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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

Läsåret 20/21 har varit ett bra läsår för DBGY Linköping trots rådande pandemi.
Skolan har levererat utbildning av bra kvalité och haft goda resultat på både elev
och i synnerhet är personalen väldigt nöjd med hur arbetet fortskrider i
verksamheten. Skolan har en stabil ekonomi och har kunnat erbjuda eleverna en
fullgod utbildning med tanke på läromedel, utrustning och personal. Skolan växer
och beräknas gå från 140 till 160 elever hösten 2021. I undervisningen har vi lagt
fokus på att skapa ett klimat där studierna står i fokus och har arbetat med att
utveckla återkopplingen till eleverna genom att utgå ifrån de fem förmågorna.

Vi fortsätter att arbeta med strukturer och rutiner för att underlätta arbetet både
för elever och personal. Under året har vi sakta men säker jobbat mot våra
uppsatta mål och vår arbetsplan. En fortsatt utmaning är närvaron, även om
närvaro har varit bättre än tidigare år så finns det mer att jobba vidare med. Detta
är ett av de fortsatta fokusområden som vi har inför nästa läsår.

Som rektor för DBGY Linköping är man mycket nära verksamheten och har
möjlighet att lära känna alla elever och all personal. Skolan präglas av trygghet
och närhet till alla. Vi har hittills lyckats behålla känslan av den lilla skolan trots att
vi har ökat antalet elever. I vår rapport kommer ni kunna läsa ännu mer kring de
insatser som genomförts och planeras att genomföras.

Rektor Jimmy Wentzell, 2021-06-30
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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 Linköping är DBGY Kronan AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Linköping 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 Linköping

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

På skolan erbjuds tre program inklusive IMV (introduktionsprogram); två
högskoleförberedande program (samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
beteendevetenskap, profil kriminologi och ekonomiprogrammet med
inriktningarna ekonomi, med möjlighet att läsa business, hospitality and
management, och juridik) och ett yrkesförberedande program (vård och
omsorgsprogrammet med profil akutsjukvård).

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 29 27 9 65

Ekonomiprogrammet EKEKO
Business, hospitality
and management

5 5

Ekonomiprogrammet EKJUR Juridik 12 6 5 23

Vård och Omsorgsprogrammet VOVAR Akutsjukvård 12 13 23 48

Totalt antal elever 53 51 37 141

Introduktionsprogram Studievägskod åk 1 åk2 åk3 Tot

Programinriktat individuellt val; mot
Vård- och omsorgsprogrammet

IMRVO 1 1

Programinriktat val; mot
Ekonomiprogrammet

IMVEK 4 2 6

Programinriktat val; mot
Samhällsvetenskapsprogrammet

IMVSA 4 6 10

Programinriktat val; mot Vård- och
omsorgsprogrammet

IMVVO 5 1 6

Totalt antal elever 13 9 1 23

PERSONAL

På skolan arbetar 12 stycken lärare som är behöriga inom sina ämnen eller är
under utbildning. Rektor leder det pedagogiska arbetet tillsammans med 2
stycken förstelärare. Dessa förstelärare arbetar med två fokusområden;
klassrumsledarskap och ämnesövergripande/ språkutvecklande arbetssätt. Skolan
har även ett elevvårdsteam med skolkurator, skolsköterska, studie- och
yrkesvägledare samt en specialpedagog. Förutom det har skolan tillgång till
skolläkare och skolpsykolog.
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ORGANISATION

Rektor leder och fördelar arbetet och organisationen består av ett arbetslag som
leds av rektor och två förstelärare. Då skolan är under 200 elever har vi en platt
organisation.  EHT (elevhälsovårdsteamet) har ett nära samarbete med
arbetslaget och leds av rektor.

