportalen
KS Akademi för våra medarbetare.

Medarbetare är nyckeln till framgång
Våra medarbetare är utan tvekan nyckeln till Kunskaps
skolans framgångar. Gång på gång slås jag av vilket
fantastiskt arbete de gör med eleverna och hur säkert
och professionellt de förmedlar och arbetar med
Kunskapsskolans pedagogiska modell och arbetssätt i
vardagens olika situationer. Vi är ett stort företag men
min ambition är att bevara känslan av ett litet företag

”Skolinspektionens återkoppling är
en fjäder i hatten för alla medarbetare
i Kunskapsskolan”

där vi har ett prestigelöst diskussionsklimat och där vi
alla är delaktiga i och tar ansvar för vårt gemensamma
kvalitets- och utvecklingsarbete.
Det har nog inte undgått någon att en av Sveriges stora
utmaningar framöver är en tilltagande lärarbrist. Detta
påverkar förstås även oss och vi arbetar hårt för att fort
sätta vara en attraktiv arbetsgivare både för lärare och
för andra viktiga yrkesgrupper inom skolan.

Aktiv roll i att ta emot nyanlända
En annan utmaning som vi delar med andra skolor i
Sverige är hur vi på bästa sätt kan ta vara på de barn
och ungdomar som flytt till Sverige från krig och andra
svåra förhållanden, så att de snabbt kommer in i skolan
och samhället och kan utvecklas till sin fulla potential.
I det här avseendet har Kunskapsskolan tagit en aktiv roll i
att erbjuda skolplatser till nyanlända på flera av våra skolor.
Under läsåret som gått har vi tagit emot cirka 300 nyanlän
da elever och i uppföljningen ser vi tydligt att Kunskapssko
lans modell med en personligt utformad utbildning passar
väl för att möta dessa elever på den nivå de befinner sig
och utifrån varje individs förutsättningar, behov och mål.

Bättre utbildning till ännu fler barn och unga
Med energi och stort engagemang förbereder vi oss för
ett nytt läsår och för att än en gång förvalta det förtro
ende som över 13 300 elever och deras familjer ger oss
i att utbilda och förbereda eleverna inför framtiden. Vi
är stadigt förankrade i en väl fungerande pedagogisk
modell och en stark övertygelse om att varje elev har
rätt till en personligt utformad utbildning.

Konstruktiv dialog för ett bättre skolsverige
Jag hoppas att vi under det kommande läsåret ska få se
mer av konstruktiva samtal och debatter när det gäller sko
lans utmaningar och friskolors roll i att bidra till bättre
skolgång för fler barn och unga. Låt skolor som Kunskaps
skolan – och andra fristående och kommunala skolor med
goda resultat – fungera som inspiration och föredömen.
Vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter!

Fredrik Lindgren
VD Kunskapsskolan Sverige
fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se
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Om Kunskapsskolan
Gemensamt för Kunskapsskolans verksamheter,
Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd,
är den pedagogiska modellen med en personligt
utformad utbildning som ger kunskap och förmågor
för framtiden.
Kunskapsskolan startades år 2000 utifrån övertygelsen att
det går att driva skola på ett annat sätt än det traditionella,
och med ambitionen att ge fler barn och ungdomar
möjlighet till en bra utbildning. Kunskapsskolan i Sverige
driver grundskolor, gymnasieskolor och företags- och
vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan,
Kunskapsgymnasiet och SkillEd.
Läsåret 2017/18 gick drygt 13 300 elever i de 29 grundsko
lorna och sju gymnasieskolorna. Totalt är 1 100 medarbetare
anställda inom Kunskapsskolans verksamheter i Sverige.
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Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk
av skolor runt om i världen med fler än 10 000 elever
som följer hela eller delar av Kunskapsskolans pedagogik,
the KED Program.

Personligt utformad utbildning
Kunskapsskolan utgår från att alla elever är olika och
utvecklas individuellt. Kunskapsskolans unika arbetssätt
med personliga mål, tät uppföljning för varje enskild
elev och starka relationer mellan lärare och elev ger
en utbildning som är bättre anpassad för varje elevs

förutsättningar, mål och behov än vad
den traditionella skolan är. Kunskaps
skolans arbetssätt skapar en trygg
studiemiljö där varje elev blir sedd
och utmanad och där alla kan nå
längre än de själva trodde var möjligt.

Lärarna ger alltid det lilla extra
och vill att man ska lyckas
Matilda, elev på Kunskapsgymnasiet och tidigare elev
på Kunskapsskolan.

Ämneskunskaper och
framtidsförmågor
Världen förändras i allt snabbare takt.
Det betyder att förutsättningarna
för hur de som går i skolan idag ska
studera och arbeta hela tiden ändras.
Förutom gedigna ämneskunskaper
fokuserar undervisningen i Kunskaps
skolans pedagogiska modell på att
träna och utveckla så kallade ”fram
tidsförmågor” hos eleverna. Det hand
lar om att lära sig mer om hur man
faktiskt lär sig saker, att utveckla sin
samarbetsförmåga, att bli handlings
kraftig och att vara innovativ. Andra
framtidsförmågor handlar om att agera
globalt, om att leva digitalt och om hur
man på ett naturligt sätt kan vara med
och driva utvecklingen framåt.

Studiemiljö med trygghet
och studiefokus
En personligt utformad utbildning
handlar även om att man som elev på
Kunskapsskolan ska ha en studiemiljö
där man trivs och som uppmuntrar till
lärande. Därför finns inga korridorer
och traditionella klassrum utan istället
rum av varierande storlek och karaktär,
eftersom alla lär på olika sätt.
Alla ytor är till för händelser och
studier – för stora eller små grupper
eller för enskilt arbete – och de är ut
formade för att passa olika människors
behov. Det finns caféer och olika
utrymmen för umgänge och det finns
rum för undervisningspass i stor eller
mindre grupp, rum för eget arbete och
rum för den som vill ha det helt tyst. >>

Vad är det bästa med att vara
elev här?
Det är arbetssättet! Att det utgår
från att vi alla är olika och har olika
mål, förutsättningar och fungerar
på olika sätt. Jag får det stöd jag
behöver och jag kan lära mig så
mycket som möjligt. Dagarna ser
olika ut och jag får själv bestämma
på vilket sätt jag ska plugga utifrån
vad som passar mig bäst just idag.
Vad kan du säga om lärarna?
Lärarna här känner eleverna och har
koll på vad alla siktar på för mål. Jag
känner verkligen att de alltid ger det

lilla extra för att hjälpa oss att nå
våra mål. De är kreativa och vill att
det ska gå bra för oss elever.
Vad är ditt råd till en lärare som
funderar på att börja jobba här?
En lärare på Kunskapsskolan och
Kunskapsgymnasiet behöver tycka
det är roligt att lära känna eleverna
och det är bra om man själv är struk
turerad och bra på planering. Jag
tycker att lärarna här verkligen ser en
och de vill att man ska lyckas. Våra
lärare är medvetna om allas olikheter
och att vi behöver olika slags feed
back, stöd och tips i våra studier.
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>> Många väggar är av glas vilket ger
lärare och andra vuxna en bra överblick
av lokalerna och vad som händer.

Moderna digitala verktyg
Kunskapsskolan omfamnar de möjlig
heter som den moderna tekniken
erbjuder och som utgör ett viktigt
komplement till det som är kärnan i
den pedagogiska modellen.

