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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

På Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping har vi under det gångna året
arbetat hårt med att skapa motivation, engagemang kreativitet mod och
nyfikenhet både hos personal och elever.  Vi har arbetat nära runt våra elever som
gjort att all personal har varit synliga och som gjort att vi har haft en lugn
atmosfär på skolan och där elever och personal  har känt sig trygga.

Trots pandemins alla utmaningar har vi lyckats med våra förutsättningar att ta
våra elever mot sina personliga mål. En markant höjning på alla parametrar i
elevernas och personalen utvärderingar än tidigare både när det gäller trygghet,
undervisning, studiero och nöjdhet visar att DBGY-Jönköping är en skola som
vänt trenden.

Under läsåret har vi arbetat mycket med klassrumsledarskap i form av CBM
(classroom behavior management) Vi har valt att införa en tydligare
lektionsstruktur på våra lektioner, där syftet med varje lektion tydliggörs för
eleverna. Fokus på det positiva som sker i klassrumsmiljön, skapa bättre studiero
och öka delaktighet och engagemang. Detta tillvägagångssätt följer varumärkets
vision, att utvecklas på det personliga planet, för att bli delaktig i det lokala och i
år tre kunna visa och vara en del av det globala. Det är viktigt för oss att det går
bra för eleverna. Vi har också arbetat väldigt strukturerat med extra anpassningar
för våra elever vilket har gjort att vi har mycket bra kolla på våra elever och var de
behöver stöd. Genom täta samarbeten mellan personal har vi fått en gemensam
syn på pedagogiskt arbete och en allt större delaktighet i varandras processer.

I augusti startade vi med ett helt nytt Elevhälsoteam vilket innebar att vi fick till
en börja med att fokusera mycket på processen och backlogg men med
effektivitet och samarbetsvilja lyckades vi tillsammans komma igång och kunna
fokusera på det främjande arbetet.

I januari hade vi skolinspektion som vi klarade på alla punkter med beröm
godkänt vilket är ett fantastiskt betyg med tanke på att man skulle säga att vi är
en omstartad skola och ger oss den trygghet att det arbete vi gjort är helt rätt.

För mig som rektor är det oerhört viktigt att personal och elever ska känna en
delaktighet till sin arbetsplats och skola. Elever och personal ska känna att skolan
är en plats som vi tar  gemensamt ta ansvar för. Därför är exempelvis vårt elevråd
mycket viktigt och samverkansgrupper. Man ska känna att skolan satsar på sin
personal och elever genom bra och ändamålsenliga lokaler, bra utrustning och ge
lite över det extra. Vår gemensamma frukost är ett bra exempel på detta.

Som rektor hoppas jag nu att vi kan lägga bakom oss allt vad pandemi, när- fjärr-
och distansundervisning heter och börja läsåret som vanligt! Vi kommer att



fortsätta att arbeta med klassrumsledarskap, synliggöra våra processer
gemensamt, hitta nya samverkansformer för kurser och lärare genom
ämnesöverskridande arbete. Fortsätta att utveckla våra elevdemokratiska råd allt
för att öka den demokratiska procesessen hos våra elever och ffa delaktighet.
Men det som vi mest ser framemot är att börja arbeta med Resiliense 2.0!

Med detta vill jag ta tillfället att tack all personal, alla elever och vårdnadshavare
som har gjort det möjligt för läsåret 2020-2021 att bli ett fantastiskt läsår trots
pandemi och ser framåt mot nästa läsår 2021-2022 som kommer bli ännu bättre!

Catarina Higgins

Rektor

DBGY-Jönköping



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

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

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

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE
Vår kvalitetsmodell
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att
vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå
uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition



I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

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

● 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 Jönköping är BOLAG  Juvelen AB, som är en del av
AcadeMedia. Skolan är en av 27 skolor inom DBGY och 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.



OM DBGY JÖNKÖPING

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Skolan erbjuder programmen Hantverksprogrammet med inriktningen Hår- &
Makeupstylist, Samhällsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap med
profilen Kriminologi, samt Vård- & Omsorgsprogrammet med profilen
Räddningsmedicin & Akutsjukvård.

DBGY Jönköping  upptagningsområde är inom Jönköping och närliggande
kommuner såsom Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö,
Tranås, Vaggeryd, Värnamo. Totalt var 142 elever inskrivna under läsåret varav en
majoritet var flickor. Eleverna kommer från olika delar av Jönköping län.

Nationellt program
Studie-
vägskod

DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 8 22 20 50

Hantverksprogrammet HVSTY
Hår och
makeupstylist

19 17 31 67

Vård och omsorgsprogrammet VOVAR
Räddnings-
medicin

13 12 25

Totalt på hela skolan 142

PERSONAL
DBGY Jönköping  har under läsåret 20/21 haft 14 lärare anställda, 7 män och 7
kvinnor. Åldersspannet var 25-63 år. De flesta lärare har under året utöver
undervisning också verkat som mentorer.

Av skolans 14 lärare har 12 lärarlegitimation. Av de obehöriga lärarna är 2
yrkeslärare varav 1 är klar med sin yrkeslärarutbildning i augusti 2021.

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

ORGANISATION

DBGY Jönköping  leds av rektor och två förstelärare, ledningsgruppen träffas en
timme i veckan. Därutöver har skolan gemensamma APT, lärarmöten och
elevhälsomöten fördelade under veckan med fast agenda. Utöver undervisande
personal finns adminastratör  lunchbespisning, vaktmästeri, städ.  Personalen har
ingått i lärteam och både haft gemensam planerings- och utvecklingstid på
onsdagar, där man bland annat arbetat med skolans fokusområden.  Skolan har
också ett lokalombud och skyddsombud.



Skolan har dessutom följande elevgrupper:

● Elevråd
● Likabehandling
● Elevskyddsombud
● Matråd
● Studentkommitté

LOKALER

Skolans adress är Batterigatan 19 och skolan är placerad i hjärtat av ASECS-
området med bra kommunikation att ta sig till skolan. Vi jobbar hela tiden aktivt
med att allt ska vara helt, rent, snyggt och ändamålsenligt. Våra elever och
besökare framhåller ofta att vi har fina lokaler. Våra lokaler är utrustade och i våra
yrkessalar använder vi samma teknik som används inom branschen för de olika
utbildningar vi erbjuder. I verksamheten har vi haft tillgång till grupprum och
därmed individuellt arbete och extra stödinsatser.

Skolbyggnaden har två våningsplan. På våning 1 finns de flesta lektionssalarna
och arbetsrummen placerade. En del av våning 2 hyrs ut till Affärshögskolan.
Idrottslektionerna är förlagda på Kungsporten. Skolans bibliotek ligger på våning
2 i anslutning till personalrummet. Lunchen serveras i skolans matsal och
leverantören är Skolfood.



