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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
I Lund ser vi utveckling och engagemang som livsviktiga ingredienser för att
skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Vi arbetar ständigt för att bli bättre inom
utvalda områden för att alla elever ska lyckas med sina studier och känna sig
sedda som individer. Vi arbetar med formativ bedömning, reflektion,
kamratbedömning, auskultation, tema och infärgning samt betyg och
bedömning för att nämna några. Koppling till forskning och beprövad erfarenhet
ser vi som en självklarhet men vi diskuterar även egna tankar och funderingar
kring skolutveckling. Hos oss når eleverna sina mål. De senaste åren har vi haft en
mycket god examensgrad.

I år har vi upplevt något som ingen tidigare i modern tid har gjort i skolvärlden
och trots att vi  mött dessa utmaningar kan vi blicka bakåt och glädjas åt att vår
skola var tillräckligt stabil, strukturerad. Med så  engagerade medarbetare som var
redo att ta sig an något vi inte visste något om kan jag inte annat än vara otroligt
stolt över all personal och alla elever.  Vi kan med stolthet säga att vi är en skola
som står pall för utmaningar. Nu går vi ur detta läsår med fina resultat och nya
lärdomar.

Vissa områden har fått stå tillbaka som tex vårt arbete kring internationalisering,
studiebesök och annat  men nu hoppas vi kunna ta nya tag i höst och då blir det
fantastiskt roligt.

För att lyckas med vår ambition har vi en ständig pedagogisk diskussion kring
vårt arbete och vardag. Denna kan ske informellt i korridoren men framför allt
under strukturerade former i ledning av ledningsgrupp, förstelärare,
specialpedagog eller rektor. I år har vi såklart haft något mindre informella
diskussioner och desto mer strukturerade via google meet. Detta har också varit
lärorikt på många olika sätt. Jag tror nog att jag kan prata för alla när jag säger att
vi längtar tillbaka till skolans väggar och till våra elever.

De områden vi arbetar med systematiskt är alltid kopplade till målet resultat i
olika former. Läsåret 20/21 startade en av våra förstelärare ett utvecklingsarbete
“Ledarskapet i klassrummet” där alla pedagoger deltog. Detta utvecklingsarbete
kommer att fortsätta då vi vet via forskning att förändring och utveckling måste
få ta tid för att bli en naturlig del i en verksamhet. Vi har detta år haft stor nytta
och glädje av vår utvecklingsarbete kring digitalisering då vi tvingats att
genomföra en hel del fjärrundervisning pga covid-19. Genom att lärarna mer
uttalat arbetar med kollegialt lärande på olika sätt, i år ledarskapet i
klassrummet, stärker vi kompetensen och utförandet kring undervisningen,
vilket bidrar till en god måluppfyllelse för eleverna. Forskning visar att
undervisningskvalitén har stor inverkan på elevernas måluppfyllelse. Vi följer alla
våra elever på olika sätt då vi vet att detta har en positiv effekt på deras resultat
och lärande. I detta arbete gör heltidsmentorer  tillsammans med elevhälsan en
stor insats. Ytterligare vill jag berätta att vi är en skola för mänskliga rättigheter i
samarbete med Amnesty. För oss är det viktigt att vi alla är måna om varandra.
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Om inte vi som arbetar i skolan föregår med goda exempel och vill och vågar
utvecklas vem ska då göra det? Vi har höga krav på vårt arbete då vi vill skapa de
allra bästa förutsättningarna för våra elever. För mig är det viktigt att det går bra
för dig!

Rektor Marie Roslund
 

4



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 Lund är DBGY Kronan AB, som är en del av AcadeMedia.
Skolan ingår i Drottning Blankas verksamhetsområde som bedriver både
högskoleförberedande och yrkesprogram. Läsåret 2020/2021 hade DBGY 27 skolor
runt om Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Det var också drygt 7000
elever som studerade på våra skolor.

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng
som gäller för det aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen
är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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OM DBGY Lund

Utbildningar och elever
Vi har fyra program på skolan, ekonomi, estet, hantverk och
samhällsprogrammet. Hantverksprogrammet är ett praktiskt program med
inriktning hår-och makeupstylist. Naturligtvis finns möjlighet att få
högskolebehörighet på detta program. Det estetiska programmet är liksom
ekonomi- och samhällsprogrammet, högskoleförberedande  program.
Vi har två inriktningar på det estetiska programmet - design och inredning och
grafisk design och reklam. Vårt ekonomiprogram har inriktningen ekonomi och
samhällsprogrammet har inriktning beteendevetenskap med profilen uniform
och beteende.

Skolan har 366 elever som kommer från 22 olika kommuner. Den juridiska
könsuppdelningen är 58% flickor och 42% pojkar.

Fördelningen av våra elever per program och årskurs finns i tabellen nedan.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Uniform och beteende 58 60 50 168

Ekonomiprogrammet EKEKO Ekonomi 15 26 31 72

Estetiska programmet ESBIL Design och
inredning/grafisk design
och reklam

23 22 20 65

Hantverksprogrammet HVSTY Hår-och makeupstylist 21 19 21 61

PERSONAL
Kort info om personal (lärare, administration, elevhälsa, skolledning mm)

Skolan har 25 lärare, alla utom en yrkeslärare (där kravet på lärarlegitimation inte
finns) har lärarlegitimation Vi har en administrativ chef  på 100% och en
administratör på 50%. Utöver ovan har vi tre förstelärare.
.
Inom elevhälsan finns specialpedagog 100%,  syv 20%, kurator 50%, skolsköterska
50% samt tre heltidsmentorer. Ytterligare finns vaktmästare 50% och It-ansvarig
20% på skolan. Skolledningen består av rektor 100% och biträdande rektor 75%
som också ingår i elevhälsan. Dessutom ingår skolpsykolog och skolläkare  som är
knutna till skolenheten.
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ORGANISATION (Marie)

Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten. På skolan finns en
ledningsgrupp bestående av rektor, biträdande rektor samt administrativ chef. I denna
grupp diskuteras skolans utveckling samt hur verksamheten fungerar och vad som är
aktuellt. Ledningsgruppen förmedlar beslut ut i verksamheten via programansvarig samt
via protokoll och APT. Programnansvariga  följer upp beslut och  återkopplar till
ledningensgruppen.. Ledningsgruppen träffades under läsåret 20/21 var fjärde vecka, ofta
på google meet pga covid. Biträdande rektor har ansvaret för likabehandlingsarbetet och
elevdemokrati. Internationaliseringen har biträdande rektor samt administrativ chef
ansvar för, dock har detta arbetet inte varit så aktivt under det här läsåret som varit
präglat av covid 19. Varje medarbetare ingår i en arbetsgrupp (prövning/uppsamling,
gymnasiearbete, marknadsföring samt lägerskola/skolaktiviteter, internationella gruppe)
där avsatt tid fanns var tredje vecka.Förstelärarna arbetar med sina huvudfokusområden
vilka är, digitalisering, ledarskapet i klassrummet samt betyg och bedömning och
mentorskap för pedagoger. Programansvariga fokuserar på utveckling av programmet.
Både förstelärare och programansvariga är ledningsgruppens förlängda arm. Vi strävar
efter en undervisningsnära utveckling. Ledningsgruppen kommer att bjuda in övriga
funktioner och dessa kan även bjuda in sig själv.

Utöver undervisande personal finns funktioner inom elevhälsa,
heltidsmentorer, administration, IT samt vaktmästeri.

Varje måndag har vi haft pedagogisk utvecklingstid som i år ägnats åt ledarskapet i
klassrummet i 120 minuter. En av förstelärarna har skrivit en IT-plan och gått igenom vilka
digital kompetenser som finns och vad som behövs framöver. Den andra försteläraren har
arbetat mycket med ny personal och auskulterat i den mån det varit möjligt pga av en del
fjärrundervisning. Specialpedagogen har sammankallat pedagoger vid behov för
klass/elevärende under höstterminen. Under vårterminen förändrades detta när
specialpedagogen  slutade och elevhälsan tog ett gemensamt ansvar även i dessa frågor.
Övrigt finns rullande schema för APT. Rektor tillsammans med förstelärare har följt upp
undervisning utvärderingar och varje enskild pedagog har haft möjligheten att boka in tid
för diskussion. Auskultation har under läsåret skett i samband med ledarskapet i
klassrummet. Även Elevenkät samt Nöjd MedarbetarIndex gås igenom och diskuteras
med samtliga medarbetare för att därefter ta ut fokusområden inför kommande läsår. När
det gäller Elevenkätens resultat tas även upp och diskuteras med elevgrupperna.
Likabehandlingsenkäten gås igenom med alla medarbetare och vi diskuterar resultaten
och vilka område vi vill förbättra och stärka. Detta sker även med eleverna. En
sammanställning kring utvecklingssamtalen lämnar samtliga mentorer till rektor. Detta
för att få en övergripande bild av hur verksamheten upplevs av elever och föräldrar.