LOKALER

Skola ligger på Badhusgatan 5 i central Linköping. Den är belägen på tredje
våningen och omfattar ca 600 kvm. Det finns sex stycken ljusa och trevliga
lektionssalar och ett metodrum för praktiska vårdmoment. Lunch äts på
restaurang 1854 i samverkan med Skolfood. Idrotten genomförs på olika
anläggningar men utgår från Actic på Storgatan. Skolan är under uppbyggnad
och behöver inom det närmsta året större ytor. Framför allt finns det behov av
större och fler uppehållsytor för eleverna.
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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

Trots många fjärrlektioner har lärare och elever tillsammans lyckats nå 100%
gymnasieexamen. Det ska nämnas att det varit mycket små årskullar i SA och EK
vilket har gjort att vi har haft möjlighet att lägga extra resurser på varje enskild
elev. Under VT 21 sattes extra resurser i form av extra lärare i matematik, svensk
samt engelska för att arbeta med elever som var i behov extra stöd. Detta
tillsammans med att vi haft en lärargrupp som jobbat aktivt och varit så gott som
intakt sedan 2018 gör att detta resultat är möjligt.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
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Betygssnittet ligger i paritet med riksgenomsnittet på skolan, EK sticker ut
positivt. Det ska betänkas att det endast gick fem stycken elever i år 3 på EK,
elever som var väldigt ambitiösa och la ner mycket tid på sina studier vilket i sin
tur skapade ett högt GBP.

Betygsfördelningen mellan pojkar och flickor väldigt liten. Pojkar har något lägre
betygspoäng, men med tanke på att det är en liten andel pojkar på skolan är den
inte statistiskt intressant.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

87% har grundläggande behörighet till högskolan. Siffran är ungefär densamma
som föregående år. Vi jobbar aktivt för att eleverna på vård och
omsorgsprogrammet ska välja grundläggande behörighet för att ge sig själva bra
möjligheter till vidare studier.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Under året utfärdades 13 stycken gymnasieintyg, det motsvarar 65% av de som
gick ett introduktionsprogram läsåret 20/21. Troligen hade resultatet kunnat bli
ännu bättre om det inte hade utbrutit en pandemi. Dessa elever har haft
närundervisning, men på grund av rådande pandemi och de restriktioner som
funnits att stanna hemma vid även milda symptom har eleverna under läsåret
haft relativt hög frånvaro på grund av det och därför haft svårigheter att tillgodose
sig undervisningen.
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SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning

Betygsfördelningen på skolan, i helhet, har förändrats något i jämförelse med
föregående år. Framförallt har betygen C, B, A, på totalen, ökat något medan E har
minskat och D ligger på samma nivå. Andel F har ökat någon procent, vilket kan
tänkas bero på svårigheter med fjärrundervisningen. Andelen elever som har F,
har det i flera kurser, vilket gör att antalet elever som har fått F är relativt låg sett
till antal (32 st). Det är framförallt i matematik betygen är låga men även  svenska
ligger något lägre än betygen generellt. Detta blir ett fokusområde inför
kommande läsår.

Betygsfördelningen mellan pojkar och flickor visar att pojkar har färre A och fler F,
men det är svårt att dra några större slutsatser på skillnaderna då dessa inte är så
pass stora. Det är anmärkningsvärt att pojkarnas andel F har ökat med 6
procentenheter vilket kommer att behöva arbetas med under kommande läsår.

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)

Undervisningsutvärderingen visar ett något sämre resultat jmf med 2020. En
förklaring är att stora delar (50%) av undervisningen bedrivit via distans under
våren, men anmärkningsvärt är att återkopplingen upplevs som sämre trots
införandet av obligatoriska avstämningssamtal och stort fokus på feedforward
samtal utifrån förmågorna. Om det är kopplat till fjärrundervisning eller om det är
att vi inte pratat betyg som gör att eleverna inte upplever att de får återkopplande
samtal behöver vi diskuter med eleverna och förtydliga inför nästa läsår.

