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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Jag tillträdde som rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola (DBGY) Göteborg
Centrum i början av januari 2021. Under detta halvår har jag främst fokuserat på
att lära känna skolans personal, kultur och behov. Utmaningen för min del under
denna period har varit att möta och bygga relation med våra elever, detta på
grund av corona och distansundervisning.

Året som har gått ställde stora krav på oss i skolan att anpassa oss till
distansundervisning, hålla avstånd, planering av möten och utvecklingssamtal på
distans med mera. Här har vi tryggt kunnat luta oss mot det systematiska
kvalitetsarbetet som finns inom Drottning Blankas organisation. Arbetet som
utförs av central ledning, stödfunktioner och rektorsgruppen har gett goda
strukturer och en trygg och stabil grund i såväl det operativa som det mer
strategiska och långsiktiga skolutvecklingsarbetet på enheten.

På DBGY Göteborg Centrum finns en stark arbetsorganisation. För att stärka
denna ytterligare har vi i skolledningen ihop med förstelärarna och skolans EHT
lagt fokus framåt på att utveckla skolans utvecklingsorganisation. Detta arbete är
kopplat till analyser av våra utvärderingar och mätbara data och syftar till att vi
tillsammans ska hjälpa våra elever att nå en högre måluppfyllelse. Vi vill att varje
elev som börjar hos oss ska nå sin fulla potential. Vårt engagemang i varje elev ska
ge möjlighet till att var och en av dem kan uppnå sina drömmar, visioner och
goda studiresultat.

Ett systematiskt skolförbättringsarbe på enheten är viktigt för att förbereda våra
elever inför studier, arbete och samhällsliv efter gymnasiet. Detta systematiska
kvalitetsarbete i kombination med nöjda och trygga medarbetare som stärker,
uppmuntrar och motiverar eleverna är i långa loppet nyckelfaktorer för att skapa
en god värdegrund och hög måluppfyllelse.

Skolans strävan i alla led är att ständigt utvecklas och bli bättre. Ett annat viktigt
mål på skolan är att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga. Elevernas
röster och delaktighet är viktiga och grunden  till hur vi som skola ska kunna hitta
de områden som eleverna upplever behöver förändras till det bättre.  För att vi ska
nå framgång i alla våra processer krävs det delaktighet och ansvarstagande från
personal och elever.

Vi har under läsåret arbetat hårt med att sätta lärandet i centrum och vårt mål
har varit implementering av rutiner kring stödprocesser med syfte att säkra att
elevernas anpassningar är ändamålsenliga i förhållande till måluppfyllelse. Vi har
även fokuserat på samsyn kring betyg och bedömning. Vi kommer under nästa
läsår att fortsätta detta arbete och vidareutveckla dessa fokusområden.

Patrik Nyqvist, Rektor
DBGY Göteborg Centrum

2



LEDARE – REKTOR HAR ORDET 2

VÅR VISION 5

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 5
ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER 6
GEMENSAMMA KVALITETSUPPFÖLJNINGAR/ INSATSER INOM DBGY 6
HUVUDMAN OCH SKOLENHET 7

OM DBGY GÖTEBORG CENTRUM 8
UTBILDNINGAR OCH ELEVER 8
PERSONAL & ORGANISATION 8
LOKALER 9

RESULTATREDOVISNING 10
KUNSKAPER 10

AVGÅNGSELEVER 10
Andel med examen nationella program, avgångselever 2021 10
Genomsnittlig betygspoäng (GBP), avgångselever 2021 11
Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram),
avgångselever 2021 12

SAMTLIGA ELEVER 12
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2020-2021 12
Resultat nationella prov 14

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET 14
Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät) 14
Normer och värden 15
Andel elever som upplever sig trygga i skolan 15

UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH PROCESSER 18
UNDERVISNING OCH LÄRANDE 18

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET) 18
ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR) 19
UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 19
UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN 20
SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 21

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET 22
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 22
UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 22
SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET) 24

ELEVHÄLSOARBETET 25
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 26
UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 26
SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET) 27

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE, INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN 27

3



ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 27
UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 27
SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET) 28

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 29

4



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.

5



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 Göteborg Centrum är DBGY Kronan AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Göteborg Centrum ingår i Drottning Blankas
verksamhetsområde som bedriver både högskoleförberedande och
yrkesprogram. Läsåret 2020/2021 hade DBGY 27 skolor runt om Sverige, från
Malmö i söder till Sundsvall i norr. Det var också 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 GÖTEBORG CENTRUM

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

På skolan finns en blandning av högskoleförberedande program och
yrkesprogram. De högskoleförberedande programmen är Ekonomiprogrammet,
Estetiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet.
Yrkesprogrammet på skolan är Hantverksprogrammet.