RESULTATREDOVISNING
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

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

AVGÅNGSELEVER

Andel med examen nationella program

Avgångselever med examen ligger på 92% totalt. HVSTY 91%, SABET 94%, VOVAR
90%. Skolan har genomfört flertalet insatser för att främja en ökad andel elever
med gymnasieexamen såsom läxhjälp, lovskola,  information om
gymnasieexamen, anpassningar och särskilt stöd. Vi har under den tid som skolan
bedrivit distansundervisning riktat ett stort fokus mot elever i Åk 3 och i hög
utsträckning prioriterat dem att få närundervisning. EHT har under denna tid haft
sina arbetsrum i matsalen för att kunna hjälpa alla elever i behov av stöd.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)



Genomsnittlig betygspoäng är 13,8 (rikssnittet ligger på 14,4),flickor ligger på 13,9
(rikssnittet 15,1) och pojkar på 13.8 (rikssnittet är 13,8)

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Den totala summan av högskolebehöriga inom våra yrkesprogram är 37,5 %, varav
50% från Hantverksprogrammet och 10% från Vård och omsorgsprogrammet.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram
30% som gått ett introduktionsprogram har under året uppnått behörighet till ett
nationellt program.

SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning

Betygsfördelning totalt antal F = 11%, E = 27%, D = 12%, C = 20%, B = 13%, A = 18%

Andelen F minskar  från 12 % till 11 % från föregående läsår. Andelen F är
förhållandevis jämnt fördelade över både program och kön. Samtidigt som vi har
en högre andel når betyget A. Vård och omsorgsprogrammet är det program
med flest andel satta F.

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.



Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)

Detta läsår är 78% av eleverna väldigt nöjda med sin undervisning, en markant
ökning mot förra läsåret motsvarande 51%. De elever som inte är nöjda med sin
undervisning har minskat. I år är 5% inte nöjda motsvarande förra årets 10%.
Genom höga förväntningar på våra elever, noggrann uppföljning på individnivå
och vårt gedigna arbete med extra anpassningar är eleverna mer nöjda, trivs på
skolan och kan rekommendera skolan till andra är här tydliga framgångsfaktorer.

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt. Andel elever som upplever sig trygga i skolan.

Gällande trygghet på skolan upplever hela 88% att de är väldigt trygga, jämfört
med förra årets 79%.

När det kommer till huruvida eleverna behandlar varandra på ett bra sätt,
upplever 67% att detta görs i stor utsträckning, jämfört med förra årets 41%. Här
har det varit viktigt att personalen har funnits tillgängliga såsom att EHT har
arbetat i matsalen för att kunna tidigt stävja konflikter etc.

 



UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH
PROCESSER
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans
nyckelprocesser:

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

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET)

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

Rektor ansvarar för att lägga schema och att alla elever får sin garanterade
undervisningstid. Schemat var klart redan i maj förra året och gick ut på
remissrunda till personalen. Därefter publicerades schemat under juli månad.
Självklart har vi gjort förändringar under tiden dels beroende på att personal har
gått på föräldraledighet eller beroende på elevernas önskningar.

Skolan har utifrån nationella riktlinjer haft delvis fjärrundervisning som
organiserades genom att använda Google Meet i kombination med Google
Classroom.  Eleverna har följt sitt ordinarie schema. Under höstterminen
prioriterades elever i Åk 1 som hade närundervisning på heltid de tio första
veckorna. Syftet var att personalen då skulle kunna skapa relation till eleverna
samt att träna dem inför en eventuell övergång till distansundervisning. Elever i
Åk 2 & 3 hade under höstterminen närundervisning utifrån behov där praktiska
ämnen och examinationstillfällen prioriterades, andelen distansundervisning var
då ca 20 %. I december 2020 övergick skolan utifrån ett nationellt beslut till



fjärrundervisning på heltid.  Ca 20 elever har under hela läsåret  haft all sin
undervisning på skolan då de inte har klarat av att jobba hemma.

När skolan åter fick möjlighet att öppna har vi har närundervisning 40 % och
sedan ökat till 50% närundervisning. Vi har prioriterat praktiska moment men
även svenska, engelska och matematematik har varit prioriterat.

Eleverna på yrkesprogrammen har under sitt arbetsplatsförlagda lärande ingen
undervisning på skolan. Övriga ämnen kompenseras genom att mer tid läggs ut
under övriga veckor. Rektor fattar i samråd med ansvariga lärare för APL beslut
om i vilka kurser samt när APL ska förläggas. Eleverna på HV har haft APL 1 dag i
veckan fram till december 2020 då vi gick över till fjärr. 70% har dock kunnat
fullfölja sin APL hela året men 30% har haft APL på skolan under kundlikande
former. Eleverna i årskurs 3 på VO fick en kortare APL på höstterminen pga.
pandemin  och fick komma tillbaka till skolan där de fick öva skolan. Detta
kompenserades i slutet av terminen där alla elever i årskurs 3 fick sin sjukhus
APL. Eleverna i årskurs 1 på VO fick 4 veckors APL i hemtjänst i stället för 6 veckor
men denna tid kan kompenseras i årskurs 2 och 3.

Vi har organiserat vårt pedagogiska arbete måndag och onsdagskonferenser
med lärteam, förstelärarträff, elevhälsan, projektgrupper och rektorsinfo. Detta
har varit enligt rullande schema. Vi har också haft morgonmöte varje dag för att
stämma av dagen samt kort information.

Vi har haft 3  lärteam (HV,SA,VO) som träffas var cirka tredje vecka, dels för att
diskutera måluppfyllelse på programmet, utvärdera extra anpassningar samt
analysera EWS.  En viktigt mål med lärteamen har varit man som lärare ska
kunna utvärdera och omforma  sin undervisning.  Förstelärarna har tagit upp
dagsaktuella händelser, senaste forskning samt arbetat med klassrumsledarskap
(CBM).

Skolan har valt att påbörja arbetet med CBM (classroom behavior management)
Vi har valt att införa en tydligare lektionsstruktur på våra lektioner, där syftet med
varje lektion tydliggörs för eleverna. Fokus på det positiva som sker i
klassrumsmiljön, skapa bättre studiero och öka delaktighet och engagemang.
Detta tillvägagångssätt följer varumärkets vision, att utvecklas på det personliga
planet, för att bli delaktig i det lokala och i år tre kunna visa och vara en del av det
globala. Det är viktigt för oss att det går bra för eleverna.

