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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
DBGY Falkenberg är en liten personlig skola där arbetet med relationer är en 
viktig del för oss. Goda relationer mellan elever och personal är en stor förklaring 
till varför både elever och personal trivs på skolan. Skolan drivs även av ett stort 
engagemang i varje elev och genom det är vår ambition att skapa motivation hos 
eleverna som gör det möjligt för dem att lyckas i sina studier. I skolans arbete 
med engagemang finns ett personligt, lokalt och globalt perspektiv, vilket 
genomsyrar hela vår verksamhet. Det gångna läsåret har varit speciellt på många 
sätt på grund av pandemin och har självklart påverkat möjligheten till både lokala 
och internationella samarbeten. 
 
Trots det gångna läsårets utmaningar kan vi glädjas åt ett bra resultat. 
 
Som rektor är min ambition att samtliga på skolan ska känna att de tycker om att 
gå till skolan. För att lyckas med det är det en förutsättning om jag som rektor 
finns tillgänglig och hela tiden är informerad om vad som sker i verksamheten. 
Det är också av yttersta vikt att som rektor hela tiden verka för ett gott klimat där 
alla känner sig accepterade för den de är, oavsett om det är elev eller personal. 
För att främja gott klimat på skolan tror jag även att i egenskap som rektor bör 
man vara lyhörd för initiativ från personalen och att lita på att samtliga tar ett 
ansvar. Ska skolan utvecklas i positiv riktning är det av stor betydelse att 
personalen får ta eget ansvar och att möjligheten finns i verksamheten. 
 
Marie Z Andersson 
Rektor DBGY Falkenberg 
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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. 
 
Vår kvalitetsdefinition 
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god 
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 
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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,  
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• två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att 
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och  

• 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 Falkenberg är BOLAG Kronan AB, som är en del av 
AcadeMedia. DBGY Falkenberg är en av 27 skolor inom Drottning Blankas 
verksamhetsområde som bedriver både högskoleförberedande och 
yrkesprogram. DBGY hade läsåret 2020/2021 27 skolor runt om 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. 
 



7 

OM DBGY Falkenberg 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 
Upptagningsområdet för skolan är inom Falkenberg och närliggande kommuner 
som Varberg, Halmstad och Laholm. Totalt var 142 elever inskrivna under läsåret 
varav en majoritet var flickor. Programutbud och fördelning av elevantal 
redovisas i nedan tabell. 
 

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot 

Ekonomiprogrammet EKJUR Juridik 5 9 6 20 

Estetiska programmet ESBIL Bild och form,  
Design, Inredning, 
Stil- och trendstylist 

14 17 15 46 

Hantverksprogrammet HVFRI Frisör 9 12 12 33 

Hotell- och turismprogrammet HTTUR Hotell och turism 14 13 16 43 

Totalt   42 51 48 142 

 
Aktuella siffror: juni 2021 

PERSONAL 
På DBGY Falkenberg har totalt 22 personer arbetat under läsåret 20/21, 4 män 
och 18 kvinnor med ett åldersspann mellan 22-65 år. Några av dessa har mindre 
tjänstgöringsgrad, t.ex. idrottsläraren. Flertalet av lärarna har utöver 
undervisningen även varit mentorer. 
 
12 av 14 lärare har lärarlegitimation. De två obehöriga lärarna undervisar i idrott 
respektive hantverkskurser.  
 
I elevhälsoteamet på skolan ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, 
kurator och skolsköterska. Utöver beskrivna kompetenser finns även skolpsykolog 
och skolläkare knutna till skolan. Elevhälsoteamet har veckovisa möten där vi 
arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande kring elevers hälsa, välmående 
och behov.  

ORGANISATION 
DBGY Falkenberg leds av rektor som i sin tur har till sitt förfogande olika 
arbetsgrupper som var och en sörjer för visst ansvar-/verksamhetsområde. 
Arbetsgrupper under läsåret 20/21: 

● Ledningsgrupp 
● Elevhälsoteamet 
● Programgrupper (ES, EK, HV, HT och IM) 
● Likabehandlings- och värdegrundsgrupp 
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● Arbetsmiljögrupp (inkl. brand) 
● Marknad 

LOKALER 
DBGY Falkenberg ligger centralt beläget på Arvidstorpsvägen 12 på entréplan 
med en lokalyta på 1335 kvm. Skolan erbjuder såväl högskole- som 
yrkesförberedande program med ändamålsenliga lokaler. Idrottsundervisningen 
bedrivs i Nordic Wellnes lokaler som ligger promenadavstånd från skolan. 
Idrottsundervisningen bedrivs i samarbete med Strandhälsan i Falkenberg. 
 
Förutom lektionssalar och personalrum finns även grupprum samt elevytor med 
elevskåp och sittgrupper. 
 
Skolledning, elevhälsa och personalrum är centralt belägna på skolan vilket ger 
en känsla av närhet till eleverna.  Skolan inhyser även en matsal som också 
fungerar som en naturlig samlingsplats för elever och personal. 
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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 

 

 
Andel elever med gymnasieexamen ökade detta läsår till 95% i jämförelse med 
föregående läsår som låg på 85%. Rikssnittet för examen på riksnivå 2020 var 91%. 
På skolans yrkesförberedande program (HT och HV) samt ett av våra 
högskoleförberedande program (EK) är examensgraden 100%. På vårt andra 
högskoleförberedande program (ES) är examensgraden på 83% vilket är lägre än 
övriga programs resultat men än förbättring för det estetiska programmet där 
examensgraden var 71% läsåret 19/20. En förklaring till det lägre resultatet på 
estetiska programmet är att flertalet elever har haft svårigheter att följa 
undervisningen på distans. Resultatet visar också att pojkar (100%) i högre grad 
än flickor (93% klarade examen 2021. En förklaring kan vara att majoriteten av 
skolans elever är flickor men det kan också bero på att pojkar i högre 
utsträckning tendera uppleva att de klarar distansundervisning bättre än vad 
flickor uppger. Under vårterminen har skolan genomfört flertalet främjande och 
åtgärdande insatser för att öka andel elever med gymnasieexamen. Det har skett 
genom förstärkt stöd för elever som upplever fjärr- och distansundervisningen 
som svår, lovskola, anpassningar och särskilt stöd. Vi har även prioriterat åk 3 i 
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större utsträckning och då framför allt de praktiska momenten på såväl 
hantverksprogrammet som det estetiska programmet. 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 

