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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

Inom Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar vi enligt devisen “det är viktigt för
mig att det går bra för dig”.

På Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan & Möllan 2 finns ett
personligt engagemang som märks när du kliver in genom skolans dörrar. Vi
arbetar tillsammans på skolan för att våra elever ska nå så bra resultat som
möjligt oavsett om det handlar om betyg, anställningsbarhet eller trivsel.

Som rektor anser jag är det viktigt att skolan är en trivsam och trygg plats både
för elever och personal. Vi på Drottning Blankas Gymnasieskola  Malmö Möllan &
Möllan 2 har nolltolerans för diskriminering och vi tror på att ha en tydlig
värdegrund som genomsyrar verksamheten. På så sätt kan vi alla få en
arbetsmiljö på skolan som skapar studiero och trygghet. Då blir det så mycket
lättare att lära sig.

Under läsåret 20/21 har vi likt hela samhället varit tvungna att anpassa oss till
Covid-19 vilket inneburit att en del av undervisningen har bedrivits även på
distans som fjärrundervisning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu ser vi fram emot att börja läsåret 21/22 utan fjärrundervisning. Vi ska dessutom
flytta till nya lokaler och byta namn till DBGY Malmö City och City 2 vilket vi tror
kommer bli positivt för våra elever. Vi ser fram emot att välkomna våra elever i
våra nya lokaler i augusti.

Åsa Lilius, Rektor Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan & Möllan 2
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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.

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

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

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

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

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

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

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

resurser utifrån förutsättningar och behov.

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

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

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.
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● 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 Malmö Möllan/City är DBGY Kronan AB och för DBGY
Malmö Möllan 2/City 2 är DBGY Juvelen AB, som båda 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 MÖLLAN & MÖLLAN 2

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

SKOLA Nationellt program Studievägs-
kod

DBGY-profil åk
1

åk2 åk3 Tot

DBGY MALMÖ MÖLLAN

Handels- och
administrations-
programmet

HAHAN Säljare 26 24 29 79

Hotell- och
Turismprogrammet HTTUR 16 17 20 53

DBGY MALMÖ MÖLLAN 2 Ekonomiprogrammet EKEKO
Business and
Hospitality
Management

17 17

På skolan har vi två yrkesprogram och ett högskole- och universitetsförberedande
program. Eftersom vi startade upp ekonomiprogrammet augusti 2020 så har vi
än så länge bara en klass . Från nästa läsår så kommer vi ha  både åk 1 och åk 2 på
skolan. Vi kommer dessutom öppna samhällsvetenskapsprogrammet med
profilen uniform och beteende och ta emot elever till åk1  i augusti.
Vi kommer inte ta in fler elever till åk 1 på Hotell- och turismprogrammet på
grund av för lågt intresse från sökande elever.

Det betyder att balansen mellan yrkesprogram och högskole- och
universitetsförberedande program ändras. Från att ha varit en skola med fler
elever på yrkesprogram kommer det i augusti börja fler elever på våra högskole-
och universitetsförberedande program.
Under läsåret 20/21 så var elevunderlaget fördelat på  88 flickor och 61 pojkar.
På Hotell- och turismprogrammet så var fördelningen 39 flickor och 14 pojkar,
Handels- och administrationsprogrammet 41 flickor och 38 pojkar och på
Ekonomiprogrammet 8 flickor och 9 pojkar.
Vi kan alltså se att yrkesprogrammen har övervägande andel flickor hos oss men
högskole- och universitetsförberedande har en mer jämn fördelning mellan
pojkar och flickor på vår skola.

PERSONAL
Kort info om personal (lärare, administration, elevhälsa, skolledning mm)
I dagsläget så har skolan 11 undervisande lärare men eftersom skolan växer
rekryteras nya lärare till läsår 2021/2022. De flesta av lärarna är behöriga lärare eller
har en pågående lärarutbildning.  I elevhälsan på skolan ingår kurator på 40%,
specialpedagog 80% och skolsköterska på 20%. I skolans ledning finns rektor.
Gällande skolans  pedagogisk utveckling så har skolan två förstelärare som
tillsammans med rektor leder arbetet framåt. Skolans program utvecklas ihop
med rektor och programansvarig på varje program. På skolan finns även en
mentor för varje klass som ser till och värnar om elevernas hela studiesituation.
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Skolan har en anställd administratör på 100% och studie- och yrkesvägledare på
20%. Skolans lokalvård och vaktmästeri sköts av egen anställd personal.