Utvärderingen av undervisningen i elevenkäten (januari) visar att eleverna är mer
nöjd jmf med 2020. Andelen som svarar mellan (1-3) har minskat och andelen som
svarar 10-7 har ökat något, vilket är positivt. I och med att vi har påbörjat ett arbete
med att skapa en kulturarbete. “ Tydlighet, genomtänkt och strukturerar” Där vi
höjer kraven på både pedagogerna och på eleverna genom att ha ett tydligt
kunskapsfokus, så tror vi att nöjdheten kommer att öka under de kommande åren
så länge vi håller i och håller ut.
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Normer och värden

Under ht20 hade vi en viss turbulens och oro på skolan. Vilket gör att resultatet i
vissa frågor har blivit sämre. Detta jobbade vi med under senare delen av ht men
är ett arbete som vi kommer behöva göra under kommande höst också. Andelen
elever som känner till ordningsreglerna har ökat markant vilket är bra.

Andel elever som upplever sig trygga i skolan

Under början av vårterminen genomfördes elevenkäten där andelen elever som
känner sig trygga i skolan ökade, detta tror vi är ett resultat av det arbete som
genomfördes under senare delen av höstterminen utifrån resultatet i LoV
enkäten. Resultaten är något motstridiga då elevenkäten visar på att skolan blivit
tryggare. Eftersom skolan har vuxit under läsåret upplevs våra lokaler som
trångbodda vilket kan bidra till att eleverna, under den period de fick vara i skolan,
upplevde miljön som mer “stökig”. Det gör att vi kommer att fortsätta att jobba
med att öka trygghet och studieron på skolan under kommande läsår.
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Under vt 21 genomförde åk2 Skolinspektionens enkäten, den visar att elever i åk 2
är nöjda med mycket men att vi behöver jobba med stimulans och ha mer tillit till
eleverna förmåga.
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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)

Undervisningen är organiserad i lektioner om 75 min. Varje kurs (100p) har två
lektioner per vecka. Detta medför att den garanterade undervisningstiden (GUT)
uppfylls. Inför ny termin stämmer rektor av den genomförda undervisningstid för
att säkerställa att GUT uppnås.

Detta läsår har det varierat mellan när- och distansundervisning p g a Covid och
FHM rekommendationer. Distansundervisningen har varit lärarledda och elever
med behov samt de som går introduktionsprogram har haft möjlighet att sitta på
skolan och haft tillgång till stöd.  Under VT 21 anordnades lovskola för de elever i åk
3 som hade behov av extra tid, detta för att alla skulle få möjlighet att nå
gymnasieexamen. Dessutom anställdes två extra personer som stöd för eleverna.
50% Matematiklärare och 20% språklärare som hjälpt elever med olika ämnen.

APL har genomförts enligt plan på VO, vi har fått ändra APL perioder för åk 2 och
åk 1 för att kunna säkerställa tillgången till APL platser, då kommunen infört 18
årsgräns på vissa typer av APL platser.

Varje måndag har arbetslaget haft digitala möten, under de perioder som var
övervägande distansundervisning genomfördes även dagliga digitala
morgonmöten för att stärka gemenskapen i arbetsgruppen.

Måndagsmöten har varannan vecka haft fokus på kollegialt utvecklingsarbete, där
förstelärare haft ansvar för utvecklingsarbetet. Under VT 21 införde vi
elevhälsomöten (EHM) för att få igång kollegiala diskussioner med fokus att göra
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anpassningar på gruppnivå. Planen var att genomföra det var 4:e vecka, men p g a
Covid har inte kontinuiteten varit så bra som planerat.

Undervisning, återkoppling & bedömning
Vi har under året utgått från de fem förmågorna (Procedurförmåga,
Begreppsförmåga, Kommunikationsförmåga, Metakognitiv förmåga,
Analysförmåga) när vi har planerat, genomfört och återkopplat till eleverna. Vi
introducerade förmågorna för eleverna vid uppstart och dessa förmågor har varit
som en röd tråd genom uppgifter och samtal. Vi har haft avstämningssamtal 3
ggr under året som har varit framåtsyftande och med fokus på varje enskild
individs mest prioriterade förmåga att utveckla. Betyg har vi undvikit att prata
med elever om innan vi var framme vid den summativa bedömningen i samband
med betygsättning.