Under läsåret 2017/18 har flera nya
digitala verktyg introducerats. För
eleverna handlar det bland annat om
en digital loggbok, nya programme
ringskurser och ett nytt matematik
projekt. Kunskapsskolans lärare har
fått tillgång till en digital fortbild
ningsplattform, KS Akademi, med
bland annat introduktionskurser för
nya lärare och förbättrade verktyg för

att bygga kurser och dela arbetsma
terial inom gymnasieskolan.

Struktur för en modern skola
Kunskapsskolans organisation inriktas
på att lärare ska kunna ägna mesta
möjliga tid åt undervisning och arbete
med elever och inte åt administration.
En förutsättning för det är en central
stödorganisation som kan avlasta

Våra nyanlända elever ges ett individanpassat
upplägg utifrån skolbakgrund och kunskapsnivå
Helena Berggren, lärare och samordningsansvarig för mottagandet av nyanlända elever.
där det fanns lediga platser. Sedan
lagförändringen kom som gjorde det
möjligt för friskolor med kö att ha en
frikvot för nyanlända, har ännu fler
skolor kunnat vara med och bidra.

Hur startade Kunskapsskolans
arbete med nyanlända elever och
hur ser det ut idag?
Arbetet med att ta emot nyanlända
elever inleddes i samband med att
många människor på flykt sökte sig
till Sverige under 2015. Vi på Kun
skapsskolan ville dra vårt strå till
stacken och hösten 2016 tog vi emot
de första nyanlända eleverna på de
av våra grund- och gymnasieskolor
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Under läsåret 2017/18 har cirka 300
nyanlända barn och ungdomar gått i
Kunskapsskolan och Kunskapsgym
nasiet. Vi har en central funktion som
ansvarar för samordningen mellan
skolorna. Det finns även en integra
tionsansvarig person på varje skola
och nätverk för bland annat elevhäl
san, lärare i Svenska som andraspråk
och studiehandledarna som hjälper
eleverna på deras eget språk.
Vilka har varit de
viktigaste lärdomarna?
Elevhälsans medarbetare har spelat
en viktig roll för många av de nyan
lända eleverna som brottas med osä
kerhet inför framtiden och som har
svåra upplevelser att hantera. Vi ser
även hur bra vårt arbetssätt med ett

individanpassat upplägg utifrån varje
elevs skolbakgrund och kunskapsnivå
fungerar för att de nyanlända snabbt
ska hinna ikapp och nå målen.
Hur går det för eleverna?
Vi har satt upp tydliga betygsmål
beroende på i vilken årskurs eleverna
börjar i svensk skola. Exempelvis ska
de elever som börjar i årskurs 4-6 nå
godkända betyg i samtliga ämnen när
de går ut årskurs 9. Glädjande nog
når majoriteten av eleverna dessa
mål. Vi ser också i våra uppföljningar
att eleverna trivs och att de tycker
om lärarna. Många skulle dock vilja
ha ännu mer undervisning i Svenska
som andraspråk. De nyanlända elev
erna lär också känna svenska elever
i och med att de tillhör en basgrupp
och deltar i undervisningen i den
ordinarie verksamheten. Flera av våra
skolor arbetar också med fadder- och
kompisgrupper och nyanlända elever
har fått besöka varandras skolor för
att utöka sitt kontaktnät.

skolorna med arbetsuppgifter som
inte är relaterade till undervisningen.
Det finns också en tydlig organisation
för samverkan mellan ämneslärare på
olika skolor, där de bästa lektionerna
och föreläsningarna görs tillgängliga
för alla lärare, och där alla lärare kan
bidra med uppgifter och material till
en gemensam bank av undervisnings
material. Organisationen har även en
tydlig struktur för erfarenhetsutbyte
och stöd till rektorer när det gäller
pedagogik, utveckling och ledar
skapsfrågor.

Goda vitsord från
Skolinspektionens tillsyn
Skolinspektionen har under läsåret
2017/18 genomfört en så kallad

koncerntillsyn, med fokus på hur
Kunskapsskolan som huvudman tar
ansvar för alla skolor, med utgångs
punkten i elevernas rätt till god utbild
ning i en trygg miljö. Koncerntillsynen
är en del i Skolinspektionens genom
gång av samtliga fristående och
kommunala skolhuvudmän i landet.

”Kunskapsskolan
utgår från att alla
elever är olika
och utvecklas
individuellt.”

Skolinspektionen blev klar med
tillsynen i april 2018 och i beslutet
skriver inspektionen att man vid
genomförd tillsyn inte har funnit några
brister på huvudmannanivån. Av de
36 skolorna hade Skolinspektionen
bara anmärkningar på fem, som det
nu har vidtagits åtgärder för. Det är
ett starkt kvitto på Kunskapsskolans
gedigna kvalitetsarbete.
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Om Kunskapsskolans
kvalitetsarbete
Kvalitet i skolan handlar om flera olika saker. Utöver att
förmedla kunskaper och en god värdegrund ska skolan
även säkerställa en bra studiemiljö där eleverna trivs
och känner sig trygga.
Kvalitetsfokus är en central del av Kunskapsskolans
kultur. På motsvarande sätt som elevens mål, planering
och arbete följs upp kontinuerligt sker motsvarande
process på varje skola, i varje arbetslag och ämneslag,
på arbetsplatsträffar och på exempelvis rektorsmöten
och klusterträffar med flera skolor. För företaget som
helhet ser processen likadan ut med uppföljning och
utvärdering av verksamheternas resultat, flera gånger
per månad. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär
att elevernas resultat och skolans processer kontinu
erligt följs upp och utvärderas – allt i syfte att ständigt
utvecklas och förbättras.

alla elever. Modellen täcker in tio arbetsområden som
är centrala för att driva en skola. Inom dessa områden
krävs tydliga mål och styrning för att skolan ska nå goda
resultat och en bra studiemiljö.

Tack vare att undervisningen hela tiden utvecklas och
anpassas utifrån elevernas behov säkerställs en under
visning av god kvalitet och en hög grad av likvärdighet.
Den personligt utformade utbildningen innebär också
att Kunskapsskolan lyckas väl med att kompensera för
elevers olika förutsättningar, oavsett om eleverna behöver
extra stöd eller extra utmaningar. Utgångspunkten är att
elevens måluppfyllelse alltid ska vara i centrum.

Kunskapsskolans kvalitetsmodell

Kunskapsskolans kvalitetsmodell

Med kvalitetsmodellen som ramverk gör alla Kunskaps
skolans skolor en kvalitetsplan för varje läsår. I planen finns
för vart och ett av kvalitetsmodellens områden ett eget
avsnitt med mål, aktiviteter och en plan för uppföljning
och utvärdering.

