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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Så lägger vi ett speciellt läsår till handlingarna. Året har i vanlig ordning bjudit på
mycket glädje, förundran och utmaningar - precis som ett skolår ska vara!

Under året som gått har vi arbetat med så gott fokus vi kan kring området
måluppfyllelse: Att våra elever ska klara sina kurser och betyg så bra som möjligt
för att så småningom uppnå examen har varit och är fortsatt vår givna
målsättning!

Pandemin och Covid-19 har givetvis satt stor prägel på det gångna året. En stor
del av läsåret ha (från december och framåt) har vi alternerat med när- och
fjärrundervisning. Detta har givetvis påverkat alla mer eller mindre. I denna
kvalitetsrapport har vi dock försökt fokusera på helheten och de resultat vi gjort
över hela året, snarare än att rikta blicken mot pandemifaktorer i första hand.

När jag så inom ramen för skrivandet av denna rapport tittar tillbaka på året som
gick, kan jag känna att vi i stort har lyckats bra vad gäller våra resultat: En
examensgrad på dryga 94 % och högre meritvärden än tidigare år är något vi är
glada över. Och att våra två yrkesprogram når 100 % examensgrad är - tycker vi lite
ödmjukt - fantastiskt bra!

Rapporten kommer ta läsaren genom våra resultat, våra analyser av dessa och så
småningom vägen framåt. Framåt mot nästkommande läsår och goda resultat.

Mikael Fors, 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 Helsingborg Södra Kyrkogatan är DBGY Kronan AB, som är
en del av AcadeMedia. Skolan 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 Södra Kyrkogatan

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Utbildningar (skolans program) och vad som kännetecknar dem (t.ex.
praktiska/teoretiska), elevantal och vad som kännetecknar elevunderlaget (t.ex.
tjejer/killar).
Skolan samlar elever från totalt 12 kommuner med vitt skilda skolbakgrunder och
många olika etniciteter. Störst andel elever kommer från Helsingborg och dess
grannkommuner. Fördelningen mellan flickor/pojkar: 65/35 %.
Här ser

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Socialt entreprenörskap 28 27 23 76

Hotell och turism HTTUR Evenemang och hotell 15 21 19 55

Handel och administration HAHAN Ledare i butik 26 27 24 77

Teknikprogrammet TEDES Design och produktutv. 5 8 10 23

Totalt: 74 83 76 231

PERSONAL
Under läsåret har DBGY Södra Kyrkogatan i Helsingborg haft totalt 25 personer
anställda.Lärare: 20 st, 10 kvinnor och 8 män i åldrarna mellan 25 och 59 år.

Av skolans 20 lärare har 17 lärarlegitimation. De tre obehöriga lärarna är
yrkeslärare i huvudsak. Två av dem är under utbildning och förväntas nå sin
examen inom kort. Lärare har formell behörighet för de kurser de undervisar i. De
övriga har bedömts ha adekvat och lämplig erfarenhet för att bedriva
undervisning. Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Inom
verksamheten följs andel behöriga upp via huvudman och rektor och plan för att
öka behörigheten finns.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator,
specialpedagog, studie- & yrkesvägledare samt även skolpsykolog och skolläkare
som är knutna till skolenheten via huvudmannen.

ORGANISATION
Rektorer, ledningsgrupp och förstelärare
Vid skolan finns rektor och biträdande rektor (båda 100 %). Rektor leder arbetet
vid skolan. Biträdande rektor ansvarade under året bland annat för organisation
av schema samt arbetet med elevhälsoteamet och många av de dagliga
elevärenden som uppstått. Rektor har varannan vecka möte med
arbetslagsledare från respektive arbetslag (se nedan), biträdande rektor och
specialpedagog. Dessa utgör den lokala ledningsgruppen.
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I ledningsgruppen behandlas frågor från respektive arbetslag, samt frågor som
rör skolan som helhet. Varannan vecka hålls möte med förstelärarna för att driva
frågor för skolutveckling framåt. De två förstelärarna har som fokusområden
klassrumsledarskap samt Lärande, återkoppling och bedömning.

Lärare och arbetslag
Skolans lärare är indelade i fyra programvisa arbetslag, där ingående lärare så
långt det schematekniskt är möjligt endast undervisar programmets elever.
Lärarna har hög grad av behörighet för sina kurser, samt i många fall även
fleråriga erfarenheter av det yrke som respektive program syftar mot. De
samarbetar ofta mellan de olika kurserna, med syfte att skapa en hög grad av
sammanhang och relevans i de olika uppdrag och uppgifter eleverna arbetar
med.

Lärarna har även ansvar som mentorer inom ramarna för programmet. En eller
två lärare är mentor för varje klass. Som mentor ansvarar man dels för det
mentorspass varje klass startar veckan med på måndag morgon, men också för
att genomföra utvecklingssamtal en gång per termin och att vara den lärare varje
elev kan gå till först med eventuella frågor.

Arbetslagsledare
Respektive arbetslag leds av en arbetslagsledare, som utgörs av en av lärarna i
laget. Denne ansvarar för att leda det gemensamma arbetet i frågor som rör
programmet samt lyfta program- eller skolspecifika frågor vid de
ledningsgruppsmöten som sker varannan vecka..

Förstelärare
Våra förstelärare har under året varit två till antalet (mot tidigare fyra) och har av
rektor tilldelats ansvar för att leda delar av skolans pedagogiska utvecklingsarbete
i form av att ansvar för det pedagogiska workshops som varannan vecka
genomförs på onsdagsmötet, där all pedagogisk personal deltagit. Innehållet har
varierat men alltid hört till något av områdena: Ledarskap i klassrummet samt
Bedömning och betygssättning.

Elevhälsoteam (EHT)
Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator,
specialpedagog, studie- & yrkesvägledare  samt skolpsykolog och skolläkare som
är knutna till skolenheten. Arbetet följer DBGYs huvudmannagemensamma
elevhälsoplan.