Vi har även arbetat med få till ämnesövergripande teman, resultatet blev att vi har
genomfört något tema per program, men framförallt har detta utmynnat i en
bättre samstämmighet i kollegiet och nya uppslag inför kommande läsår där vi
kommer använda språken som utgångspunkt i de ämnesövergripande arbetet.

Skolkultur
Eftersom vi är en relativt ny skolan, har vi behövt arbeta med att skapa en
skolkultur. Där studie är i fokus och att skolan blir en trygg och förutsägbar plats
att gå till. Vi har höga förväntningar på hur eleverna uppträder och har påbörjat
att skapa skolkultur genom att göra eleverna delaktiga. Vi behöver fortsätta det
arbetet inför kommande läsår. För att sätta ord på vad vi vill åstadkomma så har vi
formulerat “Tydligt, genomtänkt och strukturerar” som våra ledord, för att på så
sätt jobba med ännu mer samstämmighet mellan pedagogerna och för att
underlätta för våra elever vad det är vi gör och varför vi gör som vi gör.
Skolkulturen behöver vi stärka både inom klasser och inom skolan - vi har goda
förutsättningar att lyckas om vi får med oss eleverna i detta arbete. Det finns en
samstämmighet i personalgruppen i hur vi ska vidareutveckla vår skolkultur.
Skolkultursarbetet har blivit påverkat av att det varit så pass mycket distansarbete
under detta läsår så vi har goda förutsättningar att påverka skolkulturen inför
uppstarten under HT21.

Närvaro
På grund av Covid där eleverna uppmanades att stanna hemma om de hade
symtom så har närvaron trots det ökat till 81,2%. Dessutom har
distansundervisningen gjort att fler med symtom har haft möjlighet att vara med.
Detta är också en del av kulturarbetet att få eleverna att förstår syftet med att gå
på lektionerna och att skolan inte endast är en plats för socialt umgänge. Vi har
under året infört frånvaroavstämning på mentorstiden, där varje elev kollar
igenom sin närvaro och med mentors hjälp gör en enklare analys av sin
situationen. Nu blev det oftast digitalt i år så den fulla effekten av den aktiviteten
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har vi inte sett ännu. Under läsåret 20/21 genomförde skolsköterskan frånvaro
utredningarna inför kommande år kommer vi istället lägga mer fokus på att
mentor är den som jobbar med frånvaro utredningar och tar ett större ansvar för
sina mentorselever och deras närvaro, både på individnivå men framförallt på
gruppnivå.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Nyanställda pedagoger har haft en erfaren mentor (i form av förstelärare eller
behörig ämneslärare) som har varit bollplank vid bedömning och betygsättning.
Under en studiedag under våren (30/4) arbetade vi med betyg och bedömning. Vi
har haft sambedömningstid under slutet av terminen och haft många fruktbara
diskussioner i kollegiet under olika mötestider, vi har främst diskuterat
bedömning i samband med digital undervisning och fjärrexaminationer.
Förstelärare har varit till stöd för de pedagoger som varit lite osäkra i sina
bedömningar. I och med att vi arbetar med de fem förmågorna har många
pedagogiska samtal handlat om kopplingen mellan förmågorna och
kunskapskraven i kurserna, vilket har gjort kopplingen tydlig mellan förmågorna
och kunskapskraven. Detta har gjort att den summativa bedömningen blivit
enklare i någon bemärkelse.  Under läsåret har vi genomfört fem EWS tillfällen
och resultatet har diskuterats på arbetslagsmöten, även detta är tillfällen när
bedömning och betyg kommer in på ett naturligt sätt i det kollegiala arbetet.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Kunskapsresultaten
Kunskapsresultaten har blivit bättre jmf för med föregående år, vilket är roligt med
tanke på det arbete som lärarna har lagt ner. Den största förklaringen till detta tror
vi beror på att många strukturer och rutiner börja komma på plats så att
pedagogerna har större möjligheter att fokusera på kunskapsinlärning. Dessutom
har vi arbetat strukturerat med att förbättra undervisningen och likvärdigheten
under de senaste åren.

