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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
 
Läsåret 2021 har haft fokus på att bibehålla examensgraden då läsåret präglats av
pandemi och fjärrundervisning med alla utmaningar det medfört. Vi haft en klass
med elever som hela gymnasietiden haft bristande studiemotivation och vi har
lagt mycket resurser på prövningar och uppföljning för att eleverna ska nå målen
och få sin examen.

Vi har även arbetat mycket på att skapa kvalitativ digital undervisning samt
trygghet och studiero under densamma. För rektors del har det varit en
utmaning att stimulera arbetsgruppen då denna är en sammansvetsad grupp
och har saknat gemensamma aktiviteter vilket medfört en del splittring. Arbetet
med extra anpassningar har fortsatt och är numer en naturlig del av
undervisningen. Vi ser att vårt fokus på undervisningen och resultat haft god
effekt då examensgraden har ökat detta läsår. Arbetet med struktur har bidragit
till ökad arbetsro och eleverna har även i år återkopplat positivt i
undervisningsutvärderingarna. Detta har också medfört bättre förutsättningar för
en god arbetsmiljö både för elever och personal.

Till kommande läsår är det endast två personalförändringar. Detta inkluderar
rektorsbyte då rektor övergår till tjänst som skolchef inom Drottning Blanka.
Sammanfattningsvis har det varit ett lugnt och stabilt läsår över förväntan och vi
kommer fortsätta de processer vi arbetat med även nästa läsår för att ytterligare
befästa skolans position i Helsingborg.

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

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

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

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

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

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

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

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

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

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

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

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

resurser utifrån förutsättningar och behov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för DBGY Prästgatan är DBGY Kronan AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Prästgatan är en av 27 skolor inom DBGY som huvudsakligen
bedriver gymnasieutbildningar inom samhälle och betteende, ekonomi, vård- och
omsorg samt hantverk med inriktning mot hår- och makeupstylist. Under läsåret
2020/2021 var det 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 Prästgatan

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
DBGY Prästgatan i Helsingborg erbjuder två yrkesprogram, Vård- och
omsorgsprogrammet med inriktning mot hälsa och omsorg eller
räddningsmedicin samt Hantverksprogrammet med inriktning mot hår- och
makeupstylist. Det finns även två teoretiska program,
Samhällsvetenskapsprogrammet med  inriktning på beteendevetenskap och
Ekonomiprogrammet med inriktning på ekonomi. Antalet elever på skolan har
under läsåret 2021 varit ca 325 stycken och det är något fler flickor än pojkar på
skolan.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 30 32 26 88

Ekonomiprogrammet EKEKO Ekonomi 29 29 28 86

Hantverksprogrammet HVSTY Hår- och makeup stylist 13 22 11 46

Hantverksprogram HVHUD 0 0 8 8

Vård- och Omsorgsprogrammet VOVAR 27 26 26 79

Totalt 99 109 99 307

Introduktionsprogram Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

IM - Hantverksprogrammet IMVHV 5 0 0 5

IM-Hantverksprogrammet IMYHV 5 0 0 5

IM-Vård- och omsorgsprogrammet IMY 1 1 0 2

Totalt 11 1 0 12

PERSONAL
På skolan arbetar en rektor på 100%, biträdande rektor på 75% och en
administratör på 80%. Inom EHT arbetar en specialpedagog på 80%, en
skolsköterska på 50%, en skolkurator på 75% samt en studie- och yrkesvägledare
på 30%.  Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. På skolan finns ca 17,5
heltidslärartjänster varav större delen är behöriga eller har en pågående
utbildning. Utöver detta finns det 1, 15 övriga tjänster såsom elevresurs och
vaktmästare.
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ORGANISATION
Drottning Blanka Prästgatan leds läsåret 2021 av rektor Charlotta Björklund. På
skolan finns också fyra programansvariga som driver programutveckling internt
(program och pedagogik) samt externt (marknadsföring, öppna hus, mässor etc).
Skolan har tre förstelärare varav en med förstelärartjänst på huvudmannanivå.

