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JENSEN i korthet
JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets VD och
långsiktiga ägare. JENSEN är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag
med verksamhet i de flesta större städer runtom i Sverige.
Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten och ”Bildning som mål”
genomsyrar all verksamhet. JENSEN är ett familjeägt företag utan externa
ägare eller lån. JENSEN är, och har alltid varit, en politiskt och religiöst
obunden organisation.
Vi har förtroendet att utbilda omkring 14 000 studerande inom fem olika
verksamhetsområden:
• Förskola (start 2005)
• Grundskola (start 2008)
• Gymnasium (start 2003)
• Vuxenutbildning (start 1996)
• Yrkeshögskola (start 1999)
I slutet av läsåret 21/22 hade JENSEN education 920 medarbetare* fördelat på
totalt 49 skolor och omsatte nära 1 miljard på årsbasis. Under läsåret 2022-2023
startar vi 6 nya skolor.
*Omräknat till heltid

Håkan Jensen, grundare, VD och
långsiktig ägare för JENSEN education
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Våra verksamheter

Våra verksamheter
JENSENs verksamheter är indelade i fyra verksamhetsområden, fem om man
delar upp utbildning för vuxna i komvux/SFI och yrkeshögskola. Statistiken
nedan är från juni 2022. Antalet medarbetare är omräknat till motsvarande antal
heltidstjänster.

Förskola

Grundskola

Gymnasium

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

17 skolor (varav tre nystarter HT 2022)
1 200 barn
228 medarbetare
Andel förskollärare: 30%

13 skolor (varav en nystart HT 2022)
2 800 elever
244 medarbetare
Andel behöriga lärare: 80%

16 skolor (varav två nystarter HT 2022)
3 900 elever
279 medarbetare
Andel behöriga lärare 88%
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Komvux och YH

Huvudkontor samt övriga

•
•
•

•

•
•
•

Komvux, SFI, YH
9 fysiska enheter (varav två nystarter)
Ca 40 uppdragsgivare (kommuner
och myndigheter)
6 100 elever/studerande
95 medarbetare
Andel behöriga lärare
(komvux/SFI): 83%

32 medarbetare
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Kvalitetsledning

Kvalitetsledning
Systematik
JENSENs verksamheter styrs av kraven i skollagen eller annan utbildningsrelaterad lagstiftning. Det ställer höga krav på ett kvalitetsarbete som är
systematiskt och säkerställer att vi kan hålla en hög, jämn kvalitet i våra
verksamheter. Exakt hur systematiken ser ut kan variera mellan verksamheter
men består i huvudsak av att vi arbetar i en cykel med fyra delar:
1. Följa upp resultat och mål
Regelbunden uppföljning av resultat säkerställer att vi kontinuerligt vet hur vi
ligger till. Uppföljningen kan vara månatlig, årlig eller ett tidsintervall mellan
det. Genom att arbeta med både årliga och månatliga uppföljningar kan vi ha
ett arbete som både är långsiktigt och snabbrörligt.
2. Analysera och bedöma utvecklingsbehov
Nyckeltal som tagits fram analyseras för att veta vilka utvecklingsområden vi
behöver fokusera på. Genom att följa upp resultat ofta ökar våra möjligheter
att arbeta proaktivt snarare än reaktivt. Vi kan snabbt identifiera problem och
negativa trender och därmed fokusera på att förbättra dessa.

3. Planera

Dokumentation

Planer görs för hur vi ska arbeta
med de utvecklingsområden som
identifierats. Det görs i årliga
lokala arbetsplaner eller månatliga
handlingsplaner.

Dokumentationen av kvalitetsarbetet
skiljer sig beroende på verksamhet och
kraven på dessa. Centralt i de flesta av
våra verksamheter är följande
dokumentation:

4. Genomföra

Kvalitetsredovisning, som sammanfattar
resultaten från det gångna läsåret och
analyserar dessa.

Det som dokumenterats och bestämts
i arbets- eller handlingsplaner genomförs kontinuerligt under året vilket gör
att ett ständigt utvecklingsarbete sker i
verksamheten.