LOKALER
Våra lokaler finns på Skomakaregatan/Kiliansgatan 12, mitt i centrala Lund.
Lokalerna består av 3 huskroppar med en gemensam innergård.
Sammanlagd lokalyta är ca  1800 kvm och rymmer lektionssalar och
specialsalar för bild, foto och stylist ämnen. Vi har egen matsal och maten
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från vi från ett cateringföretag. Biblioteket finns i en av byggnaderna och
gemensamma uppehållsytor för eleverna finns i två av byggnaderna.
Eftersom vi inte har egen idrottshall har eleverna sin fysiska idrott på olika
arenor som tex Victoriahallen men även på  gym och andra inrättningar.
Den teoretiska delen är på skolan. 
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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

Andelen elever med examen når samma resultat som förra året dvs 98%. Vi ser en
minskning  på hantverksprogrammet från 100% till 89% det handlar om två elever. På
estetiska programmet har det ökat  från 92% till 100%. På samhällsprogrammet ligger
examensgraden stabilt på 100%. Vår organisation är fortsatt välfungerande och de elever
som inte nådde målen hade utmaningar som sträckte sig utanför skolan vilket påverkade
deras möjlighet att delta i skolarbetet fullt ut.  Då läsåret 20/21 varit extra utmanande pga
covid-19 med omväxlande fjärr och närundervisning drar vi slutsatsen att vi har väl
fungerande  processer vilka vi  kommer fortsätta att utveckla utifrån de identifierade
fokusområden vi beslutar oss för att arbeta med.Processer som  arbete med att tidigt
kartlägga och följa upp elevernas resultat med tät frekvens har gett önskade effekter.
Skolan har genomfört flertalet insatser för att främja en ökad andel elever med
gymnasieexamen såsom studiestuga i slutet av terminen. studietid, extra tid för svenska,
matematik och engelska.  Vi har under den tid som skolan bedrivit fjärrundervisning riktat
ett stort fokus mot elever i Åk 3 (under senare delen av vårterminen) samt elever som av
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särskilda skäl behövt vistas på skolan, och i hög utsträckning prioriterat dem att få
närundervisning.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Vi följer stabilt genomsnittlig betygspoäng över åren på totalen dock har vi sjunkit 0,4%
detta läsår. Vi ligger marginellt under  rikssnittet 0,1%. Det program som avviker från
tidigare GBP detta året är hantverksprogrammet som minskar  från 13,8% till 13,2% även
samhällsprogrammet minskar något 14,7% till 14,4%. Skillnaden mellan pojkar och flickor -
flickor 14,7 mot pojkarnas 13,6. Vi ser att flickorna under innevarande läsår tappat 0,1% men
pojkarna tappat 0,9%.  På skolan är fördelningen flickor 58% och pojkar 42%. Forskning
visar att flickor ofta har ett högre medelvärde än pojkar på nationell nivå.
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Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Totalt 26,3 % av eleverna på HV-programmet har läst in sin högskolebehörighet, vilket
motsvarar en ökning med 4,1. Under flera år har vi haft en god dialog med eleverna kring
framtidsmöjligheter i både yrkesval och studieval, och vår organisation kring studie- och
yrkesvägledning är stabil. Våra elever gör ett medvetet val och därmed kan andelen som
väljer högskoleförberedande kurser variera i antal över år.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Skolan har inga introduktionsprogram.

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

13



Vi har en mycket god måluppfyllelse avseende godkända betyg, totalt 98%. Vi arbetar
alltid aktivt med att skapa motiverande undervisning av hög kvalitet där eleverna
utmanas att nå högre betyg och även får stöd i att nå godkänt. I och med att vår skola
växer är antalet icke godkända betyg marginellt  fler än tidigare.  Vi har en organisation för
att hantera de F-betyg som sätts, både via omläsning och prövningar av kurser.

Vi ser att matematiken tenderar några icke godkända resultat framför allt i matematik 2b.
Under läsåret har vi tyvärr haft en del vikarier i just denna kurs vilket inte har gynnat
matematikresultaten, trots dubbel bemanning under stora delar av höstterminen och
större del av vårterminen. När det gäller matematik 1a1 för hantverksprogrammet har vi
tidigare haft en viss svårighet med att nå 100% måluppfyllelse men har från och med läsår
2019/2020  förlagt kursen på tre terminer istället för två terminer. Det innebär att kursen
matematik 1a1 slutförades höstterminen i åk 2 2020. Resultatet blev 100% godkända betyg.

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. På hantverksprogrammet gjordes ett
nationellt prov i matematik på höstterminen 2019.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)
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Resultaten visar på förbättringar på samtliga frågor under vårterminen. Samtliga
resultat är goda. De områden vi ser något mer röd/blå stapel handlar om att
läraren har regelbunden muntlig eller skriftlig kontakt med eleven kring hur hen
kan utvecklas ännu mer. Med ovan resultat ser vi att de processer vi arbetar med
kring undervisningsutvärderingarna ger goda resultat då förändring sker från
hösttermin till vårtermin på samtliga frågor.

Undervisning

Elevenkäten visar att 89 % av skolans elever är nöjda med undervisningen. Vilket
är en ökning med 10 % respektive 2% som blivit mer nöjda med undervisningen.
Vi ser att 77% tycker de kan vara med och påverkar och känner sig delaktiga -
inom detta området. Skolan kommer att fortsätta att arbeta med detta nästa
läsår. Elevenkäten visar att eleverna är nöjda med undervisningens upplägg och
innehåll. 87% av eleverna tycker att de vid behov kan få stöd. 87% av eleverna
anger att de kan rekommendera skolan till andra elever. Vi ser att pojkar är
marginellt sett mer nöjda än flickor och vi kommer arbeta vidare med att ge alla
elever lika stort utrymme samt ytterligare kartlägga vad diskrepansen mellan kön
beror på. Vår elevsyn är viktig för oss, dvs att tro på att varje elev kan lyckas. Detta
ser vi som en framgångsfaktor i vårt arbete.
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95% av eleverna känner sig trygga på skolan vilket är en ökning från 91% förra
läsåret.Eleverna anser att de kan få stöd och hjälp och att personal skulle ingripa om
någon beter sig illa mot någon annan. Under innevarande år har skolan ytterligare vuxit
med sextio elever. Med fler elever är det glädjande resultat. Dessutom har vi varit
omväxlande på skolan och hemmet pga covid-19. Detta kan man tolka som att vi har
lyckats skapa en trygghet trots dessa flexibla tider. Frågan om - “Eleverna behandlar
varandra väl” har ökat likaväl som frågan kring personalen (se ovan). Givetvis är det
nolltolerans och vi arbetar vidare med frågorna för att nå 100%. När det gäller ett av våra
fokusområde studiero läsåret 20/21 tycker fler elever att studieron förbättrats sen
föregående år.

Ytterligare är skolan är 1 av 29 samarbetsskolor som Amnesty har samarbete med, vilket
gör att mänskliga rättigheter har en central roll i skolans kurser och varje år har skolan
temadagar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Eleverna har i skolans egen
undersökning tagit upp att alla måste ta ansvar för att respektera varandra och att skolans
gemensamma aktivitetsdagar stärker skolan gemenskap. I skolans undervisning belyser
vi i olika kurser diskrimineringsgrunderna (se mer detaljerat i skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling). Lärarna arbetar aktivt på olika sätt med
diskrimineringsgrunderna i sina respektive kurser. Det handlar om arbete med
diskrimenringeringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet och ålder.
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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 (STRUKTUR/KVALITET)
“Det är viktigt för mig att det går bra för dig” ska genomsyra hela verksamheten i
allt från allas elevsyn till undervisning och utveckling av verksamheten. All
personal arbetar med att aktivt engagera sig i elevernas utbildning och förmågor
med en strävan att hela tiden utveckla och skapa möjligheter för att elever ska
kunna nå sina mål samt att alltid ha kvalité och förmåga i fokus. Det är skolans
uppdrag att säkerställa att eleverna har tillräckliga kunskaper för att gå vidare till
högre studier eller arbete.  Det betyder att elevens engagemang och arbete är en
viktig pusselbit. Drottning Blanka arbetar med ett resiliensprojekt som har som
syfte att skapa motståndskraft hos eleverna samt att skapa tilltro till sig en
förmåga. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och skapa en röd
tråd inom varje program så att det blir möjligt för eleverna att få en helhetssyn
kring sin utbildning som skapar ansvarskänsla och motivation framåt.

Alla elever får sin garanterade undervisningstid och ofta något mer tid för att
säkra upp för eventuellt förlorad tid pga lärares sjukdom och annat
oförhappandes. Schemaläggningen ansvarar administrativ chef för.
Schemaläggning är ett viktigt pedagogiskt verktyg och alla lärare bjuds in att ge
input på vad som kan fungera allra bäst. Eleverna på yrkesprogrammen har sin
APL uppdelad med både hela veckor i starten och hela veckor i slutet på läsåret
och däremellan en dag i vecka i årskurs 2 och 3. Detta efter samråd med
programrådet från branschen.

Under året har skolan utifrån nationella riktlinjer haft delvis fjärrundervisning
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som organiserades genom att använda Google Meet i kombination med Google
Classroom. Undervisningen har under denna tid skett i realtid och eleverna har
kunnat följa sitt ordinarie schema. Under höstterminen prioriterades elever i Åk 1.
Syftet var att personalen då skulle kunna skapa relation till eleverna, få igång
kurserna samt att träna dem inför en eventuell övergång till fjärrundervisning.
Elever i Åk 2 & 3 hade under höstterminen närundervisning utifrån behov där
praktiska ämnen och examinationstillfällen prioriterades, andelen
fjärrundervisning var då ca 20 %.I december 2020 övergick skolan utifrån ett
nationellt beslut till fjärrundervisning på heltid. När skolan åter öppnade upp för
delvis närundervisning prioriterades eleverna i Åk 3 som efter påsklovet hade
närundervisning på heltid medan elever i Åk 1 & 2 hade närundervisning
varannan vecka. Även under vårterminen prioriterades närundervisning i
praktiska ämnen, examinationstillfällen men även ämnet matematik. De elever
som av en eller annan anledning haft svårigheter med fjärrundervisning och riskerat att
inte klara sin kurs/kurser har lyfts i elevhälsan och där har tagits beslut kring kring hur
eleven på bästa sätt kan  gå vidare framåt och hur mycket närundervisning som blir bäst
med tanke på kunskaper men även med tanke på hälsan.

Skolan har programarbetslag som träffas regelbundet. Ämneslärare likaså. Varje
vecka är det pedagogisk tid där utvecklingsarbete sker 120 min (se nedan). Under
detta läsår har det mesta skett via google meet. Skolan har haft stor nytta av vår
digitaliseringsansvarigas tidigare arbete. Digitala plattformar med frekvent
kommunikation har varit viktiga verktyg under detta läsår då våra naturliga
mötesformer och informella dialog förändrats.  Under året har arbetsplatsträffar
varierat i tid där skolledningen gjort bedömning utifrån aktuellt behov, vissa tider
varje vecka andra mer sällan. Verksamheten har varit behovsstyrd.