Utvecklingen har under detta läsår fortsatt med att skapa en struktur i
organisationen. Skolan har gjort en omstart inför detta läsår på samtliga
områden. På det kollegiala planet så har CBM implementerats och påbörjats.
Förstelärarna driver denna process gällande samsyn och rutiner i undervisningen.
När det kommer till mötestider, innehåll och ansvar, har vi haft morgonmöten via
länk varje morgon. Syftet med detta var att stämma av dagen och om det är



något som behöver tas upp, då vi inte hade samma förutsättningar att ses pga.
pandemin. Gällande ansvar har detta fördelats inom ledningsgruppen.

Utvecklingsområden för detta läsår var att gemensamt använda sig av liknande
utformade uppgifter, med samma tydliga struktur och tydlighet om vad som
krävs för de olika betygsstegen. Detta skulle genomföras genom att arbeta
kollegialt, med ämnesöverskridande arbete, för att kunna sambedöma och få en
rättssäker bedömning. Vi ville även öka elevernas inflytande och delaktighet samt
att jobba mycket mer med extra anpassningar och få eleverna att bli delaktiga i
dessa.

Vi ville skapa en bättre undervisning samt förbereda eleverna för framtida studier
och arbete. Både på det personliga planet som det lokala och globala.

Utvecklingsområdena kunde genomföras tack vare tydlighet och struktur på
lektionerna. Ett dokument skapades för extra anpassningar som liknar EWS. Där
skrev vi ner alla extra anpassningar som gjordes, det som fungerade bra och det
som fungerade mindre bra. Eleverna fick ta del av detta både på lektionerna men
också på mentorstiden, där extra anpassningar diskuterades överlag.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Under läsåret för alla lärare noggrann dokumentation över de kunskaper som
eleverna har visat och detta ligger sedan till grund för betygsättning. Eleverna
följer sin kunskapsutveckling genom matriserna i Schoolsoft vilket betyder att
redan innan betygen sätts är eleven medveten om hur de ligger till.

Under läsåret har lärarna regelbundna samtal med sina elever i vad de behöver
förbättra för att nå ett högre resultat. Vid utvecklingssamtal som sker 2 gånger /
läsår ger man elev och vårdnadshavare ( 0m eleven är under 18 år) en
nulägesanalys och gör en tre punkts plan vad eleven behöver utveckla.

Skolan har rutiner för hur varje lärare ska genomföra sin dokumentation så att en
rätt säker betygsättning sker. Om en lärare slutat exempelvis mitt i en termin så
gör vederbörande en överlämning till den nya lärare alternativt rektor.

I lärteamen sker ett flertal samtal kring betyg och bedömning vars syfte är att
skapa samsyn kring betyg och bedömning. Det är när man gör som man lär sig
och därför har våra förstelärare tagit fram case som man arbetat med inom
lärteamen allt för att skapa en djupare förståelse inom betyg och bedömning. Då
det inte varit några nationella prov  har flera lärare  användt  Skolverkets
bedömningsportal för stöd i bedömning. Vi har också arbetat
ämnesöverskridande i flera kurser. Detta har resulterat i en naturlig
sambedömning som gynnat alla. Det har skett en sambedömning inom skolan i



vissa kurser t.ex. svenska och samhällskunskap, samt kurser i
programfördjupningar på våra yrkesprogram.

Alla lärare har gått fortbildning Betyg & Bedömning som tagit fram som tagits
fram i samverkan med Karlstads Universitet och AcadeMedia.

KUNSKAPSRESULTATEN

Vår samlade bild av kunskapsresultaten detta läsår är att det har skett en
förbättring i flera punkter.  Resultatet har inte varit så högt på flera år, samt att
kunskapsresultaten och examensgraden blev högre än examensprognosen.

Tänkbara förklaringar till kunskapsresultaten är att vi har en ökad studiero, väldigt
mycket arbete med extra anpassningar, mycket värderingsövningar, samsyn
kring lektionsupplägg och bedömning samt en positiv anda som genomsyras i
hela skolan.

I år har 100 % av våra pojkar fått ut en gymnasieexamen till skillnad från förra årets
83%. Gällande flickorna är det 90% i år och 93% förra året. Anledningen till detta är
att vi inte har haft lika många pojkar på skolan som vi har haft tidigare år och att
många flickor har upplevt att de inte har kunnat prestera eller vara motiverade på
samma sätt under pandemin och fjärrundervisningen.

Det man kan dra som slutsats till att vi fått en mycket högre examensgrad än
prognostiserat är att skolan har genomfört flertalet insatser för att främja en ökad
andel elever med gymnasieexamen såsom läxhjälp, lovskola, ta-igen-dagar,
information om gymnasieexamen, anpassningar och särskilt stöd. Vi har under
den tid som skolan bedrivit distansundervisning riktat ett stort fokus mot elever i
Åk 3 och i hög utsträckning prioriterat dem att få närundervisning. EHT har under
denna tid haft sina arbetsrum i matsalen för att kunna hjälpa alla elever i behov av
stöd. Vi hade också möjligheten att efter jul anställa en extra resurs på 40% som
aktivt har hjälpt våra treor att gå i mål med godkänd gymnasieexamen. Vi har
också haft många elevsamtal för att stötta elever och vårdnadshavare. Alla
funktioner såsom SYV, kurator, skolsköterska har också varit behjälpliga i detta
arbete och jobbat gemensamt med lärare för att få eleverna i mål.

Då vi tidigt märkte att våra elever i årskurs 1 hade svårigheter i matematik
1a1genom vår EWS gick vår specialpedagog in och hjälpte till vilket gav resultat. I
matematik 2b satte vi in extra lektion och efter påsk gjorde vi mindre grupper för
att eleverna skulle klara kursen.

Det har inte skett några markanta förändringar gällande resultatet i EWS
gentemot examensprognosen. De förändringar som har skett, har varit i en
positiv utmärkning och har resulterat i en högre examensgrad. Det som kan
utvecklas av uppföljningen är att vi gör alla fem EWS kommande läsår. Detta läsår



har vi gjort fyra av fem. Vi behöver bli ännu mer säkra på när respektive
färgmarkering ska användas. Då EWS-verktyget var nytt för många inom
personalen ser vi en stor progression redan detta läsår.

UNDERVISNINGENS KVALITET

Våra analyser och utvärderingar av observationer och enkäter har till största del
överensstämt med resultatet som vi fått från t.ex. UU, pedagogiska samtal och
när vi utvärderat oss själva och varandra. . Eleverna upplever att de i mycket större
utsträckning är nöjda med skolan i sin helhet, undervisningen samt känner sig
trygga i  skolmiljön.

