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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

I skrivande stund har vi avslutat det år som nog får gå till historien som ett av de
mest utmanande åren inom DBGY Söderports existens. Föga visste vi hur det
skulle se ut under året med tanke på pandemin. Läsåret 19/20 var ett omvälvande
år för skolan sett utifrån ett verksamhetsperspektiv, men läsåret 20/21 har haft en
mycket stor påverkan på våra medarbetares och elevers dagliga arbete. Aldrig förr
har vi behövt vara så flexibla som vi har varit under detta läsår. 

I denna kvalitetsrapport kommer du få veta mer kring årets resultat. Det är
resultatet av ett otroligt hårt arbete från alla professioner på skolan och, inte
minst, från eleverna själva, som visat tålamod, resiliens och uthållighet utöver det
vanliga.

Samtliga medarbetare har även fokuserat på att, i mest möjliga mån, bedriva
läsåret på ett så ‘normalt’ sätt som möjligt. Vi har jobbat med alla våra
fokusområden och vi har inte låtit pandemin definiera vårt arbete med eleverna
även om det krävt otaliga praktiska lösningar när vi kastas mellan när- och
fjärrundervisning.

Vi kan konstatera att vi har hållit i och hållit ut och detta har resulterat i siffror som
jag, som rektor, är mycket stolt över att få presentera. Här är det allra viktigaste
utdragen:

Examensgrad: 98% (93 % vt20)
Genomsnittlig betygspoäng: 15,1 (13,8 vt20)
Ökningar inom samtliga områden i elevenkäten: Trygghet, Trivsel, Nöjdhet och
Rekommendationsgrad

Vid pennan,

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

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

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

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE
Vår kvalitetsmodell
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att
vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå
uppsatta mål.
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Vår kvalitetsdefinition
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

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

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

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

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

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

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

resurser utifrån förutsättningar och behov.

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

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

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och
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● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.

● minst fem EWSer (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas
utveckling mot målen,. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de
är på väg att nå målen eller inte.

● Examensprognoser för elever i årskurs 3 som följs upp av skolchef och rektor varje
månad.

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets-
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också alla betyg
för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till
att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som
huvudmannen sina kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas
fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Inom DBGY arbetar vi också med:
● 1-2-3-sen upplägg på våra program med ett samlat innehåll över hela

utbildningen och gemensamma upplägg för varje årskurs. Vi värnar också om att
elevernas ska vara rustade för “sen”  d.v.s. deras fortsatta resa ut i yrkes- och
studieliv.

● Resiliensarbete - Alla elever får via resiliensarbetet möjlighet att stärka sin
motståndskraft mot utmaningar i livet och i utbildningen. Strategier,
förhållningssätt, övningar tillämpas i arbetet.

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för DBGY Malmö Söderport är DBGY Kronan AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Malmö Söderport är en av 27 skolor inom DBGY som bedriver
gymnasieutbildningar inom både studieförberedande- och yrkesförberedande
program. DBGY hade läsåret 2020/2021 27 skolor runt om Sverige, från Malmö i
söder till Sundsvall i norr. Under läsåret 2020/2021 var det drygt 7000 elever som
studerade på våra skolor.

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

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Utbildningar (skolans program) och vad som kännetecknar dem (t.ex.
praktiska/teoretiska), elevantal och vad som kännetecknar elevunderlaget (t.ex.
tjejer/killar).

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Ekonomiprogrammet EKEKO Ekonomi 16 13 29

Hantverksprogrammet HVHUD Hudvård 4 4

Hantverksprogrammet HVSTY Hår- och makeupstylist 24 19 21 64

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 62 43 25 130

Samhällsvetenskapsprogrammet SASAM Globalt Engagemang 7 15 22

Vård och omsorgsprogrammet VOVAR Räddningsmedicin 31 23 30 84

TOTALT 333

PERSONAL
DBGY Söderport har drygt 40 medarbetare varav 73 % är kvinnor och 27 % är män.
Den största andelen av personalstyrkan består av lärare. Fördelningen ser ut som
följer:
Skolledning: Rektor + Bitr Rektor/Admin/SYV + Bitr Rektor/Lärare
Lärare: 27 st
Mentorer: 4 st
Elevhälsa: Kurator, Skolläkare, Skolsköterska, Skolpsykolog, Specialpedagog
Elevassistent: 1 st
Service: 3 st (Lunchservering, lokalvård och vaktmästeri)

ORGANISATION
Beskriv skolans inre organisation (övergripande organisation för drift respektive
utveckling). (t.ex. ledningsgrupp, förstelärare, arbetslag, osv.)
Skolans inre organisation består av följande funktioner:
Ledningsgrupp bestående av rektor samt biträdande rektorer. Under läsåret har
det funnits två arbetslag (ett yrkesarbetslag och ett studieförberedande
arbetslag). Detta arbetslag har letts av programansvariga - en för varje program
(totalt 4 st).
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Under läsåret har skolan haft fyra förstelärare varav en av dem har sitt uppdrag på
huvudmannanivå. Skolledningen har träffat förstelärarna individuellt över läsåret.
Deras fokusområden har varit: klassrumsledarskap, utveckling av vård- och
omsorgsprogrammet, DBGY Söderport och omvärlden samt övergripande
program- och metodutveckling.