Skolan har under åren haft en klar dominans av flickor men under senare år har
detta glapp minskat något.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Ekonomiprogrammet EKJUR Juridik 31 32 31 94

Estetiska programmet ESBIL Bild/Modedesign
Inredning och design

31 26 27 84

Hantverksprogrammet HVSTY Hår- och
makeupstylist

29 46 55 130

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Beteendevetenskap 92 62 30 184

Totalt antal elever 183 166 143 492

PERSONAL & ORGANISATION

Skolan har totalt 35 medarbetare varav 27 är undervisande lärare. Skolans ledning
består av rektor och biträdande rektor. Lärarna är uppdelade i fyra
programarbetslag med varsin programansvarig lärare. Fyra av lärarna på skolan är
förstelärare som leder skolutvecklingsarbetet ihop med skolledningen. Två
fokusområden under läsåret har varit utvecklingsprocesser kopplade till
ledarskapet i klassrummet och att främja närvaron.

Utöver skolledning och lärare består personalgruppen av ett elevhälsoteam (EHT).
I EHT finns förutom skolledningen även specialpedagog, studie- och
yrkesvägledare (SYV), kurator och skolsköterska. Kopplade till EHT finns även en
läkare och en psykolog som deltar på EHT-träffar en till två gånger per termin, de
är anställda centralt inom Academedia och arbetar även med andra skolor inom
koncernen. På skolan finns också en skoladministratör och en vaktmästare.

Lärarna träffas regelbundet på ämnesträffar, arbetsgruppsträffar, programträffar,
förstelärarträffar samt lärgruppsmöten utifrån vårt pedagogiska
utvecklingsarbete. I kalendariet finns också schemalagda träffar för all personal
via arbetsplatsträffar (APT), samverkansträffar mellan skolledning och fackliga
representanter.
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Skolledningen har ett övergripande ansvar för personal, budget och organisation i
stort och finns regelbundet med vid bland annat APT, EHT, arbetsgruppsmöten
och förstelärarträffar. Ledningen skapar och säkrar goda strukturer och rutiner på
enheten samt leder det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) med elevernas bästa i
fokus.

Vårt övergripande långsiktiga arbete på skolan handlar om att ha en stark
arbetsorganisation för den löpande driften av verksamheten. Denna
arbetsorganisation stöds och stärks av en utvecklingsorganisation där lärare och
EHT finns med som medledare för ökad måluppfyllelse avseende elevernas
trygghet, studiero och studieresultat. Denna organisation är grunden för vårt
systematiska kvalitetsarbete.

LOKALER

Skolan huserar på Postgatan 15 i centrala Göteborg i en äldre, vacker restaurerad
sammanhållen skolbyggnad med gemensamma sällskapsytor på samtliga fyra
våningsplan. Lokalerna är anpassade efter den blandning av
högskoleförberedande program och yrkesprogram som skolan har;
Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och
Samhällsvetenskapliga programmet. Skolans luftiga utrymmen, höga takhöjd
och ljusa salar gör det till en attraktiv skola och arbetsplats. Högst upp i skolan
finns både personalrum och bibliotek.

På gångavstånd från skolan, endast några hundra meter bort, ligger
Ekelundsgatan 1. I dessa lokaler har hantverksprogrammet delar av sin
undervisning under skolveckan.

Skolan har ingen egen matsal. Istället får eleverna matkort vilket innebär att de
dagligen kan välja mellan ett tjugotal restauranger att äta på i centrala Göteborg.
Skolan har inte heller någon egen idrottshall. Lösningen här är att idrottslärarna
planerar sina lektioner i närmiljön utanför skolan på fotbollsplaner, gym, Friskis &
Svettis, beachvolleybollhallar samt gym.
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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, avgångselever 2021

Andelen elever med examen har ökat från 85 % till 90 %. Högst andel på EK  94 %
och lägst andel på HV som har 86 %. I år ser vi att EK ökar medan HV minskar. En
av nycklarna i att stötta eleverna att nå en examen är ett systematiskt och tydligt
mentorsarbete och uppdrag. Vi ser att insatserna för EK-programmet, bland
annat med ett tydligt formulerat mentorsuppdrag, har bidragit till att andelen
med examen har ökat. Här är en av nycklarna den regelbundna uppföljningen
och återkopplingen/dialogen med eleverna.

Till kommande läsår kommer vi att samordna mentorsskapet med en gemensam
grund i arbetsuppgifter och förhållningssätt. Vi har under läsåret lagt mycket tid
på att upprätthålla de strukturer vi har satt på plats med fokus på att öka andelen
elever som nådde målen med utbildningen. Läsårets fokusområden har varit
ledarskap i klassrummet och att främja närvaron. Målet är till nästa läsår att att 95
% av elever i årskurs 3 når examen.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP), avgångselever 2021

Vi ökar den genomsnittliga betygspoängen från 13,4 till 14.0. Andelen med  GBP
2021 är högre för flickor, 14,1, än för pojkar, 13,3. Vi ser dock att våra elever inte
missgynnas i undervisningen på grund av könstillhörighet då vi är ytterst noga
med att uppmärksamma alla elever oavsett förutsättningar. Vi har dock en stor
överrepresentation av flickor på skolan och även i vår avgångsklass. I årskurs 3 är
totalt 16 pojkar och 125 flickor vilket ger ett kraftigt procentuellt utslag vid
pojkarnas resultatsammanställning.