Vid fem tillfällen har skolans undervisande personal samt EHT deltagit i
EWS-konferenser, ett system för att kartlägga elever nuvarande kunskapsläge.
Detta för att diskutera grupp, undervisning samt elever och  vilka insatser som
kunde vara  aktuella. . EWS har använts dagligen av samtliga pedagoger och
elevhälsopersonal. Detta verktyg har haft  syftet att alltid vara uppdaterat kring
elevernas kunskapsutveckling så skolan fokuserar på rätt insatser. I detta arbete
har heltidsmentorerna en viktig roll som röst mellan skolan/vårdnadshavare samt
elev. Utvecklingssamtal har förts digitalt detta läsår förutom in några enstaka fall.

FOKUSOMRÅDE I ARBETSPLANEN

Ledarskap i klassrummet 20/21

Ett av våra pedagogiska utvecklingsområden har under läsåret 20/21 varit
“Ledarskap i klassrummet”. Temat har introducerats av AcadeMedia
centralt. På DBGY Lund har vi sett att resultaten i våra
undervisningsutvärderingar visat att studieron kan förbättras. Genom att
arbeta med ledarskapet i klassrummet kan studieron öka. All
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undervisande personal vid DBGY har gemensamt vid femton tillfällen
deltagit i utvecklingsprojektet. “Ledarskap i klassrummet”. Detta kommer
att fortlöpa under de kommande två läsåren med skiftande fokus.

Syfte med den initiala delen av projektet har varit följande:
● Att genom gott pedagogiskt ledarskap i klassrummet stärka

elevernas lärande
● Att stärka kollegiets lärande kring ledarskap i klassrummet ur ett

teoretiskt och praktiskt perspektiv
● Att åstadkomma positiva förändringar i kollegiets pedagogiska

yrkespraktik med avseende på bland annat samsyn, professionalism
och samverkan.

Arbetssättet har under läsåret 20/21 utgått ifrån följande:

● Vad säger forskning och beprövad erfarenhet? Föreläsningar,
filmklipp etc.

● Hur kan vi relatera till forskningen? Gruppdiskussioner med
utgångspunkt i frågeställningar.

● Lesson studies i ämnesgrupper: Kollegiet har planerat - genomfört,
utvärderat - sammanfattat och presenterat sina lesson studies.
Gruppmedlemmarna har till viss del auskulterat varandra.

Utvärderingen av första läsårets implementering av “Ledarskap i
klassrummet” visar att kollegiet anser att;

● projektet på sikt stärker elevernas lärande
● har stärkt pedagogernas lärande kring ledarskap i klassrummet ur

ett teoretiskt och praktiskt perspektiv
● har åstadkommit positiva förändringar i kollegiets pedagogiska

yrkespraktik avseende bland annat samsyn, professionalism och
samverkan.

Av utvärderingen framgår att de pedagogiska samtalen kolleger emellan
uppskattats allra mest. När kollegorna delar, prövar och reflekterar kring
pedagogiska idéer skapar detta mervärden i elevers lärande1. Varierande
pedagogiska verktyg, ett öppnare lärandeklimat samt en skolkultur som
kännetecknas av didaktisk samstämmighet och professionalism skulle
kunna betecknas som framgångsfaktorer i projektet “Ledarskap i
klassrummet”.

1 Framgång i undervisningen, Skolinspektionen Dnr 2010:1284.
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Skolans utvecklingsområden 21/22:
Den pedagogiska utvecklingen vid DBGY Lund kommer läsåret 21/22 att omfatta
två områden :

● Elevers ansvar, inflytande och delaktighet
● Förstärkt arbete med formativa bedömningspraktiker (matriser/portfolio),

Båda dessa områden har valts dels med utgångspunkt i resultat av undervisning
utvärderingar dels utifrån kollegiets önskemål. Förutom detta fortlöper arbetet
med skolans digitaliseringsprojekt med syfte att öka elevernas och personalens
kunskap kring digitalisering och användning av digitala verktyg.

Elevers ansvar, inflytande och delaktighet:
Utvecklingsområdet berör alla personalgrupper i skolan. Initialt involveras den
pedagogiska personalen. Utgångspunkten  blir att skapa inkännande, samsyn
och prioriteringsordning  kring de faktorer som skulle kunna möjliggöra elevernas
delaktighet. Därefter utformas en handlingsplan för det fortsatta arbetet där
skolledning och förstelärare ansvarar för implementeringen.

Förstärkt arbete med formativa bedömningspraktiker:
I syfte att ytterligare stärka elevers lärandefokus och delaktighet kommer
lärarkollegiet kommande läsår att utveckla tydliga strukturer kring ett formativt
arbetssätt i klassrummen. Då detta utvecklingsområde inte enbart omfattar
bedömningsaspekter utan även didaktiska och pedagogiska spörsmål, kommer
den gemensamt tillskapade handlingsplanen att synliggöra tydligt avgränsade
faktorer i en formativ lärarpraktik.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Målet är alltid att ha legitimerade lärare i samtliga ämnen vilket vi når förutom i
ett fall. Denna lärare är dock en erfaren lärare och varit med oss sedan 2012. Varje
läsår startar vi upp med en genomgång av betyg och bedömning utifrån de
senaste allmänna råden för hela kollegiet. Förstelärarna har skapat en powerpoint
som visas för alla elever vid terminsstart för att få en förståelse för betygsättning
och bedömning, Vid behov kan pedagoger får stöd av förstelärare samt om man
är nyanställd av sin mentor.

I kurser där vi vanligtvis har Nationella prov har kursprov utformats för att
säkerställa en rättssäker betygsättning, flera lärare använder även Skolverkets
bedömningsportal för stöd i bedömning. Samtliga lärare gick läsåret 19/20 en
fortbildning inom betyg och bedömning som tagits fram i samverkan med
Karlstads universitet som huvudmannen anordnade.

Några  av våra lärare på skolan är ensamma att undervisa i sitt ämne men då vi
vuxit under många år har de flesta nu en ämneskollega.  Detta skapar möjligheter
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för att organisera för sambedömning och samplanering. Under alla läsår har
sambedömning organiserats de tre sista veckorna samt studiedag för
betygssättning och sambedömning. Ledarskapet i klassrummet har även berört
frågor kring bedömning samt betygsättning. Alla pedagoger kan kontakta
förstelärarna som arbetar just med detta fokus. Kommande år kommer det finns
möjlighet för sambedömning redan från uppstart via avsatt tid per vecka en
timme disponeras fritt av kollegiet för det som är aktuellt.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)
Sammantaget är skolans kunskapsresultat goda.Vi ser att resultaten när det gäller
andelen avgångselever med examen är högre på våra högskoleprogram än på
det yrkesförberedande programmet. Till viss del kan en förklaring vara att det varit
en växlande skolgång med fjärrundervisning och närundervisning har gjort att
motivationen har sjunkit något. Analysen av resultaten mellan pojkar och flickor
visar att skillnaden är liten då 97 % av flickorna och 100 % av pojkarna går ut med
examen. Examensgraden inklusive mörkertalet är 95 % vilket har funnits med i
examensprognosen sedan tidigare årskurser då reducerade program har gjorts i
Åk 1 & 2.

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) ligger totalt sett i paritet med
föregående år. Vi kan dock utläsa att den minskar något på två program
hantverksprogrammet (0,65) samt samhällsprogrammet (0,3%) medan den ligger
stabilt på vårt estetiska program, på ekonomiprogrammet är det första året vi har
studenter. En anledning kan vara att elever på yrkesprogrammen har haft svårt
att få tillräckliga utmaningar när det gäller praktiska moment under
fjärrundervisningen. Skolan har dock i så stor utsträckning det varit möjligt
prioriterat närundervisning i de praktiska ämnena. Vi kan efter samtal med elever
koppla mycket till brist på motivation då elever på de praktiska programmen är
vana vid att arbeta mycket närmre branschen och samhället med skarpa
uppdrag. I år har detta på grund av pandemin inte kunnat genomföras i alls lika
stor utsträckning som tidigare.

Betygsfördelningen ligger stabilt med en viss ökning på betyget C, fördelningen
är F -1%, E-20%, D-16%,C-28%, B17% samt A 17%.  De kurser vi har utmaningar i är
framför allt matematik 2B samt matematik 3B. Under läsåret satte skolan in extra
lärare i matematiken samt viss lovskola och extra tid för eleverna erbjöds. Efter
påsklovet prioriterades matematiklektioner och särskilt upplägg skapades  vilket
bidrog till att fler elever nådde målen i respektive matematikkurs än vad de
tidigare prognoserna visade. Trots de insatser som gjordes har vi ändå en del
elever med F i matematik 2B samt 3B. Ytterligare en förklaring kan vara att vi haft
en vikarie i matematik under höstterminen där det tillsattes ytterligare en
matematiklärare. Skolan kommer att ha en tätare uppföljning vid
vikarieanställningar. När det gäller andelen F för pojkar (1 %) är något lägre än för
flickor( 2%). Skolan kommer fortsätta med att synliggöra skillnaderna och fortsatt
arbeta med strategier för att minska diskrepansen mellan pojkar och flickor
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framförallt när det gäller de allra högsta betygen där 22 % av  flickorna når A med
endast 12 % av pojkarna når samma betyg.

Vi kan tydligt utläsa att pojkar i högre utsträckning tycker de behandlar varandra
väl och känner att de kan få studiero i skolan. Vi kommer arbeta vidare med att
kartlägga vad det är som gör att skillnaderna finns samt arbeta med fler
förebyggande och främjande insatser för hur vi är mot varandra och studiero. Vi
har under året arbetat mycket med att bearbeta dynamiken i klasserna med hjälp
av diskussioner samt enskilda samtal vid behov. Vi har även aktivt arbetat med att
förklara att de ord och uttryck elever ibland använder på ett “skämtsamt” sätt inte
alltid uppfattas som skämtsamt för andra. Vi på skolan kommer  fortsätta med
vårt arbete för att alla våra elever ska känna studiero. Glädjande är att 96% av
pojkarna och 94% av flickorna känner sig trygga på skolan. Vi fortsätter att arbeta
för 100% trygghet.