LOKALER
Drottning Blanka Prästgatan finns på Prästgatan 10 i Helsingborg. Skolan är en
del av en större byggnad men har egen ingång. Lokalerna är 1 730 kvm.

Antal våningsplan: 4
Antal lektionssalar: 17 varav 4 metodsalar/praktiska salar
Antal grupprum: 3
Skolbibliotek: Ja
Matsal: Nej, eleverna har matkort

Gemensamma uppehållsytor för elever finns på varje våningsplan med ett större
uppehållsrum på våning 5 i anslutning till skolbiblioteket.

Idrottslösning: Skolan har avtal med IHL Akademi. Teoretiska idrottspass
genomförs i skolans lokaler och praktiska pass bokas in på lokala
idrottsanläggningar av IHL Akademi.
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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

Inför läsåret 2021 satte vi examensmålet 97% examensgrad. Vi överträffade det
målet och nådde en examensgrad på 99%. Ekonomiprogrammet,
Hantverksprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet hade en
examensgrad på 100%. På Samhällsvetenskapsprogrammet blev examensgraden
99%. Det var 100% pojkar som nådde en examensgrad på 100% och 99% flickor. De
båda könen ligger en bra bit över rikssnittet.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
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Elevernas genomsnittliga betygspoäng ökade 2021 gentemot föregående års
betyg. Den trenden gäller för tre av fyra program på skolan. Det genomsnittliga
betygspoängen är högre för flickor än för pojkar men inom ramen för rikssnittet.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Andelen elever från yrkesprogrammen med allmän behörighet till universitet och
högskola har minskat från 57,1 % föregående läsår till 47,7% läsåret 2021. På
Hantverksprogrammet har andelen elever med grundläggande behörighet
minskat då vi har haft en klass där många har haft som mål att snabbt komma ut
i arbetslivet. På Vård- och omsorgsprogrammet har andelen elever med
grundläggande behörighet ökat då många i klassen har haft som mål att studera
på högre nivå efter gymnasiet.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Samtliga elever som lämnade årskurs tre gick på ett nationellt program.

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning
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Andelen elever som når betyget E ligger på samma nivå som föregående läsår.
Det är fler flickor än pojkar som når de högre betygen. Fördelningen mellan de
högre betygen är jämnt fördelade mellan de yrkesförberedande- och de
högskoleförberedande programmen.

De kurser där elever har svårt att nå målen för E har förbättrats jämfört med
föregående år dock är Matematik 3b fortfarande procentuellt hög. Under läsåret
2021 har eleverna haft svårt att nå målen för E i Matematik 2a, vilken är en valbar
kurs på Vård- och omsorgsprogrammet. Eleverna har erbjudits att gå på
handledning för att nå målen i denna kurs. En positiv utveckling läsåret 2021 är
det ökade antalet elever som når målen i kurserna Engelska 7 och Svenska
3/Svenska som andraspråk 3. Andelen elever i årkurs 1 på Hantverksprogrammet
som har ett icke godkänt betyg (F) uppgår till 14%. Elever på
introduktionsprogram (åk 1) och yrkesintroduktion (åk 1 +2) har procentuellt fler
icke godkända betyg (F) än övriga elever på skolan. Det är 22% av eleverna i årskur
2 på Ekonomiprogrammet som har fått det högsta betyget (A) och 28% av
eleverna i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Resultat nationella prov
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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 på grund
av Covid-19.

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)

Andelen elever som är nöjda med sin undervisning har ökat markant från
föregående läsår. Ökningen gäller både pojkar och flickor men den största
förändringen finns bland pojkarna.