ORGANISATION
Skolans inre organisation består av rektor som har det övergripande ansvaret för
verksamheten. Skolans 2 förstelärare ansvarar tillsammans med rektor för skolans
pedagogiska utveckling och då i huvudsak sina ansvars- och utvecklingsområden.

Varje program har en programansvarig som ansvarar för att utveckla
programmets kvalité i flera avseenden.  Skolan arbetar även i olika arbetsgrupper
där varje grupp tar ansvar för att organisera sitt arbetsområde för att därefter
informera och engagera övriga medarbetare.

Pedagogerna på skolan tillhör olika arbetsgrupper men även arbetslag.
Varje elev har en mentor och elevernas mentorer arbetar även som pedagoger.
De följer och stödjer elevens kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet.
Elevhälsoteamet på skolan består av rektor,  specialpedagog, lärarassistent,
kurator och skolsköterska som tillsammans har regelbundna möten och
samverkar med alla funktioner på skolan och all personal.

På skolan finns  en studie- och yrkesvägledare som hjälper och vägleder våra
elever kring sina studieval. Administration sköts av skolans administratör som
finns på plats alla dagar i veckan så också skolans lokalvårdare/vaktmästare.

LOKALER
Beskriv:  Adress, kvm, egen byggnad eller antal våningsplan, antal salar,
metodsalar, praktiska salar,idrottslösning, bibliotek, matsal, gemensamma
elevytor.
 
Skolan har under läsåret 20/21 legat på Friisgatan 17 i Malmö  i samma skolhus
som NTI, Rytmus och LBS även de Academedia ägda gymnasieskolor. Dock har
skolan haft egen ingång och egna salar. Förutom i skolans matsal där även LBS
ätit, skolorna har dock ätit på skilda tider. Det har fungerat bra. På skolan har det
funnits 7 lektionssalar och 1 matsal.  Idrottshall har inte funnits på skolan utan
idrottsläraren har bokat in sig på olika idrottsanläggningar beroende på
lektionsinnehåll. Under läsåret 20/21 så har Sverige haft en hög smittspridning av
covid-19 vilket resulterat i att många av idrottslektionerna har bedrivits utomhus.
Vid teorilektioner har man nyttjat de vanliga lektionssalarna. Skolan har haft ett
eget bibliotek vilket varit tillgängligt för gymnasieeleverna i ett av skolans  stora
uppehållsrum.

Skolan kommer till läsåret 21/22 byta lokaler och flytta till Östra Kanalgatan 3 i
Malmö då kommer skolan dela skolhus med Cybergymnasiet, även de en
Academedia ägd gymnasieskola. Skolan kommer då ha sina lektionssalar på ett
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eget våningsplan och utöka sitt antal lektionssalar till 8. Skolan kommer dela
matsal med Cybergymnasiet och en del gemensamma ytor som skolcafé och
bibliotek. I samband med flytten byter skolan namn till Malmö City.
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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 med examen på skolan ökar från 86% till 87%. På HA är andelen 89 % och på HT
84 %. HA har gått upp  i examensgrad medan HT har gått ner 4 %.  Skillnaden mellan
pojkar och flickor med examen har ökat något,   95 % av pojkarna når  examen och för
flickornas del är det 79 %.