Under året går resultaten från undervisningsutvärdering upp från höstterminen
till vårterminen, en förklaring kan vara att skolan varit tydlig kring undervisningen
och övrigt men även att lärarna lyssnat på eleverna och dess behov. Många elever
har kunna få enskilda samtal digitalt vilket varit givande enligt eleverna dock har
arbetsbördan ökat för lärarna. Vi har höga förväntningar på våra elever. Även
undervisningsutvärderingen visar att 82 % av våra elever anser att vi är duktiga på
att visa att vi tror på dem och har en hög tro om att de kan lära.

Elevenkäten visar att 89 % av eleverna är nöjda med undervisningen vilket kan
jämföras med föregående års 71 %. Efter analys i kollegiet framkommer att vi
sedan föregående år har ytterligare utvecklat vårt sätt att skapa ramar för både
fysiska och digitala lektioner vilket bidrar till att öka undervisningskvalitén på
hela skolan. Skolan har även tydliggjort rutiner och strukturer för hur
undervisningen och upplägg ska se ut i både Google Classroom och Google
Meet vilket bidragit till en mer jämlik struktur och tydlighet för eleverna.
Gemensam uppgiftsblankett finns tillgänglig. Skolan har även gjort uppgifter
som varit tidsbaserade och inte uppgiftsbaserade för att minska stress för
eleverna.

Arbete kring EWS har fungerat men kommer att organiseras något annorlunda
nästa läsår för att tydliggöra och undvika egen tolkning av ifyllandet av EWS
genom att införa ytterligare ett kriterie,  detta kommer göra att vi får mer tid och
undviker prata om elever som inte är i behov av det. Vi kommer även dela upp
tiden med fokus på grupp eller elev.

Under läsåret 20/21 har skolan utvärderat undervisningen och elevernas
uppfattning om skolan genom olika enkäter. Dels genom en enkät från
Skolinspektionen, genom huvudmannens årliga NKI samt
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undervisningsutvärderingarna som pedagogerna gör på skolan med samma
klass, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. I samtliga enkäter
och utvärderingar visar vi på ett starkare resultat i jämförelse dels med andra
skolor från huvudmannen, samt i Skolinspektionens enkät; samtliga
medverkande skolenheter. I undervisningsutvärderingen ser vi ett förbättrat
resultat jämfört med förra terminen. I vår NKI ser vi att , nöjdhet,
rekommendationsgrad och trivsel har stigit markant sedan 2019.

I resultaten från Skolinspektionen är ‘trygghet och engagemang’ områden vi
arbetar bra med och bör fortsätta vårda. Enkäten visar tex att vi har höga
förväntningar på våra elever och att eleverna upplever att de får hjälp med sitt
skolarbete om de behöver. Vi pratar om mänskliga rättigheter som en del av våra
grundläggande värderingar i undervisningen på skolan. Detta utfall kopplar vi till
vårt samarbete med Amnesty och att mänskliga rättigheter spelar en central roll i
vår undervisning. Eleverna respekterar varandras  olikheter på skolan och en stor
andel upplever  skolan som en trygg plats. Samma resultat har vi i liknande frågor
i vår undervisningsutvärdering. Eleverna anger att lärarna tror på deras förmåga,
att de kan få den hjälp de behöver samt att läraren ingriper om någon utsätts för
kränkningar. I NKI styrks detta av goda resultat genom en hög
rekommendationsgrad och trivsel på skolan. Det viktigt att vi fortsätter med vårt
personliga elevfokus, där eleven känner att den får komma till tals och bli lyssnad
på. Detta är en viktig utgångspunkt i lärar-elev-relationen som i sin tur bidrar till
andra viktiga faktorer. Upplevd trygghet på skolan, att bli lyssnad på och att
känna tillit till lärarna ökar studieron, studiemotivationen och därmed
måluppfyllelsen för eleverna på skolan.

Skolinspektionens enkät visar att det finns utvecklingspotential inom områdena
‘stimulans och delaktighet’. Att dessa frågor har utvecklingspotential tydliggörs
också  i de övriga enkäterna. Dels vad gäller att skapa undervisning som
stimulerar eleverna till att vilja lära sig mer, eller som
iundervisningsutvärderingarna att eleverna önskar inspireras mer av sina lärare.
Eleverna finner även det svårt att veta vad de ska klara av i skolan. Detta resultat
styrks i undervisningsutvärderingarna där eleverna i högre grad önskar att läraren
har en mer regelbunden kontakt med eleverna om hur det går för dem samt hur
de kan utvecklas. Eleverna anser sig inte ha inflytande i större grad över skolans
ordningsregler eller undervisningens innehåll.Skolan kommer  således fortsätta
att utveckla och fördjupa sitt arbete med att i undervisningen öka elevernas
drivkraft, känsla av sammanhang och motivation. Till hösten 2021 kommer
förstelärarna att arbeta med ledarskapet i klassrummet samt förbereda för ett
större omställningsarbete där elevers kunskap kommer att stå mer i fokus genom
att särskilja den summativa och den formativa bedömningen. En del av detta
kommer att innebära att  arbeta med en kunskapsportfolio eleverna har med sig i
varje kurs. Ett önskat resultat av detta arbetssätt är att eleverna ska äga sitt eget
kunnande och på ett tydligare sätt förstå och få syn på sina egna
utvecklingsbehov. Detta kan i sin tur öka förståelsen för vilken slags kunskap som
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behövs i de olika kurserna som i sin tur kan öka elevernas motivation och
måluppfyllelse.

Ytterligare ett område som är värt att notera samt bevaka är studieron på skolan. I
samtliga tre utvärderingar och enkäter har resultatet sjunkit något.

Pedagogerna på skolan arbetar strukturerat med undervisningens kvalitet och
den målinriktade undervisningen för att utveckla undervisningen både kortsiktigt
och långsiktigt. Kvaliteten på undervisningen mäts i
undervisningsutvärderingarna som varje pedagog gör på höstterminen och
vårterminen med samma klass. Resultaten skickas till respektive pedagog som
därefter på egen hand  reflekterar över resultatet och identifierar eget/egna
utvecklingsområde. Dessa följs upp vid nästa undervisningsutvärdering.
Förstelärarna tittar på de övergripande resultaten och ser om det finns generella
mönster och presenterar dessa för kollegorna för gemensam diskussion. Dessa
resultat ligger som grund för nästa års fokusområde. Förstelärarna finns även till
hands för enskilda pedagogiska och didaktiska diskussioner med lärarna.
Utvärderingen hjälper att identifiera styrkor och utvecklingsområden och
därigenom rikta  arbete mot att främja motiverande och inkluderande lärmiljöer
för eleverna.

I det fortsatta arbete med undervisningens utveckling, och med
kvalitetsmätningarnas resultat som grund, kommer nästa års fokus att ligga på
utvecklandet av elevers ansvar, inflytande och delaktighet samt
ett förstärkt arbete med formativa bedömningspraktiker.

Fjärrundervisningen 20/21 har bedrivits digitalt genom olika plattformar. Dels
genom allt kurs- och undervisningsrelaterat i Google Classroom, men även
Schoolsoft som plattform för planeringar, resultat och annat som mentorer,
elevhälsa och vårdnadshavare kunnat ta del av.
På skolan arbetar lärare och elever tillsammans i Google Classroom sedan innan
pandemin och har därmed haft en väl utarbetad digital struktur på plats Vi har
arbetat med förebyggande, tydlig kommunikation för att minimera osäkerhet hos
medarbetare, elever och vårdnadshavare . Arbetssättet i Google Classroom har
under fjärrundervisningen tagit en ännu tydligare struktur och form för att
fortsatt verka inkluderande. Arbetstakten verkar ha sjunkit något och kursinnehåll
har justerats därefter. En mer intensiv handledning av enskilda elever har
möjliggjorts under fjärrundervisningen. Även övrig personal såsom elevhälsa har
arbetat aktivt med olika digitala kanaler för att utöka tillgängligheten.

Vi har under denna tid försökt att efterlikna det “vanliga” klassrummet så mycket
som möjligt och anser att vi trots omständigheterna lyckats väl. Majoritet av
eleverna uppger att undervisnings kvaliteten under året ökat från 71% till 89%  för
fjärrundervisningen och att andelen interaktiva moment blivit fler. Många lärare
har använt smågruppsfunktionen för att bryta upp lektionen och aktivera
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eleverna. Det har enligt både elever och lärare varit ett väl fungerande koncept.
Under året har vi även haft flera kollegiala diskussioner kring struktur på lektioner.
Då 89 % av eleverna uppger i elevenkäten att de är nöjda med undervisningen
kan vi ändå dra slutsatsen att vårt arbete med att utveckla undervisningen
genom ledarskapet i klassrummet och tydlighet både i klassrummet och via
fjärrundervisning har gett positiv effekt.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi är en välfungerande verksamhet avseende de skolans ramar och det kollegiala
processerna vi bedriver för att underhålla en god undervisning för eleverna. Det
finns många styrkor såsom vår systematik och vår struktur.

Skolan vill nästa läsår fortsätta arbeta med att utveckla med ledarskapet i
klassrummet för att skapa större delaktighet och ansvar hos elever för sitt lärande
men även för ökad studiero. En ökad tydlighet och en jämlikhet ska finnas i hela
skolan där elevhälsan ska vara väl integrerad och samverka med respektive lärare
och arbetslag. Vårt goda arbete med att balansera mellan det relationella
ledarskapet och samtidigt skapa ordning och reda ska vi behålla samt fortsätta
att implementera våra skapade strategier för att skapa en samsyn och en
jämlikhet i alla lärares klassrum och på skolan som helhet.