Årshjul
Alla verksamheter har ett årshjul där
det framgår vad som ska göras och
när det ska göras. På så vis säkerställs
att inga viktiga kvalitetsrelaterade
aktiviteter glöms.

Arbetsplan, som visar vilka mål som
finns för kommande år och vilka
utvecklingsområden som ska få särskilt
fokus.
Månatliga resultatsammanställningar,
som analyseras och presenteras för
företagsledningen, tillsammans med
åtgärdsplaner.
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Resultat läsåret 2021/2022
Sammanfattning av resultat
Vi har haft mycket att glädja oss
åt under läsåret som gått. JENSEN
förskola fortsätter att ha en mycket hög
rekommendationsnivå bland vårdnadshavare, både i våra egna enkäter och
de som genomförs i de kommuner där
vi är verksamma.
JENSEN grundskola ligger i topp
i Sverige på arbetsro bland alla
huvudmän med fler än en skola
i Skolinspektionens enkät som
genomfördes under våren 2022.
JENSEN grundskola erhöll även
mycket höga kunskapsresultat
läsåret 2020/21, där JENSEN
grundskola Göteborg hade det
högsta studieresultatet i åk 9 av
alla grundskolor i Göteborg. Flera
av våra grundskolor har dessutom
vunnit priser i tävlingar inom språk
och matematik.

JENSEN gymnasium ligger högre än
rikssnittet på åtta av elva frågeområden
i Skolinspektionens elevenkät.
JENSEN komvux är fortsatt den största
anordnaren av alla i Stockholm, vilket
visar vilket högt förtroende både
elever och huvudmän har för oss.
JENSEN yrkeshögskola beviljades att
starta tolv nya utbildningar det här
året. Det ser vi som ett kvitto på att
Myndigheten för yrkeshögskola har
tilltro till vår förmåga att starta och
driva utbildningar med hög kvalitet.
Samtidigt fortsätter JENSEN att
ha hög medarbetarnöjdhet. I våra
egna enkäter rekommenderar 90%
av våra medarbetare JENSEN
som arbetsplats. I Skolinspektionens
enkät för pedagogisk personal

ligger vi högre eller mycket högre
än rikssnittet för både grundskola och
gymnasium. JENSEN education är en
utvecklingsinriktad organisation som
hela tiden strävar efter att bli bättre.
Framöver kommer vi att ha särskilt
fokus på att ytterligare höja elevernas
kunskapsresultat, bildning och hälsa
samt ännu tydligare följa upp att alla
som väljer JENSEN får den utbildning
med det koncept som vi utlovat.

Anna Wiger Jensen
vice VD

Leif Glavå
Kvalitetschef
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JENSEN förskola

Förskola
Detta kännetecknar
JENSEN förskola
JENSENs koncept genomsyrar
förskoleverksamheten och har
anpassats efter förskolans mål
och förutsättningar.

Viktiga delar i konceptet är:
•
•
•
•

Trygghet & självkänsla
Kunskap i fokus
Pedagoger med höga ambitioner
Hälsoprofil

Viktiga händelser under det gångna och kommande året
JENSEN förskola har under året som gått startat en ny enhet: JENSEN förskola
Bro Mälarstrand (Upplands-Bro kommun). Under hösten 2022 startas ytterligare
tre enheter: JENSEN förskola Vigelsjö i Norrtälje kommun, JENSEN förskola
Snättringe i Huddinge kommun och JENSEN förskola Landvetters Backa i
Härryda kommun.

HT22 öppnar JENSEN förskola i Vigelsjö, Norrtälje
Bilder JENSEN förskola
Fotograf Mette Ottosson

Nöjda föräldrar
Föräldrars nöjdhet med verksamheten
mäts fyra gånger per år där ett flertal
frågor ställs som ligger till grund
för en analys av verksamheten och
eventuella utvecklingsbehov. I flera
av de kommuner där vi är verksamma
görs en av dessa mätningar av
kommunen istället för oss själva.