Normer och värden
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Elevernas trivsel, trygghet, arbetsro och personalens handlingskraft har alla ökat
sedan föregående läsår. Överlag känner sig pojkarna något mer positivt inställda
till tryggheten och arbetsron på skolan. Flickorna är något mindre positiva till
frågan “Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt”.
Flickorna svarar 74% och pojkarna 87%.
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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)

Schemaläggningen utgår från tjänstefördelningen och elevernas garanterade
undervisningstid (GUT). Fokus ligger på att eleverna ska få en bra arbetsdag utan
håltimmar. APL ingår i utbildningen för elever som läser ett yrkesprogram och
APL:en finns inlagd i elevernas schema.

Under läsåret 2021 har skolans fokusområde varit att uppnå den examensgrad
som var satt. Som utgångspunkt har skolan haft arbetsplanens måluppfyllelse för
läsåret 2021 där fokus har legat på tre områden; kultur, struktur och systematik.

Inom fokusområdet kultur, har vi arbetat mycket med kollegiala processer där ett
erfarenhetsutbyte har legat som grund och det har främst skett via våra
pedagogiska möten. Det gemensamma målet har, för samtliga i personalen, varit
att få eleverna att nå målen. Erfarenhetsutbytet har varit extra viktigt under det
gångna läsåret 2021 med tanke på den pandemi som har funnits i samhället.

Inom fokusområdet struktur, har vi haft en förstelärare med fokus på
klassrumsledarskap. Hon har lett utvecklingsarbetet kring klassrumledarskapet
under de veckovisa pedagogiska konferenserna (måndagar 08:00-09:35). Lärarna
har även arbetat, till viss del, med auskultation under läsåret. Detta för att skapa
en gemensam struktur i klassrummet.

Inom det sista fokusområdet, systematik, har vi genom klasskonferenserna  haft
täta uppföljningar. I anslutning till klasskonferenserna har EHT, rektor och
mentorer lagt stor vikt vid att säkerställa progressionen hos eleverna och
medvetandegöra dem om de konsekvenser som en utebliven examen kan ge.
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ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Flera lärare arbetar med kollegial sambedömning för att kvalitetssäkra
bedömningsarbetet och betygssättningen. Ingen sambedömning har skett
mellan skolor.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

KUNSKAPSRESULTATEN:
Den sammanvägda bedömningen av kunskapsresultaten är att vi överträffade
årets mål med två procentenheter. Det systematiska kvalitetsarbetet med EWS
och EHT är en bidragande faktor till resultatet.

Elevernas genomsnittliga betygspoäng ökade 2021 gentemot föregående års
betyg. Den trenden gäller för tre av fyra program på skolan. Det genomsnittliga
betygspoängen (GBP) är högre för flickor än för pojkar men inom ramen för
rikssnittet. Det genomsnittliga meritvärdet är något högre för Vård- och
omsorgsprogrammet än föregående år och det beror på en studiemotiverad
grupp.

GBP minskade på Samhällsvetenskapsprogrammet. Inför läsåret 2021 visste vi om
att flera elever på programmet skulle få jobba hårt för att lyckas nå examen.
Skolan tillförde extra resurser i form av handledningstid med lärare och
specialpedagog (utöver den ordinarie handledningstiden som finns till för alla
elever på skolan). Denna extra handledning gav goda resultat i form av hög
examensgrad.

UNDERVISNINGENS KVALITET:
Andelen elever som är nöjda med sin undervisning har ökat markant från
föregående läsår. Ökningen gäller både pojkar och flickor men den största
förändringen finns bland pojkarna.

Läsåret 2021 har varit ett speciellt läsår. Trots detta har skolan förtydligat
strukturen kring undervisningen och därigenom ökat studieron. Det är alltid svårt
att sätta mål kring studiero då studiero är subjektivt och individuellt men målet är
alltid att öka känslan av studiero. Vi vet av erfarenhet att en tydlig struktur mellan
undervisningen och lektionen skapar en lugnare studiesituation, ökad nöjdhet
med undervisningen och därmed högre studiero.