Arbetet med betyg och bedömning kommer vi som beskrivs ovan att ha som
fokus med en fokusgrupp som kommer arbeta endast formativt.

Elevhälsan kommer att ha fokus på att arbeta mer ute i verksamheten då våra
elever efter pandemi året har lite kännedom om elevhälsans personal. Elevhälsan
kommer prioritera klassrumsbesök i större utsträckning än tidigare och i det
förebyggande och främjande arbetet stärka lärarna i deras klassrumsledarskap.

Arbetet med arbetslagen kommer att ytterligare formaliseras både i vem som
tillhör vilket men även innehållet och tid. Detta behöver rektor skapa tillsammans
med programansvariga som är arbetslagsledare. Även ämnestid behöver utökas
till hela läsåret och inte endast i slutet av ett läsår, för att möjliggöra och främja
samplanering samt sambedömning. Även har skapar rektor positioner för möte
samt rutiner kring återkoppling.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans likabehandlingsgrupp består av biträdande rektor, kurator samt
helttidsmentor. Likabehandlingsgruppen träffas vid behov  för att utvärdera
tidigare arbete, diskutera möjliga förändringar i arbetssätt kopplade till aktuella
händelser, samt att planera det fortsatta arbetet; kortsiktigt och långsiktigt.

Skolans lärare ska vara väl bekanta med skolans värdegrund samt skolans plan
mot diskriminering och kränkande behandling. Ansvarig för
likabehandlingsgruppen går igenom likabehandlingsplanen med all personal i
starten på varje läsår. Under skolans mentorstid, som varje klass har vid ett
lektionstillfälle per vecka, ska respektive mentor arbeta aktivt med planen och
involvera eleverna i skolans plan och värdegrundsarbete. Eleverna har varit
delaktiga vid framtagande av skolans plan även genom elevrådet, där
elevrepresentanter ingår, samt via mentorsledd återkoppling och diskussioner
med elever kring enkätresultat. I skolans olika kurser arbetar lärarna på olika sätt
med diskrimineringsgrunderna och skolan har absolut nolltolerans mot
kränkningar. Biträdande rektor sammanställer skolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling, och därefter tar alla mentorer upp planen på
mentorstid, så att samtliga elever får ta del av denna plan. Vi arbetar aktivt med
att förebygga kränkningar och skapa en god värdegrund på skolan, bland annat
via ett lektionsupplägg skapat av elevhälsa. Vi tror på att alltid agera skyndsamt i
fall av incidenter. Vi tycker det är viktigt att eleverna ska känna sig trygga i vår
skolmiljö, och vi tror på att en bra arbetsmiljö skapar goda skolresultat. Vi arbetar
med att skapa en bra studiemiljö med tydliga ramar och förväntningar, där alla
ska känna igen sig och känna sig välkomna. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund
och respekt och vi kommer fortsätta att ha fokus på respekt så att vi när skolan
och elevantalet växer fortsätter att stärka skolans värdegrund, Lgy11 kap2, normer
och värden.

Elevhälsan har, utifrån enkätresultat och gemensam bild av skolan, tillsammans
tagit fram några utvecklingsområden inom värdegrundsarbetet som vi vill arbeta
lite extra med för att stärka det främjande och förebyggande arbetet kring vår
värdegrund (se nedan vilka). Kurator har utifrån denna diskussion, tillsammans
med heltidsmentorer, arbetat fram ett lektionsupplägg under läsåret kopplat till
värdegrundsarbetet. De områden som tagits fram och berörts av detta
lektionsupplägg är delar ur diskrimineringsgrunderna, mobbning,
stress/prestation, känslouttryck och känslohantering, sociala medier/nätetik,
grupptryck samt normer.  Delar av dessa lektioner har under läsåret genomförts i
årskurs 1, nämligen lektionspassen om diskrimineringsgrunderna, mobbning
samt känslouttryck/känslohantering. Resterande lektionspass utformades något
senare under läsåret, och bedömdes svårare att genomföra i
fjärrundervisningstider.
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Skolan kommer framåt arbeta för att involvera fler elever i detta arbete genom att
gruppen besöker klasserna vid uppstart samt när lovenkäten ska göras. Vi vill att
arbetat ska genomsyra skolan och där är vi inte ännu. Enligt enkäten känner 91%
till likabehandlingsplanen och  är delaktiga men i det löpande arbetet är det
fortfarande mycket kvar att göra. Nu när många har varit på fjärrundervisning
behöver detta arbete ta ny fart. Vi ser att siffran 91% sjunkit från 94% ht 2018 vilket
kan beror på fjärrundervisningen. 93 % av skolans elever vet vem de ska vända sig
till om de blir illa behandlade. En faktor kan vara frånvaro och här behöver vi
säkerställa att de som är frånvarande får samma information muntligen.

Av de kränkningsärenden som behandlats under läsåret ( 3 stycken) är två av
dem i årskurs 3 och ett i årskurs 2. . Av de anmälningar som gjorts har vi sett att
det behövs  ytterligare tydliggöra skolans uppdrag i ett tidigt skede samt
informera om vad kränkande behandling är och vad skolans förhållningsregler
är för att förebygga kränkande behandling.

Andel elever som känner förtroende för att personalen skulle ta tag i situationen
om något uppstår har ökat till 89%  från 79 %. Det är ändå 11 % av eleverna som
inte känner tillräckligt stort förtroende. Vi vill bli bättre på att informera elever om
vårt arbetssätt och vilka möjligheter och skyldigheter vi som skola har.

96 % av eleverna på skolan känner sig trygga på skolan, vilket är en
förbättring med 2% sedan föregående läsår. Det är jämt fördelat över
program och årskurser något mindre trygga känner sig
ekonomiprogrammet.

12 % av skolans elever mot tidigare 84% upplever att de har blivit illa
behandlade av andra elever på skolan. Det är jämt fördelat över program och
årskurser. De vanligaste tillfällena är i klassrummet under lektionstid och under
rast samt i skolans korridorer. Vi kommer stärka det pedagogiska ledarskapet i
respektive klassrum samt arbeta förebyggande på mentorstid och med
rescilience för att undvika att det sker. All personal behöver vara
uppmärksamma och reagera och agera vid minsta lilla incident eller
användade av fult språk.  Under detta läsår har eleverna fått ha rast i
klassrummet för att undvika att blanda grupper av elever med hänsyn till covid.

10 % av skolans elever uppger att de har blivit illa behandlade av någon i
personalen.En del i detta går att förklara med incidenter kopplade till att vi har
regler för klassrummet som gäller mobiler och störande av
arbetsro.Incidenterna har skett framför allt i klassrummet under lektionstid och
i skolans korridorer. Av de 10% är det endast 22% som anger att det berättat för
skolans personal av det 22% anser 16% att skolan tog ta i incidenten.  Vi
kommer informera om skolans rättigheter och vilka konsekvenserna blir vid
kränkningar även om vi inte kan berätta vad vi har gjort i enskilda ärende. Vid
flera av incidenterna uppger eleverna att de inträffat i klassrummet. Vi måste
fortlöpande arbeta med synliggöra detta problem på våra arbetsplatsträffar. Vi
arbetar medvetet och noga med att vara goda förebilder för våra elever och
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förbereda dem för livet utanför skolans väggar.

Skolan har som mål att ingen elev ska känna sig kränkt, och eleverna ska veta
hur skolan arbetar med likabehandling och värdegrundsarbetet samt veta vem
man ska vända sig ifall man känner sig kränkt. Skolans plan mot kränkande
behandling innehåller mer ingående beskrivningar av skolans arbete. För att
stärka värdegrundsarbetet kommer vi fortsätta att kommunicera med eleverna
på olika sätt och ta skolans elevråd till hjälp. Vi på skolan arbetar utifrån att
reagera och agera vid minsta lilla för att förebygga kränkningar. Vi lyssnar på
eleverna och tar tag i de saker som eleverna lyfter med oss. Elevantalet på
skolan har ökat det här läsåret. Trots detta har vi fått bättre resultat än
föregående år när vi har frågat eleverna om de tycker att eleverna behandlar
varandra med respekt, i LOV-enkäten 2020 (Likabehandling och
värdegrundsarbete-enkät).

Vi synliggör våra trivselregler i våra lokaler för att visa på vikten av att alla ska
behandla varandra med respekt. Vår matsal upplever vi som en samlingspunkt
för såväl elever som lärare. Att kunna samlas där, både för att äta, men även
utanför lunchtid skapar möjlighet till en större gemenskap under skoldagen,
och det gör även att vi lättare kan förebygga och upptäcka eventuella
kränkningar i samband med skolluncherna. I alla mentorsgrupper har vi haft
diskussioner om LOV-enkäten och dess resultat efter genomförd
undersökning, för att försöka förtydliga respekt och vad det är som gör att man
känner sig illa behandlad eller inte lyssnad på. Vi upplyser om gällande
arbetsordning vid klagomålshantering och kränkning för att eleverna ska veta
hur vi hanterar dessa ärenden. Att vi tar upp diskussionen verkar många elever
tycka är positivt, och är i sig ett främjande arbete för att medvetandegöra att vi
kan ha olika toleransnivå. Därav är det viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss
och komma ihåg att alltid möta varandra på ett respektfullt sätt. Våra rutiner
för anmälan och utredning av kränkande behandling har följts och fungerat väl
under läsåret.