VÅR KVALITETSMODELL

Trygghet och
trivsel

Personlig
handledning

Betygsmanagement

Organisation

Elevhälsa

Ledningsorganisation

Kunskapsskolans kvalitetsmodell har sin utgångspunkt i
både styrdokumenten, skollag och läroplaner, samt i Kun
skapsskolans pedagogiska modell med eleven i centrum.
Undervisning

Kvalitetsmodellens övergripande syfte är att säkra en
högkvalitativ utbildning och hög måluppfyllelse för
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Kommunikation

Arbetsmiljö

IKT

Verktyg för uppföljning
och utvärdering
Kvalitetsplanen
Vid läsårets slut gör rektor och med
arbetare på varje skola en analys av
utfallet för respektive kvalitetsområde i
kvalitetsmodellen. Analysen baseras på
resultat från nöjdhetsundersökningar,
betygsresultat, externa granskningar,
personalnyckeltal och andra mätetal
– jämfört med uppsatta mål – för att
få ett helhetsperspektiv på hur väl de
strategier och aktiviteter som skolan
genomfört under året har fallit ut.
Analysen lägger grunden för kom
mande läsårs prioriterade områden,
processer och aktiviteter. Allt doku
menteras i kvalitetsplanen som är
en kombinerad kvalitetsredovisning
och verksamhetsplan och ett i högsta
grad levande arbetsdokument på
varje skola. Rektor och medarbetare
arbetar sedan kontinuerligt under
läsåret med att utvärdera och följa
upp effekter och resultat av de olika
aktiviteterna. Utvärderingsarbetet
sker såväl i arbetslag och ämneslag
som i kollegiet som helhet.
Betygsprognoser
Kunskapsskolan har under många
år arbetat med betygsprognoser för
varje enskild elev, något som fort
farande är ovanligt i de flesta andra
skolor. Syftet med betygsprognosen
är att säkerställa att eleverna får de
kunskaper de ska ha, att de når sina
mål, att alla får de utmaningar som
de behöver och att de betyg som
sätts är rättvisa och korrekta.
Betygsprognoserna utförs i mitten av
varje höst- respektive vårtermin. För
skolans ämneslärare och handledare
är prognoserna en viktig avstämning >>

Eleverna ska må bra
för att kunna lära sig så
mycket som möjligt.
Lars Jonsson, rektor på Kunskapsskolan.
Vad är kvalitet i skolan för dig?
Det övergripande målet är att
eleverna ska lära sig så mycket som
möjligt. De ska ha bra förutsättning
ar för fortsatta studier på gymnasie
skolan. Det andra målet handlar om
att eleverna ska må bra. Det är en
grundförutsättning för att lyckas
med studierna. Det ska vara kul att
gå till skolan och man ska gilla att
vara här. Allt annat vi sysslar med är
medel för att uppnå dessa två mål.
Klarar vi detta då har vi bra kvalitet.
Hur märks Kunskapsskolans
kvalitetsarbete i vardagen för
dig och dina lärare?
En del i skolans kvalitetsarbete är
att under året samla in underlag och
göra fördjupade undersökningar
kring områden vi ser som utmaningar.
Utfallen analyserar jag enskilt med
varje medarbetare och gemensamt i
kollegiet. Jag som rektor brukar även
utbyta erfarenheter och diskutera
utmaningar med andra rektorer. När
läsåret drar igång i augusti är vår kva
litetsplan klar och alla som arbetar
på skolan har en enad bild av vilka
våra mål och utmaningar är och hur
våra prioriteringar ser ut. Målen är
mätbara, aktiviteterna är konkreta
och vi har tillgång till professionell
stöttning från Kunskapsskolans
centrala pedagogikavdelning om vi
har någon utmaning vi behöver extra
hjälp med.

Vad tycker du särskiljer
Kunskapsskolans kvalitetsarbete
jämfört med andra skolor?
Jag har varit med länge i Kunskaps
skolan och även jobbat 15 år i
kommunala skolor. Här arbetar vi
verkligen långsiktigt med kvalitet.
Vår styrkedja är uppenbart tydliga
re och vi har fullt fokus på vårt upp
drag. Vi vet vad vi ska göra och jag
förväntar mig att alla mina medar
betare är insatta i kvalitetsplanens
mål, strategier och aktiviteter för
det kommande läsåret.
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Kunskapsskolans kvalitetsår

6

5

Analys av
medarbetarenkät.
Terminsbetyg.

4

DEC

Fördjupad genomgång av
särskilt stöd och extra
anpassningar inom arbetslag,
ämneslag och elevhälsan.

Elevernas terminsmål
uppsatta, ev. revidering av långsiktiga
mål. Delavstämning
kvalitetsplan.
Analys av höstterminsbetyg.

JAN

7

FEB

Elev- och föräldraenkäter.
Betygsprognos vår.

NOV

3

OKT

Betygsprognos höst.
Medarbetarenkät.

2

MAR

KVALITETSÅRET

SEP

Elevernas mål uppsatta.
Skolans likabehandlingsplan klar.

MAJ
AUG

1

APR

Kvalitetsplan klar med
tydliga mål för skolans
olika områden.

JUL

JUN

8

Fördjupad genomgång av
särskilt stöd och extra
anpassningar inom
arbetslag, ämneslag och
elevhälsan.

9

Analys av enkätresultat.
Utvärdering av resultat
nationella prov och
överensstämmelse
med betyg.

10

Betyg grundskolan och
gymnasiet. Utvärdering och
analys av årets resultat och
start för planering för
kommande läsår.

I juni gör rektor och medarbetare på varje skola en analys av året som gått och de resultat som uppnåtts och gör en plan för arbetet
för kommande läsår. I augusti fastställs planen med mål och aktiviteter för läsåret. Under läsåret utvärderas planen kontinuerligt för
att se att utvecklingen går åt rätt håll eller om planen behöver justeras. Det systematiska kvalitetsarbetet med analys, planering, mål,
aktiviteter och löpande uppföljning, sker på varje nivå – på företagsnivå, för varje skola och för varje årskurs och arbetslag, varje klass
och för varje enskild elev. På varje nivå finns ett tydligt uppdrag och ett personligt ansvar. På samma vis som VD är ansvarig för att nå
företagets mål är den personliga handledaren tillsammans med eleven ansvarig för att eleven ska nå sina mål.
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>> för att bestämma hur arbetet kring eleverna på bästa
sätt kan läggas upp under resten av terminen. Kunskaps
skolans resultat visar tydligt att andelen elever som når
kunskapskraven i alla ämnen ökar kraftigt tack vare
prognosarbetet.
Kvalitetssäkring av betyg
Det är av yttersta vikt att alla kunskaper och betyg
kvalitetssäkras. Det görs genom kontinuerlig dialog
och fortbildning av rektorer och lärare i frågor kring
betyg och bedömning. Det sker även samverkan både
på och mellan skolor gällande bedömningsfrågor
under ledning av Kunskapsskolans egna pedagogik
specialister, förstelärare och rektorer. I samband med
de nationella proven sker sambedömning mellan skolorna
vilket är en metod för att säkerställa att elevernas betyg
har en god bäring på de resultat de presterar på
nationella proven.
Nöjdhetsmätningar
Kunskapsskolan genomför varje år omfattande kvalitets
enkäter bland samtliga elever, bland föräldrar till grund
skoleelever och bland medarbetare. Enkätresultaten
ger viktig information om vad som fungerar bra och vad
som behöver förbättras, i Kunskapsskolan som helhet
och på enskilda skolor och i enskilda klasser.

Utveckling och förbättring

Utöver de årliga elev- och föräldraenkäterna, sker även
en kontinuerlig och systematisk dialog med elever och
föräldrar i samband med de terminsvisa utvecklingssamtalen och i den personliga handledningen varje vecka.