Resultaten som följer nedan är från
våra interna mätningar de senaste
två åren. I huvudfrågan anger man
sitt helhetsintryck av verksamheten
på en femgradig skala. För rekommendationsfrågan svarar man ja eller
nej på om man kan rekommendera
förskolan till andra föräldrar.

Som diagrammet här till vänster visar
är nöjdheten hos föräldrar överlag
mycket hög och har varit så under
många år. Hela 96% rekommenderar
JENSEN förskola, på många enheter
är siffran 100%.
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Kommunernas mätningar
I Stockholm stads och övriga kommuners mätningar står
JENSENs förskolor ut med höga resultat inom alla frågeområden.

*De värden som visas ovan är index-värden som sammanställts av Stockholm stad
själva. Ett indexvärde är en sammanslagning av flera frågor som avser att mäta ett
kärnområde.
**JENSEN-snittet är framräknat av JENSEn och är medelvärdet för våra
förskolor i staden.

*De tre förstnämnda har använt samma enkät medan de två sistnämnda
har haft egna enkäter med olika frågor.
**Västerås kommun visade rekommendsgrad i en skala på 1-4 där
Tillberga fick 3.8.
***En fyrgradig skala har använts där 4 är högsta betyg.
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Lek, lärande och kunskap
Bildning är viktigt på JENSEN och
den resan börjar redan i förskolan.
Barnen ges tillfälle att ta del av vårt
historiska kulturarv inom konst,
musik och litteratur. Svenska och
matematik är viktiga kunskaper i
livet och där träning behöver börja
i ung ålder, på ett lekfullt sätt.
Genom det vi kallar lärcirklar får
barnen minilektioner inom ett

Hälsa och välmående
antal olika områden. Genom dessa
lektioner lägger barn och pedagoger
tillsammans grunden för fortsatt
kunskap och glädjen i att lära.
Lärcirklarna ger också en naturlig
grund för att träna på att agera i och
prata inför en grupp.

JENSENs hälsoprofil innebär
att vi ser till barnets hälsa utifrån
ett helhetsperspektiv; rörelse,
återhämtning och kost. Vi vill ge
barnen de bästa förutsättningarna
för att lägga grunden för en
långsiktigt god hälsa.

Det lekfyllda lärandet följs regelbundet
upp av pedagogerna för att se till att
alla barn utvecklas.
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Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN förskola
som arbetsplats

90%

Medarbetare som trivs
Medarbetarnas nöjdhet med sin
arbetsplats mäts två gånger per år.
Ett flertal frågor ställs som analyseras
och ligger till grund för ett ständigt
pågående utvecklingsarbete. Vid
senaste mätningen, i maj 2022, var
andelen som rekommenderade sin
arbetsplats 90%.

Analys och kommentar
Verksamheten på JENSEN förskola
fortsätter att bedrivas med mycket hög
kvalitet. Det goda rykte som vi fått

har lett till att verksamheten har växt
med flera nya skolor. Det finns flera
anledningar till varför JENSEN
förskola lyckas så pass väl; hela
verksamheten genomsyras av hälsa,
bildning och träning för verkligheten.
Det finns en systematik och utvecklingsinriktning som lägger grunden
för ett stabilt och framgångsrikt
kvalitetsarbete. Men ännu mer är
det nog den glädje i arbetet och
motivation till att göra ett bra jobb
som finns hos chefer och medarbetare

som ligger bakom de fina resultaten
på JENSEN förskola. Nöjdheten hos
föräldrar har under många år legat på
mycket höga nivåer, så även nu.
Trots att nöjdheten hos medarbetarna
ligger på nivåer som få arbetsplatser
når upp till har den minskat något
jämfört med tidigare år. Under
kommande år blir det därför stort
fokus på att få tillbaka den till den
nivå där den brukar vara
(95% rekommendation).
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JENSEN grundskola

Grundskola
Detta kännetecknar
JENSEN grundskola
När grundskolan konkretiserar
JENSENs koncept lyfts följande
delar fram:
• Trygghet & disciplin
• Studier i fokus
• Lärare med höga ambitioner
• Hälsoprofil
HT22 öppnar JENSEN grundskola i Tungelsta

Viktiga händelser under det gångna och kommande året
I augusti 2021 startade grundskolan två nya skolor: JENSEN grundskola Bro
Mälarstrand i Upplands-Bro kommun och JENSEN grundskola Sickla i Nacka
kommun. Läsåret 2022/23 startas ytterligare en skola: JENSEN grundskola
Tungelsta i Haninge kommun.

