Kvalitetsgaranti - Kungsholmens
gymnasium/Stockholms
musikgymnasium
Kungsholmens gymnasium skall vara en plats där skolans personal tillsammans
med eleverna verkar för:
att ge eleverna ett växande ansvar för och inflytande över sitt lärande. Skolans
uppgift är att stödja, stimulera, uppmuntra och att kontinuerligt följa upp
elevernas utveckling.
att skapa ett öppet, prestigefritt och uppmuntrande klimat där vi strävar efter
sammanhållning och gemensamt ansvarstagande.
att använda varierande arbets- och undervisningsformer anpassade efter
elevernas förutsättningar och behov.
ENHETSMÅL

Undervisningen
Vi som arbetar i skolan åtar oss att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå målen i för de olika
ämnena under förutsättning att eleverna aktivt deltar i undervisningen.
För att alla inblandade parter – elever, föräldrar, lärare och skolledning – ska kunna ta ett gemensamt
ansvar för kunskapsutvecklingen krävs att alla är medvetna om målen med utbildningen och respektive
kurs.
- Eleverna informeras om mål och kunskapskrav och dessutom informeras om delmål, förväntningar och
krav under kursens gång.
- Den enskilde läraren meddelar i samband med klasskonferenserna mentorn om elev riskerar att inte nå
målen för E eller att betygsunderlag saknas efter att också ha informerat eleven.
- Mentorn meddelar i samband med mitterminskonferenserna elev och vårdnadshavare (för omyndig elev)
om elev riskerar att inte nå målen för betyget E.
Utvärdering sker i samband med betygs/omdömeskonferenser för att se vilka stödåtgärder som måste
vidtas.
Information om studieresultat
Vi åtar oss att informera elever och föräldrar (vid omyndig elev) om elevernas studiesituation.
- Elev och lärare har en pågående dialog kring kunskapsutvecklingen i respektive kurs. Bedömningen är
formativ och betygs sätts först i slutet på kursen. Elevens utveckling mot målen dokumenteras skriftligt.
Om en elev riskerar F meddelas detta senast i samband med klasskonferens.
- Utvecklingssamtal genomförs med varje elev en gång per termin. Målsman erbjuds att delta vid samtalet,
(efter medgivande från myndig elev).
- Skolan inbjuder till föräldramöte för årskurs 1.
Inflytande
Vi åtar oss att träna våra elever i demokratiska arbetsformer.
- Eleverna deltar i planeringen av ämnesundervisningen och har inflytande över arbets- och
undervisningsmetoder
- Lärarna och eleverna genomför gemensamma kursutvärderingar
- Klassråd hålls i alla klasser.
- Elevrepresentanter från varje arbetslag och från elevkåren sammanträder regelbundet med rektor och
företrädare från personalen i skolkonferensen
- Skolan uppmuntrar och stödjer aktiva elevföreningar
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Vi ska arbeta aktivt för att våra elever inte ska bli utsatta för trakasserier, mobbning eller
främlingsfientlighet från andra ungdomar eller vuxna.
Detta sker genom att
- vi arbetar utifrån vår handlingsplan med förebyggande åtgärder
- vi omedelbart åtgärdar fall av trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet enligt vår handlingsplan
- vårdnadshavaren för omyndig elev kontaktas om eleven varit inblandad i någon allvarlig händelse
Vi utvärderar handlingsplanerna årligen.
RÄTTELSE

Tycker du att vi på något sätt inte uppfyllt våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig så att vi kan
förbättra verksamheten. Vänd dig i första hand till den direkt ansvarige läraren eller personalen (se
telefonnummer på hemsidan).
Känner du dig ändå inte nöjd kontakta (genom vx 508 38000):
Rektor Lesley Brunnman (Internationella sektionen/International Section)
Rektor Ove Sköld (Musiksektionen)
Rektor Annica Tengbom-Ödén (Svenska sektionen)
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Om du fortfarande tycker att du inte får gehör för din sak och tycker att den är allvarlig kan du gå vidare
med dina synpunkter som du då skriver ned på en särskild blankett. Blanketten finns på skolans expedition
och kan också hämtas på vår hemsida. Alla skriftliga förslag och synpunkter vidarebefordras till ansvarig
rektor. Snarast eller inom fem skoldagar får du svar eller besked.
Skolledningen arkiverar alla synpunkter och klagomål med tillhörande svar.
Inkomna synpunkter och klagomål är en stående punkt på våra samverkansmöten och arbetsplatsträffar.
Om du inte är nöjd med skolledningens förslag eller åtgärder kan du gå vidare till:
Gymnasiechef Peter Lyth Tel: 070-7717192
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar kan du besöka vår hemsida,
www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se
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