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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås är en skola som genomsyras av
ledorden “det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Att bygga relationer är
något som varit viktigt för all personal på skolan. Vi har ständigt eleverna i fokus.
Skolan har stabila resultat i jämförelse med föregående år vilket indikerar att de
insatser vi genomfört är de rätta.

Tydlighet och struktur har varit centrala ledord för mig som rektor. Detta år har vi
fokuserat mycket på undervisning. Det är tydligt att det på skolan jobbar grym
personal som vill utvecklas i sitt uppdrag och hela tiden ha undervisning i fokus.
Under läsåret som varit har vi arbetat efter en ny arbetsplan med nya
fokusområden som överlag har fungerat bra. Arbetsplanen och framförallt
området “Undervisning” har genomsyrat hela året som en röd tråd. Och något
som vi ständigt kommit tillbaka till i både området kultur, och närvaro. Med
undervisning i fokus så kommer väldigt många fler positiva effekter.

Det pedagogiska ledarskapet innebär för mig att leda skolan i rätt riktning och att
se till att alla är med på tåget och jobbar mot samma mål. En pedagogisk ledare
sitter inte på alla svar eller har ett magiskt trollspö, även om det ibland känns som
att det förväntats av mig. Jag känner som chef och ledare att vi hela tiden
kommer närmare och närmare en skola med toppkvalité. Men även om det finns
en del utvecklingsområden så är den en väldigt välfungerande organisation.

Ser fram emot nästa läsår där vi kan skruva på vår arbetsplan ytterligare och
jobba ännu mer med undervisning. Vi behöver dessutom i personalgruppen
lägga en hel del vikt på att vända kulturen i arbetslaget till en mer positiv och
lösningsfokuserad skola. Det är lätt att gräva ner sig i allt som är jobbigt och svårt,
och lägga det utanför sig själv, men det är först när man själv inser vad man själv
kan bidra med då en riktig utveckling kan ske och vi kan arbeta ännu mer för att
förändra och arbeta med att utveckla vår skola.

Hur väl personalen ställde om sig till en undervisning på distans ett ett tydligt
exempel på att vara lösningfokuserad och positiv. Jag är otroligt imponerad över
hur smidigt den omställningen gick och hur varje pedagog utvecklades och
gjorde nya insikter varje dag som bidrog till utveckling nästan från timme till
timme. Jag hoppas och tror att denna förändring och insikten och kämparglöden
håller i sig till nästa läsår och hoppas verkligen vi får göra det vi alla vill och gör
bäst. Träffa elever och undervisa “in-real-life”.

Ser fram emot ett nytt läsår med nya utmaningar!

Johannah Karlsson, Rektor, DBGY Borås
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VÅR VISION
Inom Drottning Blankas gymnasieskolor är våra elever lika viktiga som världen de
senare ska ut i. På våra skolor erbjuder vi ett sammanhang där elever får en
möjlighet att växa som medmänniskor och samtidigt göra skillnad för andra i
närområdet och världen.

Vår vision är att Drottning Blankas Gymnasieskola ska vara ledande när det
kommer till det mänskliga mötet och är det självklara valet för elever som bryr sig
om varandra såväl som omvärlden. Vi manifesterar detta genom att i varje led visa
att: Det är viktigt för oss att det går bra för dig!

Personligt engagemang
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang.
Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier.
Under årskurs 1 ges man även de verktyg och strategier som behövs för att man
med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas
Gymnasieskolor.

Lokalt engagemang
Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de orter där vi finns!
Genom skarpa samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i
sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen
utanför skolan gör också att man som elev får möjlighet att knyta viktiga
kontakter under sin gymnasietid.

Globalt engagemang
Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi
oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor på
olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får
man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att man under sin
studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE
Vår kvalitetsmodell
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att
vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå
uppsatta mål.
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Vår kvalitetsdefinition
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt huvudmannen och
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex.
sammansättning av personal och elever.
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken utsträckning vi når de nationella
målen.

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

● Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn
kring vårt uppdrag och ser alltid till våra
elevers bästa när vi fattar beslut.

● Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi
lever upp till krav och förväntningar och
bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att
vårt arbete ger önskat resultat och är snabba
med att korrigera brister och avvikelser.

● Kollegial samverkan: Vi skapar arenor
och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet

våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
● Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra

resurser utifrån förutsättningar och behov.

GEMENSAMMA KVALITETSUPPFÖLJNINGAR/ INSATSER
INOM DBGY
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter,
insatser och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De
gemensamma uppföljningarna som genomförs är:

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (november) som syftar till att
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för
diskriminering,

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och
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● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.

● minst fem EWSer (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas
utveckling mot målen,. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de
är på väg att nå målen eller inte.

● Examensprognoser för elever i årskurs 3 som följs upp av skolchef och rektor varje
månad.

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets-
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också alla betyg
för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till
att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som
huvudmannen sina kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas
fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Inom DBGY arbetar vi också med:
● 1-2-3-sen upplägg på våra program med ett samlat innehåll över hela

utbildningen och gemensamma upplägg för varje årskurs. Vi värnar också om att
elevernas ska vara rustade för “sen”  d.v.s. deras fortsatta resa ut i yrkes- och
studieliv.

● Resiliensarbete - Alla elever får via resiliensarbetet möjlighet att stärka sin
motståndskraft mot utmaningar i livet och i utbildningen. Strategier,
förhållningssätt, övningar tillämpas i arbetet.

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för DBGY Borås är DBGY Kronan AB, som är en del av AcadeMedia.
Drottning Blankas gymnasieområde hade läsåret 2020/2021 27 skolor runt om i
Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Det var drygt 7000 elever som
studerade på våra skolor.

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng
som gäller för det aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen
är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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OM DBGY BORÅS

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Utbildningar (skolans program) och vad som kännetecknar dem (t.ex.
praktiska/teoretiska), elevantal och vad som kännetecknar elevunderlaget (t.ex.
tjejer/killar).

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 24 20 21 65

Ekonomiprogrammet EKEKO Business och hospitality
management

15 12 21 48

Hantverksprogrammet HVFRI Frisör 13 10 2 25

Hantverksprogrammet HVSTY Hår och makeupstylist 14 12 14 40

Introduktionsprogram

Programinriktat individuellt val IMV 1 1 0 2

Yrkesintroduktion IMY 1 2 1 4

Totalt 68 57 59 184

Aktuella siffror juni 2021

PERSONAL

Skolan har 17  lärare, av dessa är 9 legitimerade ämneslärare,  3  olegitimerade
varav 2 studerar till lärare just nu, 2 legitimerade yrkeslärare och 3 olegitimerade
yrkeslärare, varav 2 av dem studerar till yrkeslärare just nu. Rektor och biträdande
rektor delar på de administrativa uppgifterna. Övrig personal inkluderar 2
lärarassistenter, 2 mentorer, elevassistent och professionerna i EHT.