När det gäller Skolinspektionens skolenkät, skiljer resultatet sig från de andra
enkäterna som har utförts. Det var åk 2 som består av två klasser som svarade på
enkäten. Dessa två klasser har haft grupperingar inom klasserna och det har varit
en hel del värdegrundsarbete i båda klasserna både under lektionstid och
framförallt på mentorstiden. De har bytt mentorer pga. föräldraledighet etc. och
har inte riktigt känt den tryggheten eller studiero som de har velat ha pga. att det
inte har varit så strukturerat som de hade önskat. Vi har därför arbetat extra
mycket med dessa två klasser under vårterminen på mentorstiderna och vi har
även haft värderingsövningar och samlat klasserna efter skoltid för att försöka
skapa goda relationer, samarbete och trygghet.

Lärarna har en god samsyn gällande strukturen kring undervisningen samt vilka
mål som sätts upp. Vi har suttit och diskuterat våra framgångar och svårigheter
gällande undervisning och kommit fram till en gemensam grund att utgå ifrån
för att eleverna ska få en kontinuitet.

När det kommer till hur väl lärarna möter elevernas behov av ledning har det
under omständigheterna fungerat bra. Skolan har tagit väl hand om och haft
insyn kring vilka elever som behövt handledning och extra hjälp under
fjärrundervisningen. Vad beträffar stimulans och varierande undervisning är det
ett område som vi behöver utveckla och arbeta vidare med.

Vi har arbetat väldigt aktivt med extra anpassningar under läsåret. Det har
utformats ett dokument som liknar EWS:en, som har varit ett levande dokument.
Där har framgångar, svårigheter samt åtgärder av olika slag dokumenterats. De
extra anpassningarna har även presenterats för eleverna och de har fått vara med
och själva fått samtala kring vilka anpassningar som de uppfattar fungerar eller
inte fungerar för dem.

Enligt Skolverket visar forskning att undervisningen måste anpassas till elevernas
kunskapsnivå och att det är centralt att lärare tror på sina elever. Utgångspunkten
i all undervisning måste vara att engagera eleverna i arbete och uppgifter samt
ge dem relevanta instruktioner.



Det som fungerar bra i klassrummet är att vi har pedagoger som brinner för det
de gör och engagerar sig i att få eleverna att lyckas nå sina mål. Det som fungerar
mindre bra är att klassrumsledarskapet skiljer sig från lärare till lärare och att man
inte alltid följer de riktlinjer som man gemensamt har bestämt gällande t.ex.
struktur, CBM osv.

Vi behöver utveckla en mer varierad undervisning, finna mer varierande sätt att
mäta elevernas kunskaper på, vi behöver komma ifrån allt för många stora
skrivuppgifter.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Det har visats prov på kreativitet under distans/fjärrundervisningen och har
fungerat förhållandevis bra. Fjärrundervisningen har visat på positiva
förbättringar och effektiviseringar inom vissa områden. Bl.a. vad beträffar vissa
möten, avstämningar och utvecklingssamtal, där det med fördel kan ske via länk
till viss del även i framtiden när undervisningen blir förlagd på skolan på heltid
igen. Det som fungerat mindre bra, har varit vissa elever har haft det svårt med
strukturen när de arbetat hemifrån och då också haft svårt med motivationen.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Vi har bland annat jobbat med att få en ökad samverkan mellan lärare

avseende på samplanering och sambedömning men även tematiska och,
program, årskurs och ämnesöverskridande samarbeten. Vi har även arbetat med
klassrumsledarskap, att främja studiero på skolan samt jobbat med extra
anpassningar i mycket större utsträckning. Vi har även arbetat en hel del med att
minska grupper som uppstår i de olika klasserna och att få eleverna att interagera
mer med varandra.

Det kollegiala lärandet har inte fått det utrymme i den utsträckningen som hade
planerats.  Detta pga. att vi under HT20 återigen fick återgå till fjärrundervisning.
Några veckor under HT20 på 100%  och under VT21 till största delen 60-80%
fjärrundervisning, samt att vi har haft skolinspektion. Detta kommer vi fortsätta
att arbeta med att utveckla.

Vi kan se att arbetet med våra fokusområden har gett ett gott resultat när det
gäller UU samt elevernas syn på undervisningen i sin helhet. Det är mindre
grupperingar i klasserna tack vare mentorernas arbete med värderingsövningar,
även om detta är något som vi måste fortsätta att arbeta med nästa läsår också.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Det vi behöver hålla fast vid är arbetet med de extra anpassningarna.



Det ska inte vara ett dokument som vi enbart har använt oss av detta läsår, utan
det ska finnas som ett levande dokument även nästa läsår. Vi behöver fortsätta
arbetet med värdegrundsövningar i samtliga klasser och att vi låter eleverna var
med i utformningen av redovisningsformer. EHT ska fortsätta sitt påbörjade
gedigna arbete, där den snabba hanteringen av elever i behov av stöd har fångats
upp i tidigt skede, med nära samarbete mellan elev, mentor och undervisande
lärare. Det bör även fortsättningsvis ske en systematisk uppföljning av insatser.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans likabehandlingsgrupp består av en förstelärare, kurator samt en elev från
varje klass .

I början av läsåret besöker likabehandlingsgruppen alla klasser  för att diskutera
värdegrund och vikten av att ha en god arbetsmiljö för våra elever.  Syftet är att
alla elever ska känna till vår värdegrund och hur vi arbetar i vår
likabehandlingsgrupp samt vår likabehandlingsplan.

Under september gör likabehandlingsgruppen en trygghetsvandring och tittar
på skolans miljöer för att markera ut områden som inte är säkra ur er ett
mobbings och kränkningssituation. Likabehandlingsgruppen jobbar aktivt för att
säkra upp dessa ställen på skolan.

Under oktober gör alla elever på skolan en LOV-enkät. Resultatet analyseras av
både elever och personal och ligger sedan till grund för uppdaterade plan mot
diskriminering och kränkande behandling. När den nya planen är klar i januari
presenteras den för alla våra elever. Vårdnadshavare får tillgång till planen mot
diskriminering och kränkande behandling via Schoolsoft och i samband med det
föräldramöte som sker vid terminsstart i årskurs 1. Vi uppdaterar hela tiden vårt
arbete med likabehandling i vårt Blanka-Nytt (vårt monaltliga nyhetsbrev).

Vi har under läsåret arbetat mycket aktivt för att personalen vara synliga i våra
lokaler vilket har gjort att eleverna har upplevt att det alltid har funnit vuxna att
vända sig till.