Något av det mest centrala inom Kunskapsskolan är att
säkerställa att alla processer kring undervisningen och
den personliga handledningen utvecklas kontinuerligt
så att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt
som möjligt både när det gäller kunskaper och person
liga förmågor. Detsamma gäller hur lärare, rektorer och
övriga medarbetare kan ges bästa möjliga stöd i sin
professionella utveckling för att ha förutsättningar att
utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Lektionsobservationer och självskattning
Kunskapsskolans rektorer och förstelärare besöker
regelbundet alla lärare i olika undervisningssituationer.
Dessa lektionsobservationer har till syfte att komplettera
den mer kvantitativa utvärderingen med en kvalitativ
utvärdering av undervisningen. Det är även ett viktigt
tillfälle för den enskilde läraren att få återkoppling och
stöd att utvecklas.
I samband med arbetet med kvalitetsplanen gör alla
lärare en självskattning av det egna arbetet. Självskatt
ningen ligger till grund för aktiviteter kopplat till lära
rens utvecklingsplan för det kommande året och följs
upp vid det årliga utvecklingssamtalet.

En av Kunskapsskolans grundläggande värderingar och
viktigaste drivkrafter är utveckling. Nyfikenhet och vilja
att ta till sig nya rön och kunskaper, att se mönster och
samband och att våga tänja gränser och söka nya vägar
är viktiga delar av en kultur som varit med oss ända
sedan de första skolorna startade.

”En av Kunskapsskolans
grundläggande
värderingar och
viktigaste drivkrafter är
utveckling.”
13

Grundskolan
Eleverna ska ha med sig gedigna kunskaper och bästa
möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar
när de lämnar Kunskapsskolan. De ska vara väl
förberedda för vidare studier och yrkesval.
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I Kunskapsskolan finns 29 grundskolor som alla arbetar
efter en gemensam pedagogisk modell med fokus på en
personligt utformad utbildning. Höga studieresultat är
ett övergripande mål och Kunskapsskolans arbetssätt
bygger på en nära relation mellan elever och lärare med
ständig återkoppling och utveckling.

att säkerställa att eleven ligger i fas för att nå sina mål.
Med ett stort fokus på eleven är det viktigt att utvärdera
vad elever och föräldrar tycker om vår verksamhet.
Nöjdheten följs upp i den årliga elev- och föräldraenkäten
och vid behov med tätare frekvens.

Elevens planering, arbete och studieresultat följs upp
i handledningssamtal varje vecka och diskuteras med
elev och föräldrar i utvecklingssamtalet varje termin. I
mitten av varje termin görs även betygsprognoser för

Studieresultaten är en tydlig indikation på kvaliteten i
arbetet med eleverna. Kunskapsskolans avgångselever
går ut med betydligt högre resultat än genomsnittet i
både riket och i de kommuner där skolorna finns.

Studieresultat

Meritvärde
Vårterminen 2018 gick Kunskapsskolans
elever i årskurs 9 ut med ett genom
snittligt meritvärde på 260 poäng
enligt Kunskapsskolans preliminära
betygssammanställning. Genomsnittet
för riket (inklusive elever med okänd
bakgrund, det vill säga elever som
saknar personnummer eller har skyd
dad identitet) var 224 poäng (2017).

Lärarna är väldigt
engagerade och vill det
bästa för alla elever
Erik Lindén, elev på Kunskapsskolan.

Meritvärdet räknas ut som summan av
elevernas 16 eller 17 bästa betyg. Den
elev som fått betyg i moderna språk
som språkval får räkna med detta
betyg som ett 17:e betyg i meritvärdet,
utöver de 16 bästa betygen i övrigt.
Beräkningsgrunden är E=10, D=12,5,
C=15, B=17,5 och A=20 och det möjliga
maxvärdet för en elev är 340 poäng.
Gymnasiebehörighet
Andelen elever i Kunskapsskolan med
gymnasiebehörighet är sedan många
år långt över genomsnittet i riket. Vår
terminen 2018 var 95 procent, enligt
Kunskapsskolans preliminära betygs
sammanställning, av eleverna behöriga
till gymnasieskolans yrkesförberedande
program, jämfört med genomsnittet i
riket på 83 procent (2017).

Vad är det bästa med att vara elev
på Kunskapsskolan?

Godkända betyg i alla ämnen
Andelen elever i Kunskapsskolan som
uppnår kunskapskraven i alla ämnen
var 90 procent vårterminen 2018,
enligt Kunskapsskolans preliminära
betygssammanställning, vilket är över
genomsnittet i riket på 74 procent
(2017).

Arbetssättet – det passar mig
perfekt. Det gör att jag kan bli
klar fortare med vissa saker och
prioritera mer tid för andra saker.
Den personliga handledningen har
jag haft stor nytta av och jag har
kunnat prata med min handledare
om vad jag ska göra, hur jag ska
hantera det jag har svårt för, hur
jag kan strukturera mitt arbete
och så vidare.

Att alla elever når de i läroplanen
uppsatta målen, formulerade som
kunskapskrav, och går ut grundskolan
med minst betyget E (dvs godkänt) i
alla ämnen är ett mått på att skolan har
fullt fokus på varje elevs utveckling. >>

Sedan självklart även lärarna! De
är väldigt engagerade och vill det
bästa för alla elever. Man får en
nära relation med läraren här, sär
skilt med sin handledare som man
träffar i samtal varje vecka.

Hur är stämningen på skolan?
Det är väldigt bra stämning på den
här skolan! Eftersom vi inte är en så
stor skola så känner man igen alla
som går här. Och om jag behöver
hjälp kan jag fråga alla lärare om
hjälp – och även andra elever om
det är något jag tror att de kan
hjälpa mig med.
Vad tar du med till framtiden?
Några saker som vi har arbetat
mycket med är att visa handlings
kraft och att samarbeta med andra
– det tror jag verkligen att jag
kommer att ha nytta av på gymna
siet och även längre fram. Arbets
sättet har gjort att jag blivit
>> bra på
att ta eget ansvar och det är ju bra
oavsett vad man ska göra i livet.
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>>
Individanpassad utbildning
och
utrymme för relationsbyggande

>> Nationella prov jämfört med
slutbetyg årskurs 9
För att säkerställa att eleverna går ut
med kvalitetssäkrade betyg är det
viktigt att betygen ligger i linje med
de resultat som eleverna presterar på
de nationella proven. För att bedöm
ningen ska vara så likvärdig som
möjligt rättar lärare från Kunskapssko
lans olika skolor de nationella proven
tillsammans och överensstämmelsen
mellan prov och betyg följs noga upp.
I de fall en elevs betyg avviker från
resultaten på de nationella proven
görs alltid en tydlig dokumentation
av insatta åtgärder och uppvisade
kunskaper. En analys i ämneslaget
sker också där man dokumenterar hur
ämnesundervisningen kan utvecklas
och förstärkas inför kommande läsår.

Lina Ryding, lärare på Kunskapsskolan.
att relationer är viktigt och har lagt
mycket energi på det men här är det
något som verkligen uppmuntras –
det är till och med ett krav.
Vilket är ditt råd till lärare som
funderar på att börja arbeta här?