 
 

 
 
Den genomsnittliga betygspoängen har ökat på samtliga program, men 
ökningen är dock marginell. Skolans samtliga program ligger strax ovanför 
rikssnittet för genomsnittlig betygspoäng. Tittar man på skillnaden i kön har 
flickor högra GBP än pojkar. I jämförelse med rikssnittet ligger flickorna på 
samma resultat medan pojkarna på skolan ligger något över. 
 

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram) 

 
 
Andel elever med grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram är 50% 
vilket är något lägre än föregående läsårs resultat som var 60%. Det är framför allt 
elever på HT som väljer att läsa in grundläggande högskolebehörighet. En 
förklaring till varför det är lägre på HV är att flertalet elever är fokuserade på att få 
en yrkesutbildning som frisör i jämförelse med elever på HT som i större 
utsträckning är öppna för högre studier. En förklaring kan också vara att HV har 
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en tydligare yrkesutgång än vad HT har. Kombinationen av individuella val skiljer 
sig även mellan programmen vilket också kan påverka. Eleverna på HT kan inte 
välja kurser inom turism i lika hög grad som eleverna på HV kan välja 
hantverkskurser. 

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram 

Av de 12 elever som har gått ett introduktionsprogram under läsåret 20/21 
uppnådde 10 behörighet till ett nationellt program. 

SAMTLIGA ELEVER 
Betygsfördelning 

 

 

 
 
Andel F minskade från 9% till 7% i jämförelse med föregående läsår. Andelen F 
visar en relativt jämn fördelning över både program och kön. Andelen A totalt är 
detsamma som läsåret 19/20. Hotell- och turismprogrammet är det program som 
har högst andel satta A medan det estetiska programmet visar på flest andel F - 
förklaring till det är bl.a. att flertalet elever på estetiska programmet har upplevt 
fjärr- och distansundervisningen som väldigt problematisk och genom det tappat 
motivationen. På kursnivå är det matematik med flest andel F i betyg. Matematik 
är en av de kurser som elever upplever är svårt att följa på distans. Andel F i SVA2 
ökade med 3%-enheter i jämförelse med föregående läsår vilket kan ha sin 
förklaring i att färre elever läste SVA2 2021 och därmed gav högre procentuellt 
utslag. 
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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) 

 
 
Vårterminens undervisningsutvärdering visar ett lägre resultat i jämförelse med 
HT 20. En förklaring kan vara distansundervisningen som har dominerat under 
läsåret. Det vi tar med oss från resultatet är att vi behöver bli tydligare i 
kommunikationen kring hur bedömningar görs och hur betyg sätts till eleverna, 
men också kring hur det går för eleven samt hur eleven kan utvecklas. 
 

 
 
Elevenkäten visar att 76% av skolans elever är nöjda med undervisningen vilket är 
ett bättre resultat än föregående läsår. Enkäten visar att pojkar i större 
utsträckning är nöjda med undervisningen än flickor. Historiskt har nöjdhet, 
trivsel och rekommendation varit bra på skolan. Även innevarande läsår visar 
goda resultat gällande området rekommendation medan trivsel och nöjdhet har 
sjunkit några procentandelar. En förklaring kan vara att flertalet elever har 
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upplevt distansundervisningen som påfrestande dels för att de har saknat sina 
klasskamrater men också för att de inte har känt sig sedda. 

 
En förklaring till könsskillnaderna kan vara att det är betydligt fler flickor på 
skolan vilket påverkar resultatet, men också att flickor i större utsträckning har 
känt sig förbisedda, vilket också stämmer väl överens med skolinspektionens 
senaste granskning av distansundervisningen. Skolan behöver arbeta vidare med 
att öka nöjdheten med undervisning genom bl.a. tema klassrumsledarskap inom 
ramen för förstelärarskap. 
 

 
 

 
 
81% (elevenkät VT) av eleverna upplever sig trygga – andel 7-10 på skolan vilket är 
en förbättring i jämförelse med föregående läsår då 77% av eleverna kände sig 
trygga. Resultatet i skolans LoV-enkät 2021 visar att 90% av eleverna känner sig 
trygga på skolan i jämförelse med 1920 då 87% kände sig trygga. I årets LoV-
resultat känner sig pojkar (96%) trygga i större utsträckning än flickor (90%) vilket 
kan ha en förklaring i distansundervisningen och att pojkar tenderar tycka att det 
fungerar bättre än flickor. Upplevelsen av att personal ingriper om någon blir illa 
behandlad har sjunkit med 5 procentandelar vilket vi behöver arbeta vidare med 
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så fler känner sig trygga med att personalen ingriper. En förklaring till det 
försämrade resultatet kan vara distansundervisningen som präglat läsåret och 
svårigheten för personalen att uppmärksamma eventuella kränkningar som sker 
digitalt. 
 
 

 
78% av eleverna kan rekommendera skolan till andra, och även inom detta 
område är pojkar generellt mer nöjda än flickor. I jämförelse med tidigare läsår är 
det enbart rekommendationsgraden som har ökat. En förklaring kan vara den 
omfattande distansundervisningen under läsåret. 
 