Administration och vaktmästare
Skolans administratör har bemannat expedition är bemannad till 50 % och skolan
har under läsåret haft en vaktmästare i omfattningen ca 10 %.
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Skolans administratör har en central roll i att assistera såväl ledning och personal
med administrativa sysslor, men även för att bistå elever med hjälp att lösa olika
praktiska saker såsom matersättning vid praktik, reseutlägg mm. Administratören
har även arbetat med att samordna marknadsföringsinsatser under året.
Vaktmästaren har under slutet på läsåret engagerats extra, i en total omfattning
och ca 50 % för att ta rollen som särskild resurs för en elev i behov av mycket
struktur och stöd i skolformen, delvis i lokal utanför skolan. Detta för att främja
övriga elevers och personals trygghet och trivsel.

LOKALER
Skolans är belägen i centrala Helsingborg, nära buss- och tågstation. Byggnaden
är ett före detta kontorshus, där vi nu använder fyra våningsplan med en yta på
totalt ca 1550 kvadratmeter, fördelat enligt nedan:

Våning 1: Expedition, konferensrum och uppehållsrum.
Våning 2: Klassrum (1 st), Matsal, rektor, biträdande rektor och specialpedagog.
Våning 3: Klassrum (5 st), personalrum, arbetsrum HA, arbetsrum HT,
uppehållsrum och skolsköterska.
Våning 4: Klassrum (7 st), skolbibliotek/uppehållsrum, arbetsrum TE, arbetsrum
SA, kurator.

Klassrummen är alla utrustade med projektorer och högtalaranläggning.
Uppehållsrummen är relativt små, men utrustade med funktionella möbler där
eleverna trivs att sitta mellan lektionerna. Ett av uppehållsrummen på våning 4
inrymmer även skolbibliotek. Matsalen rymmer ca 80 ätande personer. Skolan
saknar skolgård. Idrott sker i externt hyrda lokaler, främst på Olympiahallen i
Helsingborg.
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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

Diagram 1: Examensgrad HA: 100 %, HT: 100 %, SA: 95 %, TE: 70 %. Totalt: 94 %
Fördelning mellan könen: Flickor 98 %, pojkar 88 %

Skolan uppvisar en markant ökning från föregående läsår vad gäller
examensgrad på drygt 94 %., De två yrkesprogrammen utmärker sig särskilt med
100 % examensgrad. Goda 95 % på SA-programmet och något lägre 70 % på
TE-programmet.

På samtliga program och på skolan har vi höjt resultaten jämfört med föregående
läsår och året innan, med undantag för TE-programmet, där vi uppnådde 100 %
föregående läsår.

Skillnaden mellan könen är relativt stor, då 98 % av flickorna och 88 % av pojkarna
uppnår examen. Flickorna något högre än rikssnitt och pojkarna i paritet med
rikssnitt.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Diagram 2: Genomsnittlig betygspoäng (GBP) HA: 13,1, HT:14,8, SA: 13,1, TE: 12,7. Totalt: 13,5
Fördelning mellan könen: Flickor 14,2, pojkar 12,4

Skolan har även här högre resultat än tidigare läsår, nu 13,5. HA och HT ligger över
rikssnitt, SA och TE ligger under rikssnitt. Skillnaderna mellan könen är att
pojkarna har lägre GBP än flickorna, i paritet med skillnaderna i riket.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Diagram 3: Andel med grundläggande högskolebehörighet (Yrkesprogram)

En tredjedel (33,3 %) av eleverna på yrkesprogrammen uppnår grundläggande
högeskolebehörighet, en tredubbling jämfört med föregående läsår, då 11 %
uppnådde denna behörighet. Andelen något högre på HT än HA.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Skolan har under läsåret inte haft några elever med gymnasieintyg för
introduktionsprogram.
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SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning

Diagram 4: Betygsfördelning

Fördelning av betyg är snarlik med året innan, andelen F ligger kvar på 14 %.
Andel E, D och C ökar något, andelen A minskar något jämfört med föregående
läsår. Fördelningen mellan könen visar att flickor i högre grad når de högre
betygen, vilket även GBP ovan avslöjar. Skillnaderna är dock inte väldigt stora.
Oroande är att år 1 har dubbelt så stor andel F som i år 3, där HA20 har hela 25 %
satta F (51 st), vilket medför stora utmaningar i år 2 och 3 kommande läsår.
Kurser som utmärker sig med stor andel F är historia och samhällskunskap.
Positiv utveckling från föregående läsår är att andelen F sjunker i kurserna Ma1c,
Ma2c, Eng7, och Sve3. Andelen F ökar i kurserna Eng5, Ma2b och Sva2.

Resultat nationella prov

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

Diagram 5: Undervisningsutvärdering samt Nöjdhet med undervisningen

Undervisningsutvärderingen gav oss likvärdiga resultat mellan höst och vår, med
undantaget “läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära” samt “läraren
inspirerar mig att lära mer”. En anledning tros vara den ökade andelen
fjärrundervisning under vårterminen.
Vad gäller nöjdhet med undervisningen så ser vi en rejäl ökningen från
föregående läsår är hela 13 %, till 80 %. Fördelningen klassvis visar möjligtvis att år
1 är mer nöjd med undervisning är år 2 och 3, men skillnaderna på klassernas
bedömning är relativt liten. Undersökningen genomfördes i början på januari,
innan klasserna hunnit ha särskilt stor andel fjärrundervisning och får därmed
anses spegla hur eleverna upplever undervisning i klassrummen.
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Diagram 6: Trygghet och studiero, från LoV-enkät hösten 2020 samt elevenkät januari 2021.