Vi ökar examens graden något  och närmar oss rikssnittet. Vårt mål är att våra elever ska
ha så goda resultat och höga meritvärden som möjligt oavsett om de väljer att läsa vidare
eller inte.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen ökar i år och vi närmar oss rikssnittet. Skillnaden
mellan pojkar och flickor är 0,4 poäng.  Vi har lagt  mycket fokus på att eleverna ska nå
målen för lägst E och samtidigt fokuserat på att alla elever ska ha möjligheterna att nå de
högre kunskapskraven vilket bidragit till att den genomsnittliga betygspoängen ökat.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Här ser vi skillnad mellan programmen  i de som väljer att läsa in sin grundläggande
behörighet. Av HA-eleverna är det 25,9 % som väljer att läsa in behörighet,  av HT-eleverna
är det 47,4 %.  Här arbetar vi  med motiverande samtal och information samt konkreta
exempel från verkligheten. Samtidigt ser vi att eleverna oftast har en tydlig bild av om de
vill studera vidare eller inte redan i början av sin gymnasieutbildning. Vi kommer dock
fortsätta belysa möjligheterna, informera eleverna och stötta dem i de aktiva val de gör.
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SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

Andelen godkända betyg (lägst E) har ökat 7% till  92%. Glädjande kan vi se att det gäller
alla skolans program. Vi har haft fokus på att nå alla våra elever och vi kan se att de
förbättringar vi gjort ger resultat.

Vi jämnar även ut betygsfördelningen mellan pojkar och flickor som tidigare år har varit
stor till att nu vara nästan lika det skiljer bara 1 %,  7 % ej godkända betyg för flickor och 8
% ej godkända betyg för pojkar.  Engelska 5 där har måluppfyllelsen förbättrats stort så
också i svensk och svenska som andraspråk ser vi stora förbättringar.  Dock ser vi att fler
elever har en utmaning med Matematik 1a.
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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.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)

I elevenkäten kan vi se att fler elever är nöjda med undervisningen som bedrivits
under 2021 än 2020 och 2019. Vi kan se att pojkarnas nöjdhet har ökat stort och nu
ligger i nivå med flickornas nöjdhet, de har till och med gått om flickornas
nöjdhet och det skiljer endast 4%. Under vårterminen 2021 har det varit både
närundervisning på skolan men också fjärrundervisning på grund av covid-19.
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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)

Skolans gemensamma pedagogiska utvecklingstid har under hela läsåret legat
varje måndagmorgon 2,25 timmar. Skolans personal har kontinuerligt samlat för
att utveckla skolans undervisning enligt de dokumenterade fokusområden. De
har tagits fram och identifierats utifrån skolans resultat, måluppfyllelse, närvaro
elevenkät, trivselenkät. Fokusområdena har dokumenterats i en arbetsplan och
uppföljning och utvärdering görs enligt plan.

Skolans fokusområden har under läsåret 20/21 varit att arbeta utifrån
gemensamma framgångsrika arbetssätt och att differentierad undervisningen så
att vi når alla våra elever i klassrummet. Vi har haft som målsättning att förbättra
språkutvecklingen hos våra elever. Vi valde boken Lektionsdesign för att läsa
gemensamt i kollegiet och landa i gemensamma arbetssätt under ledning av
förstelärare. En metod som skulle blivit en avgörande del av det
utvecklingsarbetet var våra auskultationer som vi ville systematisera under
läsåret.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

För en likvärdig bedömning och betygssättning arbetar vi på vår pedagogiska
utvecklingstid med att uppdatera vår kunskap. Det har vi tex gjort genom att
genomgå läsåret 1920 en kurs från Karlstads Universitet som heter Betyg och
bedömning. Det gjorde vi förra året på vår pedagogiska tid under ledning av
skolans förstelärare. Det här läsåret har vi som tidigare läsår organiserat
sambedömning på en av skolans studiedagar. På vår gemensamma
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utvecklingstid går vi också igenom och uppdaterar oss om det som ligger till
grund för en rättssäker och allsidig bedömning.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Mycket av vår gemensamma pedagogiska utvecklingstid har lagts åt att
kompetensutveckla internt i digitala lösningar, undervisningsupplägg, uppgifter
etc. Växlingen mellan när och distansundervisning och hur vi hanterat detta igen.
Vår målsättning blev tydligt riktad mot att skapa ändamålsenliga lektioner och att
eleverna når målen för utbildningen. Likaså har vi behövt arbeta än mer
individfokuserat för att möta alla elevers behov och hantering av
distansundervisningen och vi har också riktat vår elevhälsa mot att arbeta än mer
stödjande och åtgärdande vid behov.