Under läsåret 20/21 har vi sammanställt resultaten fördelade på olika nivåer och
då även delat upp dem på könstillhörighet. Till läsåret 21/22 ingår att analyser görs
mer regelbundet kring dessa resultat. Vi kommer bland annat att arbeta mer
aktivt på våra ämnesträffar och med mentorerna för att pojkarna ska
uppmärksammas och inte halka efter i sina studier.
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Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram),
avgångselever 2021

Totalt sett läser 32,7 % av eleverna in sin högskolebehörighet på
hantverksprogrammet. På skolan arbetar vi med att synliggöra de möjligheter
som finns både i yrkes- och studielivet efter gymnasiet. Vår studie- och
yrkesvägledare ger också individuellt och aktivt stöd i planeringen framåt.

SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2020-2021
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Vi har under året genomfört flertalet insatser för att främja andelen elever som
når gymnasieexamen. Insatserna har varit skolans rutiner kring extra
anpassningar och stöd, digital studietid samt fler kompletteringstillfällen i
samtliga ämnen. Vi ser att årets målmedvetna arbete med våra insatser har gett
effekt. Det generella betygsläget ser fint ut, dock var antalet satta F-betyg högre
än läsåret 19/20.

Vi har under den tid som skolan har bedrivit distans- och fjärrundervisning haft
ett förstärkt fokus mot elever i årskurs 3. Pedagogerna har getts mer tid till
professionella pedagogiska samtal sinsemellan kopplat till vår fokusmål och det
har gett resultat. Vår målsättning för nästa år är högst 5 % F.

Vi ser en fin ökning av matematikresultaten. Vi har under läsåret lagt in extra
studietid och resurs i matte jämförelse med tidigare år. Vår satsning med
Lov-skola har även gett effekt i resultaten. Vår undervisning har  anpassats
ytterligare jämfört med föregående år. Våra pedagagor har anpassat
undervisningen efter elevernas behov och funnit nya vägar för planering och
genomförande av undervisningen. Vi har även skapat och haft en gemensam
samsyn kring lektionsstruktur. Vi har under året provat på att ha längre
genomgångar  där vi säkerställt att eleverna tillgodogjort sig en förståelse innan
de gått till eget arbete.

Vi ser att mötet med eleverna i lärsituationer blir avgörande för eleverna i just
matematik då det är svårt att tilllgodogöra sig kunskaperna på egen hand.

Vi ser att flickor i högre utsträckning lyckades att nå de högre betygen till större
andel. Skillnaden mellan andelen betyg av en viss sort är större i den högre delen
av skalan än i till exempel betyget D. Spridningen i betygsskillnader mellan flickor
och pojkar minskade till detta läsår.
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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.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)

Elevenkäten som mäter elevernas upplevda nöjdhet med skolan i sin helhet visar
att 75 % av antalet elever är nöjda med sin undervisning. Vi ser även en ökning
från Ht20 till Vt21 på samtliga frågor kopplat till undervisningen på skolnivå. Vårt
analysarbete, ämnesträffar och kollegialt lärande ligger till grund för ökningen
inom samtliga frågor.
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Normer och värden

Vi ser en minskning av andelen elever som upplever att de behandlar varandra på
ett bra sätt. Vi ser en skillnad på samhällsprogrammet jämfört med de andra
programmen. Grunden för den påtagliga minskningen på just
samhällsprogrammet är att vi har tagit in tre klasser i årskurs 1 och att andelen
pojkar inom programmet har ökat. Här behöver vi generellt arbeta med
klassdynamik och klassgemenskap med hjälp av flertalet olika övningar. Skolan
behöver framgent arbeta vidare med att kartlägga skillnaden mellan pojkar och
flickor samt arbeta med fler förebyggande och främjande insatser.

Andel elever som upplever sig trygga i skolan
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Andel elever som känner sig trygga minskar från 98 % till 96 % detta läsår,
elevenkäten visar även att pojkar är mer trygga än flickor på skolan. Anledningen
till minskningen kan framför allt bero på att vi i början av läsåret såg en ökning av
antalet Instagramkonton kopplat till elever på DBGY Centrum. I samband med
detta uppstod en del konflikter. Vi ser även en koppling till att vi i skolledningen
och EHT har tagit emot fler elevärenden än tidigare. Skolledning och EHT behöver
framgent arbeta med att hantera trygghet och studiero ihop med både elev- och
personalgrupp, för att ytterligare förbättra elevernas upplevelse av trygghet och
studiero.

● Känner du dig trygg på din skola? Här svarar 96 % av eleverna ja.

● Upplever du att personalen på din skola behandlar dig på ett bra sätt. Här
svarar 94 % av eleverna ja.

● Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får
reda på att du eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola.
Här svarar 89 % av eleverna ja.
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Ledningen har utifrån detta tillsammans med skolans kurator gått in i samtliga
klasser och samtalat kring skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete. Vi
behöver framgent arbeta vidare med att elever behandlar andra som de själva vill
bli behandlade och se till att ingen känner sig utanför - inte utsätta någon för
mobbning, våld, rasism, sexuella trakasserier, missbruk och/eller annan kränkning.
Tydliga gemensamma regler på skolan, arbetsbeskrivning för mentorer, resiliens,
skolans trygghetsteam - det är faktorer som ska stärka detta arbete framåt.
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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)

Vår verksamhet genomsyras av att engagerade pedagoger, elevhälsoteam och
ledning arbetar för elevens bästa i fokus. Utgångspunkten för vårt gemensamma
arbete är den röda tråden: “Det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

Vår arbetsplan, elevhälsoteamets årshjul och treårsplan samt personalens
arbetsgrupper och övriga träffar under läsåret ligger till grund för att vi ständigt
ska kunna utveckla och underlätta för våra elever att nå  sin fulla potential.

Genom vårt resiliensarbete har det personliga engagemanget utvecklats och gett
våra elever möjlighet att hantera utmaningar under skolgången. Verksamhetens
mål är att resiliens genomsyrar ämneskurser, mentorstid och vårt främjande och
förebyggande arbete.

Skolans ledning har styrt innehållet på ämnesträffarna under läsåret genom
införandet av fasta agendor. Vårt mål har varit att utveckla samsyn kring hur
styrdokumenten kan tolkas och tillämpas. På så vis har vi fördjupat samarbetet
inom kollegiet och därmed ökat likvärdigheten avseende genomförande av
lektioner, betygsättning och bedömning.

Under ledning av våra förstelärare har vi på pedagogiska konferenser arbetat med
ledarskapet i klassrummet. Ett riktat ledarskap för att stärka lärarna och
likvärdigheten i undervisningen. Här har utgångspunkten varit ett gemensamt
underlag där vi valde vi att utgå från boken “Lektionsdesign” av Helena Wallberg
för ett gemensamt förhållningssätt och synsätt i undervisningen.
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Inför läsåret 20/21 ville vi förstärka undervisningen genom att ändra våra
fokusområden. Vi såg ett behov av ett gemensamt omtag kring det pedagogiska
hantverket. Ledarskap i klassrummet och främja närvaro valdes som
utvecklingsområden till läsåret 20/21. Bakgrunden till valda områden var att öka
andel examen till 90 %, höja GBP till 14,0, skapa bättre studiero i klassrummen
samt förbättra lektionsstrukturen.

Vi effektiviserade våra ämnesträffar och pedagogiska konferenser samt skapade
struktur och systematik för det kollegiala utvecklingsarbetet.

Skolledningen ihop med skoladministratör ansvarar för att lägga schema utifrån
enhetens behov. Som grund för detta finns lärarnas individuella tjänstekort som
skolledningen har satt samman. Skolledning i samråd med ansvariga
ämneslärare fattar beslut om vilka kurser som ska APL-förläggas.

Skolan har arrangerat lovskola under höstlovet och påsklovet för de elever som
har haft svårigheter i matematik. Syftet med lovskolan har varit att se till att
eleverna får med sig relevanta kunskaper för att klara matematik 1a och 1b.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

På våra ämnesträffar har våra pedagoger under läsåret 20/21 fått en bättre
samsyn kring hur styrdokument kan tolkas och tillämpas. De har under dessa
träffar diskuterat tolkning av värdeord, tolkning av elevprestationer och tolkning
av det samlade underlaget.

Pedagogerna har även fördjupat samarbetet med varandra för att öka
likvärdighet avseende kön, genomförande samt betyg och bedömning.  Vårt mål
har alltid varit att ha legitimerade lärare i samtliga ämnen. I de fall vi har
olegitimerade lärare har betygsättning skett i samråd med en legitimerad
pedagog.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under det senaste läsåret har elevhälsoteamet till övervägande del arbetat mer
med åtgärdande elevärenden än med det förebyggande och främjande.
Mentorerna har i större utsträckning varit delaktiga i samarbetet med
elevhälsoteamet. Detta beroende på corona och distansundervisningen

De insatser vi har arbetat med under läsåret är:

● ett förtydligande av mentorskapet,
● handlingsplaner för varje enskild elev kopplat till EWS,
● mallen för “samverkan för skolutveckling”, vilken tagits fram av

ledningen tillsammans med förstelärarna, denna mall har sedan
använts på ämnesträffarna,
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● systematiseringen av våra ämnesträffar, pedagogiska konferenser
och apt.

Dessa insatser har mynnat ut i goda resultat och vi anser att arbetet har fallit väl
ut. Framför allt har arbetet med handlingsplanerna, mentorskapet, de
pedagogiska konferenserna och ämnesträffarna gett goda resultat. Dock behöver
vi fortsätta detta arbete ytterligare framåt under läsåret 2021/2022.

Distansarbetet har bidragit till att ämneslärarna har haft lättare att fånga upp de
elever som har svårigheter i undervisningen, det har lärarna då gjort via google
Meet och breakout-rooms. På så vis har det varit enklare att skapa extra
anpassningar för enskilda elever.

Under läsåret har vi arbetat med EWS (Early warning system). Detta görs fem
gånger per läsår för att följa elevernas utveckling mot målen. Inför läsåret 20/21
togs beslut inom Drottning Blanka Göteborg Centrum att uppdatera
EWS-verktyget så att även de elever som är på god väg att nå de högre målen -
kan nå dessa mål.