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt (57 %) är markant lägre än andelen som känner sig trygga på skolan (86 %).
Även arbetsro bedöms lågt, 57 %. Arbetsro och hur man tycker andra är följer
samma mönster på klassnivå. Under läsåret har klasserna haft hemklassrum, de
har alltså varit nästan alla lektioner i samma sal eller del av skolan, i ett försök att
minimera risken för smitta av covid-19. Det har medfört att “oroliga” klasser mer
påverkat samma klasser runt om kring sig.

I- och runt klassen HA20 har många konflikter och störande situationer uppstått
främst runt en elev, samt dennes närmaste klasskompisar. Klasserna som svarat
lågt på “... upplever att eleverna på min skola behandlar varandra väl” har till viss
del haft sina hemklassrum i anslutning till den delen av skolan. Vi tror att detta
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påverkat hur man ser på andra elever och andra klasser. Inom klasserna upplever
man sig överlag vara trygg, vilket diagram 6 visar.

Skillnaderna mellan könen: Flickor är något mer nöjda än pojkar. Jämfört med
tidigare läsår ökar arbetsro och tillit till att lärare ingriper.

Närvaron har i år varit 82,5 %, vilket är en ökning från föregående år. Men då det
varit ett år med stor andel fjärrundervisning kan siffrorna inte riktigt rättvist
jämföras med andra läsår.
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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)

Drottning Blankas motto “Det är viktigt för mig att det går bra för dig!” är väl
synligt på skolans arbetsplan och det är tänkt att detta ska genomsyra allt vi gör i
vår verksamhet. Måluppfyllelse är centralt i vår verksamhet och under läsåret har
stort fokus lagts vid att följa upp elevernas “plan för examen”, dvs hur elever som
riskerar att få- eller har flera F ska stöttas i arbetet i att ändå nå gymnasieexamen.

Skolans devis “vi flyttar verkligheten in i klassrummet och klassrummet ut i
verkligheten” tar sig i uttryck att lärarna försöker planera in kursmoment med
koppling till verkliga händelser och faktorer. Under covid-restriktionerna detta
läsår har de för oss vanligt förekommande externa föreläsarna varit ett inslag som
vi fått dra ned på eller helt undvika. Likaså de studiebesök som ofta sker inom
kurser.

Programmen har en planering för genomförande under tre år, med sikte på vad
som kommer efter gymnasietiden. Tanken är att olika “moduler” bygger samman
de tre åren i en röd tråd, där modulerna utgör de byggstenar som ger eleven en
relevant och konkurrenskraftig utbildning. I moduler kan flera kurser bidra med
olika moment eller delar. Planerna kallar vi för 1-2-3-sen och har använts på skolan
sedan 2017.

Undervisningen startar i regel kl 09:00 varje dag. Lärarna är på plats kl 08:00,
vilket ger möjlighet till såväl organiserade som spontana möten, elevstöd och
egen förberedelsetid innan schemat drar igång för dagen. Få lektioner samläses,
då klasstorlekarna är så pass rimliga att klass-rena lektioner är möjligt.
Undantaget är SVE- och SVA-kurserna, där klasser blandas inom årskursen så att
det blir blandade grupper. Dessa kurser ligger parallella i schemat.
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I schemat är lektionerna är 55 minuter långa och på en 100 poängs kurs läggs på
tre lektioner per vecka i schemat. Individuella val sker på måndagar för treorna,
tisdagar för tvåorna. Under APL-veckor är treor i skolan måndagar, tvåor i skolan
måndagar och tisdagar. Övriga dagar på APL. Rektor ansvarar för att schemat är
korrekt och att eleverna får sin garanterade undervisningstid.

Lovskola erbjuds elever som ligger illa till i kurser betygsmässigt, att de riskerar F.
Lärare på lovskolan är främst specialpedagog och delvis biträdande rektor samt i
vissa fall även kurslärare.

Covid-anpassning:
Under covid-19 har undervisningen i olika omfattning bedrivits på fjärrupplägg, i
enlighet med nationella riktlinjer. Vi har planerat dessa fjärrdagar så att:

- Elever har alltid haft minst en dag i veckan i skolan med lektioner i
klassrum. Klasserna har de dagar de varit i skolan fördelats på två klassrum,
där läraren gått emellan.

- Elever genomfört APL enligt plan på praktikplats.
- Variation över veckor så att inte alltid samma dagar “drabbats” av

fjärrupplägg.
- År 3-elever har haft fler dagar i skolan än år 1 och 2.
- Fjärrundervisningen har genomförts via de sedan tidigare bekanta

verktygen Google Classroom och Google Meet.

Mötestider och kollegial samverkan:
Skolans lärare är uppdelade i programvisa arbetslag, med ett arbetsrum per
arbetslag/program. Varje måndag morgon har arbetslagen egna morgonmöten,
där kommande vecka gås igenom. Vid mötet används även rektors “veckomail”,
där aktuella saker och händelser kommuniceras till alla medarbetare.

Onsdag morgon har arbetslagen möte med fokus på uppföljning av elever etc.
Första onsdagen i månaden hålls APT. Onsdag eftermiddag sker jämna veckor
arbetslagsmöte för planering och utveckling. Udda veckor hålls gemensamt
personalmöte, så kallad “pedagogisk workshop”, där främst förstelärarna leder
aktuellt utvecklingsarbete och gemensamma fortbildningsinsatser.
Elevhälsoteamet har möten varje onsdag, skolledningen har arbetsmöten varje
torsdag.

Cirka var sjätte vecka har EWS-analyser på arbetslagsnivå genomförts, där lärare
som undervisar klasserna gemensamt kunnat resonera om anpassningar på
grupp- och individnivå. EWS-analysen har följts av ett så kallat B-möte med
ytterligare fokus på enskilda elever. Parallellt med EWS har elevspecifika
noteringar förts i det med samtliga i personalen “Uppföljningsdokumentet”, för
att på så sätt underlätta att ha koll på vad som är aktuell insats på elevnivå.
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Beskrivning av skolans utvecklingsområden utifrån arbetsplanen

Skolans arbetsplan är tänkt att sätta fokus på det som inför läsåret har bedömts
vara skolans utvecklingsområden samt områden vi bör hålla fast vid och bevara.