ORGANISATION
Drottning Blanka Borås är en liten skola där närheten mellan pedagoger är god
och där samverkan sker dagligen på ett naturligt sätt. Alla pedagoger träffas varje
onsdag förmiddag för att samtala kring aktuella frågeställningar enligt ett
mötesschema där elevhälsa, kollegialt lärande, APT och övrigt varvas.
Pedagogerna är utöver det uppdelade i olika arbetslag under organiserade
former för att diskutera aktuella frågeställningar i mindre grupper.

EHT bestående av specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor samt
skolläkare och skolpsykolog på behovsbasis. Skolläkare samt skolpsykolog hyrs in
centralt från huvudmannen med en omfattning om 10 timmar/termin.
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EHT-teamet sammanträder varje vecka för att diskutera elevärenden och
utvärdera/ planera det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Två
heltidsmentorer (80% med ojämn årsarbetstid) arbetar enbart som mentorer.

Förutom EHT-teamet har skolan också en skolvärdinna på en omfattning av 80%
samt en lärarassistent på 100%. I april anställdes dessutom en resurs på 50% som
arbetade enbart med studiehandledning.

Hela skolan strävar efter en tydlighet i rutiner och struktur i syfte att skapa en
förutsägbar, hanterbar och meningsfull verksamhet för eleverna. Skolan strävar
ständigt efter att tillgodose olika former av lärstilar. Det är av stor vikt att en tydlig
struktur finns i allt arbete där förväntningarna är tydliga på vad, när och hur
arbeten skall genomföras. Detta arbete har generellt stor genomslagskraft.
Eleverna erbjuds även delaktighet och inflytande i undervisningen, exempelvis i
val av arbetsformer och arbetssätt på individnivå, klassnivå och skolnivå.

På skolan finns förutom lektionssalar och skolbibliotek även ett flertal grupprum
och uppehållsrum där undervisning kan förläggas. I matematik, svenska och
engelska erbjuds stödlektioner varje vecka till de som behöver det. Även enskild
undervisning förekommer.

Två förstelärare med olika pedagogiska utvecklingsområden har funnits detta
läsår. Biträdande rektor och rektor utgör ledningsgruppen.

LOKALER

Skolan ligger på Stora Brogatan 11, 503 30 Borås. Adressen är mitt i staden och på
ett promenadstråk. Skolan har en egen ingång men har endast verksamhet på
två våningsplan på en total yta om 1635 kvm. Lokalerna är nyrenoverade och
trivsamma. Klassrummens storlek begränsar storlek på undervisningsgrupper.

På våning 2 ligger förutom 5 klassrum även matsal, uppehållsyta samt bibliotek.
Varje klassrum har även tillgång till grupprum. På våningsplanet ligger även ett
flertal lärararbetsrum, skolledning, mentor, skolvärdinna, specialpedagog, kurator
och skolsköterska.

På vån 4 finns ytterligare 5 undervisningssalar samt 3 hantverkssalar. Även här
finns tillgång till grupprum och uppehållsytor. På våning 4 finns förutom
lärararbetsrum även en mentor.

Idrotten är förlagd till en idrottshall en kort promenad från skolan.
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RESULTATREDOVISNING
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER
Här redovisas resultaten av trender och utfall jämfört med föregående år under
respektive rubrik.

AVGÅNGSELEVER

Andel med examen nationella program

Totalt 98% av eleverna gick ut 2021 med examen. Detta trots en pandemi med
merparten fjärrundervisning. Examensprognosen såg ljus ut vid höstterminens
start, men efter första terminen var prognosen sämre och det fanns en stor oro
kring hur vi skulle hjälpa eleverna i mål. Ett antal elever hade F efter sig samt
enstaka elever med prövningar från ej påbörjade kurser på grund av byte från
annan skola.

Om vi jämför de olika programmen så har vi i år haft vår andra avgångsklass på
ekonomiprogrammet där 100% av eleverna uppnådde en examen.  På det här
programmet har vi den största andelen pojkar. På samhällsprogrammet hade vi
95% examensgrad, och även på hantverksprogrammet nådde vi 100%.. De elever
som ej uppnådde examen handlade om ett fåtal elever som alla varit aktuella för
EHT.

Aktiv resursfördelning, en proaktiv elevuppföljning samt en tidig, bra
kursplanering av pedagogerna ligger bakom våra fina resultat. Vilket i och för sig
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inte är något nytt arbetssätt för verksamheten men detta läsår har vi varit mycket
snabbare i våra uppföljningar vilket också lett till tidiga insatser.

Spridningen mellan pojkar och flickor är intressant, 100% examen hos våra pojkar
jämfört med 97% hos våra flickor vilket är en förändring sedan tidigare år där
skillnaderna utjämnats. Slutsatsen av vår analys är att orsaken är att de flickor
som ej uppnått examen i högre grad lidit av psykisk ohälsa vilket i detta fall
inneburit att pojkarna som varit i behov av stöd varit enklare att nå och att de i
högre utsträckning varit mottagliga för stöd på plats i skolan.

Eftersom föregående års måluppfyllelse påverkats negativt på grund av
svårigheter med gymnasiearbetet, hade vi tidigt detta året avstämningar med
undervisande lärare samt tidigare deadlines för eleverna. Ändå blev det tufft på
slutet och olika insatser gjordes, extra studiestöd och flera pedagoger delade på
ansvaret av några individer. Dock var det ingen elev som endast på grund av
gymnasiearbetet inte klarade sin examen.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen på 15,1  ligger marginellt förbättrat från
föregående år och strax över rikssnitt. Vi ser en högre GBP på EK följt av SA och
sedan HV. Spridningen mellan pojkar och flickor är 0,4 poäng vilket är en mindre
skillnad än rikssnitt. Vår slutsats av det är att fjärrundervisningen har gynnat de
studiemotiverade eleverna och samtidigt skapat luft i systemet att lägga extra tid
och resurser åt de elever som varit i behov av det. Lärarna har inte heller behövt
fokusera på att skapa studiero i klassrummet utan det har funnits arbetsro för
eleverna att arbeta med sina uppgifter utan störningsmoment runt omkring
samt med en lärare tillgänglig under hela lektionen då vi enbart ägnat oss åt
fjärrundervisning och inte distansundervisning.
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Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

I år har 62,5 % av eleverna på hantverksprogrammet grundläggande behörighet
vilket är mycket högre än föregående år (42,1% ) vilket även det var högre än året
innan. Detta är dock i linje med våra förväntningar då många i årets
avgångsklasser haft som målsättning att ha möjlighet till vidare studier. Vi är
noga med att informera om möjligheterna till högre studier och framtidsval. De
elever som inte väljer att läsa in högskolebehörighet har ofta siktet inställt på att
förkovra sig i yrkeskurser och att påbörja sitt arbetsliv direkt efter examen.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Endast en elev från ett introduktionsprogram i avgångsklasserna har gått ut med
gymnasieintyg i år. Övriga elever som påbörjat sina studier på DBGY Borås på ett
introduktionsprogram läste på nationellt program när de avslutade sina studier.