Detta är något som har hjälpt verksamheten att identifiera vilka elever, klasser,
grupper och ämneskurser som är på väg mot de högre kunskapskraven. Det gör
att skolan nu har möjlighet att föra mer kvalitativa diskussioner kopplat till
anpassad undervisning utifrån elevernas behov. Emellertid finns det fortfarande
brister i hur lärarna dokumenterar de extra anpassningarna och
handlingsplanerna. Detta är också ett av målen i arbetsplanen kommande läsår.

Uppföljningen av vår närvarorutin har fungerat väl men vi ser att vi behöver följa
upp och gå igenom det med personalen ytterligare eftersom rutinerna inte har
fastställts. Vår kurator har stöttat våra mentorer med att följa upp de elever som
har haft hög frånvaro kopplat till psykisk ohälsa under distans- och
fjärrundervisningen.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Under hösten 2020 har skolan utifrån nationella riktlinjer haft delvis
distansundervisning för årskurs 2 och 3. Årskurs 1 har haft 100 % närundervisning
fram till november. För åk 1 var det betydelsefullt att få denna tid tillsammans för
att skapa klassgemenskap, klassdynamik, träna inför kommande
distansundervisning samt för att skapa goda relationer med undervisande
pedagoger och mentorer.

Precis innan jullovet övergick vi till 100 % distans- och fjärrundervisning för
samtliga elever. Under  vårterminen 2021 hade samtliga elever 70 % distans - och
fjärrundervisning där ett rullande schema för närundervisning skapades. Distans-
och fjärrundervisningen har bedrivits via  Google Meet i kombination med Google
Classroom. Våra elever har under den här perioden följt sina ordinarie scheman.
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Pedagogerna har under perioden med distans- och fjärrundervisning arbetat på
ett mycket strukturerat sätt och gjort individuella anpassningar på elev- och
gruppnivå i form av digitala prov, muntliga redovisningar och seminarier för ett
rättssäkert och likvärdigt bedömningsunderlag. Även elevhälsoteamet har under
den här tiden arbetat systematiskt med elever och lärare. Elevhälsoteamet har
varit aktivt och haft regelbunden kontakt med eleverna i allmänhet men i
synnerhet med de elever som på olika sätt har varit oroliga oroliga eller mindre
motiverade.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Verksamhetens arbetsplan kommer att ha fokus på två fokusområden under
läsåret 2021/2022:

● Ledarskapet i klassrummet,
● Främja närvaron.

Till ovan fokusområden är förstelärarna delaktiga som medledare ihop med
skolledningen. Förstelärarna driver skolutvecklingsarbetet med övriga pedagoger
på både ämnesträffar och pedagogiska konferenser.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med att förfina handlingsplanerna som är
kopplade till varje elev och EWS. Under läsåret kommer vi att ha två
mitterminskonferenser under två studiedagar. En studiedag på hösten och en
under våren. Syftet dessa dagar är att knyta samman elevernas EWS, extra
anpassningar och handlingsplaner för att säkerställa att de når utbildningens
mål.

Elevhälsoteamets systematiska kvalitetsarbete kommer att fortsätta att utvecklas
och förbättras under kommande läsår. Här kommer arbetet att fokuseras på
följande:

● Årshjulet för EHT,

● Treårsplan för elevhälsan,

● De nya arbetsgruppernas innehåll och syfte,

● Utveckla mallen för hur EHT tar emot och följer upp elevärenden,

● Tydliggörande av ärendegången för anmälan av ärenden till EHT,

● Utvärdering av EHT med personalgruppen,

● Genomgång av EHT:s roller, rutiner och struktur med elever och personal.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete finns beskrivet separat i “Plan
mot diskriminering och kränkande behandling”. Där finns en redovisning av
enkätresultat, beskrivning av främjande och förebyggande insatser samt rutiner
för det åtgärdande arbetet.

I början av varje kalenderår upprättas en ny  plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Elevenkätens samt LOV-enkätens (likabehandling- och
värdegrundskartläggning) resultat ligger till grund för utformningen av planen
mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa undersökningar indikerar
var fokus bör ligga för skolans fortsatta arbete i dessa frågor.

Skolans elevhälsoteam träffas en gång varje vecka. Här sker löpande samtal och
utvärderingar kring möjliga förändringar i arbetssätt kopplade till aktuella
händelser på skolan. Här planeras även det långsiktiga och proaktiva arbetet.
Kommande läsår kommer en arbetsgrupp med namnet “Trygghet och närvaro”
att bildas. Här kommer det att finnas fyra representanter från lärargruppen, en
lärare från varje programlag. Gruppen kommer att ledas av skolledning och
kurator, träffas en gång i månaden och arbeta övergripande med de frågor som
rör diskriminering och kränkande behandling.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Generellt sett är skolan mycket trygg. Andelen elever som känner sig trygga
ligger på 96 % detta läsår. Skolan följer huvudmannens rutiner för hantering av
anmälningar om kränkande behandling och diskriminering. Vi vill arbeta
förebyggande med detta och även synliggöra för eleverna hur vi hanterar de
anmälningar som görs och vilka åtgärder som vidtas. Utifrån det är vår
målsättning att göra eleverna delaktiga i skolans Trygghetsteam kommande
läsår.