Resultaten mellan kön är inte statistiskt säkerställt på grund av den lilla andel
pojkar som går på skolan.

EWS har varit till stöd, inför kommande år behöver vi arbeta mer med EWS
resultatet och vi skulle behöva följa upp enskilda elever i större utsträckning och
sätta in riktade insatser tidigare. Vi kommer inför nästa läsår arbeta mer med EHM
för att arbeta mer främjande och förebyggande på framför allt gruppnivå.
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Undervisningens kvalitet
Undervisningens kvalité är generellt god. Klassrumsbesök har gjorts av hela EHT
för att observera framförallt hur grupper fungerar, men även för att se hur lärare
agerar. Alla lärare har en grovplan som de utgår ifrån, förstelärare samlar in
grovplanen för att se vilka olika ämnesövergripande arbetsområden som kan
finnas - detta säkerställer även att det verkligen finns en plan för alla kurser.

När det gäller anpassningar och kollegialt lärande införde vi EHM där grupper och
individer, men framförallt anpassningar och lyckade arbetssätt lyfts fram.  Detta är
ett steg mot att öka måluppfyllelsen och för att fortbilda pedagogerna genom ett
kollegialt förhållningssätt. Inför kommande läsår planerar vi att strukturera upp
EHM och knyta samman dem med förstelärarnas utvecklingsområden på ett
tydligare sätt.

Åk2 genomförde hösten 2021 Skolinspektions enkäten som visar att eleverna är
mycket nöjda med undervisningen. Där ser vi att framför allt att tryggheten och
studiero är faktorer som vi behöver arbeta med framåt, samt att utmana och ha
tillit till elevernas förmåga.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Detta läsår har distansundervisningen självfallet varit den största utmaningen och
en hel del av vårt utvecklingsarbete har fått stå tillbaka för att fokusera på att
utveckla digitala undervisningen och den har blivit betydligt bättre och mer
varierad under läsåret.

Distansundervisningen har fungerat relativt bra. Det finns kurser som drabbats
mer negativt av distansundervisningen t ex matematiken där elevens egen
drivkraft varit en bidragande faktor till om hen klarar en kurs.

Framgångsfaktorer har vi sett inom flera områden, exempelvis variation av
examinationsuppgifter och tydliga planeringar för varje lektion. Muntliga
grupparbeten har fungerat bra och när eleverna tillsammans ska lösa någon
uppgift verkar ha fungerat bättre än skriftliga inlämningsuppgifter.

Den största svårigheten som vi har sett är med skriftliga uppgifter och att
strukturera upp varje elevs arbetsbörda så den blivit rimlig då vi periodvis har sett
att eleverna varit tvungna att producera väldigt mycket text.

Vad som har blivit mer tydligt under distansundervisningen är att skolan inte bara
är en kunskapsarena utan även en social arena som spelar roll för elevernas
kunskapsinhämtning.
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FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Årets arbetsplan har haft fyra fokusområden:

● Lektioner/undervisning
● Återkoppling och Bedömning
● Skolkultur
● Närvaro

Arbetet är påbörjat men Covid kom emellan så vi behöver ta ett omtag på dessa
områden. Vi kan se en effekt av arbetet i Elevenkäten och på eleverna resultat att
det redan har börjat att få effekt. Inför kommande läsår kommer vi använda boken
Lektionsdesign som utgångspunkt i arbetet att förbättra lektionsupplägg och för
att knyta samman förmågorna.

En framgångsfaktor har varit att förstelärarna har varit sampratade och
tillsammans med rektor haft tydliga målsättningar. Covid har medfört att vi inte
riktigt kommit så långt som vi hade planerat.