Skolan är trygg och de gemensamma processerna fungerar väl. Resultatet av
läsårets LOV-enkät visar generellt ett positivt resultat i jämförelse med
föregående läsår. Tryggheten och förtroendet för personalen ökar. Eleverna
upplever i högre grad att de behandlar varandra med respekt. Att personalen
behandlar eleverna på ett respektfullt sätt ligger stabilt. Den minskning vi såg i
föregående års LOV-enkät angående informationen om likabehandlings- och
värdegrundsarbetet, ligger stabilt i år. Fler elever anser att de har fått vara med
och påverka detta arbete i år jämfört med föregående läsår. Vår ambition är att
öka elevernas delaktighet ytterligare i detta, bland annat genom att ha mer
djupgående samtal med elever efter nästkommande läsårs LOV-enkät, och
därigenom få ytterligare kunskap kring hur eleverna tänker kring delaktighet i
värdegrundsarbetet. Då vi är en skola som har vuxit i relativt snabb takt, och
fortfarande växer, visar resultatet på LOV-enkäten på stabila processer, och vi
fortsätter vårt goda arbete med hög tillgänglighet och ett stort engagemang.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund är 1 av 29 samarbetsskolor som Amnesty
har, vilket betyder att mänskliga rättigheter har en central roll i skolans
undervisning och kurser. Samarbetet innebär vidare att skolan varje år har
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temadagar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Eleverna har i skolans
egen undersökning tagit upp att alla måste ta ansvar för att respektera varandra
och att skolans gemensamma aktivitetsdagar stärker skolans gemenskap. I
skolans undervisning belyser vi i olika kurser diskrimineringsgrunderna (se mer
detaljerat i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling). Lärarna
arbetar aktivt på olika sätt med diskrimineringsgrunderna i sina respektive kurser.
Det handlar om arbete med diskrimenringeringsgrunderna kön, könsidentitet
eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan
trosuppfattning, etnicitet och ålder.

Skolan brukar också skapa gemensam skolavslutning och andra aktiviteter för att
främja gemenskapen på skolan. I år påverkade covid och restriktionerna
möjligheten till en gemensam avslutning för samtliga elever. Det blev istället
uppdelade avslutningar, en dag för årskurs 1, en annan dag för årskurs 2 och en
tredje dag för våra studenter.

Varje läsår förnyas skolans trivselregler tillsammans med skolans elever. Vi på
skolan säkerhetsställer att våra aktiviteter är tillgängliga för alla elever på skolan
och att alla elever får den hjälp och de hjälpmedel de har behov av. För att läsa
mer om skolans främjande och förebyggande åtgärder se skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Skolan kommer fortsätta att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor. Vi fortsätter
att arbeta med att öka respekten på skolan, motverka negativa grupperingar och
ökad sammanhållning. Vår ambition är att elevernas sätt att behandla varandra
respektfullt ytterligare stärks genom att eleverna får en ökad förståelse för sin
arbetsmiljö (såväl fysisk, psykisk som social) och förstå att alla har ett ansvar för vår
gemensamma arbetsmiljö på skolan. Ett sätt att uppnå detta, som kompletterar
vårt övriga arbete, är att vår administrativa chef, som är ansvarig för
arbetsmiljöarbetet, kommer att gå ut i våra klasser och prata om vår
gemensamma arbetsmiljö och vårt gemensamma ansvar.

Elevrådet träffas och skapar aktiviteter som har med skolans trivsel att göra.
Skolan vill också fortsätta att skapa en gemensam skolavslutning och olika
aktiviteter för att främja gemenskapen, däribland de aktiviteter som genomförs i
samarbete med Amnesty.

I årskurs 1 och 2 har vi heltidsmentorer. Mentorerna har en viktig roll i att
informera om och följa upp vårt värdegrunds- och likabehandlingsarbete, samt
att involvera våra elever i detta arbete. Vidare även att locka fler elever att delta i
exempelvis elevråd, för att vara med och påverka för att öka trivsel och trygghet
på skolan. Mentorerna arbetar aktivt med värdegrunds- och
likabehandlingsfrågor på mentorstid, bland annat via vårt arbete med resiliens
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och olika samarbets- och värdegrundsövningar framtagna av elevhälsan som
skapar trygghet och gemenskap i klasserna. Lärarna arbetar aktivt på olika sätt i
skolans kurser med diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller
könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan
trosuppfattning, etnicitet och ålder) för att ge eleverna en ökad förståelse för
dessa. Mer information om vilka kurser finns att läsa i skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling under främjande arbete. Utöver det
arbete lärarna gör i sina kurser, arbetar mentorerna utifrån ett lektionsupplägg
framtaget av elevhälsan kring de olika diskrimineringsgrunderna. Detta ska skapa
ökad möjlighet för elever att kunna ta andras perspektiv och få en ökad förståelse
för sitt eget och andras beteende.  Detta arbete kommer att fortsätta under nästa
läsår. Lektionsupplägget kommer att ses över och relateras till arbetet med
resiliens, som utökas  under nästa läsår.  Vi strävar efter att ytterligare utöka
elevernas delaktighet i likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Ett nytt sätt att
arbeta med detta kommer att vara att mentorer och kurator väljer, i dialog med
programansvarig, ut mindre grupper av elever från respektive program, att
djupintervjua efter LOV-enkätsgenomgång, för att öka delaktigheten och
förståelsen för resultaten. och för att veta vilka insatser som kan vara givande
framåt.

ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans elevhälsa består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator,
specialpedagog, syv/heltidsmentor % samt skolläkare och skolpsykolog vid behov
(anställd av Academedia). Arbetet följer DBGYs huvudmanna gemensamma
elevhälsoplan.

Elevhälsan har under läsåret haft möten varje måndag 120 min, då alla
funktionerna samlats. En gång per termin samlas elevhälsan tillsammans med
skolpsykolog och skolläkaren. I slutet av läsåret utökade vi vår mötestid genom
att, utöver måndagsmötena, även ses varannan fredag 60 min. Detta för att vi
hade ett läsår med blandad undervisning på fjärr och på plats på skolan,
medförde ett ökat behov av en gemensam överblick och tätare samtal mellan
funktionerna i vår elevhälsa. Elevhälsan delades upp i två team, kunskapsteam
och närvaroteam (utifrån roll) för att arbeta effektivare under detta covid år.

Vid våra möten i elevhälsan har diskuterats främjande och förebyggande arbete,
elevärenden, grupper samt organisation. Lärare och mentorer har kunnat boka
tid när elevhälsan har möten för att komma och diskutera enskilda elever eller
grupper, där lärarna vill ha handledning av, och samarbete med, elevhälsan.
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Kurator har i sitt uppdrag ett speciellt fokus på närvaro. Specialpedagogen har
delegation för genomförande av utredning samt utarbetande av åtgärdsprogram,
i samarbete med studiecoach, elev och vårdnadshavare. Rektor fattar beslut om
åtgärdsprogram. Samtliga lärare genomför vid behov extra anpassningar inom
ramen för den ordinarie undervisningen. I de fall då en elev riskerar att inte nå
målen anmäls detta till rektor för vidare utredning om elevs behov av särskilt stöd.

Vi har även mentors kartläggning som är ett samtalsverktyg som mentorerna kan
använda vid behov. Inför det här läsåret bjöd vi in våra blivande elever i årskurs 1
tillsammans med vårdnadshavare till ett introduktionssamtal där de fick träffa sin
nya mentor. Detta samtal fungerade som en introduktion till gymnasiet med
ömsesidigt informationsutbyte och möjlighet för våra nya elever att se både skola
och mentor för att skapa trygghet och en god start hos oss. Under läsåret har vi
även arbetat med tidiga utvecklingssamtal för de elever där vi anser att behov för
tidig uppföljning finns. Löpande har vi konferenser utifrån EWS, där vi går igenom
elevers studiesituation. Rektor, biträdande rektor, specialpedagog och
heltidsmentorer har auskulterat i olika klasser för att få syn på strukturer som
fungerar väl, liksom strukturer som kan förbättras inom ramen för elevhälsa.

Kurator har ansvar för frånvaroutredningar, i samarbete med mentorerna. När det
gäller möjlighet till stöd för våra elever erbjuds det via studietid, mentorstid samt
extra tid i svenska, engelska och matematik. På studietiden är samtliga lärare
frilagda och tillgängliga för att ha möjlighet att hjälpa eleverna i de olika kurserna.
På mentorstiden, en timme per vecka, får eleverna stöd med bland annat
studieplanering. Eleverna i årskurs ett och två har på mentorstiden i år fått ta del
av utbildning i att vara resilient. Extratid i svenska, engelska och matematik är tid
som finns för årskurs 1 och 2 där eleverna har möjlighet att få mer stöd i dessa
ämnen av behöriga lärare (utöver undervisningstid och studietid).

I vårt gemensamma EHT-arbete har frånvaro samt hälsa varit fokusområden och
ett regelbundet arbete har gjorts för att hitta riktlinjer för hur vi ska arbeta. Vi har
arbetat kontinuerligt med att lyfta och fånga upp elevers frånvaro. Vid samtliga
EHT-möten har vi tittat på såväl enskilda elever som hela klassers frånvaro och
diskuterat olika tillvägagångssätt för ökad närvaro.