Normer och värden 

 
Diagrammet visar att pojkar generellt är mer nöjda än flickor och som nämnts 
tidigare kan en förklaring vara att pojkar tenderar vara mer positiva till 
distansundervisning än flickor. Framåt behöver vi ytterligare kartlägga vad som 
döljer sig bakom skillnaden. 
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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) 
Enligt skolans styrdokument ska rektor leda och fördela arbetet på skolan 
gällande lagar och förordningar. Under läsåret 20/21 har rektor organiserat 
skolans arbete gällande planera och genomföra undervisningen genom att: 

● Avsätta tid för gemensamma studiedagar inför skolstart där skolans 
övergripande mål och fokusområden lyfts fram. 

● Avsätta tid vid uppstart av det nya läsåret för såväl gemensam som 
individuell planering för lärare. 

● Avsätta tid löpande under läsåret (studiedagar och personalmötestid) till 
uppföljning och fördjupning av arbetet kring planering och undervisning. 

● Tillsammans med förstelärare drivit skolans fokusområden kring 
klassrumsledarskap genom t.ex. pedagogiska caféer där lärarna genomfört 
Academedias kurs “Lektionsdesign”, kollegialt lärande, digitalisering m.m. 

● Tillsammans med elevhälsan arbetat med mentorsavstämningar i syfte att 
identifiera elever och elevgrupper i behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd. 

● Tillsammans med elevhälsan arbetat med att förtydliga arbetsgången och 
därigenom stärkt säkerheten kring elever som riskerar att inte nå målen 
för utbildningen. 

● Arbetat för att säkerställa att stödtid för flera kurser fortlöper som planerat. 
Stödtiderna erbjuds och schemaläggs för elever som av olika förklaringar 
gynnas av bl.a. mer tid, annat upplägg, mindre undervisningsgrupper. 

 
Under läsåret har vi i vår arbetsplan valt att fokusera på Klassrumsledarskap med 
syfte att åstadkomma trygghet och studiero samt en gemensam grundsyn 
gällande normer och värden på skolan och Digital kompetens där syftet varit att 
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stärka elevernas digitala kompetens och genom det lyckas bättre i sina studier.  
Två förstelärare har haft som uppdrag att driva dessa processer under läsåret 
vilket har skett genom regelbundna pedagogiska caféer som innefattat 
workshops samt pedagogiska diskussioner i kollegiet. Områden som ingått: 
 

● Inom området klassrumsledarskap har målet varit att skapa trygghet, 
struktur, lugn i klassrummet. 

● Inom området digitalisering har fokus legat på utbildning, struktur samt 
källkritiska övningar och kritiskt förhållningssätt till digitala medier. 

● Uppdraget har även inneburit att ansvara för diskussioner i 
personalgruppen gällande elevenkät och UU-resultat. 

● Fokus under vårterminen har varit närvaro där personalgruppen påbörjat 
Academedias utbildning “Närvarolyftet”. 

 
Vår övertygelse på skolan är att ska elever lyckas med sina studier och nå 
framgång som elever, människor och professionella är det också viktigt att de 
känner tillhörighet och en trygghet i gruppen. När skolan når denna trygghet 
underlättar det motivationen som krävs för ett positivt lärande och en bra 
kunskapsutveckling. Mår elever bra, samt trivs på skolan behandlar de också 
varandra väl. Genom resiliensprojektet som samtliga Dbgy-skolor arbetar med 
har det personliga engagemanget blivit allt tydligare och utgör nu en viktig del i 
organisationen. Vidare arbetar vi ständigt med att tydliggöra och utveckla 
innehållet i skolans program genom arbetet med “1-2-3-sen” vilket innebär ett 
aktivt ansvar under såväl gymnasieåren som vad utbildningen kan leda till i 
framtiden. 
 
Rektor ansvarar för att samtliga elever får sin garanterade undervisningstid 
schemalagd samt stödtider utöver där elever får möjlighet till ytterligare tid i 
matematik, svenska och engelska. Under APL-perioderna har elever på 
yrkesprogrammen ingen undervisning på skolan. Berörda kurser kompenseras 
genom att mer tid läggs ut under övriga veckor. I samråd med ansvariga lärare 
för APL fattar rektor beslut om i vilka kurser samt när APL ska förläggas. 
 
Under läsåret har skolan utifrån nationella rekommendationer och riktlinjer haft 
kombinerad skolförlagd undervisning och distansundervisning. 
Distansundervisningen har genomförts via Google Meet tillsammans med Google 
Classroom. Distansundervisningen har alltid genomförts i realtid och genom det 
har eleverna kunnat följa sitt ordinarie schema. Under höstterminen hade åk 1 
huvuddelen av sin undervisning på plats. Syftet var att de skulle lära känna 
personalen samt sina klasskamrater och genom det skapa goda relationer. 
Eleverna i åk 1 blev även tränade inför eventuell distansundervisning. Eleverna i åk 
2 och 3 hade under höstterminen kombinerad undervisning med ca 20% 
distansundervisning. I början av december 2020 togs ett nationellt beslut om 
distansundervisning på heltid. När skolan fick möjlighet att öppna upp för 
skolförlagd undervisning prioriterades åk 3 som då fick högre procentandel 
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närundervisning än åk 1 och 2. Även praktiska kurser samt examinationer 
prioriterades under den aktuella perioden. 
 
Totalt har skolan 14 undervisande lärare. Gällande moderna språk har skolan en 
lärare i spanska på plats medan undervisningen i franska och tyska sker genom 
fjärrundervisning organiserat av Linguista. I samband med fjärrundervisningen i 
moderna språk finns det en handledare i klassrummet som stöd för eleverna. 
Lärarna är indelade i fyra programspecifika arbetslag som träffas under avsatt 
personalmötestid. Under varje personalmötes tid som är två timmar i veckan 
finns avsatt tid för specialpedagogisk information. Utöver personalmötestid har vi 
arbetsplatsträffar en gång i månaden där vi går igenom aktuell information för 
perioden.  
 