I nära anknytning till terminsstart besöker skolledningen samtliga klasser på
skolan för att informera alla elever om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, hur vi arbetar, varför, samt hur eleverna kan vara med och påverka
arbetet. Målet är att alla elever ska ha god kännedom om detta
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värdegrundsarbete på skolan. Vidare ska eleverna också känna till planen mot
diskriminering och kränkande behandling och dess innehåll.

Personalen informeras om skolans likabehandling och värdegrundsarbete
fortlöpande vid APT, men även i samband med resultaten från LOV-enkäten och
vid utformningen av planen mot diskriminering och kränkande behandling då
personalen tillsammans analyserar resultaten. Vårdnadshavare får tillgång till
planen mot diskriminering och kränkande behandling via SchoolSoft och i
samband med det föräldramöte som sker vid terminsstart i årskurs 1.

Lärarna på skolan ska vid planering av lektionsinnehåll alltid ta hänsyn till
samtliga diskrimineringsgrunder. Detta sker bland annat genom att reflektera
kring det egna materialet, men också kring val av läromedel och externa
kontakter. Skolavslutning hålls i icke-konfessionella lokaler.

Lärar- och mentorsrollernas arbetsbeskrivningar kommer att bli tydligare
formulerade kommande läsår. En bakomliggande faktor är efterfrågan av tydliga
arbetsbeskrivningar men också för att synliggöra vikten av att skapa starkare
relationer mellan personal och elever. Vi ser i våra elevsvar att något som behöver
uppmärksammas, synliggöras och hanteras på skolan är elevernas upplevelser av
hur de blir behandlade och frågan om diskriminering i skolmiljön.

Skolledning och EHT behöver framgent arbeta med att hantera dessa frågor ihop
med både elev- och personalgrupp. Här kommer vi att trycka på vikten av att man
som lärare på DBGY Göteborg Centrum sätter eleven i centrum, är lyhörd och
arbetar utifrån ett relationsorienterat förhållningssätt. För att förebygga och
motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling behöver vi inte
bara ha en god relation till eleven utan även ha en nära och god samverkan med
vårdnadshavare och informera dem fortlöpande om elevens utveckling. I
mentorsrollen ska man specifikt ha en samlad bild av elevens studiesituation
under utbildningen och vara ett stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Att eleven
ska ha en person på skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull
relation till. Fokus framåt handlar om följande:

● Större delaktighet i värdegrundsarbetet från ledningen.

● Skapande av “Trygghet- och närvarogrupp” på skolan och att eleverna görs
delaktiga här.

● Tydliga arbetsbeskrivningar för lärar- och mentorsrollerna.

● Vikten av ett bra första möte med eleverna “First impression lasts” och att
arbeta vidare med det påbörjade arbetet med ledarskap och
lektionsstruktur i klassrummet.

Framgent under läsåret 21/22 kommer skolledningen att träffa en representant
från varje klass på ett elevråd. Syftet här är att främja elevernas delaktighet och
att lyfta frågor kring likabehandling, ordningsregler, skolkultur, undervisning och
andra frågor som är av gemensamma intressen för elever och personal.
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40 % av skolans elever uppgav ht 2020 att de inte fick vara med och diskutera
vilka ordningsregler som skulle gälla på skolan. Det är något vi behöver ändra på
inför nästkommande läsår. Dock känner 95 % av eleverna till skolans regler.

Vid skolstart i augusti har vi varje år något som vi kallar “Hållbar introduktion” på
skolan. Mentorerna håller då i detta upplägg för alla elever från åk 1-3. Här ingår
gruppstärkande aktiviteter och värdegrundsövningar för varje enskild klass. I
dessa värdegrundsövningar tränar eleverna på att lära känna varandra, samarbeta
och att umgås med elever som de normalt inte umgås med.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Sammantaget upplever vi att skolan har en väl fungerande verksamhet där våra
processer håller en god nivå. Vi vill utveckla vårt långsiktiga förebyggande arbete
ytterligare genom att arbeta vidare med nedan punkter.

● Skolans elevhälsoteam (EHT) kommer att träffas en gång per månad och
då arbeta med det främjande och förebyggande arbete. Här är fokus på
elevernas mående, stötta mentorer att arbeta med klassdynamik, arbeta
vidare med skolans frånvarorutin, stötta enskilda elever som mår dåligt.

● Vid skolstart kommer EHT att besöka samtliga klasser för att informera om
gruppens olika roller och vårt arbete mot diskriminering och kränkande
behandling.

● Skolledningen kommer varje termin att genomföra elevrådsmöten med
elevrådsrepresentanter.

● Skolans “Trygghet- och närvarogrupp” kommer att träffas ett par gånger
per termin för att arbeta främjande och förebyggande med studieron i
klassrummen och att alla elever känner sig trygga på skolan. Eleverna
kommer att göras delaktiga i skolans Trygghetsteam.

● På föräldramöten kommer vi att presentera skolans arbete mot
diskriminering och kränkande behandling.