Kvalitet/kunskapsuppföljning
Studieresultat
JENSEN grundskola har haft och fortsätter ha ett studieresultat långt över
rikssnittet. Vi ser dock en tillbakagång från fjolåret där eleverna uppnådde
väldigt fina studieresultat. Den tidigare pandemin har varit en utmaning för
gruppen. Även flera perioder av distansundervisning och en högre sjukdomsfrånvaro än normalt kan vara orsaker till en viss nedgång jämfört med året innan.

*

*21/22 visar preliminära siffror innan skolverket redovisat sina resultat.

*

*
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Nöjda elever, föräldrar och lärare hos
JENSEN grundskola
I kommande tabeller visas resultaten i Skolinspektionens enkät som utfördes under våren 2022 för
elever i årskurs 8, föräldrar och lärare. Svaren ges
på en tiogradig skala där betyget 10 är högst.
JENSEN når högre resultat än det nationella
snittet på 8 av 11 frågeområden.
Högst studiero i Sverige
JENSEN grundskola utmärker sig särskilt inom området studiero
och i jämförelse med andra huvudmän nådde JENSEN som helhet
det högsta resultatet av större huvudmän.
JENSEN grundskola Göteborg hade högst studiero i hela Sverige
för andra gången i följd. Studiero är ett område som har stort fokus
på JENSEN eftersom det är en förutsättning för trygghet, trivsel
och goda studieresultat. Vi är därför glada över att få denna
bekräftelse på hur högt våra elever skattar studieron.

*Genomsnittet finns inte i Skolinspektionens
sammanställning utan är framräknat av JENSEN.
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Resultat för lärare

Resultat för föräldrar

Även resultatet från enkäten för lärarna är mycket bra då vi
ligger över, eller långt över (+1.0), inom alla frågeområden.

I föräldrarnas enkät har vi ett högre resultat
än det nationella snittet inom alla frågeområden.

*Genomsnittet finns inte i Skolinspektionens sammanställning
utan är framräknat av JENSEN.

*Genomsnittet finns inte i Skolinspektionens sammanställning utan
är framräknat av JENSEN.
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Skönlitterär läsning varje dag – resan är målet
Att läsa skönlitteratur vidgar elevernas vyer, det stimulerar fantasi och
kreativitet samt ger möjlighet att uppleva olika perspektiv i livet. Att läsa
klassiska verk gör att man kan förstå historia och kultur i en meningsfull
kontext, det är en del av vårt kulturarv. Läsandet har en mening i sig själv
och det är resan som är målet. Eleverna läser därför skönlitteratur i skolan
varje dag. Förutom att utveckla läsförmåga och ordförråd, ser vi det som
en del i bildningsresan att läsa svenska och utländska klassiker.
I diagrammet kan ni se hur vi på JENSEN har utökat läsningen varje år
och detta är något som vi kommer fortsätta att göra, då vi sett dess positiva
inverkan på elevers studieresultat.