Elevhälsan genomför en EWS-analys (Early warning system) fem gånger per läsår, 
dvs en nulägesanalys där eventuella anpassningar kring elever diskuteras. Dessa 
diskussioner sker även i dialog med lärarna. Specialpedagogen följer upp dessa 
anpassningar tillsammans med undervisande lärare och mentor. Vidare har vi 
även genomfört tre klasskonferenser där vi diskuterar samtliga elevers 
studiesituation. 
 
Specialpedagog tillsammans med kurator har även haft veckovisa möten med 
mentorerna för uppföljning av elever med anpassningar, särskilt stöd samt 
närvaro.. 

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH 
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR) 

Skolan har som mål att alltid ha legitimerade lärare i samtliga ämnen. I de ämnen 
där det finns olegitimerad lärare sker alltid betygssättningen tillsammans med 
legitimerad lärare eller rektor. Samtalen grundar sig framför allt på en 
sammanfattande dokumentation om elevens kunskaper. 
 
Flertalet av lärarna på skolan är ensamma i de ämnen de undervisar men 
möjligheten till sambedömning med lärare från övriga Dbgy-skolor finns. Forum 
för att dela material och erfarenheter mellan Dbgy-skolorna finns. Under läsåret 
har huvudman introducerat förstelärare på huvudmannanivå med ansvar inom 
de olika programmen som finns representerat inom skolgruppen. Lärarna inom 
de olika programmen blir inbjudna till träffar där programupplägg och innehåll i 
kurser och lektioner diskuteras. 
 
Under läsåret 19/20 genomgick samtliga lärare Academedias utbildning “Betyg 
och bedömning” och samtal och diskussioner kring detta har fortsatt även detta 
läsår. Syftet med utbildningen och diskussionerna är att åstadkomma en samsyn 
samt rättssäker bedömning. Flera av lärarna på enheten använder Skolverkets 
bedömningsportal som stöd i bedömningen.  
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UNDERVISNINGENS KVALITET - UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH 
PROCESSKVALITET) 

Som helhet är skolans kunskapsresultat goda och överträffade prognosen som 
genomfördes under läsårets gång. Andelen med examen ökade 20/21 till 95% i 
jämförelse med föregående läsår som var 85%. På HT, HV och EK var 
examensgraden 100% med det på ES var 83%. Det positiva för ES var att var en 
ökning från 19/20 som var 71% examensgrad. En förklaring till resultatet på ES är 
att flertalet av eleverna har haft svårigheter med att följa undervisningen på 
distans. Under vårterminen genomfördes olika insatser som förstärkt stöd, 
lovskola osv vilket förmodligen är en förklaring till det positiva resultatet. 
Resultaten mellan flickor och pojkar visar en viss skillnad där samtliga pojkar fick 
examensbevis och 93% av flickorna. En förklaring till att färre flickor än pojkar 
klarade examen är att majoriteten av avgångseleverna var flickor. 
Examensgraden tillsammans med mörkertalet är 82% har funnits med i 
prognosen under en längre period, bl.a. beroende på reducering av program 
under åk 1 och 2. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för avgångseleverna ligger några 
procentenheter över föregående läsår. Samtliga program har ökat i jämförelse 
med läsåret 19/20. En förklaring till ökningen är det ökade stödet samt lovskola 
under både sportlov och påsklov. Skolan har även prioriterat praktiska kurser 
under distansundervisningen vilket har varit gynnsamt för eleverna. Elever på 
praktiska program brukar normalt ha mycket kontakt med branscher inom 
utbildningen vilket inte ha varit möjligt under pandemin och som också påverkar 
studierna negativt. 
 
Totalt sett har andelen F minskat (7%) i jämförelse med föregående läsår (9%).  
Resultatet visar en relativt jämn fördelning över såväl program som kön. 
Matematik är det ämne med flest andel F i betyg. Prognosen under läsåret har 
tydligt visat att en stor andel elever riskerar F i matematik vilket gjort att skolan 
tidigt har påbörjat insatser som ökad stödtid och lovskola. Under lovskolan fick 
eleverna möjlighet att komma till skolan för att studera matematik. Andel satta A 
i betyg totalt är samma som läsåret 19/20. HT-programmet är det program med 
flest andel A i betyg medan ES-programmet visar på flest andel F, vilket bl.a. har 
sin förklaring i att flertalet av eleverna upplevde svårigheter med 
distansundervisningen och genom det tappade motivationen. 
 
Elevenkäten visar att 76% av skolans elever är nöjda med undervisningen vilket är 
ett bättre resultat än läsåret 19/20. Enkäten visar vidare att pojkar i större 
utsträckning är nöjda med undervisningen än flickor. Historiskt har nöjdhet, 
trivsel och rekommendation varit bra på skolan. Även läsåret 20/21 visar goda 
resultat gällande området rekommendation medan trivsel och nöjdhet har 
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sjunkit några procentandelar. En förklaring kan vara att flertalet elever har 
upplevt distansundervisningen som påfrestande dels för att de har saknat sina 
klasskamrater men också för att de inte har känt sig sedda på samma sätt som är 
möjligt i ett klassrum eller i skolans lokaler i övrigt. Att flickor på skolan i större 
utsträckning känner sig förbisedda stämmer väl överens med skolinspektionens 
senaste granskning av distansundervisningen. Skolan behöver fortsatt arbeta 
med att öka nöjdheten med undervisning genom bl.a. tema klassrumsledarskap 
inom ramen för försteläraruppdraget.  
 
