
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Norrskenet Boden 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras  Norrskenet Bodens huvudsakliga kvalitetsresultat för läsåret 
2019/20. Rapporten bygger på följande struktur:  
 

● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen? 
● “Upplevd kvalitet” - Hur upplever eleverna utbildningen utifrån sina personliga 

förväntningar? 
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21 

 
 
För att skapa en överblick presenterar vi tre kvalitetsmått för “Funktionell kvalitet” 
och tre för “Upplevd kvalitet”. Efter redovisningen av kvalitetsmåtten kommenterar 
rektor resultaten -  både utifrån de faktiska resultaten men också utifrån de 
kvalitetshöjande insatser som skolan arbetat med under läsåret 2019/20. Slutligen 
presenteras de identifierade utvecklingsområden som skolan ämnar arbeta med 
under läsåret 2020/21.  
 
 
Funktionell kvalitet 
 

- kunskapsresultat åk 9 
 

 
 

Meritvärde  
 

238,5 

Gymnasiebehörighet 
 

92,1 % 

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga 
ämnen (A-E) 

79,4 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten:  
 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 
 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

Vi behöver jobba med både kortsiktiga- och långsiktiga mål. Kortsiktigt ska vi ha en 
struktur för att utveckla vår undervisning kontinuerligt. Långsiktigt mål är att öka 
måluppfyllelsen till 100%. 

Visionen är att alla elever ska nå minst E i alla ämnen genom att ha en varierad, 
formativ undervisning där eleverna känner intresse och lust att lära.  

Jag känner mig trygg i skolan 
 

85 % 

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

88 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 83 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen:  
 
Vi har hög resultat men dessa kan förbättras genom tydliga förväntningar, struktur, 
ordning och studiero som vi jobbar med dagligen på olika plan. 
 

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Fortsatt arbete med struktur, ordning och reda. Detta arbete sker både i 
elevgrupper och med lärarna. Vi jobbar med ledarskap, tydliga regler och 
strukturer som hjälper eleverna att göra rätt val och skapa en trygg 
skolgång.  

● Fler planerade rastaktiviteter vilket leder till tryggare raster.  



 

 
 
 
Lena Lasu 
Rektor, Norrskenet Boden.  

● Fler varierade arbetssätt som gör att vi når fler elever och kan öka 
motivationen för skolarbete.  