Hur är det att arbeta som lärare på
Kunskapsskolan?
Jag är så glad att jag efter 16 år i
kommunal skola valde att börja
arbeta på Kunskapsskolan. Nu har
jag varit här i fyra år och kan inte
tänka mig att byta tillbaka till en
traditionell skola. Det här är en
skola där fokus är på att eleverna
ska lära sig och de får möjlighet
att utvecklas på sin egen nivå. Det
är bra både för de elever som har
lätt för sig och som hållits tillbaka i
tidigare skolor, och det är bra för de
som har större utmaningar och som
här blir sedda på ett annat sätt.

Genomsnittligt meritvärde
17 ämnen, elever i åk 9
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Gymnasiebehörighet,
elever i åk 9

300
300

253
253

Bara att komma in i lokalerna gör att
man känner att det är en annan miljö
här. Här kan jag som lärare vara med
och påverka undervisningen, styra
grupperna och här kan jag söka upp
eleverna på ett naturligt sätt. Enga
gemang välkomnas av ledningen.
Jag uppskattar även att det finns ut
rymme för att bygga nära relationer
med eleverna. Jag har alltid tyckt

Läsåret 2016/17 (senaste tillgängliga
statistik vid tidpunkten då denna
rapport gick i tryck) var samstäm
migheten mellan resultaten på de
nationella proven och slutbetygen i
årskurs 9 högre inom Kunskapsskolan
än i riket som helhet i såväl svens

96%
96%

Nämn något som skiljer Kunskapsskolan från andra skolor?

Om man uppskattar att ha mycket
kontakt med elever och gillar nära
samverkan med lärarkollegor i
arbets- och ämneslag är Kunskaps
skolan det bästa stället att arbeta
på. Samtidigt måste du som lärare
vara flexibel och beredd på att möta
elever både vid planerade tillfällen
och mer spontant. Jag är tillgänglig
för att hjälpa alla elever jag möter
under dagen, även de jag inte kän
ner eller vet exakt hur de ligger till.
Det ställer krav på kreativt tänkande
och inte minst på att kunna känna in
hur elevens dagsform är.

* Kunskapsskolans preliminära
betygssammanställning
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* Kunskapsskolans preliminära
betygssammanställning

Rikssnitt
** 2016/17

00

2014/2015
2014/201

ka och matematik som engelska. I
svenska var samstämmigheten inom
Kunskapsskolan 68,3 procent (riks
snitt 60,7 procent), i matematik 65,9
procent (rikssnitt 59,5 procent) och i
engelska var samstämmigheten 76,9
procent (rikssnitt 73,7 procent).
Enligt Skolverkets officiella statistik
har Kunskapsskolan konsekvent haft
bättre samstämmighet mellan utfall
på de nationella proven och elever
nas slutbetyg, varje år sedan statis
tiken började redovisas uppdelad på
enskilda huvudmän våren 2014.
SALSA
Ett positivt SALSA-värde innebär
att en skola presterar bättre än vad
som kan förväntas utifrån elevernas
förutsättningar, baserat på föräld
rarnas utbildningsbakgrund, andel
nyinvandrade och könsfördelning.
Läsåret 2016/17 (senaste tillgängliga
statistik vid tidpunkten då denna
rapport gick i tryck) uppvisade 21 av
Kunskapsskolans 28 grundskolor ett

SALSA-värdet avseende andel elever
i årskurs 9 som når kunskapskraven
i alla ämnen var positivt på 22 av 28
skolor och för hela Kunskapsskolan
var utfallet +5,1 läsåret 2016/17, en
uppgång från +3,3 föregående år.

Nöjda elever och föräldrar
Med ett tydligt elevfokus är det vik
tigt att elever och föräldrar är nöjda.
Nöjdhet ska gå hand i hand med
goda studieresultat som mått på att
en skola levererar kvalitet.
Kunskapsskolan genomför varje år
omfattande undersökningar bland
elever och föräldrar på grundskolan
med frågor om vad de tycker om
arbetssättet, lärarna, arbetsro, trygg
het och delaktighet, organisationen
och om Kunskapsskolan i stort.

Enkätresultaten innebär en möjlighet
att sprida goda exempel från skolor
som lyckas bra inom ett område till
skolor som behöver stöd för att för
bättras. Även inom en skola används
enkätresultaten för att se vilka lärare
som lyckas bäst inom olika områden
och som kan hjälpa kollegor att bli
ännu bättre.
I enkäterna används en svarsskala
med fem steg från ”instämmer helt”
till ”instämmer inte alls”. De siffror
som redovisas är den andel som angi
vit de två högsta alternativen, fyra
eller fem. Det betyder att det bara är
andelen som är uttalat positiva som
redovisas i diagrammen. Årets elevoch föräldraenkäter visar bland annat
att 80 procent av föräldrarna gärna
rekommenderar Kunskapsskolan och
att 81 procent tycker att skolan har
bra lärare. Av eleverna i grundskolan
anser 83 procent att de har bra lärare
och lika stor andel att de känner sig
trygga i skolan. Av eleverna är det
7 av 10 som rekommenderar sin skola
till andra.
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positivt SALSA-värde avseende ge
nomsnittligt meritvärde, det vill säga ett
genomsnittligt betygsvärde högre än
det förväntade utifrån socioekonomiska
faktorer. För hela Kunskapsskolan var
SALSA-värdet +9,9 för läsåret 2016/17.
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Gymnasieskolan
Varje elev på Kunskapsgymnasiet ska nå sin fulla
potential och få med sig goda förutsättningar för att
ta sig an framtiden, oavsett om det innebär fortsatta
studier eller arbete.
Kunskapsgymnasiet hade läsåret 2017/18 sju gymnasie
skolor med fem högskoleförberedande gymnasie
program: Samhällsprogrammet, Naturprogrammet,
Ekonomiprogrammet och Humanistiska programmet
samt Teknikprogrammet i samverkan med NCC. Sedan
hösten 2017 erbjuds även yrkesprogrammet Vård- och
omsorgsprogrammet i samverkan med Aleris. Kunskaps
gymnasiet arbetar med utgångspunkt i att alla elever är
olika och med fokus på den personliga handledningen.
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Elevens planering, arbete och studieresultat följs
kontinuerligt upp i handledningssamtal varje vecka och
diskuteras i ett längre utvecklingssamtal varje termin.
Elevernas nöjdhet med sin skola följs upp i den årliga
elevenkäten och vid behov med tätare frekvens.

Studieresultat
I gymnasieskolan får eleverna, till skillnad från i grund
skolan, betyg efter varje avslutad kurs och dessa

kursbetyg ingår sedan i det avgångs
betyg man får efter tre fullföljda
gymnasieår. Det betyder att gymna
siets avgångsbetyg börjar byggas på
redan första året på gymnasiet. En
förutsättning för att samtliga elever
ska ta studenten med högskoleförbe
redande examensbevis tre år senare,
är alltså att de uppnår godkända
betyg på kurserna redan i årskurs ett.

Våra elever lär sig att bli vuxna
och att ta ansvar för sina liv
Kajsa Rehnman, rektor på Kunskapsgymnasiet och tidigare
rektor på Kunskapsskolan.