Auskultationsarbetet valde vi att skjuta på till läsåret 2122 då vi insåg att störst
utväxling skulle ske när närundervisningen skulle bli aktuell igen.

KUNSKAPSRESULTATEN:
Vi når 87% andel med examen marginellt förbättrat från läsåret innan. Vi har
bättre uppföljning via EWS och examensprognoser. Vi har fler elever som når
godkänt i sina kurser 92% (85% året innan)  och vi för fler samtal kring hur vi
anpassar undervisningen på bästa sätt utifrån de eleverna vi har framför oss. Vi
pratar målsättning och följer upp våra processer metoder i bättre utsträckning än
vad vi någonsin gjort tidigare. Vår systematik står inte i de större uppföljningarna
utan vi måste fokusera på huret varje dag i den dagliga verksamheten. Kollegiala
samarbeten och lösningar för att nå eleverna. Vi har valt en balans mellan
målstyrning och den dagliga driften. Förr arbetade (år tillbaka) i stuprör nu mer
tillsammans.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV UNDERVISNINGEN (STRUKTUR- OCH
PROCESSKVALITET)

I undervisningen fungerar engagemanget i personalgruppen och ett driv framåt i
kurserna väldigt väl. Det personliga mötet är extra viktigt utifrån de elever vi har.
Pandemin har gjort att vi måste kommunicera mer kring vad, varför och hur på
ett annat sätt än vad vi önskat. Vi vill också att verkligheten ska genomsyra våra
utbildningar. Givetvis har pandemin påverkat detta men det är goda planer för
kommande läsår. Det vi behöver utveckla i undervisningen. Våra
utvecklingsområden är att nå alla elever. Vi har en viss spridning och vi når ibland
inte alla elever så att de blir motiverade och även når kunskapskraven. Det finns
en spridning mellan program med elever med lägre målsättning på våra
yrkesprogram och elever med högre målsättning på våra högskoleförberedande
program. I våra generella utvärderingar är flickorna mer nöjda än pojkar men vi
ser också att fler pojkar når målen. Vi tror att undervisningsupplägget med
distansundervisning passade pojkarna bättre. Det blev mer riktad tid att fokusera
och mindre distraktioner. Mer fokus på bara undervisningen och inte något
annat. Vi anpassar oss till höstens återgång av elever till skolan av att ha god
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struktur och möta denna känsla av tydlighet som vi uppnådde och behövde ha
under distansundervisningen som vi också fortsätter med.

Skolan har under läsåret haft två förstelärare som har haft olika ansvarsområden.
Under den pedagogiska tiden har skolan arbetat med boken Lektionsdesign
skriven av Helena Wallberg. Boken Lektionsdesign ger pedagogerna fler verktyg
att möta elevers olikheter i klassrummet. Skolan har även arbetat med
språkutveckling.

Klassrumsledarskap är den ena förstelärarens fokusområde. Skolverkets modul
Delaktighet & inflytande i undervisningen har använts som stöd. Dessutom
påbörjades en planering för auskultation som nu ska gå igen när vi i augusti
öppnar upp för undervisning på skolorna igen.

Arbetet med extra anpassningar i undervisningen fungerar på individnivå för den
merparten vi känner att vi ändå inte räcker till hela vägen. Vi kommer att fokusera
ännu mer på gruppnivå till läsåret 2122. Där blir tidigar digitala kartläggnignar
viktiga.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi hade givetvis önskat att kunna ta större kliv i
närundervisningsutvecklingsarbetet men det är den fortsatta målsättningen för
2122. Vi behåller våra fokusområden och metoderna kommer vara mer
genomförbara när eleverna är på plats i skolan.  Vår undervisning måste möta alla
våra elever och inte bara merparten eller en del. Våra systematiska uppföljningar
har varit framgångsrika och vår ökade målstyrning med fokus på vad som faktiskt
fungerar i undervisningen kommer fortsätta prägla kommande läsår.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)
På Drottning Blankas Gymnasieskola Möllan ska alla bli sedda och respekterade.
Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande, trakasserande samt
diskriminerande behandlingar.

