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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, och har alltid varit, en politiskt och religiöst obunden
organisation.
JENSEN education är unikt bland utbildningsföretag i Sverige med sitt breda
utbud, sitt tydliga koncept som genomsyrar alla verksamheter och det faktum
att det är ett familjeägt företag utan externa ägare eller lån.
Vi har förtroendet att utbilda drygt 12 000 studerande inom fem olika verksamhetsområden – förskola (start 2005), grundskola (start 2008), gymnasium (start
2003), vuxenutbildning (start 1996) och yrkeshögskola (start 1999). I slutet av
läsåret 20/21 hade JENSEN education *850 medarbetare fördelat på totalt 48
enheter och omsatte 864 MSEK. Under läsåret 2021-2022 startar 8 nya enheter.
*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.
Statistiken nedan är uttagen från maj/juni 2021 där medarbetarstatistiken är uttryckt i heltidstjänster.

Förskola

Grundskola

Gymnasium

- 14 enheter (varav en nystart
HT 2021)
- 987 barn
- 230 medarbetare

- 11 enheter (varav två nystarter
HT 2021)
- 2 127 elever
- 203 medarbetare

- 14 enheter (varav två nystarter
HT 2021)
- 3 577 elever
- 273 medarbetare
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Komvux/YH

Huvudkontor samt övriga

- Komvux, SFI, YH och Work
- 10 fysiska enheter
(varav två nystarter)
- 40 uppdragsgivare (kommuner och
myndigheter)
- 5 461 elever, varav 420 YH-studenter
- 102 medarbetare

- 33 medarbetare

JENSEN education | Kvalitetsrapport 20/21

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 lite men består i huvudsak om att vi arbetar i
en cykel med fyra steg:
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 samtidigt kan vara snabbrörligt.
2. Analysera och bedöma utvecklingsbehov
Analys av de nyckeltal som tagits fram 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
Göra en plan för hur vi ska arbeta med de utvecklingsområden som identifierats.
Det kan göras i årliga lokala arbetsplaner eller månatliga handlingsplaner.
4. Genomföra
Genomföra det som bestämts i arbets- eller handlingsplaner.

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.

Dokumentation
Dokumentationen av kvalitetsarbetet skiljer sig beroende på verksamhet och
kraven på dessa. Centralt i de flesta av våra verksamheter är följande
dokumentation:
Kvalitetsredovisning, som sammanfattar resultaten från det gångna läsåret och
analyserar dessa.
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.
JENSEN education | Kvalitetsrapport 20/21

Resultat läsåret 2020/2021
Sammanfattning av resultat – positiv trend
Sammantaget visar resultaten i
JENSENs kvalitetsrapport att våra
verksamhetsområden presterar i flera
fall bättre eller lika bra resultat som
riksgenomsnitt. Allra starkast är
JENSEN förskola och grundskola
jämfört med externa mått. Gällande
arbetsro utmärkte sig JENSEN grundskola särskilt och nådde högst resultat av alla större huvudmän, varav en
enskild skola uppnådde högst resultat i
Skolinspektionens enkät för hela riket.

stigande. Då inga nationella
prov genomförts följer vi upp att
betygen överensstämmer med uppnådda kunskapsnivåer med hjälp av
screeningtester och våra egna
JENSEN-prov.

Elevernas studieresultat i grundskolan
och gymnasiet är över rikssnitt och

Leif Glavå
Kvalitetschef

Totalt sett över hela JENSEN är lärare
och medarbetares nöjdhet och trivsel
på över 90% vilket visar på en sund
och god arbetsmiljö för våra medarbetare och lärare.

Utvecklingsområden för kommande
år är att fortsätta växa med bibehållen
kvalitet och studieresultat i alla led.
Prioritet är fortsatt att säkerställa likvärdiga betyg och bedömning samt
samstämmighet med nationella prov,
samt att fokusera huvudmannens
särskilda insatser på skolor med sämre
resultat för att säkerställa att
utbildningen är likvärdig och
kompensatorisk så långt möjligt.
Anna Wiger Jensen
Operativ chef
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JENSEN förskola

Förskola
Utmärkande för
JENSEN förskola

Viktiga händelser under
det gångna året

JENSENs koncept genomsyrar förskoleverksamheten och har anpassats efter
förskolans mål och förutsättningar.
Följande delar lyfts fram:
- Bildning
- Fokus på kunskap och lärande
- Engagerade pedagoger
- Hälsa och välmående
- Trivsel och trygghet
- Möjlighet för vårdnadshavare att
följa barnets lärande digitalt

JENSEN förskola har under året som
gått startat tre nya enheter: Kungsholmen (Stockholm), Nobelberget
(Nacka) och Nedersta (Haninge).
Under hösten 2021 startar ytterligare
en enhet: Bro Mälarstrand
(Upplands-Bro).