På några av Kunskapsgymnasiets
skolor når eleverna höga resultat –
bäst i sin kommun, och över genom
snittet i riket. Men det finns också
gymnasier som inte når de uppsatta
målen avseende studieresultat. Läs
året 2017/18 har ett intensivt utveck
lingsarbete resulterat i en revidering
av Kunskapsgymnasiets pedagogiska
modell, i syfte att göra den bättre an
passad för gymnasieskolans specifika
förutsättningar.
Andel elever med gymnasieexamen
Kunskapsgymnasiets målsättning är
att alla elever ska gå ut med en gym
nasieexamen. Vårterminen 2018 var
spridningen mellan de olika skolorna
emellertid fortsatt stor. Andelen
elever med gymnasieexamen enligt
Kunskapsgymnasiets preliminära
betygssammanställning var oföränd
rat 100 procent på det Humanistiska
programmet (HU) och på Samhälls
vetenskapsprogrammet (SA) sjönk
andelen från 81 till 80 procent. På
Ekonomiprogrammet (EK) minskade
andelen med gymnasieexamen från
90 till 82 procent, på Naturveten
skapsprogrammet (NA) från 86 till 81
procent och på Teknikprogrammet
(TE) från 80 till 72 procent.
Skolverkets officiella statistik för
utfallet för rikets alla gymnasieskolor
publiceras först i december 2018. >>

Vad är det bästa med
Kunskapsgymnasiet?
Våra elever får möjligheten att växa
och utvecklas utifrån sina förutsätt
ningar. Här finns inga ”tapetblom
mor” som i andra skolor utan varje
individ blir sedd och utmanad. Jag
tycker också att lärarnas möjlighet
att skapa täta relationer med alla
elever tack vare den personliga
handledningen är viktigt att lyfta
fram. Inte minst visar forskning att
kvaliteten på elev-lärare-relationen
har mycket stor betydelse för hur
väl eleverna når målen.
Vad får eleverna med sig när de
går ut Kunskapsgymnasiet?
Det är så mycket! Det viktigaste,
utöver de faktiska kunskaperna, är
nog förmågan att bli vuxen och att
kunna ta ansvar för sitt eget liv. Våra
elever får förtroende och stöd att

strukturera och planera sina studier
i ökande omfattning under gymna
sietiden. De lär känna sig själva ge
nom att varje vecka under tre års tid
ha coachande handledningssamtal
där de pratar om sig själva, sina mål,
sin planering och sitt arbete. Det ger
dem en unikt bra grund att ta sig an
framtidens utmaningar.
Vad är speciellt med
att vara rektor här?
Att eleven ska lära är verkligen
en del i Kunskapsskolans DNA.
Det märks inte minst på de rejäla
resurser som läggs på pedagogisk
utveckling i företaget, betydligt
mer än i andra friskoleföretag enligt
min erfarenhet. Jag uppskattar
även transparensen och tillgänglig
heten, med korta vägar mellan mig
som rektor och lärarna och även
med VD och företagsledning.
>>
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>>
Jag
vet hur jag ska planera
och få saker gjorda

Kristian, elev på Kunskapsgymnasiet och tidigare elev
på Kunskapsskolan.

>> Vårterminen 2017 var genomsnittet
för riket totalt för andelen elever med
gymnasieexamen 94 procent på HU,
90 procent på SA, 91 procent på EK,
93 procent på NA samt 90 procent
på TE.
Genomsnittlig betygspoäng
Vårterminen 2018 var genomsnittlig
betygspoäng (baserat på elever med
”avgångsbetyg”, det vill säga gym
nasieexamen eller studiebevis om
minst 2500 poäng), enligt Kunskaps
gymnasiets preliminära betygssam
manställning, 15,6 poäng på Ekono
miprogrammet (EK), vilket innebär
en uppgång för femte året i rad och
en ökning från 15,4 poäng vårtermi
nen 2017. På Teknikprogrammet (TE)
ökade betygspoängen från 14,4 till
15,3 poäng.

Vad tycker du om arbetssättet?
Det är bra att det är individcentre
rat och anpassat utifrån att vi alla är
olika. Här kan jag lägga mer tid och
få mer stöd i de ämnen och kurser
jag behöver och jag kan lägga
mindre energi på det som jag har
lätt för. Jag vet hur jag ska planera
och få saker gjorda och jag vet att
jag kan få den hjälp jag behöver för
att nå mina mål. Jag gillar också att
skolan är så digitaliserad och att jag
som elev har samma information
som mina lärare om mina mål, min
planering och hur jag ligger till.
Hur är stämningen på skolan?
Det är bra stämning och lätt för
alla att hitta vänner de gillar att um
gås med. Särskilt på grundskolan
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uppskattade jag att det var mindre
klassfokus än i andra skolor och att
man umgicks mer mellan årskurser
och olika basgrupper. Att umgås
med fler än de i sin egen grupp gör
också att man lär sig om varandras
olikheter, vilket är en slags livskun
skap som är bra att få med sig.
Vad tar du med till framtiden?
Jag känner redan att sättet jag
har lärt mig att arbeta på är en
bra lärdom att ta med sig inför
högskolan. Häromdagen var jag
på informationsmöte på KTH och
allt de berättade om hur det var att
studera där, med mer ansvar och
behov att kunna planera sin tid och
sina studier, kände jag att jag redan
hade full koll på.

En nedgång syntes på Naturveten
skapsprogrammet (NA), från 15,9
föregående år till 15,5 poäng i år, och
på Samhällsvetenskapsprogrammet
(SA) från 15,3 poäng i fjol till 15,1
poäng i år. På det Humanistiska pro
grammet sjönk betygspoängen, från
17,6 till 16,6 poäng.
Genomsnittet för riket totalt vårter
minen 2017 för andelen elever med
gymnasieexamen var 14,5 poäng på
EK, 14,2 poäng på TE, 15,8 poäng
på NA, 14,4 poäng på SA samt 15,6
poäng på HU.

Viktigt med nöjda elever
Nöjda elever, i kombination med
goda studieresultat, är för Kunskaps
gymnasiet det viktigaste beviset för
en skolverksamhet av hög kvalitet.
Ett aktivt arbete pågår för att de
skolor som lyckas bäst ska hjälpa och
inspirera övriga skolor att utvecklas
och förbättras.

Varje vår genomförs omfattande en
käter bland samtliga Kunskapsgym
nasiets elever. Enkätresultaten har
mycket stor betydelse i kvalitetsupp
följningen och ger värdefullt underlag
till det systematiska kvalitetsarbetet
och skolornas kvalitetsplaner.
I enkäterna används en svarsskala
med fem steg från ”instämmer helt”
till ”instämmer inte alls”. De siffror
som redovisas är den andel som angi
vit de två högsta alternativen, fyra
eller fem. Det betyder att det bara är
andelen som är uttalat positiva som
redovisas i diagrammen.
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Företags- och vuxenutbildning – SkillEd
Kunskapsskolan bedriver företags- och vuxenutbildning
under namnet SkillEd. Verksamheten startade 2016 och
erbjuder företagsutbildningar, kompetenshöjningsinsatser
och arbetsmarknadsutbildningar.
Det som kännetecknar Kunskapsskolans övriga verk
samheter – en personligt utformad utbildning – är även
en central del i SkillEds erbjudande. Alla kurser leds av
utbildade pedagoger, deltagarna får personlig coach
ning och de har individuella mål och en individuell plan
för sin utbildning. Till stöd har deltagarna ett digitalt
målsättningsverktyg och ett brett paket med mikrokur
ser tillgängliga via SkillEds app. Appen kombinerar det
bästa från traditionell utbildning, med professionellt
innehåll framtaget av utbildade pedagoger, och den
moderna teknikens funktioner och möjligheter.
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I dagsläget har omkring hälften av medarbetarna inom
SkillEd en bakgrund som lärare inom Kunskapsskolan
eller Kunskapsgymnasiet. Dessa medarbetare tar med
sin gedigna kompetens inom coachning och handled
ning till ett nytt sammanhang där mycket är likt men
där annat är helt nytt. För medarbetare med intresse
för entreprenörskap och som vill vara med om att skapa
en verksamhet från början finns stora möjligheter till
personlig och professionell utveckling inom SkillEds
olika områden.