Ett av klasskonferensernas syften är att diskutera strategier för att kunna möta
eleverna. Samsyn och gemensam grund skapar goda förutsättningar för extra
anpassningar och därmed bibehållen examensgrad. De anpassningar vi främst
har arbetat med är de grundläggande, exempelvis användandet av tavlan, tydliga
och begränsade instruktioner, alltid muntlig och skriftlig instruktion, förstorad
text vid behov, inläst material, färgscheman, individuell instruktion.
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Klasskonferenserna har lagt en del av tiden till att arbeta med HUR vi ska möta
eleverna. Vilka ämnen har lyckats möta dem och varför? Hur kan vi göra mer av
det som fungerar bra? En faktor vi sett spelat stor roll är lärarens engagemang i
att eleven ska lyckas. Varje lärare har på medarbetarsamtal fått sätta mål för sin
undervisning och haft uppföljning på dessa under vårens uppföljningssamtal. Det
har varit en bidragande faktor till att påtala vikten av att kontinuerligt utvärdera
sin egen undervisning i syfte att hjälpa eleverna framåt. En annan faktor handlar
om hur mycket eleven fått hjälp med struktur och uppföljning. Alla dessa faktorer
kommer skolan att arbeta vidare med även under nästa läsår då detta är ett
ständigt pågående arbete i syfte att öka kvaliteten på skolan och ständigt bli
bättre.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Vi inledde läsåret med att årskurs 2 och årskurs 3 hade varsin dag med
fjärrundervisning per vecka. Årskurs 1 hade 100% närundervisning för att de skulle
få möjlighet att lära känna varandra och skolans personal. Andelen
fjärrundervisningen har under året varierat beroende på situationen i samhället
samt lokala och nationella rekommendationer. Trots att vi var väl förberedda
sedan vårterminen föregående läsår har det varit ett tufft läsår med många
omställningar både för elever och personal. Under terminens sista veckor fick
årskurs 3 ha närundervisning på heltid då vi gjorde bedömningen att detta
behövdes för att ge eleverna ökade möjligheter att ta examen.

Undervisningen genomfördes enligt ordinarie schema. De lärare som besitter
bäst digital kompetens har funnits tillgängliga för de lärare som eventuellt behövt
extra stöd. Varje vecka har vi haft uppföljning av elevernas närvaro samt
arbetsinsats. Förutom meet har användandet av snap varit mycket effektivt och
uppskattat av eleverna. Särskilt lärarna i matematik har använt snap i individuell
handledning av eleverna. Digital undervisning har visat på vikten av att all
information till eleverna finns tillgänglig på schoolsoft samt i google classroom
samt att informationen kontinuerligt behöver uppdateras. För de lärare som är
vana användare av classroom och schoolsoft har det inte inneburit högre
arbetsbörda, för de mer ovana har det skapat viss stress. Vi arbetar vanligtvis med
mycket återkoppling till eleverna, både muntligt och i skrift men under
distansundervisningen hade lärarna mer tid till enskilda meet med eleverna,
vilket troligtvis har bidragit till den höga nöjdheten. Vi kommer fortsätta använda
oss av meet, vid behov, samt mer flippat klassrum, då detta verkar ha gynnat
flertalet av eleverna.

Eleverna på Hantverksprogrammet gick alla ut på APL enligt plan. Eleverna på
Vård- och omsorgsprogrammet gick antingen ut på APL eller erbjöds att göra en
ersättningsuppgift på skolan. Ersättningsuppgifter erbjöds i de fall eleven inte
kände sig bekväm med att gå ut på APL under rådande pandemi eller i de fall där
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pandemin gjorde det omöjligt för en APL-plats att ta in en tilltänkt elev. Ingen
utlands-APL har kunnat genomföras under läsåret på grund av covid-19.