*Diagrammet är från enkätundersökningar där eleverna
själva får uppge hur många skönlitterära böcker som de
läst över en termin. Terminsresultaten summeras sedan
till ett resultat för läsåret.
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Utmärkelser för JENSEN grundskola
Elever från JENSEN grundskola har utmärkt sig i kunskapstävlingar under året.
I riksfinalen i matematiktävlingen Pangea 2022, med 10 000 deltagare, kom tre
av våra elever bland topp 10 (för olika årskurser). En elev nådde tredje plats.
Språkliga kunskaper
I tävlingen International Language Competition fick JENSENs elever flera
utmärkelser. En elev på JENSEN grundskola Göteborg gick till riksfinalen i
engelska och tog hem fjärdeplatsen samt en tredje plats i region Göteborg
inom spanska.
I Malmös regionala final hade vi elever från JENSEN grundskola Malmö som
kom på fjärde plats i spanska, andra plats i engelska, tredje plats i svenska och
fjärde plats i tyska.
Goda resultat i Schackfyran
Klass 4B vid JENSEN grundskola Kvarnsjön vann deltävlingen för Schackfyran
i Stockholmsregionen och kom på 17:e plats i riksfinalen i schackfyran där över
tusen klasser deltog.
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Analys och kommentarer
Verksamheten i JENSEN grundskola
bedrivs med hög kvalitet. Studieresultaten är fortsatt höga och har under
många år legat långt över rikssnittet.
Senaste läsåret ser vi en liten sänkning
i resultaten som kan vara ett resultat
av de förändrade förhållanden som
rått på grund av pandemin. Elev-,
föräldra- och medarbetarnöjdhet
ligger alla på en hög nivå, vilket

säger mycket om stabiliteten som vi
har på våra grundskolor. Det goda
rykte som vår höga studiero och
våra fina studieresultat givit upphov
till har gjort JENSEN grundskola
till en allt populärare skola i de
kommuner där vi finns. Det har
även givit oss möjligheten till att
öppna fler skolor.
Tidigare har flertalet av våra grundskolor haft elever i årskurs 6 till 9

men vi startar allt fler skolor med
plats för elever i alla årskurser.
Denna ökning av skolor med elever
i årskurs F till 5, och med fritidsverksamhet, gör att ett viktigt fokusområde
framöver blir att vidareutveckla
JENSEN-konceptet så att det
genomförs fullt ut även i dessa
verksamheter.

Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN grundskola
som arbetsplats

91%

JENSEN gymnasium

Gymnasium
Detta kännetecknar
JENSEN gymnasium
Följande punkter illustrerar hur
JENSENs koncept levandegörs
inom JENSEN gymnasium:
• Studier i fokus
• Traditioner & gemenskap
• Lärare med höga ambitioner
• Hälsoprofil
HT22 öppnar JENSEN gymnasium i Nacka strand.

Viktiga händelser under det gångna och kommande året
I augusti 2021 startade två nya skolor: JENSEN gymnasium Norrköping och
JENSEN gymnasium Kristianstad. I augusti 2022 startas ytterligare två skolor:
JENSEN gymnasium Nacka strand och JENSEN gymnasium Wenngarn i
Sigtuna kommun. Den sistnämnda blir vårt första gymnasium som erbjuder
naturbruksprogrammet.

Kvalitet/kunskapsuppföljning
Studieresultat
JENSEN gymnasium har under
flera år haft en fin betygsutveckling.
Snittbetygen på JENSEN gymnasium
ligger över rikssnittet för högskoleförberedande program. Snittbetygen för
de lägre årskurserna visar dessutom att
trenden kommer att fortsätta.

I år ser vi dock för första gången en
liten minskning i betygssnittet jämfört
med föregående års avgångselever.
Vi var snabba att anpassa oss utifrån
pandemin och kunde erbjuda bra
fjärrundervisning under elevernas

studietid. Vi införde även andra
pandeminanpassningar och
arbetade med att öka elevernas
motivation. Dessa insatser har
gjort att betygsnedgången inte
varit större än den är.

*21/22 visar preliminär statistik innan skolverket visat nya uppgifter.
Observera att i JENSEN-snittet ingår elever från Handels- och
administrationsprogrammet som inte är ett högskoleförberedande program.
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Elevnöjdhet
I tabellerna presenteras resultaten i Skolinspektionens enkät som utfördes under våren 2022
för elever i årskurs 2 och lärare. Svaren ges på
en tiogradig skala där betyget 10 är högst

Eleverna i årskurs 2 på JENSEN gymnasium ligger antingen
på eller över rikssnittet inom tio av elva frågeområden.

*Genomsnittet finns inte i Skolinspektionens
sammanställning utan är framräknat av JENSEN.
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Resultat för lärare
Lärarnas svar ligger över, eller mycket över,
rikssnittet inom alla 15 frågeområden.