Resultat av arbetet med förmågorna har synts framförallt när man pratat med
eleverna som verkar ha en betydligt bättre förståelse för vad det är som bedöms i
kunskapskraven och färre har haft synpunkter på deras betyg i slutet av kurserna.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi har en väl fungerande organisation för arbetet med att utveckla
undervisningen och för att systematiskt arbeta med struktur och
processkvaliteten, det som vi behöver just nu är framförallt lite tålamod och
fortsätta förädla våra strukturer och processer. Elevhälsans arbete har under det
gångna läsåret tagit fram rutiner och strukturer för att hjälpa elever och
pedagogerna att bli bättre att hjälpa elever i behov av stöd. Dessa behöver
implementeras och göras mer levande. Likaså behöver vi jobba med strukturer för
undervisningen för att höja elevernas resultat och likvärdigheten mellan lärare.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors

20



egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

En pedagog har haft i uppdrag att få igång ett fungerande elevråd för att få
eleverna mer delaktiga i  skolutveckling och olika värdegrundsfrågor samt ge
eleverna inflytande och göra dem mer delaktiga.  Demokrati och
värdegrundsfrågor ingår på ett naturligt sätt i olika kurser. t ex finns det
inplanerat teman i naturkunskapen där sexualitet och relationer ingår.

Det strukturella arbetet är påbörjat men med tanke på att skolan endast är fyra år
finns det mycket struktur arbete kvar att göra på skolan. Främst behöver vi
utveckla det formella elevinflytandet och rektor behöver mer resurser i form av
administrativt stöd såsom vaktmästare, admin etc för att kunna fokusera på det
pedagogiska ledarskapet.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Med tanke på de ovanliga omständigheter är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Men vi är överlag nöjda med vad vi lyckats åstadkomma detta läsår
även om vi haft planer på att nå lite längre. De olika elevenkäterna ger inte ett
entydigt svar. Skolinspektionsenkäten som var den som genomfördes senast ger
kanske den mest rätta bilden av vad som behöver fokuseras på och de är trygghet
och studiero samt utmana och anpassa undervisningen utifrån elevens behov
samt göra EHT mer tillgängligt.

Vi ser ett starkt samband mellan kunskapsresultat i de klasser som fungerar
mindre bra som grupp jmf med de klasser som har en bra sammanhållning, vilket
gör att de eleverna har en mer positiv förhållningssätt till skolan. Av den
anledningen kommer vi lägga mer kraft på att arbete med grupperna i samband
med uppstarten, genom att använda oss av Resiliens 2.0 övningar.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi kommer fortsätta att hjälpa eleverna att få igång ett elevråd och därigenom
göra eleverna mer delaktiga i de olika processerna. Vi behöver funder på vilka
delar som eleverna kan göras mer delaktiga i och på vilket sätt detta ska göras. Vi
måste fortsätta att värna om den goda informella elevkontakten som finns på
skolan mellan personal och elever och det förtroende som eleverna har för
personalen.
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Upprättandet av tydliga rutiner för arbetet med elever som riskerar att inte nå
målen kommer göra att fler elever når målen.

ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsan består av skolsköterska (50%), kurator (20%), specialpedagog (25%) och
syv (20%) samt skolläkare och skolpsykolog centralt från huvudman. Rektor leder
EHT arbetet. EHT har möten varje måndag, där jämna veckor har elevfokus och
ojämna veckor fokus på främjande och förebyggande. EHT har tagit fram några
olika teman/övningar som mentorer genomför på mentorstiden. Under året har
stort fokus lagts på att utveckla rutiner för EHT då detta är första läsåret alla
funktioner varit på plats direkt från läsårsstart.

Elevhälsans funktioner har deltagit på arbetslagsmöten, EHM (elevhälsomöten)
och deltagit på studiedagar samt utvärderingsdagen. Samverkan mellan EHT och
pedagogerna är god, men då vi inte riktigt haft inarbetade rutiner har vissa
elevärenden dragit ut för länge på tiden.

Vi har haft som fokus att arbeta mer främjande detta läsår, vilket har gjort att EHT
har varit med på lektioner för att observera och hjälpa pedagogerna. Detta är
något som vi kommer fortsätta med inför kommande läsår.