Vi hade också som mål i vår arbetsplan att stärka kulturen på skolan med aktivet-
och gemensamhetsdagar på skolan dessa har tyvärr pga. pandemin inte
genomförts förutom vår beachvolley turnering i juni. Denna dag var verkligen en
succé för skolan då engagemanget och närvaron var mycket hög och man
förstod att eleverna verkligen hade längtat efter gemensamma aktiviteter.



Samtliga mentorer genomför värdegrundsövningar på mentorstiden.
Värdegrundsövningar tränar eleverna på att samarbeta och att umgås med elever
som de normalt inte umgås med. I vissa klasser har vi genomfört punktinsatser
för att stärka sammanhållningen och värdegrunden med gott resultat.

Resultaten från LOV-enkäten påvisar att arbetat med att synliggöra
likabehandlingsgruppen har gett resultat. Generellt har DBGY-Jönköping ökat på
alla punkter i LOV-enkäten vilket mycket bra då.

85%, upplever att de har fått information om arbetet med likabehandling och
värdegrund. Detta är en förbättring från 51% föregående läsår vilket vi i vår analys
kan se att vårt gedigna informations arbete och delaktighet bland elever har gett
resultat.

Tryggheten på skolan är 92% vilket är i vår analys är närvaron bland personalen
och det synliga arbete som vi gör.

90% vet var de ska vända sig till om de utsätt för någon kränkning vilket är en
ökning från 85%. Denna siffra vill vi absolut ska vara 100%

Kännedom om vår ordningsregler har ökat 79% till 96%. Detta beror på att
eleverna har medverkat i att ta fram våra ordningsregler genom
klassrumsdiskussioner, diskussioner i elevrådet samt i personalgrupp. Genom
våra ordningsregler bygger mycket  kring vår  likabehandlingsplan.

Skolan har under läsåret inte haft några kränkningsärenden.

13 % av skolans elever upplever att de har blivit illa behandlade av andra elever
på skolan. Förra året var den siffran 19%. De vanligaste tillfällena är i
klassrummet under lektionstid samt i skolans korridorer. Vi behöver stärka det
pedagogiska ledarskapet i respektive klassrum samt ge varje undervisande
lärare fortbildning i hur kränkningar och disciplinära åtgärder ska hanteras.

17% av skolans elever uppger att de har blivit illa behandlade av någon i
personalen. Detta är en ökning mot förra årets 15%. Detta kan förklaras med ett
tydligt arbete med gränssättning för att skapa trygghet samt att vi måste

5% av eleverna upplever att det finns något i skolmiljön som upplevs
diskriminerade mot 15% förra året. Vi behöver fortsatt arbeta med att eleverna
skapar förståelse för varandras likheter och olikheter samt fortsatt arbeta med
språkbruk. För att ytterligare förbättra relationerna eleverna emellan kommer
LOV-gruppen att synliggöra lov-gruppen ytterligare genom bl.a. lektionsbesök
där vi arbetar med värderingsövningar samt att resiliens 2.0 kommer
ytterligare förstärka detta.



Skolan har idag ett mycket välfungerande elevråd som arbetar aktivt med
demokratiska elevfrågor. Till elevrådet finns det 2 representanter från varje
klass samt ordförande, vice ordförande och sekreterare. Elevrådet träffas 1 gång
i månaden och har en fastställd dagordning. Vid varje möte skrivs protokoll
som sedan publiceras både på Schoolsoft och på våra anslagstavlor. Till
elevrådet finns det grupper såsom matgrupp, skyddsgrupp och
likabehandlingsgrupp.  Elevrådet och de andra grupperna träffas för stor möte
en gång /termin. Det är rektor är med som adjungerad i elevrådet och det är
viktigt då elevrådet kan gå till beslut direkt. Till nästa läsår kommer även
presidiet för elevrådet träffa skolan ledningsgrupp en gång i månaden.

Vi har arbetat mycket med att tänka lika kring mentorsrollen. Vi har ett dokument
på Driven där det står vilka ansvarsområden en mentor har och vad man ska göra
i sin mentorsroll. Vi jobbar med att strukturera mentorstiden så att eleverna vet
vad som ska tas upp på varje mentorstid och att det blir ett forum för
värdegrundsarbete, planering av kurser, klassråd etc

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Resultaten från LOV, UU och elevenkäten samt skolenkäten från Skolverket visar
på att eleverna är nöjda i största allmänhet. Resultaten är betydligt bättre än vid
tidigare år, vilket beror på arbetet med struktur, samsyn, klassrumsledarskap
samt mer relationsbyggande arbete mellan personal och elever m.m.
Skolinspektionens enkät sticker dock ut lite då den gjordes av åk 2 eleverna på
skolan (två klasser) som i det läget var väldigt trötta på att svara på enkäter i sin
helhet samt att dessa två klasser har haft grupperingar av olika slag som nämnts
tidigare och som vi har jobbat aktivt med att arbeta bort under vårterminen.

Vi kan se att samhällsprogrammet har högst betygspoäng och att våra flickor har
högre betygspoäng än våra pojkar.  Yrkesprogrammen har haft flertalet IMYRK
elever som har jobbat mot att flyttas över till ett nationellt program, där fokus har
varit att få en yrkesexamen. Samhällseleverna har läst ett högskoleförberedande
program och fokus har därför legat på att få höga betyg för att kunna söka in till
högskoleprogram. Skillnaden är väldigt minimal gällande pojkar och flickor samt
att majoriteten av våra elever är flickor och därför blir inte resultatet riktigt
jämförbart.

Framgångsfaktorerna är att vi har en tätare elevkontakt, personalen är synlig i
korridorerna, det är en positiv stämning/anda överlag runt om i skolan.
Personalen har en samsyn kring många olika aspekter.

När vi tittar på utvärdering och enkäter mellan personalen och eleverna så
stämmer bilden överens i sin helhet, allt ifrån trygghet, studiero, vem eleverna
kan vända sig till om något händer. Både från elev till elev eller mellan elev och
personal.



Elevrådet upplever att de har fått vara med och diskutera samt besluta högre
utsträckning än tidigare. De har fått flera önskemål uppfyllda och de känner sig
mer delaktiga i allmänhet.

Det finns ett samband mellan den ökade studieron, tryggheten på skolan och
deras kunskapsresultat. Eleverna har många gånger uttryckt att de tycker att det
är mycket lugnare på skolan, det är rent, familjärt och frukosten som bjuds på
morgonen har eleverna uppskattat väldigt mycket. Eftersom vi har jobbat mycket
med samsyn och klassrumsledarskap, har pedagogerna lyckats skapa bättre
studiero.