Detta har delats in i två huvudområden, där vart och ett har ett antal
underrubriker, som vart och ett mer utgör de delar som bedömts vara sådant
som alla behöver tänka mer på och fokusera på för att lokala kvalitetsmål ska
uppnås:

1. Lärande, återkoppling och bedömning
- Lektionen är helig: Tydlig start, fokus på lärande, förväntningar,

planering etc.
- Delaktighet och inflytande: Involvera eleverna på olika sätt i sin

skolvardag på såväl kurs- som skolnivå.
- Samtal och processer: Vikten av att under kursens och läsårets gång

samtala med eleverna, att de är en del av processen.
- Dokumentation: Vikten av att dokumentera elevens framsteg och

utveckling, samt ge eleven möjlighet att ta del av denna
dokumentation.

- Digitala verktyg för lärande och återkoppling: en förteckning på hur
de olika verktygen används.

2. Skolkultur och närvaro
- Trivsel och studiero: Det gemensamma värdegrundsarbetet för att

skapa en bra lärandemiljö på skolan.
- Klassen och mentorn: Hur man som mentor förväntas agera i sin roll.
- Främjande processer: Vikten av att uppmärksamma varje elev varje

lektion, att ge akt på socialt samspel undre såväl lektionstid som
övrig tid, att ingripa om någon händer etc.

- Förebyggande arbete: Se till risk- och
friskfaktorer på klass- och individnivå, vad
gäller såväl måluppfyllelse, närvaro som
trivsel.

En övergripande del i arbetsplanen är Kollegiala
processer, där

Arbetsplanen har förutom dessa fyra delar även
“påminnelse” om vikten av att hålla kollegiala processer
vid liv i syfte av att gemensamt vara del i det
pedagogiska utvecklingsarbetet. Dessutom finns på arbetsplanen även olika
“lathundar” för mötestider, förkortningar etc.

Högst upp i planen finns de för läsåret satta målen, samt mottot:
“Det är viktigt för mig att det går bra för dig!”
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Diagram 8: Skolans lokala arbetsplan (utsnitt). Planen i sin helhet finns som bilaga 1.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

För att ge lärarna möjlighet att göra bedömning och betygssättning har möten
uppdelade i ämneslag skett vid de på onsdagarna gemensamma mötestiderna.
Där har lärarna getts möjlighet att diskutera bedömningsnivåer och gemensamt
titta på specifika fall där tveksamheter kring bedömning uppstått. Olegitimerade
och nyanställda nyexaminerade lärare har haft hjälp av legitimerade lärare i sin
bedömingspraktik. Om en ej legitimerad lärare där inte är överens om betyget är
det den legitimerade läraren som avgör, så länge den själv är legitimerad i berört
ämne. Rektor ansvarar för att introducera och implementera rutinerna inför varje
läsår.

Flera av lärarna har använt Skolverkets bedömningsportal för stöd i
bedömningen. Alla lärare genomgick föregående läsår Academedias kurs “Betyg
& Bedömning”, som tagits fram i samverkan med Karlstads Universitet.

Sambedömning mellan skolor har inte skett under läsåret då det funnits
covidrestriktoiner som förhindrat detta.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Skolan har under året uppvisat goda kunskapsresultat sett till avgångsklasserna
och i stort sett har vi ett resultat som följer de över året gjorda
examensprognosen, om än något högre än denna. Våra treor har upplevts
motiverade och tacksamma att de fått återgå till undervisning i skolan så pass
mycket jämfört våren 2020. Att skolan prioriterat att just år 3 fått mer
närundervisning har påverkat deras resultat positivt. År 1 och 2 har följaktligen
haft högre grad fjärrundervisning under våren än år 3, vilket kan förklara att
andelen satta F är högre i årskurs 1 och 2 än i årskurs 3. Detta är oroande och kan
komma att göra att andel elever som uppnår gymnasieexamen kommande läsår
blir lägre om inte större insatser genomförs, utifrån redan svåra förutsättningar.

Sammantaget kan man säga att kunskapsresultaten varierar mellan årskurser
och mellan kurser. Vad gäller år 1 är det främst HA-klassen med 25 % F som oroar.
Övriga ettor har en andel F som följer skolans snitt.
Kurser med svaga resultat (betyg) är Historia, Religion och Samhällskunskap,
typiska “pluggämnen”. Även engelska 5 och Svenska som andraspråk ser vi har
relativt stor andel F.

De lägre resultaten bedömer vi delvis beror på att många av eleverna dels har
svaga bakgrundskunskaper och att man i vissa fall uppnått betyget E (eller högre)
utan att - som lärarna bedömer - ligga i närheten av att ha de faktiska kunskaper
som krävs för att nå det betyget. Det i sin tur gör att eleverna uppfattats gett upp
tidigt när de möter svårigheter. I kombination med att det varit problem med
såväl närvaro som arbetsro i aktuella klasser har inte heller bättrat
förutsättningarna för goda resultat. Frågor om arbetsro och anpassningar har
varit stående vid de EWS som genomförts, men insatser som satts in har inte haft
den påverkan som avsetts.

Att treorna uppnått goda examenstal beror till stor del på det långsiktigt arbete
som skett redan med start i år 2 och vidare under år 3, i den så kallade “Plan för
examen”. Det är ett dokument vi gemensamt har för att lista kurser som berörda
elever behöver klara för att lyfta elever som ligger under gränsen för
gymnasieexamen och redan vid höstens start börjas strategier för att klara de
prövningar som krävs att klara kraven för gymnasieexamen.