Specialpedagogen har genomfört en del handledande samtal och även gjort
pedagogiska utredningar av elever som underlag till rektor för att fatta beslut om
ev åtgärdsprogram.

EHM har varit det främsta sättet att främja samarbetet mellan pedagoger och
EHT - vilket varit framgångsrikt.  Skolläkaren har haft en utbildningseftermiddag
med pedagogerna om ungdomars utveckling och om olika NPF svårigheter,
skolpsykologen hade planerat en utbildningsinsats, som tyvärr blev inställd p g a
sjukdom.

Skolan har under detta läsår jobbat med strukturer och rutiner gällande
elevhälsans arbete. Vi har även gjort en årsplanering för att synliggöra EHT:s
arbetsinsatser. Under läsåret är upplevelsen att vi haft tillräckliga resurser för de
olika kompetenserna i elevhälsan.
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Elevhälsan har ansvarat för att utreda elever med problematisk frånvaro,
skolsköterskan har gjort alla utredningar och dessa har återkopplas till mentor och
rektor.

Rutinen för anpassningar och särskilt stöd har börjat fungera. Elevärenden lyfts
med arbetslaget och på EHM mötet. Först gör kollegiet en gemensam plan och
testar anpassningar, detta följs upp kommande EHM möte. Om anpassningarna
inte fungerar blir det ett EHT ärende. Ärendet fördelas till någon av
kompetenserna inom elevhälsan som ansvarar för att utreda ärendet vidare. Vid
nästa EHT möte fattas beslut om ärendet ska tas vidare eller vad som behöver
göras.  Uppföljning bokas alltid in i samband med att ett ärende hamnar hos EHT.
Eventuella extra anpassningar som behöver göras meddelas undervisande lärare
vid arbetslagsmötet.

Varje 4:e vecka följer rektor och admin upp frånvaron. Elever som har upprepad
eller mycket giltig eller ogiltig frånvaro får ett skriftligt brev om att de riskerar att
inte få CSN. Veckan innan frånvarogenomgången tittar eleverna på mentorstiden
igenom sin egen frånvaro och gör en kort analys för sin egen skull.

SYV funktionen: Har haft en plan som hen har utgått ifrån. Den har i år inneburit
en del digitala lösningar som tyvärr inte varit lika bra som att genomfört dem
fysiskt.  SYV har genomfört en hel del vägledande samtal med elever som riskerar
att inte nå mål med framgång. Arrangerat diverse digitala mässbesök för våra
elever.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsans arbete har det gångna läsåret tagit flera kliv framåt jämfört med
tidigare år. Det är fortfarande mycket kvar att göra för att EHT ska vara en naturlig
del i arbetet med eleverna och då framförallt arbeta mer främjande och
förebyggande. EHT behöver bli mer synliga och öka tillgängligheten enligt de
enkäter som gjorts. Vår plan är att skapa ett EHT-rum, som bemannas enligt ett
schema så eleverna enkelt och smidigt kan droppa in till de olika funktionerna.

Rutinerna har inte satt sig ännu, mycket beror på distansarbetet. Vi behöver bli
bättre att följa upp och dokumentera elevärenden. EHT måste bli mer delaktig i
EWS arbetet och efterföljande klasskonferenser. Gällande rutiner sammanställs i
dokumentet “Så här arbetar vi med elevhälsan på DBGY Linköping” som kommer
presenterat i augusti för all personal.
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SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Inför kommande år har en viss omfördelning av resurser gjort. Vi har ökat
specialpedagog, SYV och minskat på skolsköterska för att fokusera mer på elevers
kunskapsinhämtning istället för elevernas hälsotillstånd.