Av eleverna upplever 88% sig trygga på skolan vilket är ett bättre resultat än 
läsåret 19/20 då 77% av eleverna kände sig trygga. Upplevelsen av att personal 
ingriper om någon blir illa behandlad har sjunkit med 5% vilket vi behöver titta 
vidare på. En förklaring kan vara att mycket av undervisningen har bedrivits på 
distans vilket begränsar möjligheten att se vad som sker lektionstid. I lärarnas 
analys visar tydligt att den begränsade möjligheten till spontana samtal och 
andra relationsbyggande aktiviteter som ett klassrum eller skolkorridor kan 
erbjuda har påverkat elevernas känsla av trygghet negativt. Det vi tar med oss till 
en eventuell framtida distansundervisning är att vi behöver arbeta förebyggande 
och främjande gällande den personliga kontakten digitalt. Målet är att samtliga 
elever ska uppleva trygghet och studiero och genom det kunna fokusera på sina 
studier oavsett om de behöver ha det lugnt eller inte för att koncentrera sig. 
Under läsårets gång har skolan arbetat med Struktur, dvs ge bra förutsättningar 
för ordning och reda, Relationer, dvs tydlig information och trygghet och genom 
det skapa goda relationer, Flexibilitet/lyhördhet, dvs våga för att kunna nå 
trygghet samt Trygghet, dvs trygghet kan vara olika för elever och för lärare, 
skolan ska möjligheter för att lära eleverna beteende i den offentliga miljön samt 
hur vi får elever att våga vara sårbara. 
 
Resultatet av elevernas upplevelse av undervisningen visar relativt liten skillnad 
mellan HT20 och VT21. Enligt resultatet är skolans styrkor att eleverna upplever 
att  läraren är mån om att alla ska få komma till tals och bli lyssnade på samt jag 
kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkning. Både 
undervisningsutvärderingen och elevenkäten visar att skolan fortsatt måste 
arbeta med trygghet och studiero.  
 
Inom ramen för försteläraruppdraget har fokusområdena varit 
Klassrumsledarskap och Digitalisering. Syftet för klassrumsledarskap har varit att 
skapa trygghet, struktur och lugn och ro i klassrummet. Inom området 
digitalisering har fokus legat på utbildning, struktur samt källkritiska övningar 
och ett kritiskt förhållningssätt till digitala medier. Fokus har även varit närvaro 
vilket inneburit att lärarna under vårterminen påbörjat Academedias utbildning 
Närvarolyftet. Lärarna har upplevt upplägget för fokusområdena som väldigt 
givande. Inom ramen för Lektionsdesign har lärarna fördjupat sig i Helena 
Wallbergs bok “Lektionsdesign”. Syftet har varit att designa givande lektioner och 
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genom det främja studiero men det har även syftat till att skapa tydlighet i 
uppgifter samt tydlig lektionsstruktur.  
 
Skolans uppföljningar av EWS har som helhet fungerat väl och har syftat till att 
skyndsamt sätta in insatser för de elever som är i behov av anpassning eller 
särskilt stöd. Det vi tar med oss är att involvera lärarna i analys av EWS i större 
utsträckning. Under läsåret genomför vi tre klasskonferenser där vi analyserar på 
såväl individ-, grupp- som lärarnivå och genom det tagit beslut om bl.a. 
utredningar och anpassningar. Generellt har skolan ett väl fungerande arbete 
gällande anpassningar där resultaten visar att eleverna ökar möjligheten att nå 
kunskapskraven för kurserna. Skolan behöver skapa tydligare rutiner för elever 
som riskerar att markeras röd.  
 

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Dbgy Falkenberg är sedan tidigare en välfungerande verksamhet där det 
kollegiala lärandet står i centrum. Styrkorna i verksamheten är den nära 
relationen med eleverna samt en gemensam lektionsstruktur.  
 
Fortsatt behöver skolan arbeta vidare med att öka upplevelsen av trygghet och 
studiero samt nöjdhet över skolan som helhet. Vidare behöver skolan ytterligare 
tydliggöra uppföljning av anpassningar i undervisning samt ytterligare tydliggöra 
elevhälsans arbete och rutiner. 
 
Inom ramen för försteläraruppdragen kommer vi fortsatt arbeta med det 
relationella ledarskapet genom tema klassrumsledarskap samt skapa en samsyn 
och gemensamt förhållningssätt i mentorskapet. 
 
Vidare visar våra elevundersökningar att vi behöver arbeta fram tydliga rutiner för 
återkoppling till elever och genom det ge eleverna bra förutsättningar att klara 
sin utbildning. Elevhälsan behöver förtydliga uppföljning och utvärdering av 
anpassningar i undervisning. 
 
Rektor behöver skapa tid och utrymme för programlagen att kunna diskutera 
elever och elevers svårigheter och behov. Elevhälsan samt rektor behöver 
prioritera klassrumsbesök samt att förstelärarna behöver stärka lärarna i 
klassrumsledarskap och mentorskap. 
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET  

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 

På Dbgy i Falkenberg finns en arbetsgrupp där lärare och även övrig personal 
ingår som arbetar fokuserat och aktivt med skolans arbete kring värdegrund och 
likabehandling. Arbetsgruppen leds av rektor och samverkar även med skolans 
elevråd. 
 
Arbetsgruppen har till uppgift att planera, iscensätta och följa upp arbetet kring 
skolans värdegrund och likabehandling som beskrivs i skollagen och Lgy11. I 
arbetet ingår bl.a. att kartlägga (genom enkäter, observationer och dialoger) och 
att arbeta åtgärdande, främjande och förebyggande. Arbetet följs upp och 
analyseras vilket leder till nya insatser. Detta beskrivs närmare i den årliga 
upprättade och reviderade plan mot kränkande behandling skolan tar fram i 
december/januari. Det är de normer och värden som beskrivs i Lgy11 som ligger 
till grund för skolans åtagande. Skolan kännetecknas av medmänsklighet, 
förståelse och respekt för andra människor och kulturer. Skolan ska arbeta för att 
förankra värden av demokrati och mänskliga rättigheter samt ta avstånd från alla 
former av diskriminering och kränkande behandling. 
 