Skillnad mellan könen:
Överlag har flickorna lyckats bättre än pojkarna vad gäller resultat på kurser och
betyg, i paritet med skillnader mellan könen i riket i stort. Där skillnad syns mest
är på frågorna om trygghet, där flickorna i betydligt lägre grad tycker att andra
elever behandlar varandra på ett bra sätt. Det kan möjligtvis förklaras med att det
är främst klasser med många flickor (HT-klasser) som varit inblandade i konflikter
med en/några elever i sagda HA20-klass.
Vi kan även se skillnader i ingångsvärden, de betyg som eleverna har med sig från
grundskolan. Nedan har elevernas snittbetyg dividerats med 16 (betyg) för att få
ett meritvärde motsvarande det från gymnasiet.
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Ingångsvärden från grundskolan: Efter gymnasiet:
Flickor motsvarande meritvärde 13,2 Flickor: 14,2
Pojkar motsvarande meritvärde 12,7 Pojkar: 12,4

Flickorna har ökat sina meritvärden mer än pojkarna under sin skolgång.
Orsaker kan vara sådant som skillnader mellan pojkar och flickor i faktisk närvaro,
synen på sin skolgång och bemötande. Men också på valda examinationsformer,
där forskning visar att flickor mer gynnas av skriftliga uppgifer än vad pojkar gör. I
och med att vi arbetar mycket med datorer och inlämningar i Google Classroom,
kan detta i vissa fall missgynna pojkar.

Mönster i våra EWS-genomgångar, vi har fem haft EWS-genomförande under
läsåret, och examensprognoser speglar ganska väl resultatet över året. Insatser
som planerats i form av anpassningar på individ- och gruppnivå har haft viss
påverkan till det bättre, men då en stor anledning till att elever misslyckas är låg
närvaro, är det svårt att nå fram med insatserna.

För att bättre och snabbare nå resultat i anpassningar hade vi kunnat ha tydligare
rollfördelning om “vem som gör vad”, samt bättre nyttjat
samordningsmöjligheter i att lägga fördjupningspass och andra anpassningar
och fler åtgärder på grupp- och klassnivå än på individnivå. EWS-arbetet tenderar
till att sätta fokus mer på individuella elever och vad de “inte gjort” snarare än att
handla om anpassningar på gruppnivå.

UNDERVISNINGENS KVALITET
Undervisningens kvalitet varierar i utvärderingarna beroende på lärare och
elevgrupp, överlag är man alltså nöjd med undervisningen (se ovan).
Samspelet mellan lärare och elev är till stor del avgörande och här finns skillnader
i lärarnas skicklighet och förmåga att hantera de olika elevgrupperna.

Lärare som uppnår en god kommunikation och därmed når fram i sin
undervisning har lyckats relativt väl. Samtidigt är det många kurser som är svåra,
särskilt om eleverna saknar relevant bakgrundskunskap från grundskolan, som
gör det svårt för läraren att nå alla elever så att de uppnår betyget E och högre.
När kollegialt samarbete fungerat väl, när man gemensamt “ser” eleven och kan
skapa anpassningar i form av lärmetoder och examinationsformer, så har man
uppnått bättre resultat.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Distansundervisning har för vissa elever fungerat bra, men överlag har kvalitén
sjunkit i undervisningens så viktiga delar som kommunikation och återkoppling,
sådant som enklare kan göras i klassrummet, har inte genomförts med samma
kvalitet och i samma utsträckning som innan.
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Framgångsfaktorer har varit, utifrån vad elever och lärare berättat i utvärderingar
och samtal:

- att vi hållit schemat, så att lektioner på fjärr startat och genomförts på de
tider eleverna är vana, inom samma schemaramar.

- möjligheten att hålla flera klassrum öppna, så att elever kan ställa frågor i
en-till-en-klassrum.

- den redan bekanta Google-miljön har använts, så eleverna har inte behövt
lära nya verktyg.

- att eleverna haft minst en dag varje vecka i skolan, även under fjärrveckor,
så att de haft möjlighet att träffa läraren även fysiskt i klassrummet.

Svårigheter har varit, utifrån vad elever och lärare berättat i utvärderingar och
samtal:

- engagemang över tid från eleverna.
- reell närvaro, att eleven varit inloggad och aktiv hela lektionspasset, varje

lektion hela dagarna.
- examinationsformer har tenderat till att bli än mer baserade på

inlämningar och skriftliga arbeten, snarare än vad läraren ser och “känner” i
klassrummet, redovisningar, etc.

Detta har medfört att många elever kommit efter med skolarbete då de skjutit
upp saker till senare och att man helt förlitat sig på att inlämnat arbete är färdigt
arbete. De nyanser och förmågor som läraren bedömer i sin vanliga
klassrumsundervisning har varit svårare att se för läraren.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN
Året har inneburit fokus på kärnuppdrag: Covid-restriktioner etc har gjort att vi
fokuserat mer på undervisningen och kursnära aktiviteter, snarare än aktiviteter
som ligger utanför klassrummet, oavsett om detta är på distans eller här i skolan.
Ändå har grunderna i arbetsplanen hållits vid liv så gott vi kunnat.
Kollegialt lärande i form av våra pedagogiska workshops har ändå skett, delvis på
distans. Framgångsfaktorer har varit att personalgruppen inte har förändrats så
mycket över tid, med andra ord känner de flesta varandra väl. Att EWS fortsatt har
varit centralt i uppföljning av eleverna har bidragit till stabilitet och trygghet.
Områdena “Lektionen” och “Dokumentation” samt “Klassen och mentorn” är de
områden i arbetsplanen som mest bidragit till de goda resultaten under
pandemiåret, då lärarna fokuserat på genomförande, anpassningar och
dokumentation och att man i rollen som mentor regelbundet haft uppföljning på
elevernas väg mot målen. Här har även elevhälsans arbete med att följa upp
elever på individnivå bidragit till resultaten, inte minst inom ramarna för “Plan för
examen”:
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SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Sett till resultaten för året behöver vi stärka våra processer i att tidigt identifiera
behov av- och vilken typ av anpassningar som kan ske på gruppnivå snarare än
individnivå. Vidare behöver arbetsplanens område “Lektionen är helig”  belysas
ytterligare  så att det blir tydligare start och avslut av lektionen, däremellan
behöver fokus ligga på lärande. Hög närvaro och få sena ankomster är faktorer vi
behöver lägga mer fokus på, så att just lektionen har förutsättning att bli bra, att
arbetsro kan skapas och bibehållas osv. Här är lärarens förmåga till ledarskap i
klassrummet en starkt bidragande faktor och något som vi behöver lägga mer
fokus på.