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

I år har vi sett en liten försämring kring andel satta F där vi gått från 7% till 8%.
Som en proaktiv insats har vi även i år arbetat med kontinuerliga
elevavstämningar. Vi har haft fem elevavstämningar (EWSer) som var bestämt
från huvudman och vid påsklovet gjorde vi ytterligare en elevavstämning för att
lättare kunna sätta in åtgärder i slutet. Vi har också regelbundna avstämningar
med mentorerna efter varje EWS.  Avstämningarna har i vissa fall lett till att vi
behövt göra prioriteringar för eleverna att kunna klara sin examen vilket har gjort
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att vissa elever accepterat F i vissa ämnen till förmån att kunna lägga mer tid på
andra ämnen. Avstämningarna har också legat som utgångspunkt för skolans
resursfördelning som efter  varje vecka ses över.

När vi jämför betygsfördelningen över kön så ser vi ingen signifikant skillnad. På
samhällsprogrammet har eleverna högt satta målbetyg vilket påverkar resultatet.
När vi jämför betygsfördelningen på de olika programmen ser vi att
ekonomiprogrammet fortfarande har en högre andel A-betyg i jämförelse med
övriga program även om skillnaderna utjämnats sedan föregående år.

Tittar vi närmare på specifika kurser såsom matematik 2 som har en högre
procent F även i år, har berörda elever på samhällsprogrammet generellt haft
svårare för matematik och inte prioriterat ämnet lika högt som övriga ämnen. Vi
hade även förra året en hel del elever på ekonomiprogrammet som inte klarade
ma2b och som detta året läst om kursen men till bekostnad av ma3b som då
resulterat har en högre andel F-betyg. Distansundervisningen bidrog till ännu
sämre utfall då vi upplever att matematiken var ett av de mest utmanande
ämnena att ha via fjärrundervisning. Vi ser att matematiken generellt varit den
kurs som varit svårast att anpassa till en fullgod distansundervisning (under
Covid-19) främst med anledning av att våra elever uppskattar och behöver det
dagliga stödet i sin process och sina uträkningar.

Även i sv/sva är det en högre del satta F i år i jämförelse med föregående år. Här
behövs ytterligare analys för att undersöka orsakerna. Men en av förklaringarna är
att pedagogen planerat in stora betygsgrundande moment i slutet av kursen, när
elever missat detta har eleven då inte heller klarat kursen. Detta kommer vi
säkerställa att det inte kommer upprepa sig nästa läsår.

Resultat nationella prov
DBGY redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med
kursbetyg, vilket används som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år
saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in vårterminens prov.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)
Undervisningsutvärderingen gav oss marginellt sjunkande resultat inom de flesta
undersökta områdena från HT 20 till VT 21. Orsaken kan vara att en högre andel
distansundervisning under våren. Resultaten är dock fortsatt höga på skolnivå
och det område som sticker ut negativt i jämförelse med andra är arbetet med
återkoppling och elevernas progression i förhållande till målen. Även här kan man
tänka sig att undervisningen via fjärr skulle kunna vara en bidragande faktor.

Elevenkäten visar att 75 % av skolans elever är nöjda med undervisningen. 72 % av
eleverna anger att de kan rekommendera skolan till andra elever. Eleverna anser
också att de kan få stöd och hjälp och att personal skulle ingripa om någon beter
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sig illa mot någon annan. Samtliga frågeområden är förbättrade till i år.

Vi ser att pojkar är generellt sett mer nöjda än flickor, förutom när det gäller
rekommendationsgrad där skillnaden är betydligt mindre än andra parametrar.
Vi behöver arbeta vidare med att ge alla elever lika stort utrymme samt ytterligare
kartlägga vad diskrepansen mellan kön beror på.

Andel elever som upplever sig trygga i skolan

79% av eleverna anser sig trygga i skolan, 72% anser att personalen ingriper om
någon blir illa behandlad och endast 61% av eleverna anser att eleverna behandlar
varandra på ett bra sätt vilket dock är en markant ökning från föregående år där
samma upplevelse låg på 48%. Även upplevelsen av arbetsro på skolan har ökat
från 48% föregående år till 65% detta läsår. Ökningen av dessa siffror kan ha
samband med årets höga andel fjärrundervisning, men det kanske visar sig
under nästa läsår då vi förhoppningsvis har eleverna tillbaka i bänkarna igen, så
detta är ett arbete som vi måste försöka upprätthålla även när vi bedriver
närundervisning.
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Även när det gäller upplevelsen av att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt
har pojkarna en bättre upplevelse än flickorna samt även upplevelsen av studiero
är högre hos pojkarna än hos flickorna. Dock har de övergripande resultaten totalt
sett förbättrats i jämförelse med föregående år. Vilket tyder på att vår satsning
med mer elevnära resurser i skolan kan ha gett resultat men samtidigt kanske
inte går att dra sådana slutsatser efter detta läsår när majoriteten av eleverna inte
varit på plats i skolan samtidigt, vilket underlättat för upplevelsen av ett förbättrat
skolklimat.
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UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH
PROCESSER
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans
nyckelprocesser:

●       Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning)
●       Demokratiuppdraget
●       Elevhälsoarbete
●       APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden

UNDERVISNING OCH LÄRANDE
ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET)

“Det är viktigt för mig att det går bra för dig” ska genomsyra hela verksamheten i
allt från schemaläggning till undervisning och konkretisering av  framtidsplaner
för våra elever. All personal arbetar med att aktivt engagera sig i elevernas
utbildning med en strävan att hela tiden utveckla och underlätta för att elever ska
kunna nå sina mål. Genom Drottning Blankas resiliensprojekt har arbetet med
det personliga engagemanget växt allt mer och utgör en stabil ryggrad i vår
organisation. Vi arbetar ständigt med att utveckla och tydliggöra innehållet i våra
program och genom vårt arbete med “1-2-3-sen” tar vi ett aktivt ansvar inte bara i
vad eleverna ska lära sig under respektive år utan även vad det ska leda till i
framtiden.