Vi på Drottning Blankas Gymnasieskola (DBGY) Möllan bryr oss om våra elever
och deras framtid. För att tillförsäkra våra elever bästa tänkbara undervisning och
möjlighet till utveckling, behöver skolan vara en trygg, inkluderande och
stimulerande miljö med utrymme för kreativitet, ömsesidig respekt och lust till
lärande.

I grunden ligger de lagar och riktlinjer som reglerar skolors arbete med
likabehandling för att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsvariation.
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På Drottning Blankas Gymnasieskola Möllan ska alla bli sedda och respekterade.
Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande, trakasserande samt
diskriminerande behandlingar.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elever, är delaktiga i likabehandling- och värdegrunds gruppens arbete på skolan
kallad Trivselrådet. Trivselrådet deltar i att aktivt utforma aktiviteter för att främja
trivsel och gemenskap på skolan. De elever som är med i Trivselrådet  verkar för
en god stämning på skolan och att ingen känner sig utanför.

Lärarna, är ansvariga för att ta del av informationen i det samlade plandokument
samt vara väl bekant med den. Lärarna ansvarar också för att sätta gränser och
ingripa direkt om en kritisk situation ur likabehandlings- eller värdegrunds
synpunkt uppstår. Läraren är ansvarig att rapportera om de upptäcker någon
form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling till rektor. Läraren
ska även meddela mentor om man anser att en klass behöver någon form av
klassaktivitet för att stärka trygghet och gemenskap. Läraren ska arbeta
främjande för en trygg miljö som skapar trygghet och studiero.

Mentorerna, är ansvariga för att kontinuerligt arbeta med sin mentorsgrupp för
att skapa en trygg miljö och goda relationer mellan elever. Det kan vara genom
t.ex. samarbetsövningar eller genom att föra diskussioner kring trivsel på skolan.
Mentorerna hjälps åt att genomföra och diskutera främjande och förebyggande
arbete för skolans klasser.

Förankring av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling görs
via lärarna. Lärarna ansvarar också för att sätta gränser och ingripa direkt om en
kritisk situation ur likabehandlings- eller värdegrunds synpunkt uppstår. Läraren
är ansvarig att rapportera om de upptäcker någon form av diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling till rektor. Läraren ska även meddela
mentor om man anser att en klass behöver någon form av klassaktivitet för att
stärka trygghet och gemenskap. Läraren ska arbeta främjande för en trygg miljö
som skapar trygghet och studiero.Mentorerna, är ansvariga för att kontinuerligt
arbeta med sin mentorsgrupp för att skapa en trygg miljö och goda relationer
mellan elever. Det kan vara genom t.ex. samarbetsövningar eller genom att föra
diskussioner kring trivsel på skolan. Mentorerna hjälps åt att genomföra och
diskutera främjande och förebyggande arbete för skolans klasser.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

● Fortsätta arbeta aktivt med elevers delaktighet
● Att skolans värdegrund genomsyrar utbildningen och undervisningen.
● Genomförande av sammansvetsande gruppaktiviteter och

värdegrundsarbete.
● Arbeta med skolans struktur för att skapa så goda förutsättningar som

möjligt för kvalitativt lärande.
● Att skapa en lärande miljö som präglas av studiero.
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ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsan har träffats för möten på tisdagar där rektor, specialpedagog,
skolsköterska och kurator och lärarassistent deltagit. I elevhälsoarbetet arbetar vår
skolsköterska med hälsosamtal och vaccinationer vilket är en del av skolans
hälsofrämjande arbete.  Skolans elevhälsoteam arbetar  systematiskt med
elevernas närvaro. I nuläget arbetar kuratorn med frånvaro utredningarna men vi
önskar ha med mentorerna mer aktivt  i uppföljningsarbetet  vilket kommer
tillämpas nästa läsår.