Det vi behöver utveckla ännu mer är framför allt att få mer struktur i
likabehandlingsgruppen och elevskyddsombudsgruppen. Dessa grupper fick
p.g.a. pandemin stå tillbaka då vi inte hade alla samlade på skolan samtidigt från
slutet av HT20 och fram tills läsårsslutet. Grupperna har i år bara berört de
viktigaste områdena som bl.a. trygghetsvandring och skolmiljön. Inför
kommande läsår utveckla arbetet som t. ex att eleverna i likabehandlingsgruppen
implementerar vår likabehandlingsplan i sina klasser. Arbetar mer aktivt med
olika värderingsövningar m.m.

Som tidigare nämnts, har vi jobbat mycket med att få en ökad samverkan mellan
lärare  gällande klassrumsledarskap, att främja studieron på skolan och vi har
jobbat med extra anpassningar i mycket större utsträckning. Vi har även arbetat
en hel del med att minska negativa grupper som uppstår i de olika klasserna och
att få eleverna att interagera mer med varandra oavsett socioekonomisk
bakgrund m.m. Vi kan se att arbetet med våra

fokusområden har gett ett gott resultat när det gäller samtliga enkäter samt
elevernas syn på undervisningen och skolan i sin helhet. Det är mindre
grupperingar i klasserna tack vare mentorernas arbete medvärderingsövningar,
även om detta är något som vi måste fortsätta att

arbeta med nästa läsår.  Vi behöver även jobba mer med samplanering och
sambedömning men även tematiska och, program-, årskurs och
ämnesöverskridande samarbeten. Eleverna har uttryckt att de vill ha mer
variation på redovisningsformer och att vi pedagoger försöker samplanera mer.
Det kollegiala lärandet har inte heller fått det utrymme i den

utsträckningen som hade planerats pga. fjärrundervisningen.  Detta kommer vi
också fortsätta att arbeta med att utveckla.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Sammantaget av vår LOV-enkät och övriga processer behöver fortsätta att
utveckla våra processer genom;

● Tydlighet kring var eleverna ska vända sig i kränkningsärenden



● Vi behöver fortsätta arbetet med klassrumsledarskap, att främja studieron
på skolan samt att jobba med extra anpassningar i minst lika stor
utsträckning nästa läsår. Vi behöver också jobba med att motverka
grupperingar av negativt slag i olika klasser.

● Aktivt arbeta med studiero
● Att uppmärksamma och förändra språkbruket elever emellan

ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING och UTVÄRDERING (STRUKTURKVALITET)

DBGY-Jönköpings  elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator,
specialpedagog, studie- & yrkesvägledare  samt skolpsykolog och skolläkare
som är knutna till skolenheten. Arbetet följer huvudmannagemensamma
elevhälsoplan för DBGY.

EHT har träffats 60 till 90  minuter varje vecka där enligt fastslagen dagordning.
Då EHT var helt nytt för läsåret 20-21 började vi terminen med att jobba i kapp
backlogg men tack vare gott teamarbete kom vi mycket snabbt i gång och
kunde komma i fas.

Vi har haft 29 anmälda ärenden från personal  till EHT som har lett till
elevkonferenser, närvarokartläggning, pedagogiska kartläggningar, 5
åtgärdsprogram,  samtal med undervisande lärare etc.

Vi har haft 32 elevkonferenser med elev, vårdnadshavare (om eleven är 18 år),
kurator eller specialpedagog beroende på ärendets art samt alltid rektor. Vid
vissa ärenden har även socialtjänsten, kommunen uppföljningsansvarig och
BUP med verkat. Dessa möten är protokollförda och elev/ vårdnadshavare får
protokollet vid direkt i anslutning till mötets avslutande. Våra elevkonferenser är
en av nycklarna till att vi har lyckats bra med våra elever då vi är övertygande om
att samverka kring elever som är i behov av stöd.

Vi har gjort 12 närvarokartläggningar av vår kurator. Våra närvarokartläggningar
är oerhört viktiga i att få elever som har stor frånvaro att börja komma till skolan.
För de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan skickar vi också
ett kort med en hälsning att vi saknar dem.

2 gånger per termin har elevhälsan ett samlat möte tillsammans med skolläkare
och skolpsykolog. Agendan för de mötena har varit konsultation i  mer
komplexa elevfall samt ytterligare planering av det främjande och
förebyggande arbetet.

4 gånger per läsår har vi haft klasskonferenser



Under vår konfernstid på måndag är ffa för  EHT för elevärenden och
återkoppling av elevärenden.

Vi har också under detta läsår jobbat mycket med extra anpassningar. Vi har ett
dokument likande vårt EWS dokument där vi för in på varje elev vilka extra
anpassningar de har vilket har gjort att vi inom EHT vet exakt vad lärarna gör
och vad de upplever fungerar.

Under det gångna året har elevhälsan arbetat med:

Främjande insatser

Till gängligt elevhälsoteam då vi i största möjlighet jobbat i vår matsal,
gemensamma frukostar och luncher, mentorstid med likabehandlings övningar
och fokus på trygghet och trivsel. Studie och yrkesvägledning vid ett flertal
tillfällen i helklass men även individuella samtal

Förebyggande insatser

Hälsosamtal, friluftsdag, effektiva EHT-möten, kartläggning av examensvarningar,
nyttjande av EWS och betygsprognoser, specialpedagogiska insatser,
Klasskonferenser, tät kontakt med vårdnadshavare, ökat kollegialt lärande samt
en noggrann uppföljning  av närvaro.

Under den period som vi haft fjärrundervisning har EHT ringt till varje elev som
haft frånvaro för att snabbt kunna kartlägga orsaker och sätta in åtgärder. Vi har
också haft check-point Blanka dvs vår kurator/skolsköterska har varit tillgängliga
för samtal varje dag kl. 13.00.

Skolan följer upprättade rutiner för uppmärksammande av elevers behov av
särskilt stöd, utredningar och eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I
undervisningen genomförs också stödinsatser i form av extra anpassningar.
Skolan arbetar med extra anpassningar genom att undervisande lärare gör
anpassningar i undervisningen samt att specialpedagogen kartlägger elevens
behov. Lärarna har noggrant följt upp de extra anpassningarna och i lärteam
diskuterat vad som fungerar bäst för eleven. Vår specialpedagog har arbetar under
detta läsår med elever och i undervisning samt handlett lärarna i pedagogiska
frågor.

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har fungerat
väl. Samtliga undervisande lärare har under året gjort EWS 4 gånger, där har
även lärarna dokumenterat vilka anpassningar som gjorts. Utifrån EWS har
respektive arbetslag analyserat vilka anpassningar som gett goda effekter och
kunnat delge varandra tips. Efter varje EWS-period har rektor och
specialpedagog analyserat resultaten för att sedan lyfta utmaningarna på
EHT-mötena. Elevhälsan har utifrån de diskussionerna kunnat stödja lärarna för
att bidra till utveckling av undervisningen.