Vi organiserar undervisningen utifrån beprövad erfarenhet gällande effektiv och
kvalitativ undervisning, allmänna råd och för att skapa god lokalströmning av
elever. Organisationen av undervisningen kommer av utvärderingar och
samverkan med elever och personal samt utifrån huvudmannens ramar.
Schemaläggningen utgår från tidigare erfarenheter och pedagogiska
hänsynstagande. Exempelvis arbetar vi för att blocklägga lektioner för att
möjliggöra samverkan och pedagogiskt utbyte. Hänsyn tas även till vilka tider på
dagen vissa lektioner bör förläggas samt längden på lektioner anpassas utifrån
behov.

Skolan har en fast lektionsstruktur utifrån boken Lektionsdesign av Helena
Wallberg. Eleverna känner igen lektionsstrukturen från en lektion till en annan
vilket syftar till att skapa trygghet och likvärdighet i undervisningen. Alla inleder
med att ta närvaro, gå igenom lektionens syfte och vad som ska hända samt
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utvärderar lektionen på slutet. Hela planeringen skrivs upp på en whiteboard
avsedd för ändamålet och finns tillgänglig under hela lektionen.

Mötestid omfattar två timmar/vecka och följer ett rullande schema, där APT,
Elevhälsa, Förstelärare samt Övrigt är de olika mötesrubrikerna. Mötet Elevhälsa
behandlar allt som har med elevernas hälsa att göra kopplat till studierna, mötet
leds av EHT. Här har det legat olika fortbildningsinsatser som NPF, psykisk ohälsa,
motivation osv och också täta elevavtämningar kopplat till EWS. Förstelärarna har
haft var fjärde vecka till förfogande för kollegialt lärande och då har undervisning,
betyg och bedömning fått stå i fokus, vilket varit helt i linje med vår arbetsplan för
20/21. På det övriga mötet har det funnits tid för sambedömning, samplanering,
tid för prövning samt tid för att kalla in elever för bedömningsmoment.

Vi strävar ständigt efter de arbetssätt som är inkluderande och differentierade. Så
hela arbetssättet är som en anpassning av våra lärmijöer. Vi genomför dock också
extra anpassningar kontinuerligt baserat på elevers behov exempelvis muntliga
examinationer, justeringar i arbetsuppgifter, hjälp att komma igång, individuell
handledning, enskild placering. Upplevelsen som många pedagoger delar är
dock att det varit utmanande att hjälpa helt och hållet över fjärr, samtidigt som
fjärrundervisningen inneburit att pedagogerna kan släppa lite på dem som är i
fas och högpresterande.

Relationsbyggandet med eleverna har varit mer utmanande än under ett vanligt
år, på grund av fjärrundervisningen vilket även haft inverkan på undervisningen.

När det gäller återkoppling vilket är ett område skolan behöver utveckla framöver
anser pedagogerna att de är duktiga på att ge återkoppling kontinuerligt. Ett
fokusområde framgent skulle kunna hur eleverna ser återkoppling exempelvis
kommentarer på dokument, samtal, handledningsrum i meet, mail, möten,
matriser osv. Lärarna menar dock att mer finns att utveckla på fokusområdet som
arbetsmaterial, ämnesöverskridande samarbeten.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Bedömningsfrågor är naturliga inslag i det kollegiala samtalet lärare emellan. Vi
har också på övergripande nivå arbetat där våra förstelärare har arbetat med
betyg och bedömning inom ramen för det kollegiala lärandet. Inför betygsättning
samverkar pedagogerna kring betygsättning där även sambedömning kan ske.
Olegitimerade lärare sätter betyg tillsammans med behörig lärare.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Att vi ändå trots läsårets förutsättningar med mycket undervisning på fjärr så är
den sammanvägda bedömningen av kunskapsresultaten mycket bra. Detta
troligtvis tack vare proaktivt arbete med tätare uppföljningar där vi förtydligat
processerna samt gett utrymme för att på ett tidigt stadie kartlägga elever i
riskzon. Ett välfungerande EHT (där man utnyttjat respektive yrkesroll) + mentorer
har legat eleverna mer “hack i häl”, och inte låtit någon glida mellan stolarna.
Lärarna har varit lösningsfokuserade och inte skjutit upp moment utan varit
innovativa med att hitta lösningar. Många lärare har kallat in elever vid prov och
andra examinerade moment. Vi har kunnat “handplocka” elever som har varit i
behov av olika anledningar att vara på skolan.

Vi har haft täta skott i frånvaroarbetet, där vi sett en tydlig koppling på att när vi
lyckats få hit elever har vi också lyckats hjälpa dem. För de elever som fått F-betyg
kan man tydligt se kopplingen till antingen hög frånvaro överlag eller hög
frånvaro i ämnet.

Diskussionerna i arbetslaget har legat på hur vi ska få  elever i mål, mer än hur vi
ska få elever att nå högre i måluppfyllelsen, i synnerhet detta år med pandemin.
Trots det ligger vi något högre än rikssnittet i jämförelsetal.

Framöver får vi inte “glömma” elever som vill nå högre i diskussion i kollegiet och
EWS. Kanske några gånger om året sätta krav på nyanser i EWS osv.

Vår ena förstelärare i betyg och bedömning har bedrivit kollegiala diskussioner
och samtal där pedagogerna själva lyft elever de varit osäkra kring, avidentifierat
inlämningsuppgifter och delat med sig av reflektioner och tankar kring
bedömningsfrågor. Hen har också stöttat särskilt nyexade pedagoger.

UNDERVISNINGENS KVALITET
Elevenkäten visar ett enastående resultat när det gäller nöjdhet med
undervisningen. Undervisning har varit vårt fokus i årets arbetsplan och fått ta
mycket utrymme i alla kollegiala samtal och diskussioner. När vi tittar på
undervisningsutvärderingarna för respektive lärare så följer dessa samma
mönster. Höga resultat för samtliga lärare vilket visar att vårt arbete gett effekt.
Förstelärararbetet med ledarskap i klassrummet utefter Helena Wallbergs bok
“Lektionsdesign” har gett oss verktyg och strategier att kunna differentiera
undervisningen så att allas behov tillgodoses. Att lägga fram en planering i form
av ett smörgåsbord, det ska finnas något för alla. På så sätt anpassas
undervisningen på alla nivåer. Lärarna har arbetat med ett tydligare ledarskap
med fokus på studiero men också med en  tydlighet och struktur som alla följer,
det blir en symmetri, ett enat team. En igenkänningseffekt där eleverna känner
igen strukturen oavsett ämne. Vi har bollen i rullning och behöver bara fortsätta
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med tydlighet och struktur med fokus på undervisningen. Det som behöver
utvecklas ytterligare är att alla håller sig till våra ordningsregler så vi står på enad
front tillsammans, annars finns risk för att eleverna spelar ut lärarna mot varandra
och att lärarna underminerar varandra och på det sättet skapar vi inget hållbart
team.