Nöjda föräldrar
Föräldrars nöjdhet med verksamheten mäts fyra gånger per år. I flera av de
kommuner där verksamheten finns görs en av dessa mätningar av kommunen.
Ett flertal frågor ställs som ligger till grund för en analys av verksamheten och
eventuella utvecklingsbehov. Vid den senaste mätningen, i maj 2021, blev
resultatet som följer. I huvudfrågan anger man sitt helhetsintryck av verksamheten på en femgradig skala. Rekommendationsfrågan svarar man ja eller nej på
om man kan rekommendera förskolan till andra föräldrar.
Hur vårdnadshavarna bedömer sitt barns trygghet på
förskolan

Hur vårdnadshavarna bedömer pedagogernas
uppmuntran till lust att lära

Överlag är nöjdheten hos föräldrar
mycket hög och har varit så under
många år. Hela 97 procent
rekommenderar JENSEN förskola, på
många enheter är siffran 100 procent.
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Även i Stockholm stads mätning står JENSENs förskolor ut
med höga resultat inom alla frågeområden. I övriga kommunala enkäter så får även JENSENs förskolor höga omdömen.

*Enkäterna var ej densamma men alla enkäter kunde göras
om till att ha mått på en skala 1-4 där 4 är det högsta
alternativet vårdnadshavaren kan återge.
*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. Stockholm totalt avser Stockholms stad varav alla andra rader avser
statistiken för JENSEN förskolor.

JENSEN education | Kvalitetsrapport 20/21

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 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.

Hälsa och välmående
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

94%

Medarbetare som trivs

Analys och kommentar

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. I rekommendationsfrågan svarar man ja eller nej på
om man kan rekommendera förskolan
för andra vårdnadshavare, i år uppgick
rekommendationsgraden till 94%.

Verksamheten på JENSEN förskola
fortsätter att bedrivas med hög
kvalitet. Ett fokus på hälsa, bildning
och träning av färdigheter genomsyrar
hela verksamheten.
Nöjdheten hos föräldrar har under
många år legat på mycket höga
nivåer, så även nu. Även nöjdheten
hos medarbetarna ligger på nivåer som
är mycket höga. Det finns en systema-

tik 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.
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JENSEN grundskola

Grundskola
Utmärkande för
JENSEN grundskola
När grundskolan konkretiserar
JENSENs koncept lyfts följande
delar fram:
- Bildning
- Studier i fokus
- Studiero och trygghet
- Engagerade lärare
- Hälsoprofil

Viktiga händelser under året
I augusti 2020 startade grundskolan
två nya enheter, JENSEN grundskola
Kvarnsjön och JENSEN grundskola
Norrköping. Läsåret 2021/22 startas
ytterligare två enheter, i Sickla (Nacka
kommun) och Bro Mälarstrand
(Upplands-Bro kommun).
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Kvalitet/kunskapsuppföljning
Nöjda elever, vårdnadshavare och pedagoger hos JENSEN
Enkätresultaten i JENSENs egna mätningar presenteras nedan:

*Alla värden är genomsnittliga mått beräknade efter två enkäter förutom i VT20 som endast var en
enkät. Procentuella frågor ges två alternativ, ja eller nej medan övriga frågor har 5 alternativ med
skalan från mycket dåligt 1, till 5 mycket bra.

Elevernas nöjdhet ökade under senaste
läsåret och helhetsbetyget ligger nu
en bra bit över 4. Rekommendationen
har i snitt ökat med 3-4% om vi ser
till alla mätningar. Studieron har gjort
den tydligaste ökningen från förra året
då resultatet var mellan 71-74% medan det avslutades med 81% i år.
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Utmärkelser för JENSEN grundskola
Våra grundskolors elever har särskilt utmärkt sig i kunskapstävlingar i år,
där Göteborg tog hem seger i International Language Competition i Svenska
samt Malmö placerade sig sjua i Engelska. Hela fyra elever från Göteborg kom
också på topp tio i den stora nationella matematiktävlingen Pangea. Mycket fina
resultat!