En central del i kommande läsårs gemensamma utvecklingsarbete blir därför
“Lektionsdesign” och klassrumsledarskap, som parallellt med utbildningen
“Specialpedagogik för lärande” kommer vara huvudspåret vid våra pedagogiska
workshops. De två förstelärarna kommer tillsammans med specialpedagogen
ansvara för detta arbete och rektor kommer ta en större plats i att leda detta.

Att tidigt identifiera enstaka elevers förmågor och behov är fortsatt viktigt. Vi
kommer även kommande läsår att genomföra Kartläggaren, ett verktyg för att
diagnostisera elevernas förmågor i svenska, engelska och matematik (år 1). Vidare
kommer ettorna även kommande läsår att skriva sitt “brev till mentorn” där de
beskriver sig själva och sitt “skoljag”. Detta för att underlätta för mentor och lärare
att lära känna eleverna snabbare.

I klassen med stor oro (HA20) behöver stödpedagog eller annan form av resurs
finnas i beredskap för att trygga miljö och arbetsro.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Rektor har organiserat arbetet med demokrati- och värdegrundsfrågor finns
omnämnda som viktiga faktorer i skolans arbetsplan (bland annat under Trivsel
och studiero) . Mentorspassen (första lektionen varje måndag) är en viktig punkt
på schemat, där frågor som rör klassen och skolan kan lyftas.
Under mentorspasset får mentorerna vid behov stöd och hjälp av elevhälsa för att
samtala med eleverna kring frågor upplevts svåra.
Temaveckan Kärleken är fri i år 2 har haft mycket fokus på frågor om sexualitet,
samtycke och relationer. Ett uppskattat inslag, där Rädda barnen bidrog med
mycket kompetens.
Lärmiljön på skolan är sett till lokalens begränsningar relativt funktionell.
Klassrum är väl utrustade med projektor/högtalare, ventilation och ljus. Det lokala
skyddsombudet gör skyddsrond med elevskyddsombud en gång varje termin,
vilket även det är en del rektors sätt att organisera för elevers ansvar och
inflytande.
Mentorsrollen finns särskilt omnämnd i lokala arbetsplanen, med beskrivning av
uppdraget även tillgängligt på vår gemensamma Google Drive.

Vad gäller elevråd så har varje klass en representant och en ersättare. Ambitionen
har varit att hålla elevråd ca en gång varje månad, men delvis på grund av
covid-19 och restriktioner så har flera möten ställts in på grund av för få deltagare.
Under året har rektor hjälpt intresserade elever att återuppta arbetet i den
“vilande” elevkåren, vilket särskilt under våren märkts på de många aktiviteterna
som arrangeras främst för examensklasserna.
I slutet på läsåret hölls klassvis gruppsamtal med representanter från år 2-klasser,
där 4 elever tillsammans besvarade frågor rörande undervisning, återkoppling,
arbetsro etc. Samtalen leddes av specialpedagog, rektor och biträdande rektor
lyssnade och antecknade. Det var ett bra forum för elever att berätta om sin
upplevelse och ett bra komplement till undervisningsutvärdering och andra
enkäter. Att vi valde ut elever från år 2 och inte år 1 var för att de har så pass bra
koll på läget och även intresse av att kommande läsår ska bli bättre.
Vi kommer att fortsätta med den typen av samtal kommande läsår.
Arbetet med att organisera för elevråd behöver ses över, så att deltagande ökar
och att frågorna och ärenden från klasserna är relevanta för att stärka kvalité i
undervisning, lärmiljö etc.

Sett till undersökningen från Skolinspektionen (år 2) är frågor som rör
jämställdhet och etiska ställningstaganden områden vi behöver belysa bättre, då
relativt stor andel svarat lågt eller “vet ej” på dessa. Likaså är områden arbetsro
och ordningsregler något att sätta mer gemensamt fokus på och öka tydligheten
kring, även enligt den undersökningen.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Våra resultat på de olika enkätundersökningarna är relativt överensstämmande:
Arbetsro, ordningsregler och likabehandling är områden att utveckla. Skillnader
mellan könen finns, och är värda att bevaka. Flickor upplever i högre grad att
andra elever inte är snälla med varandra, vilket kan bero på några specifika
konflikter och incidenter som skett under året.
I klasser med goda studieresultat har även arbetsro och stämning mellan elever
upplevts bättre.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Elevnära arbete med aktiva mentorer och en närvarande elevhälsa och
skolledning är framgångsfaktorer värda att fortsätta utveckla. Rektor bör
organisera för att utveckla arbetet med elevråd som ett led i att öka elevernas
delaktighet. Just delaktighet är även ett område i arbetsplanen som behöver
fortsatt fokus.  Att elever är dels delaktiga i framtagandet av ordningsregler och
hur de efterhålls är också ett område att utveckla.
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ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

EHT-möte har möten en gång per vecka, där aktuella elevärenden diskuteras,
pågående ärenden följs upp och genomförda insatser utvärderas.
Vartannat möte fokuserar mer på främjande och förebyggande frågor. Skolans
elevhälsoteam (EHT) har under läsåret bestått av: Rektor, biträdande rektor,
specialpedagog (100 %), kurator (60 %), SYV (20 %) och skolsköterska (60 % över
året). Anställda via centrala avtal via huvudmannen är skolpsykolog och skolläkare
som ingår i det främjande och förebyggande arbetet samt vid behov det
åtgärdande.