Lärarna har tagit ett stort kliv i digitaliseringen, arbetet med classroom måste följa
med till nästa läsår och inte glömmas bort, men den risken ses inte som särskilt
hög. Arbetet med tydlighet och struktur kring framförallt uppgiftsmallar, ett
gemensamt referenssystem och arbetet med urkund behöver förtydligas och en
gemensam syn i kollegiet måste skapas. Likaså arbete kring planering av
undervisning och konkretisering av målen, för att en mer allsidig och likvärdig
bedömning ska kunna ske. Det är av stor vikt att inte lägga stora
betygsgrundande moment i slutet av terminen och att eleven ska ha fler än ett
tillfälle och mer än en metod att visa sin kunskap på för att visa på en mer
nyanserad förmåga och nå ett högre slutbetyg.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Distansundervisningen har överlag fungerat bra. Lärarna har inte skjutit upp
moment utan varit mer innovativa med lösningar och kallat in elever vid prov och
andra examinerade moment. Lärarna har arbetat mer med korta genomgångar
och därefter eget arbete i dokument i classroom där lärarna har följt eleverna
under lektionen och kunnat ge kommentarer och pusha på elever med mindre
aktivitet. Vilket har resulterat i att lärarna har mer skriftligt underlag. Men har
också lett till ett ännu mer bristande underlag hos elever med hög frånvaro eller
oförmåga att arbeta på lektionen. Lärarna upplever också att det är svårare att
skapa goda relationer med eleverna via digitala kanaler. Många muntliga
examinationsformer har fått stryka på foten på  grund av att elever tyckt det varit
jobbigare i digital form än i klassrummet. Flera pedagoger har upplevt att det
varit utmanande att skapa variation i undervisningen.
Framgångsfaktorer har varit ett än mer förebyggande/främjande arbete, täta
proaktiva uppföljningar. Samt digitaliseringen som har fått sig ett ordentligt
uppsving.

Svårigheter vi sett har varit en ökad fysisk och psykisk ohälsa, som visats sig med
kontakt med olika professioner i EHT som kurator, skolsköterska och till viss del
även mentorer. Den spontana kontakten med elever har också visat sig vara en
stor svårighet.  Det har varit svårt att fånga en elev i korridoren som under
närundervisning. Vilket lett till att vi tappat en handfull elever som gått under
radarn, där vi bara får sporadisk kontakt med och som har hög frånvaro och inte
kommer på kallade möten.

Lärarna upplever att läsåret gått bra, med tanke på förhållandena som varit.
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Hög grad av nöjdhet med undervisningen. De har anpassat undervisningen både
för fjärrundervisning samt för att ta tillvara på den tid vi fått tillsammans i det
fysiska klassrummet. De upplever att de varit strukturerade i undervisningen.
Dock har blandklasser, som det varit i vissa grupper, varit på fjärr/i klassrummet
om vartannat har varit extra utmanande. Situationen har ställ höga krav på krävt
tydlighet exempelvis med undervisningens syfte och mål.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi kommer fortsätta arbetet med undervisningens kvalitet. Metoderna som vi
arbetat med hittills upplever vi har gett effekt och är på väg att institutionaliseras i
verksamheten så det gäller att hålla i och hålla ut med:

● lektionsdesign
● strukturerat lektionsupplägg
● alignmentplanering
● Betyg och bedömning - detta område behöver få lite mer utrymme och

fokus under kommande läsår

Vi behöver fortsätta med att främst befästa vår kunskaper kring elevers olika
förutsättningar och i det även utveckla våra lärmiljöer ytterligare och gå djupare
in på området kring extra anpassningar i undervisningen. Här tänker vi oss att
utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos alla våra lärare genom en
fortbildningsinsats inom ramen för det kollegiala lärandet.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Under året som gått har fokus legat på att fortsätta utveckla en kultur på skolan,
en kultur som präglas av acceptans för olikheter som ger utrymme för att
individen ska få möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag genom trygghet och ett
demokratiskt förhållningssätt. I uppstart gick delar av EHT runt i alla klasser och
visade youtube klippet “tusenkronors loppet” för att förtydliga att alla elever har
med sig olika bagage när man kommer till skolan på morgonen men när man tar
steget över tröskeln till vår skola ska man inte bli bemött utifrån sitt bagage utan
utifrån den person man är med dess styrkor och förmågor. Klippet visades också
för att väcka en känsla av empati och förståelse för varandra, något som berörde
majoriteten av eleverna starkt.  Ytterligare en del i kulturarbetet var att vi under
förra året  gjorde en satsning som vi kallar månadens begrepp. Detta innebär att
mentorer varje månad presenterar och arbetar med, genom diskussioner och
interventioner,  med begrepp såsom respekt, vänlighet, kommunikation etc.
Utöver mentorers arbete så implementeras även detta arbete med månadens
begrepp  på olika sätt i de olika ämnen och då genom pedagogerna. Ett lyckat
arbete som kommer fortsätta att tillämpas även nästkommande år.
Vi har även utvecklat processer för konflikthantering för att kunna hantera dessa
på bästa sätt och fånga upp dessa på ett så tidigt stadie som möjligt. Förutom
kränkningsanmälan som är ett vanligt inslag i konflikter så arbetar vi med samtal
med fokus på att “lyssna för att försöka förstå och inte lyssna för att få
ammunition” något som bidragit till konstruktiva konflikter istället för destruktiva.
Vi har också gjort en gedigen uppföljning av LOV enkäten i varje klass och där
varje elev anonymt lämnat “two star and a wish” för att se vad elever upplever att
vi är bra på och vad dom skulle önska att vi utvecklar. Detta som ett tillägg till det
som vi kunnat utläsa från enkätundersökningen som vi behöver förbättra samt
göra mer av.

RFSL hade digitala föreläsningar detta året  för ettor och tvåor. Samtycke och
relationer kopplat till vissa ämnen men också av skolvärdinna som fångar upp
diskussioner i korridorer. Alla hälsosamtal med skolsköterska. Riktade insatser vid
behov av framförallt kurator samt mentorer.

RFSL har under året bjudits in att hålla digital föreläsning pga av Covid-19. Skolan
ansåg att det var viktigt att RFSL höll föreläsningen även om den blev digital.
Även detta året mynnar den ut i bra diskussioner som ytterligare en del av arbetet
med sexualitet, samtycke och relationer.
Utöver detta har man implementerat diskussioner och interventioner kopplat till
samtycke och relationer i vissa ämnen. Pedagogerna har också varit lyhörda för
de grupper som behöver ytterligare undervisning och samtal utifrån detta minst
sagt viktiga ämne. Skolvärdinnan har fångat upp diskussioner i korridorer bland
elever och trätt in i dessa resonemang. I varje hälsosamtal som genomförs går
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också skolsköterskan in i dessa ämnen. Kurator och också gjort riktade insatser,
kopplat till dessa ämnen,  pga av situationer som uppkommit under året.