SkillEd erbjuder utbildningar inom följande
områden:
• Etablering och integration – utbildningar med syfte
att hjälpa nyanlända att snabbt komma i arbete,
exempelvis utländska ingenjörer inom byggindustrin.
Utbildningen ger en introduktion till det svenska sam
hället och arbetslivet och berör frågor som demokrati,
yttrandefrihet och jämlikhet, samt kultur, normer och
oskrivna regler. Utbildningarna har även starkt fokus
på språket och genomförs helt på svenska.
• Ledarskap och kommunikation – utbildningar i sam
talsmetodik som coachande samtal, exempelvis inom
äldreomsorgen där det personliga mötet är avgöran
de för kvalitet och brukarens upplevelse, samt svåra
samtal för till exempel Kronofogden. Inom ledarskap
erbjuds många olika utbildningar, som hur man skapar
en feedbackkultur, medarbetarsamtal och hur man
skapar team som drar åt samma håll.
• Utvecklade ämneskunskaper – individuell coachning
och gruppundervisning som kompetensutveckling i
bland annat språk, matematik, företagsekonomi och
entreprenörskap.

Utbildningarna är till stor del skräddarsydda för det företag/
organisation och det sammanhang som utbildningen riktar
sig till. En viktig del i SkillEds upplägg, som är mycket
uppskattad av företagen, är fasen som kallas ”Gå i era
skor”. I praktiken innebär detta att de som ska undervisa,
inför utbildningen, ger sig ut på fältet för att lära sig om
verksamheten. Det handlar om att få förståelse för arbets
förhållandena, att se situationer som kan uppkomma och
att lära sig rätt begrepp som används i verksamheten.

Resultat 2017/18
Utvärdering och uppföljning av resultaten hittills visar på
hög grad av nöjdhet. Uppföljningen av genomförda utbild
ningar inom etablering och integration visar att 75 procent
av deltagarna hade fått arbete, med koppling till utbild
ningen, inom tre månader efter utbildningens avslut. Utvär
deringen av under året genomförda utbildningar i samtals
metodik visar att 83 procent av deltagarna är mycket nöjda.

Framåtblick
Efter en framgångsrik inledning är SkillEd nu inne i en
utvecklande och expansiv fas. Fokus ligger i det korta
perspektivet på att bygga upp volym inom ramen för de
befintliga områdena parallellt med att utvärdera andra
områden att expandera verksamheten vidare till, exem
pelvis företag med omställningsbehov och komplette
rande utbildning för arbetskraftsinvandring.
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Medarbetare som
gör skillnad
Lärare inom Kunskapsskolan blir en del av en organisation
med tydliga utvecklingsvägar och goda möjligheter att
växa både som person och professionellt.
Kunskapsskolans verksamhet utgår från tydliga grund
värderingar i kombination med ett professionellt sätt
att organisera verksamheten. Bland de faktorer som
särskiljer Kunskapsskolan som arbetsplats nämns ofta
närheten till eleverna, tydliga strukturer för kollegialt
samarbete, möjlighet att bidra till den pedagogiska
utvecklingen, en transparent organisation samt närhet
till ledningen.

Rekrytera och behålla de bästa medarbetarna
I syfte att säkra en god kompetensförsörjning har
Kunskapsskolan på flera orter ett nära samarbete med
universitet och rekryteringsföretag för att attrahera
såväl lärare med lång erfarenhet i yrket som nyutexami
nerade lärare.

På flertalet skolor erbjuds lärarstudenter verksamhets
förlagd utbildning (praktik) med ambitionen att de ska
fortsätta när de tagit examen. Kunskapsskolan finns också
närvarande på arbetsmarknadsdagar och i andra samman
hang för att komma i kontakt med potentiella medarbetare.
Ledarskapet är centralt för en skolas framgång och stor
vikt läggs vid rekryteringen av nya rektorer. Under senare
år har Kunskapsskolans nya rektorer framförallt kommit
inifrån verksamheten men extern rekrytering är också
betydelsefull för att få in nya perspektiv och erfarenheter.

Karriärvägar och kompetensutveckling
Utöver att rekrytera de bästa medarbetarna – såväl
erfarna som nyutexaminerade – är målsättningen att er
bjuda en så bra arbetsplats att medarbetarna vill stanna
kvar i många år.
Lärarna på Kunskapsskolan har tillgång till olika kar
riärvägar. De kan exempelvis specialisera sig inom
personlig handledning eller digitaliseringsfrågor eller ta
uppdrag som arbets- eller ämneslagsledare, IKT-ansva
rig eller olika ledarroller. Med över trettio skolor runtom
i Sverige har medarbetarna även goda möjligheter att
byta arbetsplats inom företaget.
Under läsåret 2017/18 har det funnits drygt 100 för
stelärare inom Kunskapsskolan. En förstelärare driver
utvecklingsprojekt på sin skola och ingår även i nätverk
mellan flera skolor där pedagogisk forskning knyts till
undervisningen.
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Unikt för Kunskapsskolan är att det
också finns karriärmöjligheter utom
lands. Under de senaste tre åren
har ett antal rektorer, biträdande
rektorer och lärare från Kunskaps
skolan i Sverige arbetat i skolor som
ingår i the KED Network i Indien och
Saudiarabien. Möjlighet till lärarut
byte erbjuds även genom ett Teacher
Exchange program.

Stort engagemang
Kunskapsskolans elev- och föräldra
enkäter visar år efter år att den vik
tigaste faktorn för nöjda elever och
goda studieresultat är upplevelsen av
att skolan har bra lärare.
Medarbetarna har ett stort enga
gemang i sitt arbete, vilket tydligt
framgår av resultaten i årets medar
betarenkät där 93 procent upplever
att arbetet känns meningsfullt, 86
procent trivs med sitt arbete och
3 av 4 rekommenderar Kunskaps
skolan som arbetsgivare.

Personalnyckeltal
Kunskapsskolan följer aktivt viktig
personalstatistik som sjukfrånva
ro och personalomsättning för att
snabbt kunna identifiera och åtgärda
eventuella problemområden. Perso
nalomsättningen under kalenderåret
2017 var 16,5 procent, vilket är i nivå
med föregående år (16,4 procent).
Sjukfrånvaron har de senaste åren
legat relativt konstant på runt 4 pro
cent. Under 2017 summerade långoch korttidssjukfrånvaron till 3,9
procent, något lägre än föregående
år (4,3 procent).