Lärare som undervisar i grupper med elever från flera olika årskurser och/eller
flera olika program har haft en stor utmaning då det inneburit att läraren haft
lektion där en del elever medverkade på plats och en del elever deltog via
fjärrundervisning.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Under läsåret 2021 har arbetsplanens fokusområden varit att uppnå det
examensmål som var satt (> 97%) samt att minska mörkertalet och öka antalet
elever med godkända betyg. Elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med skolans
pedagogiska personal har i ett tidigt skede arbetat med att implementera
processer för prövning och för att fånga upp de elever som har varit i behov av
extra stöttning. Tidiga insatser bidrar till att hjälpa eleven att nå sin personliga
måluppfyllelse.

Skolans förstelärare i klassrumsledarskap har påbörjat en kollegial utveckling för
att belysa ledarskapet i klassrummet vars syfte är att skapa en gemensam
struktur över undervisningstillfället. På grund av den rådanden pandemin har vi
inte kunnat göra auskultationer i den utsträckning som skolan hade önskat. Dock
kommer arbetet med klassrumsledarskap att fortlöpa även under
nästkommande läsår. Med tanke på de resultat skolan har uppnått under året
och den struktur som i dagsläget finns över klassrumledarskapet kan vi dock dra
slutsaten att den har lett till god effekt på elevernas lärande. Det här arbetet har
även lett till ökad nöjdhet med undervisningen, vilket i sin tur också har medfört
att eleverna är mer nöjda med skolan som helhet.

Ett annat viktigt område som vi har arbetat med på skolan är att samtliga i
personalen har ett gemensamt ansvar för att skapa god trivsel på skolan. Trots
pandemin har vi lyckats hålla en god arbetsmiljö under lektionerna och antalet
kränkningar som har inkommit till rektor har enbart varit ett fåtal. Vid de fall
kränkningar har inkommit har skolans personal agerat snabbt och kraftfullt.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Inför nästa läsår kommer stort fokus att ligga på att bibehålla den höga
examensgraden. Arbetet med klassrumsledarskap kommer att fortsätta och
förhoppningen är att situationen med covid-19 har förbättrats så mycket att vi
också kan lägga ett stort fokus på det internationaliseringsarbete som fått pausas
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under pandemin. Nytt för nästa läsår är att eleverna på Samhällsvetenskapliga
programmet och Ekonomiprogrammet ska få möjlighet till internationellt utbyte.

Under nästa läsår kommer vi fortsätta arbeta med våra regelbundna
klasskonferenser och EWS (Early Warning System). Detta för att vi, i ett tidigt
skede, ska kunna fånga upp de elever som behöver extra anpassningar och för att
de ska ha möjlighet att nå de pedagogiska målen. Det täta samarbetet mellan
EHT och pedagogerna ska fortsatt vara en central del på skolan.

Under kommande läsår ska skolan även fokusera på att vidareutveckla arbetet
med samplanering, ämnesövergripande planering och sambedömning, vilket
kommer gynna eleverna i deras lärandeprocess och måluppfyllelse.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans arbete för att stärka värdegrundsfrågor att motverka kränkande
behandling och diskriminering finns nedtecknat i planen mot kränkande
behandling och diskriminering som utarbetades i januari 2021. Där finns mer
detaljerad information kring vilka rutiner och ansvarsfördelning som finns på
skolan om någon elev känner sig utsatt för alla former av diskriminering eller
kränkande behandling.  Planen kommuniceras och delas ut till samtliga elever på
mentorstiden i början av varje hösttermin..

En elevenkät (LOV-enkät) görs årlig och årets LOV-enkät genomfördes under
september månad. I enkäten ingår det en kartläggning av skolans psykosociala
miljö. I enkäten får eleverna svara på frågor som omfattar vilken upplevelse de har
av skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan.

Skolan har en till två mentorer per klass och de har under läsåret nyttjat
mentorstiden till att utgå från vilka behov och vilken situation klassen har
befunnit sig i och utifrån detta har sedan mentorerna arbetat med olika frågor
som rör värdegrundsarbetet. Värdegrundsarbetet har även funnits som en
naturlig del av skolans undervisning där man bland annat har kopplat samman
undervisningen med elevernas kommande arbetsliv där vikten av att möta och
bemöta olika situationer har behandlats. Detta sker på samtliga program i olika
form.