Då vi på ett så tydligt och brett spektrum arbetar med  kulturen på skolan, har vi
inget aktivt, enskilt jämställdhetsarbete, då vi anser att resultaten av LOV enkäten
samt “two stars and a wish” visar på den kultur vi behöver och arbetar med.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi summerar ett år av utmaningar. Utmaningar pga den pandemi som har rått
och fortsatt råder då både personal och elever har behövt anpassa sig efter tvära
kast men också med externa utmaningar som inneburit en påverkan på
skolarbetet både för personal och elever. Under tidig höst inträffade en incident
mellan några elever utanför skolan men som medförde flera utmaningar på
skolan. Utmaningar som uppmärksammats av EHT samt övrig personal på skolan
och som rent initialt hade en påverkan på elevers trygghet och studiero. Ett
tryggt EHT team samt grunder (i form av processer) som redan var lagda bidrog
till att de utmaningar som vi möttes av kunde hanteras på ett konstruktivt och
hanterbart tillvägagångssätt. Extern hjälp från samhället samt huvudman
kopplades snabbt in så att känslan av trygghet återfanns snabbt på skolan.
Resultatet av detta märktes då elever rankade känslan av trygghet högt i
elevenkäten som gjordes en kort tid efter de olika utmaningarna. Ytterligare
resultat på detta är att personalen ofta får höra att eleverna trivs väl och värnar
om varandra. Vårt fokus under de rådande omständigheterna var att vårt
ledarskap skulle utgå från att leda med värme, något vi med stolthet summerar
som ett lyckat arbete utifrån en lyckad värdegrund.

Arbetet med kulturen på skolan samt anställning av skolvärdinna har föranletts av
att det finns behov på skolan, då alla inte behandlar varandra på önskvärt sätt.
Kulturarbetet har lett till en tydlig positiv effekt och ytterligare insatser behöver
kopplas på, så som samtal kring exempelvis samtycke, men mestadels behöver
fortsätta att “sätta” den kultur vi påbörjat. Skolvärdinnans arbete i korridorer
behöver fortsätta för att fånga upp jargongen som ibland präglas av exempelvis
en homofobi. Utöver detta behöver vi förtydliga, förankra och förstärka våra
ordningsregler samt vidhålla de processer vi framtagit för att utveckla trygghet
och studiero där “konsekvenstrappan” som vi bytt namn till “leda med värme” ska
vidhållas, - vi tycker mycket om dig och vill gärna ha dig kvar i klassrummet, men
då behöver du förändra ditt beteende så att alla kan få möjlighet till studiero.
Vi behöver prata mer med den manliga delen hur en flicka oftast uppskattar att
man beter sig för att generera en trygghet hos flickorna framförallt på våning fyra.
Vi behöver prata mer med de manliga eleverna om normer och agerande. Vi
behöver också prata mer med flickor om vikten av att våga säga nej.
Norm arbetet behöver fortskrida i såväl korridorer som i klassrum.
Vi behöver också trygga utrymmet utanför toaletten så att elever kan känna sig
trygga att gå in där. Detta genom att exempelvis se till att det inte finns
sittvänliga möbler utanför.
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SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi behöver göra mer av det som visat sig ge framgång där vuxen närvaro är en
påtaglig faktor. Vi behöver fortsätta ta ställning och ge oss in i diskussioner. Vi
behöver fortsätta normer, värderingar, sexualitet, samtycke och relationer. Vi
behöver fortsätta hjälpa elever att utvecklas till sitt bästa möjliga jag, för deras
egens skull men också för andras.

Arbetet med elevrådet behöver utvecklas då det har fått stå tillbaka detta läsår i
och med pandemin.
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ELEVHÄLSOARBETET
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

På skolan arbetar kurator på 60%, specialpedagog på 50%, SYV på 20% och
skolsköterska på 40%. Kopplade till teamet är också skolläkare och skolpsykolog.
Vi har även två heltidsmentorer (80%, men årsarbetstiden ojämnt fördelad) samt
en skolvärdinna som arbetar aktivt med eleverna.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka under ledning av rektor och diskuterar kring
elevärenden, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Varannan vecka har vi
diskuterat elevärenden och varannan vecka har vi diskuterat förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder. På mötet kring elevärenden har vi tagit upp aktuella
elever samt så har mentorer lyft nya elevärenden. En analys av skolans behov
genomförs på individ, klass och skolnivå. Dagordning finns och protokoll förs.
Samverkan med skolans personal genomförs regelbundet på onsdagsmöten och
individuell handledning och konsultation sker spontant alternativt bokas in på
behovsbasis. Mentorer får handledning av kurator varje vecka med fokus på det
närvaroförebyggande arbetet. Var fjärde vecka genomförs ett möte med all
personal med fokus på aktuella elevhälsofrågor främst utifrån ett förebyggande
och hälsofrämjande fokus även om åtgärdande inslag också kan förekomma.
Specialpedagog och kurator har ca 1 ggr per månad även haft
ärendehandledning med yrkeslärarna.

Alla arbetar efter åtgärdstrappan

1. Undervisande lärare skapar en så tillgänglig lärmiljö som möjligt och
anpassar sin undervisning för att möta alla elevers behov och individuella
lärstilar. Konsultativa samtal förs med skolledning och elevhälsa. Stöd fås
även av skolans två förstelärare.

2. Undervisande lärare genomför extra anpassningar för elever och
dokumenterar och följer upp dessa i elevavstämningstillfällerna som
genomförs regelbundet med ca 6 veckors mellanrum.

3. Om elev trots extra anpassningar riskerar att inte klara kursen genomför
mentor en mentors kartläggning.

4. Utredning av särskilt stöd sammanställs av specialpedagog. Rektor fattar
beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller inte.

5. Specialpedagog ansvarar därefter för att sammanställa beslut om
åtgärdsprogram och för uppföljning av dessa.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

De förebyggande och hälsofrämjande åtgärderna har varit kopplade till
arbetsplanens fokusområden. EHT har arbetat med rutiner för frånvaro, en
åtgärdstrappa för studiero har implementerats, arbete har genomförts i enskilda
klasser kopplat till studiero och trivsel och även utbildningsinsatser kopplade till
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psykisk hälsa och strategier vid konfliktlösning. Eleverna har fått utbildning i
resiliens med fokus på psykisk hälsa.