Elevhälsan har samverkat med övrig personal genom att synas ute i
verksamheten, delta på mentorstider och göra lektionsbesök. Under två
studiedagar i  november förtydligades elevhälsans arbete och rutiner för all
personal, fokus låg på det förebyggande och främjande arbetet.

Rutinerna för uppföljning av närvaro har fungerat till så del att eleven fått varning
om hög frånvaro, samt eventuellt indrag av CSN-medel. Vi har varit noga med att
följa CSNs regler om indraget CSN vid fyra timmars olovlig frånvaro. Kurator har
ansvarat över att genomföra de frånvaroutredningar som rektor fattat beslut om.
Elevhälsan har även haft tät kontakt med mentorer för att inkludera de i arbetet
med elevers närvaro.

Studie- & Yrkesvägledningen har organiserats genom att SYV har varit på skolan
en dag i veckan. Under den tiden har arbetet handlat mycket om synliggöras i
verksamheten. SYV har träffat klasserna och utifrån ett årshjul med förutbestämd
planering genomfört övningar och coachning med syfte att bredda elevernas
kunskaper om framtidsval och yrken. SYV har även deltagit på vissa
samhällslektioner i den breda SYV-funktionen och pratat arbetsliv. SYV har gjort
en sida på Schoolsoft där hon lagt ut information om I-val, framtida yrkesval etc.

SYV har även varit delaktig i elevhälsans planering och genomförande av det
främjande och förebyggande arbetet.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under det senaste året kan vi tydligt se att elevhälsan till störst del arbetat med
elevärenden och inte så mycket som vi hade velat med förebyggande och
främjande än åtgärdande. Dock kan man klart se att de vi har gjort det har vi
lyckats med . Framförallt har arbetet med anpassningar av undervisningen gett
goda resultat, där vi nu har bra rutiner. Vi har stärkt mentorsrollen och fått bra
rutiner för detta arbete.

När Skolinspektionen besökte oss i januari så var det en riktad inspektion mot
extra anpassningar, mentor och APL. Vi  fick med beröm godkänt på alla punkter
vi ytterligare är ett bevis på att de intensiva arbete som vi lagt ner har gett
resultat.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Skolan kommer att fortsätta med EHT-möten varje vecka men med mer fokus på
det förebyggande och främjande arbetet i fokus men även för att säkerställa att
alla elever för det stöd de har rätt till.

Under nästa läsår har vi en ny specialpedagog som kommer kunna verka mer ute
i klassrummen för att stötta undervisande lärare och elever i deras processer med
extra anpassningar. Elevhälsan behöver även snabbt göra kartläggningar över de



nya klasserna för att kunna stötta lärarna i vilka anpassningar som kan fungera på
både individ - och gruppnivå. Under augusti 2021 kommer alla våra elever i
årskurs 1 att screenas i engelska, matematik och svenska. Detta har vi gjort
tidigare men nu har huvudmannen köpt in ett gemensamt verktyg så att det inte
är varje lärares ansvar. Med den nya screeningen kommer vi ha mycket bra
verktyg att sätta in nödvändiga åtgärder tidigt för våra elever.

Rektor och specialpedagog kommer även under nästa läsår arbeta för att öka
samsyn och stärka rutiner kring EWS, anpassningar och särskilt stöd.

Skolans arbete med att främja närvaro med bland annat fokus ledarskap i
klassrummet, varierad undervisning, få bort ”uppgiftsträsket” och ffa goda
relationer mellan lärare och elev och elev och elev. Arbetet kommer ledas av
rektor tillsammans med förstelärarna och elevhälsan.



ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Rektor fattar i samråd med undervisande lärare beslut om i vilka kurser APL ska
förläggas. Inför samt efter respektive APL-period följer rektor tillsammans med
ansvarig lärare upp arbetet med APL, tillsammans med resultaten från
elevutvärderingen som görs efter respektive period. Uppföljningarna utgör i sin
tur en del i vårt systematiska kvalitetsarbete riktat mot APL.

Eleverna på Vård- & Omsorgsprogrammet har haft 6 sammanhängande veckor
med APL i respektive årskurs, totalt 18 veckor. Förläggningen i kurser har
fördelats så att eleven får med sig breda grundläggande kunskaper under år 1
och 2 för att sedan kunna få fördjupade kunskaper utifrån profilen akutsjukvård.
Eleverna på Hantverksprogrammet har 1 dag/ vecka APL i Åk och Åk 3.

Inför att elever ska gå ut på APL lyfter elevhälsan och ansvarig lärare eventuella
utmaningar och anpassningar som kan komma att behöva göras.
Specialpedagog och undervisande lärare tar vid behov kontakt med APL-platsen
i förväg och bjuder in till ett möte tillsammans med elev och ev. vårdnadshavare.

Under året har vi påbörjat ett flertal projekt med näringslivet såsom kulturhuset
Spira, Eriks hjälpen, och Jönköpings näringslivsforum. Tyvärr har dessa projekt
fått avstyras pga. pandemin. Men vi är övertygande om att vi kommer igång till
läsåret 21-22.

Vi har ett mycket bra samarbete med VO-college i Jönköping där rektor sitter
styrgruppen och 2 vårdlärare i programrådet. Under året har alla av träffarna varit
digitala och genomförts via Teams. Även träffarna för hantverksprogrammets
programråd har varit digitala men då arrangerats av skolan. På träffarna har
bland annat kompetensutveckling, handledarutbildningar, nyheter i branschen,
branschernas behov samt APL och kvalitetssäkring av denna diskuterats.

Kvaliteten på APL-platserna för VO eleverna är mycket god och det som ska ingå i
elevernas APL har visat sig vara ändamålsenligt. Detta då det finns en kommunal
och regional APL-samordnare som förser alla VO elever på våra gymnasieskolor i
kommunen som är med i VO College. Eleverna på Hantverksprogrammet har inte
samma förutsättningar då dessa APL-platser är så olika. Här har vi att arbeta på
för att utveckla och få till bättre och mer likvärdiga APL- handledare som vill gå
handledarutbildning och få ett fungerande program och branschråd. Det vi också
behöver göra inför kommande läsår är att ta tillvara på salongen och se att de får



mycket träning i flertalet arbetsuppgifter/ta emot kunder med mera innan de går
ut på APL.