Elevhälsan medverkar vid måndagarnas a-lagsmöten så att kompetenserna delar
upp sig och sitter med a-lagen i ett rullande schema olika måndagar, med syfte
att ta del av- och vara resurs i vissa elevfrågor. En öppen EHT-tid finns fredag
morgon samt möjlighet att lyfta ärenden vid EHT-möten på onsdagar.
Skolläkare och skolpsykolog har anlitats vid ett antal tillfällen under läsåret,
kopplat till specifika elevärenden.

Specialpedagog ansvarar för utredningar och tillsammans med
mentorer/kurslärare uppföljning av särskilt stöd etc. EWS med efterföljande
B-möten har ofta utgjort avstämningspunkter.

Skolans SYV har främst inriktat sitt klassarbete på att informerar år 3-elever om
framtida vägval i studier, samt anordnat besök på (virtuella detta år) mässor etc.

Kurator och skolsyster har under året medverkat vid mentorspass som en del i
främjande arbete för att hjälpa mentorer prata kring vikten av närvaro samt
värdegrundsfrågor med klasserna. Skolsyster har haft riktade samtal om kost,
hälsa och sömn med elever i behov av sådana insatser.
Lärarna för närvaro varje lektionsstart, mentor bevakar sina mentorselevers
närvaro på vecko-basis. Skolpedagog och skolsyster ansvarar sedan för att följa
upp närvaro när den blir oroväckande hög.

Under perioder med fjärrundervisning har främst skolsyster och kurator
medverkat i uppföljning och coachning av elever på individnivå, ofta via
telefonsamtal och separata möten på skolan vid behov.

Närvarouppföljning har också varit en del av det förebyggande arbetet, där har
elevhälsan på olika sätt hjälpt mentorerna och särskilt stöttat med de elever som
uppvisat oroande låg närvaro.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsan har i viss mån stöttat eleverna i dess väg mot målen. Styrkor som EHT
uppvisat är att nå fram till elever i behov av stöd, så att de blivit
uppmärksammade och sedda. Detta har ofta hjälpt eleven i sitt arbete att nå
målen. Effektiviteten kan dock öka främst vad gäller rutinen för anmälan,
utredning och uppföljning av särskilt stöd och olika insatser.

Vi har även vid våra EHT-möten granskat ärenden från samtliga kompetensers
perspektiv samtidigt, vilket nog inte alltid är det mest optimala. Vissa elevers
utmaningar är tydligt kopplade till exempelvis hemförhållanden eller mående
(kurator och/ellers skolsköterskas kompetens), vissa utmaningar till vad som
händer i klassrummet (specialpedagogisk kompetens).
Närvaroarbetet har under pandemiåret till viss del försvårats, då eleverna ju ändå
varit hemma stora delar av skolåret. (Att vara inloggad och ej aktiv är inte lika
tydligt som att inte vara på plats på en fysisk lektion.)

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Inför kommande läsår är det några saker som behöver utvecklas och prioriteras
när det gäller elevhälsans arbete, för att stärka förutsättningarna för alla elever att
nå så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål, samt säkerställa att
alla elever får det stöd de har rätt till:

- Tydliggöra rutiner och arbetsgång för anmälan, utredning och uppföljning
av insatser, så att vi tidigare och tydligare kommer framåt i detta arbete
och så att elevhälsoarbetet går mer hand i hand med lärarnas arbete i
lektionssalarna.

- Kategorisera elevärenden huruvida de primärt har behov av
specialpedagogisk kompetens eller primärt kompetens från andra av
elevhälsans personal, för att på så sätt sätta in rätt sorts insatser tidigare.

- Använda SYV-kompetensen mer proaktivt inför individuella val, strategier
för att kunna välja rätt utbildning efter gymnasiet etc. SYV bör även
involveras mer i att samverka med APL-lärare i fördelning av APL-platser.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolan genomför APL på två av skolans program (yrkesprogrammen HA och HT).
Eleverna genomför under årskurs ett ingen regelrätt APL utan är ute på olika
former av “prova på” för att under årskurs två genomföra tio veckors APL, under
tre dagar per vecka. Under årskurs tre genomförs den resterande delen av de 15
veckors APL som ingår i utbildningen. Perioderna beslutas av rektor efter samråd
med lärarna på yrkesprogrammen och input från branschråd. Hänsyn tas till
övriga aktörer på orten, så att perioder om möjligt inte krockar.
Kursmoment förläggs till APL efter beslut från Rektor, ett beslut som fattats i
samråd mellan rektor, ansvariga lärare samt aktuellt branschråd. Branschråden
ses en gång per termin och bidrar med kunskap om hur läget i branschen är just
nu, vilka kunskaper är viktiga för eleverna att ha med sig ut i arbetslivet.

Yrkeslärarna och APL-ansvarig lärare lägger mycket energi och tid för att skapa,
bibehålla och utveckla ett gott och långsiktigt arbete med APL-platser och
handledare. Ambitionen är att skolan arbetar med ett stort antal återkommande
platser, vilket är på god väg men det är ett ständigt pågående arbete, människor
byter arbete och affärer stänger ned och andra öppnar.

Innan eleverna går ut på APL så görs det en intressekoll på vilken typ av plats de
kan tänka sig samt ser om de har några egna förslag/önskemål, annars matchas
eleverna med hjälp av CV och lärarna.