En förstelärartjänst har under  läsåret 2021 haft fokus på ledarskapet i
klassrummet vilket även har varit ett stöd för mentorerna när de har planerat sin
mentorstid.

Under läsåret 2021 har Resiliensprojektet, vars syfte är att stärka elevens inre
motståndskraft, tyvärr haft paus på grund av den rådanden pandemin i
samhället.

Arbetet med elevrådet och elevkåren har fortsatt under läsåret 2021. Under
rådande situation med Covid-19 har samarbetet mellan skolans personal och
elevkåren bidragit till att studenten 2021 kunde genomföras med ett positivt
gensvar från våra studenter.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

I årets LOV-enkät visar på att tryggheten har ökat (96 %) från föregående år (93%)
och att eleverna upplever sig väl behandlade av personalen (95 %). Eleverna
uppger även att de vet vart de ska vända sig om de blivit illa behandlade av andra
elever eller personal på skolan (96%). Värt att notera är att endast 70 % av eleverna
upplevde att de hade fått vara med i arbetet kring att utforma vilka
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ordningsregler som ska finnas på skolan. Dock går skolan igenom
ordningsreglerna med eleverna inför varje nytt läsår där de har möjlighet att
påverka reglerna inom vissa givna ramar.

Under de gemensamma konferenserna har personalen aktivt diskuterat vikten av
att reagera och agera och att ha ett gemensamt förhållningssätt kring beteenden
som kan uppfattas som konfliktskapande. Personalen på skolan har god
kännedom om hur det ser ut i de olika klasserna och har pågående insatser med
extra värdegrundsarbete i de klasser där jargongen mellan eleverna stundtals kan
upplevas hård.

Vi har en lugn och harmonisk skolmiljö. Inget fysiskt våld har förekommit på
skolan under läsåret och antalet anmälningar av kränkande behandlingar har
varit få.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vårt huvudsakliga mål är att organisera, planera och bedriva undervisning och
utbildning för att kunna ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas
så att de kan nå sina mål. För att lyckas med detta ska vi fortsatt arbeta med våra
elevers välmående genom att tydliggöra värdegrundsarbetet bland skolans elever
och personal. Vi kommer att ha fortsatt fokus på mentorernas uppdrag att arbeta
förebyggande under mentorstiden. Detta ger också möjlighet att gemensamt
lyfta frågor kring normer och värden utifrån vad som händer på skolan och i
omvärlden. Vi kommer även nästa läsår att ha en förstelärare som har fokus på
ledarskapet i klassrummet och en förstelärare på huvudmannanivå som har fokus
på socialt- och kulturskapande arbete där mentorskapet är en viktig del.

För att ytterligare stärka mentors uppdrag, öka tryggheten för eleverna och
underlätta övergången från grundskola till gymnasiet kommer vi även nästa läsår
att fortsätta med upplägget att programansvariga är mentorer i åk 1. Vi kommer,
så långt det är möjligt, ha två mentorer per klass för att ytterligare förstärka
relationsbyggandet och kunna bibehålla den höga tryggheten som finns på
skolan.
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ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Under läsåret 2021 har EHT bestått av rektor, biträdande rektor, skolsjuksköterska,
kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. EHT har träffats en gång
i veckan för att se hur de olika professionerna kan samverka kring de elever som
behöver extra stöttning. Skolan har via EWS, examensprognos och via de
pedagogiska mötena arbetat främjande för att identifiera och fånga upp elevers
olika behov tillsammans med undervisande lärare. Skolans främjande arbete med
att identifiera olika behov har lett till att extra anpassningar kunde göras och att
de även fick avsedd effekt på elevernas hälsa och välmående kopplat till
skolresultaten.

Skolans kurator har, under vårterminen 21, jobbat med ett hälsofrämjande projekt
tillsammans med skolans mentorer och elever. Syftet med projektet var att
samtliga skulle röra mer på sig och att de skulle förstå kopplingen mellan rörelse
och kunskapsinhämtning. Enligt hälsoprojektets utvärdering har eleverna
uppskattat projektet.