*Genomsnittet finns inte i Skolinspektionens
sammanställning utan är framräknat av JENSEN.
JENSEN education | Kvalitetsrapport 21/22

Medarbetarnöjdhet
Gymnasiet har överlag en mycket
hög medarbetarnöjdhet. Andelen
medarbetare som rekommenderar
JENSEN gymnasium som arbetsplats
är 90%.

Analys och kommentarer
Verksamheten på JENSEN gymnasium växer. Vi startade läsåret 20/21
vårt första nya gymnasium på över tio
år, och ytterligare två skolor öppnades

läsåret 21/22. I verksamheten har vi
under många år arbetat systematiskt
med att höja elevernas kunskapsnivåer
och arbetsro, vilket har givit resultat.
Parallellt med detta så har även nöjdheten hos eleverna ökat, vilket går att
utläsa från Skolinspektionens enkät.
Under många år har snittbetygen
kontinuerligt ökat och har varit över
rikssnittet för högskoleförberedande

program två år i rad. Vi är dock inte
nöjda än utan kommer att fortsätta att
arbeta med att skapa förutsättningar
för ännu bättre studieresultat för våra
elever.

Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN gymnasium
som arbetsplats

90%

Utbildning för vuxna
JENSEN komvux
JENSEN YH

Utbildning för vuxna
Detta kännetecknar
JENSEN komvux

Detta kännetecknar
JENSEN YH

•
•
•
•
•

• Samarbete med näringslivet

Modern lärplattform
Motiverande lärare
Hälsa i fokus
Trevliga lokaler
Träning för verkligheten

• Yrkesspecialister som lärare
• Träning för din framtida karriär
• Engagerade och kunniga
utbildningsledare

Viktiga händelser under det gångna och kommande året
Under året som gått har JENSEN komvux startat upp en ny enhet på
Fridhemsplan i Stockholm.
JENSEN yrkeshögskola fick tolv nya utbildningar beviljade i ansökningsomgången 21/22 och kommer att ha totalt 29 klasser igång hösten 2022
i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Studerandenöjdhet - komvux
Nöjda studerande
I våra interna enkäter så har JENSEN komvux haft en ihållande nöjdhet under längre tid och
i år var det 91% av eleverna som rekommenderar JENSEN komvux. Stabiliteten hos komvux
är påtaglig; på en femgradig skala har vi ett snitt på över 4,0 på samtliga frågeområden.
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Kvalitet/kunskapsuppföjning
Det är en stor skillnad i svårighetsnivå och andel som får godkänt betyg mellan olika kurser på
komvux. Att jämföra resultaten med rikssnitt tillför därför inget värde då kursutbudet och antal
elever som läser olika kurser inte framgår. Vi väljer därför att uppvisa vår statistik utan någon
jämförelse med rikssnitt eller andra externa resultat.

*

*Andelen godkända avser andelen av de som genomfört kursen.
Andel avbrott är därför ett separat mätetal som inbegriper de
som inte genomfört hela kursen.

*

*Data för diagram för komvux avser 21/07/01-22/06/30.
Andelen godkända avser andelen av de som genomfört kursen.
Andel avbrott är därför ett separat mätetal som inbegriper de
som inte genomfört hela kursen.
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Studerandenöjdhet – YH
Nöjda studerande
I våra interna enkäter så har JENSEN YH en uppåtgående trend vad gäller nöjdheten hos
de studerande. Ett allt mer strukturerat kvalitetsarbete gör att vi ständigt förbättras och vi
fortsätter sträva efter att eleverna ska få en så bra upplevelse av JENSEN som möjligt.
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Kvalitet/kunskapsuppföjning
Andelen som fått arbete efter sin YH-utbildning mäts genom att de studerande
kontaktas året efter utbildningens slut och då anger vad de är sysselsatta med.
Nedanstående siffror avser studerande som påbörjade sin utbildning 2018 eller
2019. Det är mycket glädjande att se att andelen som fått arbete i den bransch
de utbildat sig för är så hög i våra utbildningar.
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Medarbetarnöjdhet
Andelen som rekommenderar sin
arbetsplats är 90% och har varit på
denna nivå eller högre under flera år.