Rutinerna för uppföljning och utredning av orsaker till frånvaro har fungerat
relativt väl. Mentorer stämmer av med kurator kring vilka elever som rapporteras
till CSN. Vårt mål är att inte behöva dra CSN utan identifiera orsaken till frånvaron
ännu tidigare och då sätta in en snabbare insats, vilket bidrar till att vi får större
möjlighet till att hjälpa eleven att tillgodose behov. En viss svårighet med
frånvaroutredningarna kvarstår då eleverna ibland kan vara svåra att få till ett
möte med i syfte att genomföra en utredning. Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till
frånvaro. Under året har frånvarorutiner förtydligats ytterligare och konsekvent
följts upp. Men med tanke på de elever som trots hög frånvaro ändå klarat sina
kurser har det åtgärdande och kompensatoriska arbetet fungerat
tillfredsställande även om det här fortfarande finns utvecklingspotential.

Rutinerna för särskilt stöd har generellt sett fungerat bra och fallit väl ut. Insatsen
med handledning riktat mot yrkeslärarna har uppfattats som ett positivt inslag
och en insats som ökat samverkan mellan eht och de berörda pedagogerna.
Samverkan med mentorer har fungerat relativt väl även om sjukskrivningar har
påverkat kontinuiteten i vissa fall.

Pedagogerna lyfter fram vikten av samverkan i form av informella samtal, möten
och konferenser som den som hölls i november i Hindås. Heltidsmentorer har
fallit väldigt väl ut och har bidragit till att stärka verksamheten.
Vad gäller utvecklingsområden så önskar pedagogerna ännu lite mer
återkoppling gällande elever och klasser, samt arbetet som genomförs med
dessa.

Lärarna lyfter EHT-teamet som närvarande och finns till hands de behöver. Att
vart fjärde möte (Elevhälsa) leds av elevhälsan och lyfter olika ämnen kopplat till
de olika professionerna har upplevts som positivt och lärarna vill ha mer sådant.
Den proaktiva elevuppföljningen har resulterat i att EHT har en väldigt bra koll på
eleverna och hur de går i de olika ämnena och oavsett hos vilken profession
eleven hamnar så talar vi samma språk och fokus är alltid studier. Frånvaroarbetet
har blivit bättre och har varit ett område under utveckling hela läsåret, där kurator
arbetat aktivt med respektive mentor med kartläggning och uppföljning av
elevernas närvaro. EHT har också utvecklat processer som fungerat väl.
Mötesstrukturer i både EHT samt med hela personalgruppen. Arbetet med
elevuppföljningarna har lett till en aktiv resursfördelning samt en prioritering av
vilka elever som vi kallat in till skolan, både ut psykosocial aspekt men också
kunskapsmässigt. Vi har blivit snabbare på att identifiera och sätta in rätt insatser
utifrån de olika professionerna. Resultatet bidrog till att betydligt fler elever fick
en gymnasieexamen än vad tidigare prognoser visat.

Året har gett oss utrymme för att fokusera på det förebyggande/främjande
arbetet för att inte behöva/kunna endast arbeta med  åtgärdande insatser. I vissa
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områden behöver vi fokusera än mer här som t.ex. drogförebyggande arbetet
samt arbete med sociala medier.

Vi ser att en tät uppföljning och en snabb utredning av elevers frånvaro leder till
resultat. Skolresultaten är starkt förknippade med närvaron och det synliggör och
tydliggör vi i dessa samtal. Närvaro och studieresultat går hand i hand.
Styrkor vi sett under läsåret är att EHT är ett starkt lösningsfokuserat team där vi
blivit bättre på att arbeta efter våra roller. Vårt fokus har varit “leda med värme”. Vi
ska hjälpa eleverna till självhjälp. Våra utvecklingsområden är bland annat att
förfina processerna med och arbetet kring rutiner och handlingsplaner kring
skolans drogförebyggande arbete samt det närvarofrämjande arbetet. Vi ser även
att vi bör arbeta med gruppstärkande aktiviteter och trygghet och studiero nu
när eleverna kommer tillbaka till närundervisning igen. Vi behöver även vara
uppmärksamma på elever som halkat efter på grund av pandemin.

Vi känner oss trygga i att pedagogerna har kunnat fortsätta undervisningen på
ett engagerat, tryggt och utvecklande sätt, något som också blir tydligt in
enkäterna från eleverna då de rankar undervisningen högt. Detta tror vi också
varit en viktig aspekt för att eleverna kunde känna sig trygga samt lägga fokus på
det som ger en positiv utveckling mot framtiden.
Revidering av frånvaro uppföljning, också med fokus på leda med värme, ser vi
också som ytterligare en anledning till att eleverna lyckats väl. Utgångspunkten
har och kommer vara att det är en friskfaktor att vara i skolan. Om eleven är i
skolan blir förutsättningarna för eleven påtagligt mycket bättre då man kan
koppla in insats oavsett problematik. Vi vet också att detta förebygger psykisk
ohälsa.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi kommer fortsätta med, och utveckla, handledning till personalen som är
kopplade till hantverksämnen då dessa uttryckt  behov av detta samt uppskattat
det gångna årets handledningstillfällen. Kurator kommer även fortsätta att
handleda personal kopplat till individ utefter behov med utgångspunkt utifrån
psykisk hälsa.

Vi kommer värna om och hålla fast vid de bollar som är i rullning som beskrivits
ovan, allt för att utveckla en kultur inom personalgruppen som är baserad på att
leda med värme och som i sin tur blir en kultur för elever där de snabbt kan söka
och få hjälpen som leder till självhjälp.

Vi är stolta över att vi kunnat möta elevernas behov i samtliga årskurser och
specifikt för åk3 under pandemin. Vi har en examensgrad på 98% som vittnar om
det goda arbetet vi gör och att våra tidiga insatser kring elever som är i behov av
stöd, engagerad personal och de prioriteringar som görs är relevanta utifrån de
behov som finns. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och våra
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individuella uppdrag inom ramen för vårt kvalitetsarbete där vi alla på enheten
strävar efter samma mål.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Det arbetsplatsförlagda lärandet har på hår- och makeupstylistprogrammet samt
frisörprogrammet varit fördelat på en dag i veckan. Samtliga program erbjuder 15
veckors APL. Besluten kring vilka kurser samt delar av kurser som har ingått i APL
har fattats av rektor med inspel från programansvariga från de olika
programmen. Dels har man tittat på vilka moment som är svåra att göra i skolan
samt att man tagit störst hänsyn till vad för moment som eleverna kan lära sig på
de olika APL-platserna. APL och den skolförlagda utbildningen kopplas ihop
genom förlagda kunskapskrav, mål och syften till olika APL-moment som ska
genomföras på APL-platserna. För samtliga årskurs ettor har APL-veckor
anordnats på skolan där fokus har legat på kundbehandlingar, där man haft både
interna som externa kunder.