Vi ska värna om de rutiner vi har börjat använda så de sätter sig, vi behöver också
värna om det god samarbete inom EHT och utveckla samverkan mellan EHT och
pedagogerna. Dessutom behöver vi lägga mer fokus på främjande arbetet.  EHM
möten behöver utvecklas och bli en naturlig del i det kollegiala arbetet.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

APL på VO samordnas med hjälp av Vård och omsorgscollege. På skolan finns en
APL-ansvarig lärare, som tar fram dokument, sköter kontakten med arbetsplats
och handledare. APL ansvarig genomför riskanalys tillsammans med rektor och
handledare enligt Vård och Omsorgscollege (VoC) fastställda rutiner. APL-ansvarig
för APL-besök (under detta år digitalt) för att säkerställa arbetsmiljön. Oftast
används samma platser sedan tidigare år vilket underlättar arbetet med att
kvalitetssäkra APL-platserna.

Lärarna på VO ansvarar för att förbereda eleverna inför sina APL-perioder.
APL-perioderna består av fem sammanhängande veckor varje läsår. Dessa veckor
fastställer VoC tillsammans med rektor inför varje läsår.

VoC samordnar Yrkesråd där skolor och arbetsgivare träffas för att fastställa
moment som ska/kan genomföras på APL, samt för att diskutera utbildningens
innehåll.

Under åk 3 kommer elever på VO att få möjlighet att genomföra APL i annat EU
land och vi har påbörjat ett Atlas projekt för att möjliggöra APL i Sydafrika. Utifrån
pandemins utveckling får vi se om det är genomförbart.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

APL har kunnat genomföras i stort sett enligt plan - vilket får anses som väldigt
bra. Kvaliteten på APL-platserna har varit godtagbara under de förutsättningar
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som varit detta år p g a Covid. Vi ser att samverkan med VoC behöver utvecklas för
att höja kvaliteten på APL:en. Skolan ingår i en processgrupp inom VoC som
jobbar med bedömningsstöd och APL-utveckling.

I år har det varit dåligt med inslag från omvärlden. Vi har inte haft möjlighet att
genomföra de studiebesök som varit planerade. Vi har haft digitalt besök av
polisen vilket var väldigt uppskattat. Eleverna (åk 2 och 3) har haft möjlighet att
besöka universitet digitalt och även varit med på Saco-mässan digitalt.

Studie och yrkesvägledningen har inte riktigt fungerat. Inför kommande läsår
utökas SYV funktionen för att få fart på arbetet.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi behöver ta en större roll i VoCs arbete med APL-frågorna. Vi behöver möjliggöra
att APL-ansvarig kan var mer delaktig. Vi kan bli bättre på att fördela moment som
ska genomföra på APL-platserna för att på så sätt göra det mer tydligt vad som
förväntas av eleverna och handledare på APL-platsen. Dessutom behöver vi
genomföra fler studiebesök och ta in fler föreläsare utifrån för att göra
utbildningarna mer lokalt och globalt förankrade.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

DBGY linköping är en välfungerande skola, vi har en del utvecklingsområden där
framförallt vi behöver fortsätta att jobba med kunskapsfokus, strukturer/rutiner för
att få en skolkultur som gör att alla känner sig trygga och kan få studiero. Vi
behöver utveckla undervisningen genom att se över den övergripande
planeringen så att arbetsbelastningen för eleverna blir jämnare över året och vi
behöver få till ett ämnesövergripande arbetssätt där vi kan ta till vara på
synergieffekter av det arbetssättet.

Vi ser att vi har vissa kurser som vi behöver jobba med för att öka antalet
godkända betyg, men samtidigt även utmana de elever som vill nå högre betyg.

Vi har tidigare jobbat med att få lärare att jobba mer “lika” och det arbetet behöver
fortsätta och likaså arbetet med förmågorna som utgångspunkt i feedforward
samtal (återkopplande samtal).

Elevhälsan arbete behöver vi koppla ihop ännu mer med pedagogernas arbete.
Elevhälsan behöver få en tydligare struktur, där ansvarsfördelningen blir tydlig
mellan EHT funktionen och pedagoger/mentor.

Dessa åtgärder tror vi kommer leda till ökad måluppfyllelse och bättre elev- och
medarbetarnöjdhet på sikt.
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