På grund av den rådanden pandemin under läsåret 2021 har skolans
Resiliensprojekt haft uppehåll.

Skolan utgår från DBGYs centrala elevhälsoplan.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Arbetet med EHT och de tidiga insatser skolan kunde sätta in bidrog till elevernas
välmående på ett positivt sätt och att skolans examensgrad kunde överträffas.
Arbetet med EWS och det kollegiala samarbetet har också bidragit till att EHT
tidigt kunde identifiera elever som var i behov av stöttning i sitt skolarbete.
Bedömningen är att lärarna varit snabba på att tala om när det inte fungerar
kring en elev så att ärendegången kan gå vidare. Även klasskonferenserna har
fångat upp en del av de ärenden som behövts belysas lite extra. Många samtal
har skett med elev och rektor/ mentor/ SYV eller specialpedagog. För att skapa en
god studiero på skolan har samtliga lärare fått grundläggande information om
hur eleverna på bästa sätt kan bemötas. Detta har bland annat lyfts via
klasskonferenserna. Skolans resultat under läsåret 2021 visar på att de tidiga
insatserna bidrog till ett positivt resultat.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Resiliensprojektet har tidigare läsår skapat en större förståelse hos många elever
både för varandra och för sig själv. Bland annat har skolan arbetat med vilka
styrkor eleverna har samt hur vanliga tankefällor ser ut. Detta påverkar både
elevernas syn på sig själv och på andra elever. Inför kommande läsår ska vi arbeta
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med Resiliens 2.0 i samtliga årskurser för att stärka eleverna och bygga upp dem
så att de ökar sin motståndskraft mot de utmaningar de stöter på i livet så att de
lättare kan fokusera på sina studier.

Under läsåret 2021  kommer det nya kartläggningsverktyget att introduceras på
skolan. Skolans specialpedagog kommer att hålla i arbetet tillsammans med
undervisande lärare.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolan har under många år haft ett samarbete med Vård- och omsorgscollege
(VOC) för att säkerställa samarbetet kring bland annat APL och programråd. Detta
samarbete är också en kvalitetssäkring för att trygga skolans behov av utbildade
handledare och garantera en god kvalitet på elevernas APL.

Inom hantverksprogrammet har ett stabilt nätverk byggts upp under många år
där skolans APL-ansvariga utför flertalet besök under tiden eleven har APL.
Praktikplatserna har därför god kännedom om skolans uppdrag och
förväntningar. Tydliga pärmar med dokumentations och diskussions- och
bedömningsunderlag medföljer även elev ut på APL.

Tyvärr har internationaliseringen gällande APL utomlands fått läggas på paus på
grund av den rådande pandemin. Samtliga eleverna på Hantverksprogrammet
gick ut på APL enligt plan. Eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet gick
antingen ut på APL eller erbjöds att göra en ersättningsuppgift på skolan i de fall
eleven av olika anledningar inte hade möjlighet att gå ut på APL på grund av den
rådande situationen i samhället. Dock har förberedande samtal,
uppföljningssamtal och avslutande samtal skett digital under läsåret 2021.
Programrådet för vård och omsorg brukar vanligtvis ha möten i anslutning med
träffar med VOC. Det har varken skett ett fysiskt eller digitalt möte under läsåret
2021.

Eleverna på yrkesprogrammen har 15 veckors inplanerad APL under sin totala
studietid. Elevernas schema är anpassat efter APL för att säkerställa  elevernas
garanterade undervisningstid (GUT). Berörda lärare har, under läsåret 2021, haft
mötestid avsatt för att kunna planera undervisningen. En lärare per yrkesprogram
har även avsatt tid för att kunna  arbeta med och utveckla elevernas APL. De
kurser som ingår i APL är beslutade av rektor efter inrådan av yrkeskunniga lärare.