Samverkan mellan handledare och undervisande lärare kring bedömning av
elevers kunskaper har organiserats genom att undervisande lärare gör minst ett
besök under elevens APL-period. Undervisande lärare kontrollerar dessutom
alltid genom telefonsamtal eller kortare besök så att eleven kommit på plats och
om det finns några frågor skolan behöver svara på. Ett trepartssamtal
organiseras i mitten eller slutet på respektive APL-period där handledare, elev
och undervisande lärare pratar igenom målen för hur eleven når målen för det
arbetsplatsförlagda lärandet. På grund av pandemin har flera av
trepartssamtalen genomförts digitalt mellan elev och handledare som då
befunnit sig på APL-platsen och undervisande lärare som befunnit sig på skolan.

Under läsåret 20-21 var det planerat att flera av våra yrkeselever skulle få göra
utlandspraktik i vårt ERASMUS projekt och att våra Samhällselever skulle på
studieresa till Berlin men på grund av pandemin blev allt detta inställt. Vi har då
istället haft ett internationellt perspektiv på vår undervisning.

Studie- & Yrkesvägledningar har planerats och genomförts utifrån AcadeMedia
årshjul.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under året som gått har APL för hantverksprogrammet inte blivit som det var
tänkt p.g.a. Covid-19, vilket har försvårat APL för våra nuvarande åk 2 och 3 elever.
Likaså har de uppdragen ute på fältet i samarbete med näringslivet, också ställts
in.  Alla APL-ansvariga har tillgång till en gemensam sajt med riktlinjer och
kvalitetssäkrade dokument. Sajten lanserades av huvudmannen under
höstterminen och används av samtliga APL-ansvariga på skolan.

Rutiner för VO har fungerat bra, både från APL-samordnaren likaväl från vår
personal som varit ansvariga för VO elevernas APL. Däremot har det varit
betydligt mer tungarbetat på vårt HVSTY-program, dels med att få en plats till
eleverna, då många APL-platser inte kunde ta emot. De elever som fått vara kvar
på sina APL-platser har inte kunnat vara på plats i lika stor utsträckning.
Personalen på skolan som har haft ansvar för HVSTY-eleverna och deras
APL-platser har fått sköta den mesta kontakten via telefon och mail, mest
beroende på pandemin och dess restriktioner.

Inom HVSTY måste vi fortsätta att arbeta för utveckling, det kommer också se
annorlunda ut med start kommande läsår, då hantverksprogrammet görs om till
ett gemensamt program med frisörprogrammet. Styrkor som visats sig, har
framförallt handlat om att vi ännu tydligare kan se vilka handledare som är bra
handledare, vilka APL-platser som är väl avsedda för våra HVSTY-elever. Det har
framförallt visat sig inom specialiseringskurser för HVSTY-eleverna, då de fått med
sig bra och viktig kunskap som sedan genererat diplomeringar inom valda



fördjupningsområden. För VO- elever har det också visat sig att eleverna har
klarat skolan bättre och det har hjälpt många av våra elever från båda
yrkesprogrammen in på en arbetsmarknad.

Eleverna har haft möjlighet att enskilt prata med skolans SYV, likt väl har eleverna
fått information från SYV under lektions- och mentorstiden om vad det finns för
utbildningsvägar och framtida yrken för dem efter att de tar studenten.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Under nästa läsår behöver vi arbeta med att ytterligare bredda utbudet av
APL-platser till eleverna på Hantverksprogrammet. Vi har allt fler elever som väljer
programmet och det är av yttersta vikt att vi kan tillgodose samtliga elever med
bra APL-platser, vi behöver även informera handledarna om Skolverkets
webbaserade handledarutbildning för att ytterligare kunna stärka kvaliteten. Vi
behöver fortsätta det goda arbetet med noggranna matchningar mellan elever
och APL-platser. Vi behöver även arbeta vidare med att låta
likabehandlingsarbetet genomsyra även det arbetsplatsförlagda lärandet så att
samtliga elever känner sig trygga på APL.

Under nästa läsår behöver skolan utveckla arbetet med att fysiskt inkludera
omvärlden i undervisningen i så stor utsträckning det är möjligt. Skolan behöver
tillsammans organisera för en struktur med studiebesök, föreläsningar och resor
som bidrar till att eleverna når målen med utbildningen. Vi behöver även utveckla
arbetet med programråd, framförallt på hantverksprogrammet, och då lyfta
arbetet med elevers trygghet på APL.

Arbetet med studie och studievägledning måste förbättras ytterligare och vi har
stora förhoppningar om detta då en ny och erfaren  SYV kommer till augusti.

Arbetet med internationalisering förväntas ta fart på ett mer praktiskt sätt under
nästa läsår och förhoppningen är att kunna erbjuda elever i Åk 3 att göra APL
utomlands.



SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
De viktigaste slutsatserna från vår utvärdering är att vi ser att samsyn och god
kommunikation är otroligt viktig gällande allt arbete på skolan.  Detta innefattar
varierande pedagogik, god elevkontakt samt god kontakt med vårdnadshavare,
förbättring av skolmiljön samt arbetet med extra anpassningar och
klassrumsledarskap. Dessa olika delar har gett en positiv effekt på både personal
och elever under detta läsår.

Vi behöver bli bättre på ämnesöverskridande planering och att vi kontinuerligt
använder dokumentet Extra Anpassningar. Vi behöver göra en liknande struktur
för våra kurser när det gäller grovplanering och variation av redovisningsformer,
där eleverna får se att vi är samspelta och att vi följer de riktlinjer som vi har. Vi
behöver utveckla klassrumsledarskapet ytterligare och fortsätta jobba med CBM
nästa läsår.  Föregående års arbetsplan har genomsyrat vårt arbete detta läsår,
men vi behöver utveckla vissa delar då vi inte har haft samma möjlighet att utföra
vissa delar pga. pandemin. Slutligen behöver vi jobba med gruppdynamiken i
vissa klasser med mycket värdegrundsarbete för att ta bort “vi och dom” känslan.
Vi har valt dessa utvecklingsområden eftersom det är sådant som eleverna har
efterfrågat samt sådant som resultatet från enkäterna har visat behöver
förbättras. Vi ser också vilka positiva aspekter samplanering, arbete med
klassrumsledarskap och värdegrundsarbete, har på en skola.

Nedan kommer en sammanfattning på våra utvecklingsområden samt mål inför
nästa läsår:

Prioriterade utvecklingsområden

● Samplanering och liknande struktur samt variation av
redovisningsformer

● Fortsätta arbetet med Extra anpassningar

● Aktivt arbete med gruppdynamiken i de olika klasserna

● Arbeta aktivt med klassrumsledarskap samt CBM
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