Analys och kommentarer
Vår komvuxverksamhet är väldigt
uppskattad och växte mycket under
förra året. Vi är fortfarande största
anordnare i Stockholm. Nöjdheten
hos eleverna har fortsatt legat på en
hög nivå och har dessutom ökat under
årets gång. Avbrotten är ett viktigt

mätvärde inom komvux då många
avslutar sina kurser i förtid. Vi har
historiskt legat under rikssnitt vad
gäller avbrott men andelen har nu
ökat något. I och med att det är en
generell ökning och inte någon av
våra enskilda verksamheter som
bidragit till detta så är det rimligt att
tro att de särskilda omständigheter
som rått under pandemin ligger till
grund för denna ökning.

Vår YH-verksamhet har haft en
väldigt fin utveckling på senare år.
Att vi fick tolv nya utbildningar
beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskola vid senaste ansökningsomgången visar på att det finns ett stort
förtroende för vår förmåga att leverera
högkvalitativ yrkehögskoleutbildning.
Vi kommer dock fortsatt att ha stort
fokus på att öka antalet studerande
som slutför utbildningarna och får
examen i arbete i rätt bransch.

Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN komvux/YH
som arbetsplats

90%

Prioriterade
utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden kommande läsår
Läsåret 2022/2023
JENSEN education är en utvecklingsinriktad organisation som hela tiden
strävar efter att bli bättre. Vi mäter
och följer upp resultat i verksamheten
för att tidigt fånga upp de problem
och utmaningar som finns och som
behöver åtgärdas. Här följer några av
de utvecklingsområden vi kommer
att prioritera kommande läsår.
Ännu mer fokus på läsning
av skönlitteratur
Vår satsning på läsning av skönlitteratur har varit framgångsrik. I en tid då
läsningen i Sverige generellt minskat
ser vi det som en viktig uppgift att
förmedla vikten av att läsa skönlitteratur som en viktig del i bildningen.
Vi är inte nöjda än, utan kommer att
fortsätta att arbeta för att våra elever
ska läsa allt mer.

Studieresultat och betyg
För att nå goda studieresultat krävs
en hög närvaro. Vi kommer att stärka
våra analyser av närvaron för att ge
våra grundskolor och gymnasium
bästa möjliga förutsättning att följa
upp frågor som rör närvaro/frånvaro
och kunna sätta in rätt åtgärder vid
behov. Vi kommer även fortsatt ha

ett ökat fokus på att skapa förutsättningar för goda studieresultat hos
våra elever, samtidigt som betygen
är rättvisande och motsvarar elevens
faktiska kunskapsnivå.
Uppföljning av hälsokoncept
Hälsa har en central position i vårt
koncept. I det ingår bland annat
dagliga pedagogiska promenader
och mental träning.
Under läsåret kommer vi att göra en
uppföljning som säkerställer att hälsodelen i konceptet genomförs fullt ut
på alla våra skolor så att alla som valt
JENSEN får ta del av detta i den
utsträckning som vi förmedlat.
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Ökad kännedom kring Elevhälsan

Samarbete med arbetslivet

Förkunskapsprov

I enkäter och intervjuer framgår
det att flera elever inte känner till
begreppet ”elevhälsa” och vilka
professioner som bör ingår i den.

Under pandemin har samarbetet
med arbetslivet begränsats då det
till exempel varit svårare att erbjuda
praktik, LIA-platser och gästföreläsare.
Vi kommer nu att arbeta med att dessa
kontakter återgår till samma nivåer
som tidigare, samtidigt som vi arbetar
aktivt med att få ännu fler arbetslivskontakter.

Vi vill höja andelen godkända inom
komvux genom att vidareutveckla
utformningen av förkunskapsprov
som ger lärarna bättre möjligheter
att individanpassa studierna.

Alla dessa professioner inom
elevhälsan finns representerade i
vår verksamhet och gör ett mycket
bra arbete. Vi kommer framöver att
öka informationen till eleverna om
vilka som ingår i elevhälsan och vad
de ansvarar för.

jenseneducation.se