● Lärar- och mentorsrollernas arbetsbeskrivningar kommer att bli tydligt
formulerade kommande läsår. Här kommer vi att trycka på vikten av att
vara lyhörd och arbeta utifrån ett relationsorienterat förhållningssätt, att
vara ett stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Att eleven ska ha en person
på skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till.
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ELEVHÄLSOARBETET

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska,
kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog och
skolläkare som är knutna till skolenheten.

Vårt arbete följer huvudmannens  gemensamma elevhälsoplan för Drottning
Blanka. Utifrån det har vi ett årshjul på skolenheten för EHT:s arbete under läsåret
enligt bilden nedan.

Årshjulet ingår i den långsiktiga treårsplanen som sträcker sig fram till 2023. Här
är våra övergripande mål att höja examensgraden, öka lusten att lära, främja
närvaron, förbättra studiero och lektionsstruktur, se bilden nedan.
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Struktur, dokumentation och mötesupplägg har formaliserats och utvecklats för
EHT under läsåret. Elevhälsan träffas veckovis på tisdagar under två timmar.
Mötestiden för EHT har förlängts inför läsåret 2020/2021 för att ge fler pedagoger
möjlighet att lyfta klass- och elevärenden.

Förutom förlängda mötestider för EHT har rutinerna för dokumentation av
elevernas handlingsplaner förändrats. Mentorerna har fått ett större ansvar för att
dokumentera elevernas kunskapsläge i dessa individuella handlingsplaner. Syftet
med detta är att skapa en förbättrad samverkan mellan EHT och övrig lärare.
Detta förbättringsarbete kommer att formaliseras ytterligare kommande läsår
och successivt att utvärderas.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Vi har en längre tid arbetat med att strukturera upp undervisningen och framför
allt stödrutinen för de elever som inte är självgående i sina studier och som
behöver mer stöd. Syftet är att stärka våra rutiner för extra anpassningar och
utredning av elever i behov av särskilt stöd. Under året har detta arbete gått in i
en mer aktiv fas. Ett omfattande arbete har genomförts för att utveckla och
implementera en mer effektiv stödrutin på skolan. Denna innefattar bland annat
ett tydliggörande i arbetet med extra anpassningar. Vi har fortsatt vårt arbete
med implementering av rutiner för en tydlig stödprocess med syfte att säkra att
elevernas anpassningar är ändamålsenliga i förhållande till måluppfyllelse och att
extra anpassningar och dess effekt följs upp regelbundet av mentorerna.

Vi har utvecklat och tydliggjort våra rutiner kring närvaroarbetet, det handlar om
rutiner för närvaro och det närvarofrämjande arbetet. Vi har skapat former för
bättre kartläggning och uppföljning av vad frånvaron beror på. Vi kan konstatera
att skolan har väldigt många elever som har bristfällig närvaro som härrör ur
psykisk ohälsa. Vår kurator har även kopplats in för enskilda samtal med dessa
elever.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

De insatser vi har arbetat med under läsåret, och som kommer att finnas med
även framåt, är:

● ett förtydligande av mentorskapet och läraruppdraget,
● handlingsplaner för varje enskild elev kopplat till EWS,
● mallen för “samverkan för skolutveckling”, vilken tagits fram av ledningen

tillsammans med förstelärarna, denna mall har sedan använts på
ämnesträffarna,

● systematiseringen av våra ämnesträffar, pedagogiska konferenser och apt.

Dessa insatser har mynnat ut i goda resultat och vi anser att arbetet har fallit väl
ut. Framför allt har arbetet med handlingsplanerna, mentorskapet, de
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pedagogiska konferenserna och ämnesträffarna gett goda resultat. Dock behöver
vi fortsätta att slipa på detta arbete ytterligare framåt under nästa läsår.

Till nästa läsår kommer vi att värna om att implementera arbetet med skolans
olika arbetsgrupper. Träffarna för dessa arbetsgrupper kommer att finnas med i
kalendariet. Här kommer SYV, specialpedagog, kurator och även skolledning att
leda dessa olika grupper - ett skolförbättringsarbete för ökad måluppfyllelse.
EHT:s olika medlemmar kommer att arbetsleda dessa grupper och övrig personal
finns här med som medledare.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

På skolan kommer vi framåt att fortsätta med EHT-möten varje vecka. På
agendan finns här ett väntande arbete med fokus med både akuta ärenden och
mer långsiktiga, förebyggande frågor.

Som ovan nämnts har elevhälsoteamet det senaste läsåret till övervägande del
arbetat mer med åtgärdande elevärenden än med det förebyggande och
främjande. Mentorerna har i större utsträckning varit delaktiga i samarbetet med
elevhälsoteamet. Detta beroende på corona och distansundervisningen.