Hög andel behöriga lärare
Kunskapsskolan tillsvidareanställer
endast behöriga och legitimerade
lärare. Under året har lokala projekt för

Jag är nära eleverna både
i handledarskapet och i
undervisningen
Mattias Gustafson, förstelärare på Kunskapsskolan.
Vad är det bästa med att vara lärare
på Kunskapsskolan?
Handledarskapet och möjligheten att
följa eleverna. Jag trivs med arbets
sättet och när eleverna behöver hjälp
så vet de att de kan komma till mig.
Jag uppskattar också att det är ett
omväxlande arbete.
Den tydliga strukturen är också bra
med exempelvis stegsystemet, som
vi har i mitt ämne matematik. Struk
turen gör det tydligt för eleven hur
progressionen framåt ser ut och det
underlättar även i min kommunika
tion med både elever och föräldrar.
Vad är ditt råd till en lärare som
funderar på att börja jobba här?
Den som ska arbeta som lärare på
Kunskapsskolan behöver tycka om
relationer – både med elever och
med kollegor. Det är intensiva dagar
där man är nära eleverna både i
handledarskapet och i undervisning
en. Hos oss finns en samstämmighet

att få icke-behöriga lärare att komplet
tera sin utbildning initierats och kom
mer att fortsätta under läsåret 2018/19.
Andelen lärare med pedagogisk
högskoleexamen var enligt Skolver
kets statistik högre än rikssnittet
inom Kunskapsgymnasiet och lägre

eftersom alla lärare träffar alla elever
och behöver agera på samma sätt
och stå för samma grundvärdering
ar. Det går inte att göra på ett sätt
i en klass och på ett annat sätt i en
annan. Här har alla vuxna samma
förhållningssätt och det uppskattar
eleverna.

inom Kunskapsskolan läsåret 2017/18.
Andelen lärare med pedagogisk
högskoleexamen i Kunskapsskolan
var 73,9 procent, att jämföras med
81,3 procent i riket. I Kunskapsgym
nasiet var andelen med pedagogisk
högskoleexamen 80 procent, jämfört
med 78,4 procent i riket.
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Stabil ekonomi och
långsiktigt ägande
Med engagerade och långsiktiga ägare som varit med
sedan företaget grundades för snart 20 år sedan står
Kunskapsskolan på en mycket stabil ekonomisk grund.
att ha välfungerande gemensamma system för adminis
tration och processer. På så sätt kommer resurserna till
nytta för eleverna.

Kunskapsskolan i Sverige AB är ett helägt dotterbolag
till Kunskapsskolan Education Sweden AB. Ägare är
grundaren Peje Emilsson med familj (99 procent) samt
företagsledningen (1 procent). Företaget är inte
börsnoterat.
Kunskapsskolan är en svensk koncern, skattepliktig
i Sverige, och sedan starten 1999 har inga vinst
utdelningar gjorts.

Kunskapsskolan redovisar sina ekonomiska resultat per
kalenderår. Omsättningen uppgick under 2017 till
1,2 miljarder kronor, en ökning med 9,3 procent jämfört
med föregående år. Årets marginal blev därmed
5,6 procent, vilket är i linje med målen.

Ekonomiska resultat

Investeringar

Kunskapsskolan strävar efter en verksamhet med sund
ekonomi och en rörelsemarginal på 5-7 procent.

Allt överskott har sedan starten återinvesterats i verk
samheten. Under 2017 har investeringar på omkring
20,7 mkr (2016: 19,2 mkr) gjorts i ombyggnationer, möb
ler och annan utrustning samt i det pedagogiska kon
ceptet till skolorna. Investering, via leasing, har gjorts i
elev- och lärardatorer om 17,8 mkr (2016: 16,3 mkr).

En viktig del i uppdraget är att säkerställa att den skat
tefinansierade skolpengen används effektivt, för att ska
pa kvalitet i verksamheten. Det handlar exempelvis om
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Framåtblick – tydliga mål
för ständig utveckling
Genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete och ett antal
prioriterade projekt säkerställer Kunskapsskolan att
verksamheten utvecklas mot de uppsatta målen för 2020.
På samma sätt som Kunskapsskolan jobbar med att sät
ta mål för eleverna sätts också mål upp på huvudman
nanivå. Det är en viktig del av arbetet med att ständigt
utveckla kvaliteten i verksamheten och följa med i
förändringar i omvärlden.
Till år 2020 arbetar Kunskapsskolan mot fyra övergripande
mål som styr verksamheten.
1.
2.
3.
4.

Höga studieresultat
Studiefokuserad miljö
Professionell organisation
Sund ekonomi

Redan idag leder Kunskapsskolans pedagogiska modell
med en personligt utformad utbildning till fina resultat
för eleverna, men kvaliteten i undervisningen kan ökas
ytterligare. För detta syfte har ett antal prioriterade
projekt initierats.
Matematikprojektet syftar till att förbättra matematik
undervisningen på alla grund- och gymnasieskolor.
Projektet går ut på att bygga nätverk för matematiklärare
och genom kollegiala processer analysera och utveckla
undervisningen och undervisningsmaterialet, komplette
ra med digitala verktyg och jobba med förhållningssättet
till matematik för alla på skolan.
Ett annat exempel är programmeringsprojektet som går
ut på att implementera programmering i matematikoch teknikämnena. Det handlar om att utveckla under
visning och köpa in undervisningsmaterial, samt utbilda
lärarna i matematik och teknik.

Att eleverna har studiero är en avgörande faktor för att
kunna koncentrera sig och lära sig i skolan. Det allra vik
tigaste för att åstadkomma studiero är god undervisning
som fångar elevernas intresse och uppmärksamhet.
Men studieron påverkas också av goda relationer och
tydliga regler, hög grad av vuxennärvaro, genomtänkt
utformning av lokaler och elevscheman som skapar bra
flöden i skolorna. Inför 2020 utvecklas både Kunskaps
skolans lokalkoncept och organisationsmodell, vilket
kommer att öka trivseln och studieron.
Kunskapsskolans skickliga lärare ska ägna sig åt sitt
kärnuppdrag – elevernas utbildning. För att det ska vara
möjligt är det viktigt att det finns en professionell or
ganisation runtom dem. Inför 2020 läggs ett ökat fokus
på gott ledarskap, bra centrala funktioner och effektiv
administration som ger lärarna tiden och förutsättning
arna att fokusera på eleverna och att utvecklas i sin
profession. Ett ökat fokus läggs också på att behålla och
attrahera nya medarbetare. I lärarbristens Sverige är
förmågan att vara en attraktiv arbetsgivare avgörande
för en skola med hög kvalitet.
En sund ekonomi är en förutsättning för en fortsatt ut
vecklad verksamhet. Genom att göra ett visst överskott
kan investeringar göras i att bygga ut skolor, förbättra
lokaler, köpa in fler datorer och utveckla lärplattfor
men Kunskapsporten. Många kommuner har ett stort
behov av nya skolor och Kunskapsskolan har dialoger
med flera kommuner som vill ha hjälp att utveckla fler
skolplatser. Kunskapsskolans ambition är att kunna ge
fler elever en personligt utformad utbildning på såväl
befintliga skolor som på nya skolor på nya orter.
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Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och
företags- och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet
och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen
med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.
De första skolorna startades år 2000. Kunskapsskolan har 28 grundskolor,
1 resursskola och 7 gymnasier med totalt 13 300 elever.
Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. Kunskapsskolan i Sverige ingår i
ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med fler än 10 000 elever som
följer hela eller delar av Kunskapsskolans pedagogiska modell,
the KED Program.
Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
foretaget.kunskapsskolan.se
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