Vi har bland annat kallat elever till studiemöten utifrån dennes
frånvaroproblematik. Under läsåret har varierad grad av fjärrundervisning pågått,
och därmed diskussioner i elevhälsan kring närvaro, ramar och struktur kring
fjärrundervisningen. Under läsåret 20/21 har vi även arbetat med att förbättra
studieron i klassrummen, när eleverna har varit på plats i skolan,  och elevhälsan
har auskulterat och tittat på detta. Elevhälsan har då samtalat med lärarna efteråt
för att spegla dem kring arbetsron. Vi kommer att fortsätta arbeta med elevers
frånvaro samt studiero under nästa läsår. På samtliga elevmöten/studiemöten
och samtal med elever lyfts hälsofokus - sömn och mat, som grundläggande
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byggstenar för att kunna ta till sig kunskap. Detta behöver vi titta på tillsammans
så att vi arbetar med rätt saker tillsammans med elev och vårdnadshavare.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Inom elevhälsan har vi arbetat kontinuerligt med att lyfta och fånga upp elevers
frånvaro. Frånvaro har varit en stående punkt på våra EHT-möten där vi tittat på
såväl enskilda elever som hela klassers frånvaro och diskuterat olika
tillvägagångssätt för ökad närvaro. Skolans kurator har ett övergripande ansvar
inom elevhälsan att följa upp frånvaron på skolan. Mentorerna gör vid behov
frånvaroutredningar, med stöd av kuratorn som handleder och har ansvar för att
dessa görs. Kurator har haft ett flertal enskilda samtal med elever som har hög
frånvaro för att kunna kartlägga orsaker till frånvaron samt utreda ifall det finns
behov av extern hjälp. Kurator har även haft kontakt med mentorer, undervisande
lärare samt vårdnadshavare för att finna lösningar. Flera gånger har frånvaron
hängt ihop med skolsituationen och/eller elevens hälsa vilket har resulterat i att
specialpedagog eller skolsköterskan har blivit inkopplade. Då vi från och med det
föregående läsår har heltidsmentorer i årskurs 1, och från det här läsåret även i
årskurs 2, har dessa haft ansvaret för att dagligen följa upp elevers frånvaro i dessa
årskurser. Heltidsmentorerna tar kontakt med vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro
och kallar till studiemöten i god tid vid oroväckande frånvaro. Målet är att titta
igenom samtliga elever i årskurs 1 och 2 och planera vem eller vilka av eleverna
som ska samtalas med, för att upptäcka en begynnande frånvaroproblematik i
god tid. I årskurs 3 är det lärare som är mentorer. Dessa har ett liknande ansvar för
eleverna i den årskursen.

Skolsköterskan har arbetat med sitt sedvanliga skolsköterskearbete, alltså med
inhämtning och genomgång av journaler, genomförande av hälsosamtal,
uppföljningar av hälsoproblem samt öppen mottagning. Arbetet är förebyggande
på många sätt eftersom det går att upptäcka hälsoproblem, dåligt mående eller
livsstilsproblem hos elever i ett tidigt skede, och på så vis hjälpa dem med det, så
att det om möjligt inte påverkar skolarbetet och skolnärvaron på sikt. Det har varit
bra att kunna hänvisa elever som behövt mer stöd till skolkurator. Tid har också
lagts på att samtala med och stödja några elever där det varit nödvändigt för
deras mående, skolnärvaro och skolprestation. Fokus för skolsköterska och
kurator har även legat på att samtala med elever och vårdnadshavare om
rekommendationer angående Covid-19 samt samtala med elever om
studiesituation och mående kopplat till hel eller delvis fjärrundervisning. Att höra
av sig till och samtala med elever som har haft olika utmaningar med
fjärrundervisningen har gett goda resultat. Som en följd av fjärrundervisning har
flera hälsosamtal genomförts via telefon. Det har gått bra men fungerat delvis
annorlunda. Hälsosamtal via telefon har kompletterats med kontroller av längd,
vikt och rygg på skolan för flera elever.

EHT-tiden är värdefull och vid våra möten, som äger rum två timmar varje
måndag, diskuteras kring vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete, såväl
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som kring våra elever, grupper. Här tas organisatoriska frågor upp och närvaro ses
över. Planer görs upp för vårt gemensamma arbete för att främja närvaro och
förebygga frånvaro. Med anledning av covid-19 och situationen med
fjärrundervisning för våra elever, utökade vi vår mötestid med en timmes
gemensam EHT-tid även varannan fredag för att gemensamt kunna ha en
överblick över elevernas studiesituation och kunna stötta dem på bästa sätta på
väg mot måluppfyllelse. Arbetet med extra anpassningar och EWS är också en
viktig del, dels i ett närvarofrämjande arbete, dels i arbetet med att uppnå en god
måluppfyllelse. Här ingår också de auskultationer som görs regelbundet av
skolans specialpedagog för att i dialog med undervisande lärare förebygga, få syn
på och undanröja hinder i undervisningen.

Skolpsykolog och skolläkare bjöds in till föräldramöten för årskurs 1 vid läsårets
start.  Skolläkaren informerade föräldrar om olika hälsofrämjande områden,
såsom vikten av sömn, kost och rörelse. Skolpsykologen pratade om
utvecklingspsykologi kring ungdomar i gymnasieåldern och vad föräldrar till
gymnasieungdomar kan förvänta sig samt tänka på. Heltidsmentorerna och övrig
elevhälsa har sedan följt upp detta genom arbete med liknande hälsofrämjande
områden, inklusive arbetet med årskurs 1 och 2 om resiliens. Våra heltidsmentorer
arbetar även med elevernas inträde på gymnasiet, så att övergången till
gymnasiet ska bli så bra som möjligt för eleverna. Detta sker genom
introduktionssamtal, föräldrakontakt samt utbildning i resiliens på schemat.

Kurator har tillsammans med heltidsmentorer arbetat fram ett lektionsupplägg
under läsåret kopplat till värdegrundsarbete. Delar av dessa lektioner har
genomförts i årskurs 1. De som genomförts handlar om
diskrimineringsgrunderna, mobbning, stress/prestation samt känslouttryck och
känslohantering.

Anmälan till rektor om att elever riskerar att inte nå målen i en kurs har kommit
till rektor från mentor, lärare, specialpedagog eller övriga funktioner i elevhälsan.
Mentors kartläggning har inte använts i någon större utsträckning under läsåret.
Arbetsgången ses över och gås igenom inför nytt läsår. Arbetsgången gås
igenom vid varje terminsstart, för att säkerställa att samtliga lärare vet hur
rutinerna fungerar. Utredningar, utarbetandet av åtgärdsprogram samt
uppföljning/utvärdering har fungerat bra.

En hög måluppfyllelse visar att rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning
av särskilt stöd har fungerat väl. Samtliga undervisande lärare har under året fyllt
i EWS löpande. Till viss del kan vi se att det finns vissa skillnader i hur lärarna gör
tolkningar kring EWS. Vi kommer tydliggöra EWS arbetet genom en utveckling
av mallen. Elevhälsan behöver fortsatt arbeta än mer med att synliggöra sitt
arbete för både övrig personal men också elever.
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SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Frånvaroarbetet för årskurs 1 och 2 har fungerat bra i år då heltidsmentorerna har
kunnat ta ett samlat grepp och reagera i god tid när frånvaro uppkommit. Vi tror
på ett förebyggande arbete angående frånvaro, för att minska risken att
problematisk frånvaro uppkommer. Att bjuda in skolläkare och skolpsykolog till
föräldramötet i årskurs 1 var ett positivt startskott för ett hälsofrämjande arbete,
som sedan kunde fortsätta arbetas med av resterande elevhälsa och
heltidsmentorer. Detta hälsofrämjande arbete kommer att fortsätta och utvidgas
kommande läsår. Diskussioner kring sömn, kost och rörelse är viktiga att ha med
våra elever som ett led att främja motivation, ork och måluppfyllelse. Ett gott
samarbete med skolläkare och skolpsykolog för att ta del av deras erfarenheter
kring främjande och förebyggande arbete tar vi med oss och fortsätter med
framgent. Våra EHT-möten är fortsatt viktiga för vårt samarbete inom elevhälsan.
Vi ämnar även fortsätta att erbjuda lärarna att komma till vår samlade elevhälsa
för att diskutera kring olika angelägna frågor. Det är viktigt för oss att vara en
tillgänglig elevhälsa, såväl för lärare som för elever. Vi fortsätter också med vårt
viktiga auskultationsarbete. Elevhälsa, med specialpedagogen i spetsen,
auskulterar regelbundet, och lärare auskulterar även hos varandra, för att
tillsammans diskutera och utvecklas i vårt arbete med våra elever. Inför
kommande läsår kommer resiliensarbetet att utvidgas och involvera såväl hela
elevhälsan samt en del lärare på skolan. Detta för att resiliensarbetet i större
utsträckning ska upplevas som hela skolans arbete. Värdegrundsarbetet med
lektionsupplägg som framtagits av kurator och heltidsmentor kommer att ses
över och fortsätta användas för att komplettera resilienslektionerna.

Under nästa läsår kommer specialpedagog och rektor organisera för att
specialpedagogen ska kunna verka mer ute i klassrummen för att stötta
undervisande lärare och elever i deras processer med extra anpassningar.
Specialpedagogen fortsätter med sitt kartläggning och överlämningsarbete för
att kunna stötta lärarna i vilka anpassningar som kan fungera på både individ -
och gruppnivå. Rektor tillsammans med biträdande rektor och specialpedagog
kommer även under nästa läsår arbeta för att öka samsyn och stärka rutiner kring
EWS. Biträdande rektor kommer även organisera för att både EHT och gruppen
som ansvarar för likabehandlingsfrågor kan ha gemensamma möten en gång i
månaden.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Rektor fattar i samråd med undervisande lärare beslut om i vilka kurser APL ska
förläggas.Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, är organiserat utifrån gällande
lagar och förordningar som skolan har att följa. Samverkan med näringslivet är
viktig, och en kontinuerlig kontakt med näringslivet skapar kvalitativa
APL-platser, men även uppdrag ute i verkligheten för våra elever såsom
modevisningar, ansiktsmålningar m.m. Detta läsår, som präglats av restriktioner
till följd av covid, har påverkat möjligheterna till uppdrag ute i verkligheten för
våra elever.

Angående APL gör eleverna i årskurs 2 och årskurs 3 APL både på höstterminen
och vårterminen. De kurser som berörts av APL under läsåret är hantverksteknik 2
och 4 på höstterminen, och hantverksteknik 3 och 5 på vårterminen. Dessa
kursers kunskapskrav och centrala innehåll fungerar väl för eleverna att arbeta
med ute på sina APL- platser. Därför har dessa kurser valts att vara
sammankopplade med APL. APL-platserna får kännedom om vilka kunskapskrav
och vilket centralt innehåll som eleven ska arbeta med på sin APL-plats, och
undervisande lärare i kursen tar med det i sin samlade bedömning i kursen.
Dialogen mellan handledare på APL-platserna och APL-ansvarig lärare fungerar
väl. På APL-platserna arbetas även med programmets examensmål. För att
kvalitetssäkra APL-platserna har skolan utformat dokument som APL-ansvarig
lärare använder. För att säkerhetsställa det arbetsplatsförlagda lärandet har
skolan utformat rutiner och dokument som APL-ansvarig lärare och APL- platsen
fyller i och följer. Några av de dokument vi har använt under läsåret är hämtade
från DBGYs gemensamma APL-site som har hjälpt oss i vårt APL-arbete under
läsåret.