Under distansundervisningen har elevhälsan arbetat digitalt för att nå ut till
elever och vårdnadshavare. Kommande läsår behöver vi arbeta mer med det
främjande och förebyggande arbetet generellt för att vi ska få ännu bättre effekt
på elevernas närvaro och måluppfyllelse.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

APL genomförs under samtliga tre läsår. I årskurs 1 finns en introduktionsvecka
medan det i årskurs  2 och 3 blir mer praktiskt arbete. Årskurs 2 har sex veckor
APL, årskurs 3 har åtta veckor uppdelat på vår och höst. Beslut om vilka kurser
eller delar av kurser som ska ingå i APL fattas av rektor. Vid val av kurser har fokus
legat på kundbemötande, service och företagande som de viktigaste punkterna.
Pedagogerna har en löpande dialog med handledarna och besöker även
APL-platserna. Informationshäfte finns framtaget för respektive handledare.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

APL-perioderna för våra elever är utvalda utifrån de behov som finns på
marknaden, i synnerhet har APL legat i nära samband med perioderna före jul-
och sommarshopping. Detta eftersom det då har varit lättare att hitta platser för
varje elev. Skolan har samverkat med flera bolag för att kunna använda samma
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platser över tid vilket innebär tätare kontakt med samma handledare. Det har i
slutändan bidragit till goda relationer skola-arbetsliv. Kundbemötande, service
och företagande fortsätter att vara viktiga framgångsfaktorer i elevernas
APL-utveckling och så även framåt, således är beslut om vilka kurser som ingår
på APL självklart för skolan. Samarbetet mellan handledare och undervisande
lärare har fungerat mycket bra.

På grund av Covid-19 har arbetet med internationalisering stannat upp. Vi tar nya
tag inför kommande läsår. Vi ser även att samarbetet med flera bolag i år har varit
lite svårare. Med detta sagt har vi inte helt och hållet kunnat utföra programråd
eller yrkesråd med våra partners/företag/arbetsplatser.

Skolan behöver framgent skapa forum där handledare kan vara med på träffar
med oss på skolan. Vi behöver även arbeta med att säkerställa handledare ute på
våra APL-platser får Skolverkets handledarutbildning. Vi behöver under året
samverka med fler företag för att kunna tillgodose alla våra elevers APL-platser i
årskurs 2 och 3.

Studie- och yrkesvägledare har varit inne i samtliga klasser i åk 3 för att delge
information om valmöjligheter efter skolgång. Likaså har pedagoger gett
eleverna möjlighet att nätverka utanför skolan i flera olika sammanhang. Således
har det funnits goda möjligheter till arbete efter studenten. Eleverna blir generellt
sett alltid anställningsbara efter genomförd yrkesutbildning.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Skolan har inför kommande läsår skapat en arbetsgrupp som leds av vår studie-
och yrkesvägledare tillsammans med programansvariga där fokus kommer att
ligga på entreprenöriellt lärande kopplat till undervisningen samt att hjälpa elever
att förstå sig själva mot en föränderlig arbetsmarknad.

Vi har även skapat en arbetsgrupp för internationalisering som leds av biträdande
rektor tillsammans med pedagoger. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar
för studiebesök och samverkan med omvärlden.

Inom hantverksprogrammet har även två pedagoger fått utrymme  att arbeta
vidare med att utveckla våra programråd, förberedelser, rutiner och samarbeten
med olika bolag.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi kan summera läsåret med att våra resultat inom utvecklingsområdena har gått
framåt. Skolan har en fungerande verksamhet och våra elever känner sig trygga
samt trivs på vår skola. På organisationsnivå har det systematiska kvalitetsarbetet
blivit mer stabilt med anledning av de insatser som har gjorts under läsåret och
lärarna har tagit ett större ansvar för processerna och att utveckla undervisningen
tillsammans som kollegium.

Vår systematiska kvalitetsarbete har gått in i en mer aktiv fas och ett omfattande
arbete har genomförts för att utveckla och implementera mer stabila och
effektiva stödrutiner på skolan. Lärarna är i sin tur också mer medvetna, kunniga
och aktiva i processerna vilket har gjort att våra formella resultat går framåt. Vår
ambition är att vi inom kort kommer att ligga på 95 % andel elever med examen.

Vårt fokus framåt kommer att inriktas mot följande områden under
nästkommande läsår:

● Tydligare struktur av kalendarium, planering av läsåret, genomförande av
studiedagar, uppföljning och utvärderingar,

● Fokus på ledarskap i klassrummet och att främja närvaro,  samt kollegialt
lärande,

● Arbeta vidare med skolans arbetsgrupper,

● Tydliggöra mentorsskapet, försteläraruppdraget och läraruppdraget,

● Uppmärksamma och hantera hur eleverna upplever att blir behandlade
och frågan om diskriminering i skolmiljön, stärka det relationsbyggande
arbetet personal-elever,

● Vi kommer att fortsätta samverka kring betyg och bedömning,

● Revidera och förbättra mallen för alla elevernas (även åk 1) handlingsplaner
kopplat till EWS, anpassningar och särskilt stöd,

● Arbeta vidare med lektionsstrukturen i klassrummet,

● Arbeta med boken “Handbok i klassrumsledarskap” av Jonas Nilsson och
Martin Karlberg.

Den detaljerade planen för hur vi systematiskt avser att arbeta med att utveckla
verksamheten dokumenteras i arbetsplanen för kommande läsår, det vill säga
separat från denna kvalitetsrapport.
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