*VT och HT är genomsnittliga mått utifrån resultat från två enkäter

Det vi kan se utifrån tabellen ovan är att vi har ett högt snitt när det kommer
till helhetsbetyget med ett aggregerat snitt på 4,3. Det är en tydlig ökning
jämfört med läsåret innan. Rekommendationen ligger stadigt på ca 90 procent
medan arbetsron har gått upp tydligt från läsåret innan och ligger mellan 83
och 86 procent.
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I tabellen presenteras resultaten i
Skolinspektionens enkät som utfördes
under våren 2020 för årskurs 9, vårdnadshavare och pedagoger. Svaren ges
på en tiogradig skala där betyget 10 är
högst.
JENSEN når högre resultat än det
nationella snittet på 12 av 14 frågeområden, grundskolan utmärker sig
särskilt inom området studiero och i
jämförelse med andra huvudmän
nådde JENSEN som helhet det högsta
resultatet samt grundskolan Göteborg
var den skola i hela Sverige med högst
studiero i enkäten. Det är ett område
som har stort fokus på JENSEN eftersom det är en förutsättning för trygghet, trivsel och goda studieresultat.
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I vårdnadshavarnas utvärdering har
vi ett högre resultat än det nationella
snittet på fem av nio frågeområden.
Även här utmärker sig studieron
positivt i förhållande till det nationella
snittet.

*Fråga 9 och 10 har tagits bort då dessa ej gav indexvärden.
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Resultatet från medarbetarnas utvärdering är mycket bra, både utifrån
faktiska betyg och i relation till
nationellt snitt. I tre frågeområden
ligger snittbetyget på 9,0 eller högre:
Arbete mot att förhindra kränkningar,
särskilt stöd och pedagogiskt ledarskap.
Även om detta är en självvärdering så
ger det en god bild av hur medarbetarna ser på sitt arbete och den effekt det
har på våra elever.
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Nationella prov &
kontrollerande verktyg för en
välgrundad betygsättning
De nationella proven (NP) har tyvärr
uteblivit under de två senaste läsåren
och vi har därför inga resultat att visa.
Eftersom NP uteblev så har vi istället
haft fokus på resultat som vi får utifrån
två verktyg, Kartläggaren och så kal�lade JENSEN-prov. Med dessa kan
vi följa upp att betyg och uppvisade
kunskaper överensstämmer.

Medarbetarnöjdhet

Analys och kommentarer

Medarbetarnöjdheten har under
många år legat högt på JENSEN
grundskola och fortsätter att nå mycket höga nivåer, snittet ligger på 94%.
Flera av våra skolor har en rekommendationsgrad på 100 procent.

Verksamheten i JENSEN grundskola
bedrivs med hög kvalitet. Trots
pandemi så har grundskolan levererat
en utbildning med hög kvalitet där
studieresultat, elevnöjdhet, vårdnadshavarnöjdhet och medarbetarnöjdhet
ligger på en hög nivå, vilket säger
mycket om stabiliteten som vi har på
våra grundskolor. De utmaningar som
finns framöver är att skapa en större
jämnhet mellan våra olika enheter.

Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN grundskola
som arbetsplats

94%

JENSEN gymnasium

Gymnasium
Utmärkande för
JENSEN gymnasium

Viktiga händelser under det
gångna och kommande året

Följande punkter illustrerar hur
JENSENs koncept levandegörs inom
JENSEN gymnasium:
- Bildning
- Träning för akademiska studier
- Utveckla ledarskap
- Hälsoprofil
- Kombinera elitidrott med skolan
- Tävlingar och traditioner

Nya enheter

Nya tillstånd

I augusti 2020 startade JENSEN
gymnasium Eskilstuna. Det var den
första nya gymnasieenheten sedan
2009. I augusti 2021 tillkommer
ytterligare två enheter, Kristianstad
och Norrköping.

JENSEN har fått tillstånd att starta
gymnasium på två nya orter:
- Nacka (Nacka Strand)
- Sigtuna (naturbruksgymnasium i
Wenngarn)

*Preliminär statistik för läsåret 20/21 då skolverket inte hunnit ge ut sin statistik ännu.
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Kvalitet/kunskapsuppföljning
Elevnöjdhet
Elevnöjdheten såg ut på följande sätt vid mätningarna under året
från JENSENs egna enkät.

Andel (%) elever som rekommenderar sin skola till andra elever

Betyg
JENSEN har under flera år haft en
stark betygsutveckling. Vi har nu nått
en nivå som ligger över rikssnittet för
högskoleförberedande program och
betyg för lägre årskurser visar att trenden sannolikt kommer att fortsätta.
JENSEN gymnasium Södra (Stockholm) är den enhet som har högst
avgångsbetyg med 16,3 betygspoäng
som snitt.
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I tabellen presenteras resultaten i Skolinspektionens enkät som utfördes
under våren 2020 för årskurs 2 och
pedagoger. Svaren ges på en tiogradig
skala där betyget 10 är högst.
Eleverna i årskurs 2 på JENSEN
gymnasium ligger något lägre än
rikssnittet i sina svar. Dock finns inget
frågeområde som sticker ut negativt.
I våra interna mätningar, där även
årskurs 1 och 3 ingår, ligger alla
frågeområden på höga nivåer.
Arbetsron har tagit stora steg framåt
och närmar sig nu 90 procent.
Åt det positiva hållet är vi stolta över
att tryggheten är det område som får
högst betyg av alla frågeområden.
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Pedagogernas svar ligger över, eller
mycket över, rikssnittet inom 18 av 19
frågeområden. Precis som för eleverna
är trygghet det frågeområde som får
högst betyg.
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Medarbetarnöjdhet
Gymnasiet har överlag en mycket hög
nivå när det kommer till medarbetarnöjdheten där 94 % rekommenderar
JENSEN gymnasium som arbetsplats.