Skolans arbete kring värdegrund och likabehandling kommer till uttryck i 
aktiviteter som t.ex. temadagar, tävlingar under läsåret, mentorsmöten, 
personalmöten, utvärderingar, trivselkvällar, lärares och elevers genomlysning av 
kurser m.m. 
 
I början av läsåret går varje mentor igenom planen mot diskriminering och 
kränkande behandling tillsammans med eleverna. Mentorn går även igenom 
skolans  trivselregler i början av läsåret.  
 
Under oktober månad får eleverna information om LoV-enkäten som ska 
genomföras. Mentorerna presenterar sedan resultatet från LoV-enkäten efter det 
att resultatet har analyserats och diskuterats i personalgruppen.  
 
Varje lärare ska vid planering av lektionsinnehåll ta hänsyn till samtliga 
diskrimineringsgrunder. Detta ska genomsyra såväl lektionsupplägg i klassrum 
som under APL för eleverna på yrkesprogrammen. 
 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

De utvärderingar, enkäter, observationer och samtal som genomförts visar en 
generellt trygg miljö på skolan. Dock upplever flertalet elever inte att personalen 
ingriper om någon blir illa behandlad. En förklaring till det försämrade resultatet 
kan vara att läsåret i stor utsträckning har bedrivits på distans vilket försvårar för 
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lärarna och övrig personal att upptäcka fall där elev blir illa behandlad av någon 
annan.  
 
Mentorerna arbetar regelbundet med värdegrundsövningar och diskussioner på 
mentorstiden. Högst andel elever som inte upplever att de har fått information 
om likabehandling- och värdegrundsarbetet är årskurs 2 och då framför allt 
pojkar. Det vi tar med oss är att förtydliga informationen kring demokrati- och 
värdegrundsarbetet till eleverna. I arbetet inför kommande läsår planerar vi att 
LoV-gruppen ska besöka klasserna och genom det åstadkomma tydligare 
information om skolans likabehandlingsarbete.  
 
Under läsåret 20/21 gjorde skolan en kränkningsanmälan. Anmälan gällde årskurs 
1 och tittar vi tillbaka på tidigare läsår tenderar risken för kränkande behandling 
att ske under det första läsåret för eleverna. Det är därför viktigt att vi tydliggör 
skolans likabehandlingsarbete i tidigt skede varje läsårsstart. 
 
LoV-enkäten visar att det är tydligt för eleverna vem de ska vända sig till om de 
blir illa behandlade av andra elever eller personal på skolan (93%). Vid varje nytt 
läsår visar mentorn en presentation kring skolans likabehandlingsarbete och vem 
de kan vända sig till i situation där de känner sig illa behandlade.  
 
Andel elever som känner förtroende för att personal tar tag i situationen om man 
får reda på att de eller någon annan upplever sig illa behandlade på skolan har 
sjunkit från 86% 2019 till 81% 2020. Det vi behöver bli bättre på är att tydliggöra 
arbetsgången ytterligare samt vilka skyldigheter skolan har och vad som är 
möjligt att göra. Det vi har sett är att elever tenderar att tro att personalen inte 
gör något eftersom det är mycket som omgärdas av sekretess och att de därför 
inte kan få all information kring ett specifikt ärende. 
 
91% (LoV-enkäten Ht) av eleverna känner sig trygga på skolan vilket är en ökning i 
jämförelse med 2019 som låg på 89%. Pojkar känner sig trygga i större 
utsträckning än flickor. Vi behöver självklart undersöka vad det kan bero på för att 
sedan arbeta vidare med att öka upplevelsen av trygghet hos flickor på skolan. 
Personalen har kommit överens om att vi ska vara mer synliga i de allmänna 
utrymmena som korridorer och entré där många elever befinner sig under 
rasterna och genom det skapa större trygghet. Under läsåret hade vi inplanerade 
temadagar vilka vi inte kunde genomföra som planerat på grund av den 
pågående pandemin. LoV-gruppens arbete behöver även bli synligare i större 
utsträckning än tidigare. Gruppen kommer därför planera in tillfällen för 
lektionsbesök. 
 
23% av eleverna på skolan upplever att de har blivit illa behandlade av andra 
elever på skolan. Det är en försämring med 8 procentenheter från föregående 
läsår.  23% är genomgående för samtliga årskurser vilket är anmärkningsvärt. Det 
är vanligast att det sker i korridorerna. Vi har också uppmärksammat att 
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elevernas språkbruk i korridorerna och att det behöver förändras. Vi har kommit 
överens om att vara mer synliga i korridorerna för att förhindra detta i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
Av skolans elever upplever 12% att de har blivit illa behandlade av någon i 
personalen. Högst andel är i årskurs 2 som är 18%.  Det har framför allt skett i 
klassrummen. En förklaring kan vara en åk 2-grupp som vi arbetat extra med för 
att åstadkomma trygghet och studiero vilket upplevt att lärarna har särbehandlat 
dem.  
 
92% av elever anser att de har fått information om likabehandling- och 
värdegrundsarbetet på skolan vilket är en förbättring i jämförelse med HT19 som 
var 89%. 

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET) 

Skolans arbete kring värdegrund och likabehandling fungerar väl som helhet. Vi 
behöver dock arbeta vidare med att tydliggöra arbetet samt utvecklas i det 
förebyggande insatserna: 
 

● Synliggöra LoV-gruppens arbete i större utsträckning, bl.a. genom 
klassrumsbesök. 