Under åren har vi haft utmaningar med personalomsättning vilket påverkat det
långsiktiga arbetet. Vi har kunnat tillgodose elevernas behov av stöd men inte fått
den regelbundenheten eller effekten i det främjande utvecklingsarbetet.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Inför läsåret 2021 valde vi ett nytt upplägg för våra EHT-möten. Året innan
saknade vi en regelbundenhet i dessa och vi blev allt för åtgärdande i våra
insatser. I år ser vi att regelbundenheten och systematiken och innehållet (elever,
klasser, grupper - behov etc) påverkat oss i positiv riktning. Vi har fått en ökad koll
och kontroll och även kunnat arbeta lite mer proaktivt/främjande. Fler elever har
nått examen och samarbetet mellan elevhälsa och lärarlag har varit en viktig del
att fortsätta utveckla.

På skolan har vi en tydlig arbetsgång där vi fångar upp elevernas behov av extra
anpassningar. Vi har sett framgång i det arbetet när vi har täta uppföljningar och
kan säkerställa och följa stödinsatserna.

Då vi har elever som haft utmaningar att nå målen i kurserna i grundskolan och
gymnasiet har det varit extra viktigt för elevhälsan och framförallt specialpedagog
att följa elevernas utveckling mot målen. Syftet har varit att kunna arbeta närmare
lärare och elever på gruppnivå men vi har främst haft ett individfokus med
anledning av när- och distansundervisningen.

Vi har en lärarassistent på skolan vilket vi ser ger direkt effekt eftersom vi kan ha
en till resurs i klassrummet där det behövs men också ha mer stöd på skolan då
lärarassistent ihop med skolans specialpedagog skapat fler
stödtider/studieverkstad för våra elever vilket möjliggör fler godkända betyg på
skolan.

Samtidigt som vi har en bättre överblick och koll vill vi fortsatt utveckla det
kollegiala utvecklingsarbetet där vi identifierar framgångsrik undervisning, provar
gemensamma upplägg, utvärderar dess effekt och landar i liknande arbetssätt för
våra elever. En del i att nå hit är att vi under början av läsåret 2122 kommer arbeta
med kartläggningar för elever i åk 1.2,3. Dessa kartläggningar görs på gruppnivå
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och vi kommer kunna finna gemensamma förhållningssätt och strategier på
gruppnivå.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi kommer fortsätta jobba kontinuerligt med uppföljning och tillsammans hjälpa
eleven mot målet. Genom att fortsätt med våra gemensamma arbetssätt så
hoppas vi kunna stärka stödet eftersom vi blir trygga i våra gemensamma
arbetssätt och når eleven bättre .

Vi vill fortsatt arbete med det långsiktiga utvecklingsarbetet med mer stöd för
kollegiet på gruppnivå och att vi hjälper till att forma undervisningen med
gemensamma arbetssätt och strategier.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans Handels- och administrationsprogram och Hotell- och
Turismprogrammet har ett långvarigt samarbete med  skolans APL- platser och
man har många återkommande praktikplatser. För de kurser  på Handels- och
administrationsprogrammet som är kopplade till och ska bedömas ute på APL, är
de kurser som har tydliga kurskrav där det anges i centralt innehåll och ämnets
syfte ”utför” och ”genomför”. Vid bedömning av elevernas kunskaper har
undervisande lärare tillsammans med elev och handledare ett trepartssamtal.
Undervisande lärare genomför regelbundna besök ute på APL-platsen.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Beslut om vilka delar som ska förläggas på APL utgår ifrån att ett ändamålsenligt
lärande kan ske och att eleverna utmanas i sin kunskapsutveckling. Rektor fattar
beslut på inrådan av lärare. Samarbetet mellan undervisande lärare och
handledare fungerar överlag mycket väl.