Internationaliseringsarbetet har fortgått under läsåret och förberedelser
påbörjades inför att några av eleverna på hantverksprogrammet skulle få
möjlighet att göra delar av sin APL utomlands inom Erasmusprojekt. På grund av
restriktioner kring pandemin vad gäller resande blev resan och utlandsvistelsen
inte genomförd. Eleverna fick genom förberedelsearbetet med sig kunskaper
kring att skriva CV och andra förberedelser inför vistelser och arbete framåt.

Vi är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty. Under läsåret
2020/2021 har vi arbetat med internationaliseringsarbete kopplat till
organisationen Amnesty international samt Musikhjälpen.
Skolan har under läsårets gång haft undervisningsmoment kring Amnestys
utvalda "Skriv för frihet"-fall där olika människorättsförsvarare fått sina
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rättigheter kränkta av regeringar och makthavare. Ansvarig lärare
samordnade då tillsammans med skolledning undervisning samt
schemabrytande aktiviteter (bla. påtryckningsbrev och namninsamling) till
stöd för Amnestys internationella arbete.
Kopplat till Musikhjälpen anordnade skolan en gemensam donationsbössa till
stöd för årets (2020) tema "Ingen ska lämnas utan vård". Sammanlagt samlade
skolans elever ihop ca 19.000 kronor.
Utöver detta har enheten i våra olika kurser, särskilt i ämnena
samhällskunskap och historia, arbetat med frågor och undervisningsmaterial
kopplat till mänskliga rättigheter som förberedelser inför ovan nämnda
satsningar.

Under detta läsår i mars slutade vår studie- & yrkesvägledare och en vikarie tog
vid. Då detta var mitt under fjärrundervisning så det var det en utmaning. Fokus
kom att ligga på den information i klasserna som låg i årshjulet som tex ival,
högskola och vidareutbildning samt enskilda samtal.Framåt kommer syv att vara
mer involverad i den övergripande verksamheten utifrån vad tiden tillåter.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på APL-platserna. De
flesta av skolans elever har en kvalitativ APL-plats. Skolan har ett kontrollsystem
för att kunna fånga upp mindre bra platser och då kan ett eventuellt byte av
APL-plats göras. Eleverna för loggbok för att synliggöra lärandet och skolan har
ett upprättat system för närvarokontroll. APL-ansvarig lärare arbetar kontinuerligt
med att knyta till sig APL-platser till skolan. Samverkan mellan APL-ansvarig
lärare och APL-platsernas handledare är god och skolan upplever att kvaliteten
har blivit bättre när skolan arbetar mer aktivt med APL-platserna. Förberedelser
görs innan APL-perioden med kontakt och kvalitetssäkring av plats. Under
APL-perioden gör APL-ansvarig lärare besök på APL-platserna och för
målsamtal/trepartssamtal. APL-perioden avslutas med avstämning och
bedömning

Tillgång till APL-platser har motsvarat behovet under större delen av läsåret.
Elever i årskurs två och tre har under läsåret haft var sin APL-dag, tisdagar
respektive onsdagar, och det har funnits platser till alla våra elever. Under delar av
vårterminen var det några av våra elever som inte hade möjlighet att fullt ut
fullfölja sin APL på plats som en följd av covid-19 och den höga smittspridning
som rådde i Skåne. Vi erbjöd därför under en period, under första delen av
vårterminen, möjligheten för eleverna att välja mellan att genomföra APL ute på
sina APL-platser eller att göra skolförlagd APL på distans. Hälften av eleverna i
årskurs 3 och tre fjärdedelar av eleverna i årskurs 2 valde under denna period
varianten med skolförlagd APL på distans. Under andra delen av vårterminen blev
det möjligt för samtliga elever att genomföra APL ute på sina APL-platser.
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Under perioden med det valbara alternativet om skolförlagd APL på distans
arbetade vi fram en lösning för dessa elever för att de, så långt det var möjligt,
skulle få motsvarande innehåll och mål uppfyllda via vår fjärrundervisning från
skolan.

I dialog med APL-platserna och enligt deras önskemål inledde vi läsåret med en
uppstart på 4 dagars APL under en vecka, för att därefter övergå till en dag per
vecka. Läsåret avslutades även med 4 dagars APL under sista APL-veckan. Detta
föll väl ut och uppskattades av APL-platserna, som även menade att det skapade
möjlighet för dem att kunna erbjuda sommarjobb till några av våra elever. Flera
av våra elever har fått sommarjobb på sin APL-jobb direkt efter studenten, och
någon har fått möjlighet till en längre anställning.

För att knyta till sig regionens näringsliv arbetar skolan aktivt med programråd.
Skolan har ett programråd med aktörer från olika branscher och utbytet upplevs
som utvecklande. Här har skolan möjlighet att knyta till sig kvalitativa APL-platser
men också hålla sig uppdaterade angående nuläget i de olika branscherna.
Programrådet möts vanligtvis 1-2 gånger per termin, men under det här läsåret
var det något svårare än vanligt att få ihop programrådet med deltagarna, som en
följd av covid och smittoläge, som både har påverkat möjligheten till möten samt
påverkat deltagarnas verksamheter på olika sätt. Vi hade ett frukostmöte under
höstterminen, som upplevdes som mycket givande både av skola och externa
deltagare. Nästa läsår kommer vi att ha programråd tidigt på läsåret.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

De rutiner och dokument vi använder oss av har fungerat väl under läsåret. Inför
varje nytt läsår ser vi över dessa för att fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra
skolans APL. Då vår erfarenhet under det här läsåret har visat att covid-19 påverkar
möjligheterna att hitta APL-platser som tar emot våra elever, planerar vi att
fortsätta att ha olika APL-dagar för årskurs två respektive tre under
nästkommande läsår.  I dialog med APL-platserna planerar vi att fortsatt starta
upp läsåret med en lite längre uppstartsperiod av APL, men att även ha några
kluster av sammanhängande dagar i samband med vissa lov. Även detta ett
önskemål i dialog med APL-platserna.

Vi fortsätter att arbeta aktivt med programrådet som är en viktig del för att
utveckla programmet i enlighet med branschen, och vår samverkan med
näringslivet bidrar till fler kvalitativa APL-platser. Vi kommer att fortsätta använda
oss av digitala verktyg, och ser det som ett led i att stärka APL-processen och
kontakten med näringslivet.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS

Skolan har en mycket välfungerande verksamhet och har fortsatt mycket goda
resultat inom nästan alla områden. Eleverna är trygga, examensgraden är hög
och verksamheten kännetecknas av en stabil, engagerad och driven
personalgrupp där den gemensamma och enskilda pedagogiska utvecklingen
står högt på agendan.

Arbetssätt/insatser som bidragit till våra goda resultat i år och över tid:

● Fungerande arbete med EWS, anpassningar och särskilt stöd
● Organisation av arbetslag och mötestider
● Systematiskt kollegialt lärande
● Organisation och ledning av av elevhälsans arbete
● Organisation av det internationella arbetet ink Amnesty
● Organisation av programmen ansvarigas arbete
● Organisation av förstelärarnas arbete
● Arbetet med ledarskapet i klassrummet
● Organisation av heltidsmentorer
● Arbetet med Betyg & Bedömning med fokus på lärandet

Under året som gått kan vi se att fjärr arbetet delvis bidragit till att vi inte har
upprätthållit samtliga led i våra rutiner, i alla sammanhang vilket vi alltid
eftersträvar.  Av den anledningen behöver vi återigen sätta fokus på att förtydliga
och följa upp vårt arbete med vissa rutiner. Vi kan även se att det arbete kring
klassrumsledarskap samt betyg och bedömning ska vi fortsätta att lägga fokus på
och utvecklas ytterligare. Efter ett år med hög andel fjärrundervisning behöver vi
tillsammans ta ansvar för att möta varandra och eleverna utifrån ett nytt
utgångsläge och ha fokus på undervisningens kvalite samt ha insikt i att det
kommer behövas ett krafttag från oss som kräver tålamod för att komma in i de
rutiner och strukturer som bär skolan framåt så att vi kan behålla våra goda
resultat över tid. Således kommer vi under kommande läsår ytterligare finslipa
vårt arbete genom att lyfta följande i vår arbetsplan:

● Fortsätta vårt arbete med att utveckla arbetet med återkoppling och  formativt
förhållningssätt (pilotgrupp)

● Fortsätta arbeta med klassrumsledarskapet kopplat till våra fokusområde  för att
främja studiero samt ökad delaktighet/ansvar och kunskapsinhämtande för
eleverna

● Digitalisering ytterliga utveckla och stärka elevers samt pedagogers digitala
kunskap
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När det gäller elevhälsan kommer vi arbeta med att:

● Synliggöra elevhälsopersonalen genom att alla funktioner medvetet
rör sig ute i skolans lokaler och bland elever. Hälsa på alla klasser i
starten av läsåret men även löpande och  vid andra tillfälle. Skapa en
systematik i deltagande i den övergripande verksamheten

● Auskultera utifrån kompetens för att stärka den undervisningsnära
vardagen och därmed stärka förståelse för elevens sammanhang, för
utökad möjlighet till utvecklande samtal.
● Skapa årshjul för varje funktion för att säkerställa alla processer
● Vi kommer lyfta och diskutera hur kan motverka diskrepans mellan könen på EWS

samt på våra EHT-möte.

Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att utveckla
verksamheten dokumenteras i arbetsplanen för kommande läsår (d.v.s. separat från
själva kvalitetsrapporten).
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