● Involvera elevrådet i värdegrunds- och likabehandlingsarbetet i större 
utsträckning, bl.a. genom aktiviteter men också i utvärderingen av LoV-
enkäten. 

● Tillsammans med eleverna revidera och gå igenom skolans ordningsregler 
och gemensamt komma fram till förhållningssätt som ska råda på skolan, 
bl.a. språkbruk. 
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ELEVHÄLSOARBETET 
 

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 

I elevhälsoteamet på DBGY Falkenberg ingår rektor, biträdande rektor, 
specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet har veckovisa möten 
där vi arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande kring elevers hälsa, 
välmående och behov. Utöver beskrivna kompetenser ingår även skolläkare och 
skolpsykolog. 
 
Elevhälsan träffas två timmar varje vecka där vi arbetar såväl åtgärdande som 
främjande och förebyggande. Vidare har specialpedagogen och kuratorn haft 
veckovisa möten med mentorerna på skolan. Specialpedagogen har även tid 
inledningsvis vid personalmöte en gång i veckan.  
 
Skolan följer de rutiner som upprättats centralt inom DGBY gällande 
uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar samt 
upprättande av åtgärdsprogram. Stödinsatser i form av anpassningar i 
undervisning genomförs även av undervisande lärare. Vidare genomför 
specialpedagogen kartläggning av elevs behov. Anpassningar kan vara i form av 
stöd av specialpedagog under en begränsad period. Specialpedagogen träffar 
samtliga mentorer en gång i veckan tillsammans med kuratorn för att diskutera 
elevers studiesituation. Specialpedagogen har även egen tid vid 
personalmötestid en gång i veckan för specialpedagogisk information. Skolan har 
i tillräcklig utsträckning tillgång till elevhälsans samtliga fyra kompetenser för att 
kunna tillgodose elevers olika behov såsom medicinska, psykologiska, 
psykosociala samt specialpedagogisk kompetens.  
 
Skolans rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har 
fungerat väl, men vi ser i utvärderingar från lärarna att vi ytterligare behöver 
förtydliga rutiner och elevärendegångar för att det ska bli tydligt samt underlätta 
för mentorer och undervisande lärare. Undervisande lärare har under läsåret fyllt i 
EWS-mallen kontinuerligt. Respektive lärare har även fyllt i vilka anpassningar i 
undervisning som har gjorts. Elevhälsan har analyserat EWS-resultatet efter varje 
period för att kunna stödja lärarna på bästa sätt i deras undervisning. Vidare har 
elevhälsan förtydligat elevärendegången som stöd för mentor och undervisande 
lärare. 
 
Elevhälsan har i hög grad samverkat med övriga personal genom bl.a. 
lektionsbesök. Specialpedagog och kurator har även funnits tillgänglig för 
mentorer en halvtimme i veckan. Under studiedagar har tid avsatts till elevhälsan 
för att förtydliga elevhälsans arbete och rutiner.  
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Uppföljning av närvaro har fungerat väl. Skolan följer CSNs regler gällande 
indraget CSN vid fyra timmars frånvaro. Vid första tillfälle av hög frånvaro får 
eleven en muntlig varning som följs av skriftlig varning vid fortsatt hög frånvaro. 
Kurator har ansvar för att genomföra frånvaroutredningar som rektor fattar 
beslut om. Elevhälsan har ett nära samarbete med mentorer kring elevers 
närvaro. 
 
Skolans studie- och yrkesvägledning har dels varit planerad och dels en naturlig 
del av skolans undervisning. Den genomsyrar framför allt de 
programgemensamma kurserna men även övriga kurser. Resultaten visar att 
eleverna i lägre grad, 73%, får råd och stöd i valet av framtida studier och yrkesval 
än föregående läsår, 79%. Skolan behöver bli bättre på att informera gällande 
studie- och yrkesvägledning med fler riktade insatser som t.ex. information på 
elevgruppsnivå.  
 
 
Under läsåret har EHT arbetat med: 
 
Främjande insatser: 

● Säkerställt att hälsosamtal för årskurs 1 genomförts med skolsköterska. 
● Arbeta för att medvetandegöra DBGY:s reviderade elevhälsoplan i 

personalgruppen. 
● Säkerställt att främjande insatser och aktiviteter genomförts på grupp- och 

individnivå t.ex temadagar, aktivitetsdagar, tävlingar, likabehandling på 
mentorstid samt säkerställt att det hälsofrämjande projektet Resiliens 
getts tid och utrymme i skolans organisation. 
 

Förebyggande insatser: 
● Säkerställt att åtgärdande insatser gjorts som hälsosamtal med åk 1, 

friluftsdagar, organiserade och strukturerade EHT-möten, kartläggning av 
examensvarning, EWS och betygsprognoser, klasskonferenser, 
specialpedagogiska insatser, frånvarouppföljningar, frånvaroutredningar, 
kontakt med vårdnadshavare och kollegialt lärande i form av 
klassrumsledarskap. 

● Arbetat med att förtydliga elevärendegång för mentor och undervisande 
lärare. 

 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Läsårets elevutvärdering gällande elevhälsans tillgänglighet var något lägre i 
jämförelse med läsåret 19/20. En förklaring kan dels vara att alla i elevhälsan inte 
är på skolan alla dagar. Det kan också bero på distansundervisningen som har 
präglat stora delar av läsåret 20/21. Elevhälsan har arbetat mycket med att 
åstadkomma tydliga mål och prioriteringar för det främjande arbetet vilket 
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påverkades negativt föregående läsår när det var stor personalförändring i 
elevhälsan. Under läsåret 20/21 var elevhälsan mer stabil vilket gjort att det 
hälsofrämjande arbetet tagit ett stort kliv i positiv riktning. Även 
försteläraruppdraget med tema klassrumsledarskap har bidragit till positiv 
utveckling gällande det främjande arbetet, bl.a. genom samsyn kring 
lektionsstruktur.  
 
SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET) 
Framgångar – fortsatt arbete 

● EHT-möten en gång i veckan. 
● Hälsosamtal med skolsköterska för åk 1. 
● Mentorsavstämningar en gång i veckan. 
● Betygsprognoser och anpassningar. 
● Arbetsgången vid oro kring att elev inte når målen. 
● Elevärendegång för mentor och undervisande lärare. 
● Årshjul med tydlighet kring förebyggande och främjande arbete. 

 
Områden att stärka: 

● Arbeta för att öka upplevelsen av tillgängligt elevhälsoteam. 
● Fortsatt arbeta med att förtydliga elevärendegången för mentor och 

undervisande lärare. 
● Involvera lärarna i EWS-analysen i större utsträckning. 
● Säkerställa att samtlig personal är involverad i Resiliens-projektet. 
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE, 
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED 
OMVÄRLDEN  

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 

Det arbetsförlagda lärandet (APL) på DBGY Falkenberg berör 
Hantverksprogrammet Frisör och Hotell- turismprogrammet Turism. Båda 
programmen har förlagt 15 veckor på APL: Båda programmen har i samråd med 
rektor och med utgångspunkt i kurser och kursmål identifierat mål som är 
lämpliga för APL och därefter förlagt dessa kursmål till APL-perioden. Skolans 
lärare har i kontakt med handledarna på elevernas APL-platser försett APL-
handledarna med material kring APL och information om vad som gäller kring 
exempelvis bedömning. Skolans lärare följer också upp eleverna och 
handledarna/arbetsplatserna under APL-tiden.  
 
Hantverksprogrammet Frisör har ett programråd som träffas regelbundet där 
förutsättningar för skolan och tankar från branschen diskuteras. Frisöreleverna 
har fördelat sin praktik till en dag i veckan för åk 3. Under årskurs 1 och 2 ligger 
praktikperioden koncentrerat… Samarbeten med APL-platser finns främst i 
Falkenberg men även i övriga Halland. 
 
Turismprogrammet har även detta läsår haft svårigheter med att få en 
kontinuitet i programråden, dels med anledning av att personer i branschen byts 
och dels för att pandemin har påverkat turismbranschen hårt under den aktuella 
perioden. Målet är fortsatt att få ett programråd som fungerar fullt ut. APL-
perioden för turismprogrammet har legat i olika perioder; 4 veckor åk 1, 4 veckor 
åk 2 och 7 veckor åk 3. Samarbeten med APL-platser är framför allt i Falkenberg 
men även i andra områden. Turismprogrammet har samarbete med en 
hotellkedja på Kanarieöarna och Lanzarote, men det har inte varit möjligt för 
eleverna att resa dit under pandemin under läsåret 2021.  
 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

En svårighet har varit att få APL-platser inom båda yrkesprogrammen men 
framför allt turismprogrammet under pandemin. Flertalet företag inom både 
turism och frisöryrket har minskat personalstyrkan vilket har begränsat deras 
möjligheter att ta emot APL-elever. Precis som under föregående läsår har det 
varit något lättare för eleverna på hantverksprogrammet som även fått 
möjligheter att göra praktiska moment på sin APL-plats. Under läsåret 
samordnades APL-perioden för åk 1 och 2 i frisör och turism i block. 
Utvärderingen visar att såväl APL-platser som elever och lärare är positiva till att 
fortsatt samplanera vilket innebär att samtliga årskurser gör sin APL i block 
nästkommande läsår. 
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SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET) 

 
Slutsatsen är att fortsätta med utlandssamarbete i samband med APL. Skolans 
målsättning är att delta i Erasmus+-projekt även under kommande läsår. Det vi 
fortsatt behöver arbeta med är att förstärka programrådet för turism samt 
fortsatt utveckla planering för APL-perioderna framåt. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS 
FRAMÖVER 
Skolan är en välfungerande verksamhet med fina resultat inom flertalet områden. 
Examensgraden är hög, eleverna känner sig trygga men nöjdheten över skolan 
som helhet att sjunkit vilket delvis kan bero på distansundervisningen som 
präglat stora delar av läsåret. 
 
Fungerande arbetssätt och insatser under läsår 2021: 
 
De viktigaste slutsatserna utifrån utvärderingar, iakttagelser, diskussioner, 
analyser m.m. är följande: 

● EWS-arbetet samt anpassningar och särskilt stöd. 
● Arbetet med klassrumsledarskap och digitalisering inom ramen för 

försteläraruppdrag. 
 
 

Distansundervisningen har delvis bidragit till att vissa rutiner fallit bort. Vi behöver 
därför under läsår 21/22 fokusera på rutiner, uppföljning samt utvärdering och 
återkoppling. Således blir de viktigaste slutsatserna utifrån utvärderingar, 
iakttagelser, diskussioner, analyser  m.m: 
 

● Fortsätta arbeta med klassrumsledarskap samt det nya fokusområdet 
mentorskap inom ramen för försteläraruppdrag. 

● Organisera för klassrumsbesök för elevhälsa, rektor och 
likabehandlingsgruppen som bl.a.  ett led i kartläggning av behov, stöd i 
undervisning 

● Elevhälsoarbete - ökad upplevelse av tillgänglighet, ärendegången ses 
över.  

● EWS-utveckling där lärare är med i analysarbetet i större utsträckning 
● Organisation av arbetsgrupper samt programlag. 
● Organisation av studie- och yrkesvägledning. 
● Tydligare uppföljning och utvärdering av arbetsplan. 
● Förtydliga elevhälsans arbete med elevärendegång för mentor och 

undervisande lärare. 
● Erasmus-projekt för elever på APL 
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