Vi bedömer att de flesta av vår APL-platser håller hög kvalitet. Under läsåret 20/21
så var det dock en utmaning att hitta kvalitativa APL-platser på grund av den
pågående pandemin. Speciellt för Hotell- och turismprogrammet där hela
branschen påverkats och många företag fick dra ner och permittera. En del av
APL-perioderna sköts därför först fram till våren och sedan delar till läsåret 2122. Vi
har dock kontroll över APLn och eleverna kommer få sina 15 berättigade veckor.

För vissa elever kan APLn vara motivationshöjande. Exempelvis för elever som
riskerar att inte nå målen kan se vinsten av att klara sina kurser för att kunna gå
vidare studie- eller yrkesliv. För andra kan vi se att elever som har svårt för
undervisningen får fortsatt svårt när de är ute på APL. För oss blir matchningen av
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plats extra viktig för att eleverna ska kunna få det stöd, och motivation för ett
fortsatt arbete.

Programråd för HT-programmet är upprättat men påverkats av pandemin. Vi
fortsätter samarbetet under 2122. För handelsprogrammet saknas ett aktivt
programråd som vi också ser är påverkat av samhällsläget. Vår fördelning av
antalet dagar/veckor per läsår påverkades under pandmiåret och vi flyttade fram
vissa perioder. Planen för 2122 är HT åk 2 är det 2 dagar per vecka under delar av
hösten och åk3 har 4 dagar per vecka med mer sammanhängande tid under
våren. För HA har vi för åk 1 tre veckor under våren. För åk 2 hela veckor mellan okt
och jul. För åk 3 hela veckor 41-43 samt varje fredag fram till jul och enstaka
fredagar under våren. Utgångspunkten är att eleverna är ute regelbundet
(branschens önskemål) och att vi har eleverna i skolan i deras övriga kurser.

Skolan arbetar för med internationalisering på olika sätt, APL, jobbskuggning,
föreläsningar och besök. Skolan tycker det är viktigt att eleverna fostras till att bli
globala medborgare. Även fast inte alla elever får möjlighet att göra APL
utomlands så ger skolans internationella samarbeten alla elever att utvecklas
globalt. Dock har det under läsåret 20/21 varit endast digitala samarbeten och
föreläsningar på grund av covid-19. APL utomlands har flyttats fram och
möjliggörs när covid-19 är mindre utbrett. Vi ser fram emot att åka iväg under
läsåret 2122.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

APLn har påverkats av pandemin och vi arbetar extra hårt för att hålla igång våra
samarbeten med de olika arbetsplatserna. Programråd för HA behöver bli mer
aktivt. Vi har starka enskilda branschsamabeten och kontakter men vill ha mer
regelbundna gemensamma utvecklingsträffar.

Vi vill också modernisera dokumentationen kring APL och provar ett digitalt
verktyg Loop Me för att följa elevernas utveckling, närvaro etc.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vi har tagit stora kliv framåt när det gäller uppföljning och utvärdering av våra
processer och våra resultat. Fler elever når målen för lägst E i kurserna och vi har
ett bättre utgångsläge gällande andel med examen till kommande läsår.

En öka målstyrning tillsammans med fokus på vad som fungerar i
undervisningen har gjort detta möjligt.  Vi följer i högre utsträckning vår
arbetsplan och genomför de insatser vi planerar för. Pandemin har påverkat men
vi har också landat i att befästa våra gemensamma mötesupplägg och fokus. Till
kommande år ska andel med examen öka och spridng mellan pojkar/flickor
minska. Vi ska också ha en fortsatt god studiero och öka närvaron.

Vi göra föjande konkreta insatser i kollegiert:

● Kollegialt utvecklingsarbete leds av förstelärarna utifrån: Skolverkets modul
1 - Delaktighet & inflytande i undervisningen

● Utifrån ovan görs auskultationer lärare-lärare, rektor-lärare
● Vi fortsätter arbeta aktivt med  lektionsinramning/ledarskapet i

klassrummet/studiero, gemensam baspolicy (förhållningssätt) etc.
● Aktivt närvaroarbete, med kontinuerliga uppföljningar.
● Kartläggning åk 1
● Resiliens, alla klasser på skolan arbetar kontinuerligt med övningar.
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