Under läsåret 2021 finns det ett par lärare på skolan som har använt sig av
eTwinning med goda resultat. Kontakter har knutits inför nästkommande läsårs
internationaliseringsarbete. Personalen på skolan är underrättad om vilka olika
möjligheter som finns att jobba internationellt, både med och utan elever.

Ytterligare samverkan med omvärlden har skett genom We Change med elever
från Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. På grund av
Covid-19 har denna samverkan skett via digitala medier och med god framgång.
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För eleverna i åk 3 anordnades en karriärdag där eleverna fick möjlighet att  ta del
av olika berättelser från näringslivet. Dagen blev lyckad och eleverna inspirerade.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under de förutsättningar som har varit under läsåret 2021 har majoriteten av
eleverna gått ut APL samt haft möjlighet att fullfölja sin APL. Resultatet av en väl
fungerande APL är ett kvitto på att våra processer fungerar trots oförutsedda
händelser, som den rådanden pandemin i samhället.

Att skolans personal, trots situationen med Covid-19, gjorde det möjligt att
samverka med omvärlden (eTwinning, We Change, karriärdag) visar på hur väl
skolans pedagogiska personal behärskar den digitala undervisningen och dess
verktyg. De har samtidigt tyckt att det har varit utmanande att variera sin
undervisning och att göra den intresseväckande. Dock bör tilläggas att
eTwinning, We Change och karriärdagen bidrog till ett välkommet avbrott från
den digitala undervisning, som under detta läsår har blivit ett normalt inslag i
elevernas vardag.

APL utomlands har varit ett saknat inslag under läsåret 2021 men skolan ämnar
fortsätta med detta koncept under nästkommande läsår.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Vår förhoppning är att nästa läsår återgår till det normala och att samtlig personal
kan vara på plats så att vi kan bedriva den undervisning som personalen planerar
och önskar. Att eleverna ska få möjlighet att återigen kunna åka på APL
utomlands, att skolans pedagogiska personal ska få möjlighet att auskultera
lärare i andra Europeiska länder och att de studieförberedande programmen
även får möjlighet att samarbeta internationellt. Nytt för nästa läsår kommer även
vara att elever på Samhällsvetenskapsprogrammet och EKonomiprogrammet ska
få möjlighet att gå ut på APL.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Sammanfattningsvis var läsåret 2021 ett lyckat år både gällande kunskapsresultat
och trivsel. Antalet elever som tog examen uppnåddes till 99%, målet för läsåret
2021 var 97%. Antalet elever som inte klarade kraven för godkänt betyg blev tyvärr
något lägre än förväntat och skolan landade på 95% (målet var 99%). Eleverna har
visat på att de trivs mycket bra på skolan, med undervisningen, med kompisar
och personal.

Vi har sett att arbetet med klassrumledarskapet har gett goda resultat för
elevernas kunskapsinhämtning eftersom strukturen och tydligheten i
undervisningen har ökat och bidragit till en bättre studiero. Inför nästa läsår
fortsätter vi arbeta med ledarskapet i klassrummet för att nå en gemensam
struktur.

Distansundervisningen gick överlag mycket bra. Skolans pedagoger har hjälpt
och stöttat, både varandra och eleverna, för att de ska nå så god resultat som
möjligt. Resultatet av det goda kollegiala samarbetet kan vi se genom att titta på
skolans sammanlagda resultat för läsåret 2021.

Skolans fokusområden inför läsåret 2122 är:

● Bibehålla skolans resultat
● Vidareutveckla klassrumledarskapet
● Fortsätta arbetet med internationaliseringen både bland elever och lärare
● EU-ambassadör
● Arbeta hälsofrämjande med skolans elever
● Tidiga insatser vid behov
● Resiliens 2.0
● Minska antalet icke godkända betyg i årskurs 1
● Kollegialt samarbete med samplanering och sambedömning
● Studieteknik så eleverna får ett effektivt lärande
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