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 öppnas läsåret 21/22. I verksamheten har vi un-

der många år arbetat systematiskt med
att höja elevernas kunskapsnivåer och
detta ger resultat. Under många år har
snittbetygen kontinuerligt ökat och
ligger nu över rikssnittet.
Samtidigt är nöjdheten hög hos både
elever, vårdnadshavare och medarbetare. Upplevelsen av arbetsro har ökat
markant. Det skapar bättre förutsättningar för att fokusera på studierna
och därmed nå högre studieresultat.
Under läsåret som gått har vi vidare-

utvecklat vårt hälsokoncept genom att
systematiskt arbeta med det vi kallar
för träning för verkligheten.
Eleverna tränar på stresshantering,
arbete i grupp, förmåga att koncentrera sig inför viktiga uppgifter, arbeta
målmedvetet, med mera. Detta skapar
förutsättningar för goda studieresultat och ökat välmående. Dessutom får
eleverna praktiskt arbeta med frågor
som rör värdegrund och likabehandling.

Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN gymnasium
som arbetsplats

94%

JENSEN komvux

Komvux
Utmärkande för
JENSEN komvux
- Hälsan i fokus
- Modern lärplattform
- Motiverande lärare
- Trevliga lokaler

Nya uppdrag under året
Nya uppdrag som tillkommit under
året är:
- Ekerö (Komvux, klassrum)
- Södermanland (Komvux/SFI, distans
på flera orter i länet)
- Helsingborg (SFI, ny auktorisation)
Under året har dessutom det nya
Stockholmsavtalet börjat gälla.

Yrkeshögskola
För Yrkeshögskolan erbjöds under
läsåret 20/21 utbildningarna:
- Cloudutvecklare, AWS
- Cloudutvecklare, Azure
- Digital kommunikatör
- Frontend-utvecklare
- Frontend-utvecklare, webbsäkerhet
- IT-projektledare
- Teknisk testare

Viktiga händelser under
kommande år
Två nya etableringar är klara under
kommande läsår. En ny komvuxenhet
startar vid Fridhemsplan (Stockholm)
och ytterligare en i Orminge (Nacka).
Yrkeshögskolan är ett område i tillväxt
och kommer under 2021 starta en ny
enhet i Malmö.

Kvalitet/kunskapsuppföljning
Inom komvux är vårt huvudsakliga kvalitetsmått andelen elever som når betyget
E, dvs. godkänt eller bättre samt hur många som gör avbrott. Nedan visas statistik
kring andel godkända och avbrott uppdelat på utbildningsform.
Rikssnittet för andel E inom komvux är 88 %, vilket vi ligger något under inom
alla områden förutom yrkesvux. Rikssnittet är dock baserat på alla kurser och
studieformer, så det är svårt att dra slutsatser från den.
När vi jämför våra kurser med nationellt snitt för samma kurser så ligger vi i linje
med rikssnitt. Andelen som gör avbrott är lägre hos oss än rikssnittet. Om vi
jämför med förra årets statistik ser vi att vi har en ökning i andelen E i våra yrkesutbildningar (+2%) och grundvux-utbildningar (+3%).

*Statistik hämtad från 20/08-21/07
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Elevnöjdhet
Elevnöjdheten såg ut på följande sätt vid mätningarna
under året från JENSENs egna enkät.

Hur eleverna bedömer bemötandet från personalen på
JENSEN komvux
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Medarbetarnöjdhet
Andelen som rekommenderar sin arbetsplats är 92 procent. Den har legat
stadigt på denna höga nivå sedan vt20.

Analys och kommentarer
Vår komvuxverksamhet är väldigt
uppskattad och har växt väldigt mycket under året. Samtidigt har nöjdheten

hos eleverna fortsatt legat på en hög
nivå och studieresultaten har legat kvar
på en fin nivå.
Avbrott är ett viktigt mätvärde inom
komvux då det är en förhållandevis
stor andel elever som avslutar sina
kurser i förtid. Att vi kan minska
denna andel gör en stor skillnad och
visar på kvaliteten i verksamheten.

Bakom detta ligger en kombination av
kompetenta och engagerade lärare,
samt metoder för att fånga upp elever
som riskerar att avbryta.

Medarbetare
som rekommenderar
JENSEN komvux
som arbetsplats

92%

www.jenseneducation.se