Bedömningen av elevens kunskaper har skett delvis genom trepartssamtal och
delvis via dokument som handledare haft som underlag till bedömningen där
kunskapskraven konkretiserats och anpassats till eleven . Alla elever har haft en
ansvarig lärare som också har följt eleven på APL genom telefonsamtal, inbokade
besök, elevernas loggböcker samt att alla lärare har haft tillgång till Loop-me för
att följa elevens progression och arbete på APL-platsen.

Årets programråd fick ställas in på grund av pandemin, möjligheten till digitala
programråd sågs som väldigt liten i dialog med handledare/apl-platser.
För elever i behov av anpassningar genomförs dessa i samråd med elev,
handledare, lärare, mentor och EHT samt i särskilda fall rektor.
Lärare har möjligheten att planera och samverka kring både APL och den
skolförlagda utbildningen på arbetslagsmöten varje torsdag.

Samverkan lärare sinsemellan är ett önskat utvecklingsområde hos lärarna då de
anser att de har liten möjlighet att kommunicera och det ger mindre möjlighet
till samverkan. Även på grund av pandemin så har samverkan skola och arbetsliv
lite fallit mellan stolarna vilket även detta behöver förbättras till nästa läsår. Ett
tätare samarbete mellan skola och programråd för att stärka kompetensen i våra
utbildningar och få bra Apl-platser.

Internationeliseringsarbetet har på grund av pandemin fått stå tillbaka. Under
slutet av läsåret påbörjades arbetet med etwinning och fördelarna med detta
verktyg för att kunna samverka med omvärlden. Samtliga pedagoger skapade
inlogg och fick i uppgift att försöka starta nätverk, men arbetet påbörjades
alldeles försent och inga krav ställdes på pedagogerna att arbeta med detta
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under tiden som var kvar. Detta är något som  vi kommer återuppta till hösten
och ge pedagogerna bättre förutsättningar med internationalisering och
samverkan med omvärlden.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Detta året har APL fungerat sämre dels pga Covid-19 och dess effekter men också
på grund av brist på konsekvenser för eleverna när APL missköts av olika
anledningar. En upplevelse av lärarna är också att trepartssamtal har varit svåra
att få till under läsåret mycket på grund av pandemin.

Vi behöver värna om Loop Me,  vårt breda nätverk, och anskaffning av platser.
Skolan har ett bra läge och lärare kan snabbt komma på besök. APL-veckor för
årskurs ett förstärker individen och bygger bryggor inför framtida APL-platser.

Vi behöver utveckla rutiner när elever är skolplacerade då dessa saknas i
dagsläget, inklusive uppföljning av dessa. Även rutiner för betygsunderlag
behöver utvecklas och förtydligas när en elev inte har varit på APL.

Ett otydligt syfte och mål med APL ger osäkra elever och därigenom blir
måluppfyllelsen också lägre.
Årets satsning av APL-veckor för årskurs ett har gett resultat som förstärker
individen och bygger bryggor inför framtida APL-platser. Vi ser också att
matchning och närvaro är viktigt för lyckad APL.

Skolans samlade bedömning är att internationaliseringen skulle behöva mer tid
och pedagogerna mer information för att bearbeta processen, gällande ansvar,
struktur, genomförande osv. Att gå från lokala studiebesök till något
internationellt upplevs som ett stort steg. Skolan har avsatt del av tjänst till att
ansvara för implementeringen av internationaliseringen även kommande år.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Till kommande läsår ser vi att vi behöver införa “Starta uppdagar” med info och
syfte om APL för eleven samt visa på konsekvenser för eleven om de inte går till
APL.

En processtruktur för insatser som kopplat till APL är framtaget av EHT. Inför
kommande läsår kommer också mentor arbeta mer kring APL och kunna
användas som extra stöd vid behov. Vi behöver bli bättre på att sätta in stöd tidigt
i utbildningen till de elever som behöver det just kopplat till APL som i vilken
annan kurs.
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Internationaliseringsarbetet behöver utvecklas och vi tror att med bättre
förutsättningar för pedagoger med handledning kring till exempel etwinning
kommer stärka arbetet ännu mer.

Som tidigare beskrivit så har vi en välfungerande organisation (pedagoger och
EHT) som vill åt samma håll. Detta är goda förutsättningar för att utveckla och
förfina de processer vi startat, kopplade till arbetsplanen. Vi kommer fortsätta
utveckla frånvaro processen kring APL (likt den vi utvecklat kopplat till frånvaro
från de olika ämnen) samt det drogförebyggande arbetet genom att centrera
processer utifrån olika dilemman kopplade till problematiken. Vi kommer lägga
ett större fokus på uppstartsdagarna då vi tror att detta kan bidra till en känsla av
trygghet och trivsel. Vi tror tror även att dessa dagar kan få en positiv effekt på det
förebyggande och främjande arbetet kopplat till de andra problemen vi tagit upp
(droger, frånvaro, psykisk ohälsa etc.)  Vi kommer fokusera på det förebyggande
och främjande arbetet och skapa processer för de åtgärdande problem
exempelvis konflikthantering, lågaffektivt bemötande, orolig klassrumsmiljö etc.
som vi genom erfarenhet kan förutse, för att infektionen av dessa problem ska bli
så lindrig som möjligt. Genom dessa processer kommer vi också bli bättre på att
identifiera elever med olika problematik och koppla in rätt insats så tidigt som
möjligt utifrån de olika kompetensområden skolan kan erbjuda.

 

30



SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Sammanfattningsvis har vi många bra grundbultar i vår verksamhet. Året har
fungerat över förväntan trots nya utmaningar. Resultatet av fjärrundervisningen
har gett oss ett kvitto på att skolan är bra på att anpassa sig och duktiga på att
ställa om när det behövs, även med kort varsel.

Då mycket av målen i skolans arbetsplan är implementerat, så ligger fokuset
framöver på att hålla i och hålla ut och förfina dessa processer och lägga till nya
vinklar på samma saker.

De viktigaste utvecklingsområdena som vi har identifierat under läsåret och som
vi behöver fortsätta arbeta med är:

○ Arbete än mer med undervisning (inkl. differentiering) -
Specialpedagogik för lärande

○ Skolkultur
○ Frånvaro/Närvaro-arbetet
○ Betyg och bedömning

Nya insatser som genomförs:
○ Kartläggningar matematik, svenska och engelska
○ Resilience 2.0

Några områden med lite mer styrning men ett arbete som redan fortgår:
○ Rutiner och struktur kring APL-frågor
○ Programutveckling kopplat till 1-2-3 -sen
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