Under våren var APL utomlands planerat för ett tiotal elever men pga av Covid-19
så fick denna ställas in.

Skolan har alltså genomfört APL i normal omfattning, trots Covid-restriktioner, då
vi haft god dialog med- och förlitat oss på apl-platsernas rutiner för att hantera
pandemin och att förebygga smittspridning etc. Rektor har tagit fram en text
som lärarna kunnat skicka till de relativt få oroliga vårdnadshavare eller elever, när
det gällt Covid-19 och APL.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Över lag har APL-genomförandet fungerat väl. Elever som genomfört sin APL
enligt plan har uppvisat god kunskapsutveckling inom de kursmoment som
kopplats till APL och i flera fall har eleven erbjudits extrajobb i anslutning till
APL-platsen. Dessa eleverna uppvisar en större mognad och ansvarstagande för
sitt skolarbete när de är åter på skolan efter sin APL-period och ser ofta fram emot
nästa period. Detta säger oss att våra rutiner i huvudsak fungerar väl.
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I de fall APL fungerat sämre så beror det på i huvudsak två faktorer: Låg- eller
ingen närvaro från eleven, alternativt sämre kommunikation mellan skola och
handledare, så att eleven inte fått den stimulans och återkoppling som erfordras.
Vad gäller närvaron: Det saknas ett effektivt och användbart verktyg för att tidigt
fånga upp elevers frånvaro under APL. Skolan upplever att handledarna inte kan
lägga tid på att “jaga” och söka elev som inte dyker upp. När det sedan uppdagats
är det ofta för sent att reparera och eleven kan då tappa sin APL-plats, vilket
ställer till merarbete för APL-lärare och ofta sämre kvalitet för eleven som följd.
I de fall det varit svårt att skapa effektiva överlämningar och möten med
handledare, har skolan sökt mötestider men det har inte alltid funnits tid att sitta
med handledare, alternativt att handledare inte nära följt elevens
APL-genomförande.

Under året har skolan på grund av rådande covid-restriktioner inte genomfört de
många studiebesök man i normala fall genomför, vilket har minskat kontaktytan
med omvärlden. Detta gäller även besök vid universitet och högskolor.
Som ersättning har vi strävat efter att hitta digitala resurser för att kompensera
detta, som ett led i att integrera detta i undervisningen.

Vad gäller internationalisering och APL utomlands hoppas vi på att detta går att
genomföra som planerat våren 2022.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

När det gäller vår APL-organisation upplever vi att den i stort fungerar väl.
Områden som kan utvecklas är

- Tidigare uppmärksamhet på ogiltig frånvaro från APL-platsen, i samråd
med handledare och elev.

- Använda verktyg från Resiliens 2.0 för att hjälpa eleverna med verktyg för
att hantera upplevda utmaningar med APL-situationer, för att förebygga
frånvaro.

- Tydligare och effektivare matchning mellan elev och APL-plats, gärna med
SYV som en delkomponent i detta och informationen om hur väl
genomförd APL kan kopplas till rekommendationsbrev, CV etc.

- Koppla APL-genomförandet i årskurs 3 till gymnasiearbetet även på
HA-programmet, likt som HT-programmet (framgångsrikt) gör.

För att stärka förutsättningarna för alla elever att nå så långt som möjligt i
enlighet med utbildningens mål, samt säkerställa att alla elever får det stöd de
har rätt till, bör vi fortsätta på inslagen väg vad gäller APL-genomförandet.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Skolan har uppvisat goda resultat under året. Examensgrad har ökat och eleverna
överlag nöjdare än innan. Därmed inte sagt att vi inte behöver fortsätta
utvecklingsarbetet.

Vi bör fortsätta utveckla vår arbetsplan så att den fokuserar på undervisning och
skolkultur. Skolkultur bör bytas ut mot “lärandekultur” för att mer sätta fokus på
just lärandet. Eleverna bör göras mer medvetna om att arbetsplanen finns.

Hög närvaro och liten andel sena ankomster är framgångsfaktorer att
uppmuntra. Likaså är arbetsro och att skolan genomsyras av ett lugn och respekt
för andra områden som verkligen behöver prioriteras.

Detta kan uppnås genom att organisera verksamheten så att vi kan lägga ökat
fokus på att

- Fortsätta utveckla och använda “Plan för examen” som ett gemensamt
verktyg i strävan mot hög examensgrad.

- Utveckla lärarnas förmåga att utöva ett gott ledarskap i klassrummet, för
att genomföra lektioner väl samt med ökad kompetens inom det
specialpedagogiska området. I huvudsak genom fortbildningsinsatser
inom Lektionsdesign och Specialpedagogik för lärande.

- I högre grad involvera elever i framtagandet av ordningsregler, för en ökad
kännedom och känsla av delaktighet.

- Fler elever på yrkesprogrammen bör uppmuntras att läsa in
grundläggande behörighet till vidare studier för att höja
studiemotivationen.

- Vi behöver i lärarkollegiet synliggöra skillnader mellan könen vad gäller
förutsättningar och orsaker till skolframgång, såsom arbets- och
examinationsformer.

- Tydligare synliggöra SYV-frågor i arbetsplan och kalendarium, kopplat till
motiverande samtal och framtidsvisioner för eleverna. Dessutom använda
SYV mer i arbetet med APL, såväl innan som under.

Elevhälsans arbete bör bättre stötta rutinerna i att tillsammans med lärarna tidigt
upptäcka elever i behov av mer stöd. Rutinen för anmälan, utredning och
uppföljning av särskilt stöd och olika insatser bör därmed förbättras och
effektiviseras.

I kommande läsårs arbetsplan dokumenteras hur vi avser genomföra detta
arbete mer detaljerat, dvs separat från denna kvalitetsrapport.

***
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