Elevhälsoteamet har haft ett längre möte varannan vecka.

Samtliga grupper har haft fast mötestid på schemat. Även APT har haft en fast
schematid.

LOKALER
DBGY Söderport finns på Per Weijersgatan 4 i Malmö. Det är en mycket central
skola mittemellan Gustav Adolfs Torg och Stortorget. Skolan nyttjar drygt 1600
kvm som erbjuds i fyra våningsplan. Skolan har en metodsal för vård och
omsorgsprogrammet, en praktiksalong för hantverksprogrammet samt nio
teorisalar. På skolans översta våning finns elevernas lunchmatsal i kombination
med bibliotek. Övrig yta består i huvudsak av arbetsrum för skolans
medarbetare. 
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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

Trenden för elevernas examensresultat ser positiv ut för samtliga studieprogram.
Två av studieprogrammen bibehåller en mycket stark ställning och de andra två
programmen ökar sin examensgrad.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Även den genomsnittliga betygspoängen genomgår en mycket positiv trend.
Starkast ökning har ekonomiprogrammets elever som nu ligger i paritet med
rikssnittet för detta studieprogram.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)
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Andelen elever på ett yrkesprogram som valt att studera för att få den
grundläggande högskolebehörigheten har sjunkit något. Vård och
omsorgsprogrammet har en mindre, knappt märkbar, förändring (- 1%) medan
hantverksprogrammet ser en dryg 18%-ig minskning av behörigheten.

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

Vi kan i ovanstående tabell se att andelen elever som arbetar för den högre delen
av betygsskalan (C → A) och lyckas med detta, ökar.
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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)

Enligt skolans undervisningsutvärderingar samt den stora elevenkäten ser vi
tydligt en större nöjdhet hos eleverna vad det gäller den undervisning som
lärarna på skolan levererar.

Normer och värden
Här redovisas resultaten (klipp in diagram) och kommentera trender och utfall
jämfört med föregående år under respektive rubrik.
Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt

Andel elever som upplever sig trygga i skolan

12



I den stora elevenkäten är det tydligt att eleverna har upplevt en tryggare tillvaro i
skolan i jämförelse med tidigare läsår. Även arbetsro och upplevelsen av hur
eleverna behandlar varandra har värderats högre i år än tidigare läsår.

I detta avsnitt behandlas resultatkvalitet genom att presentera och kommentera
skolans resultat. Ingen djupare analys görs här utan det sker i nästa avsnitt:
Utvärdering av verksamheten. Klipp in diagrammen från er resultatbilaga.a
 

13



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)

Ramar - organisering av undervisningen (schemaläggning, rutiner, APL, GUT,
rutiner, 1-2-3-sen, Lov-skola, när- och distansundervisningen)

Undervisningen per studieprogram har organiserats för att omringa eleven på ett
positivt sätt i syfte att öka lärandet och måluppfyllelsen. Detta har i huvudsak
gjorts genom att arbeta via ett modulbaserat lärande där flertalet kurser varit
involverade i samma arbetsområde för att stärka känslan av sammanhang för
eleven och öka graden av samarbete pedagogerna emellan. Eleverna har
uppskattat detta sätt att arbeta och har även funnit det mindre repetitivt. Flera
elever har vittnat om att har lärt sig mer genom detta arbetssätt. På detta sätt
visar vi får skolans håll att det är viktigt att det går bra för våra elever.

Kollegial samverkan är ett krav för att modularbetet ska kunna genomföras. Det
har därför funnits schemalagd arbetstid för att underlätta kommunikation,
samarbete och sambedömning.

Skolans fokusområden enligt årets arbetsplan har varit att förstärka
undervisningens kvalitet genom följande insatser:

● Fortsatt utveckling av modularbete för ökad KASAM
● Fördjupat EWS-arbete
● Fortbildning samt riktade möten i tät frekvens

Under läsåret har vi sett ett något ökat behov av lovskola. Detta har vi kunnat
genomföra i ffa matematik, men även i engelska och svenska. Vi har också
introducerat ett nytt grepp med något som vi kallar för fokusdagar. Fokusdagar
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innebär att eleverna (samtliga) bokas in i det ämne/kurs som eleven har behov av
att fördjupa sig i. Eleven får därefter en heldag med undervisande lärare i detta
ämne.

Ur ett undervisningsperspektiv så har året 20/21 varit mycket annorlunda. Detta
beror till övervägande del på den pandemi som drabbat oss. I genomsnitt har
eleverna på skolan haft ca 70 % närundervisning och 30 % fjärrundervisning.
Pandemi-situationen har starkt påverkat skolans schema vilket har gjorts om vid
ett flertal tillfällen beroende på de olika riktlinjer som kommit och gått.
Distansundervisning har dock aldrig bedrivits. Coronapandemin har i viss mån
också påverkat elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Vid något tillfälle har vi
behövt byta period, vilket vi har lyckats med och vid ett annat tillfälle så fanns det
vissa åldersbegränsningar (inom vården) som gjorde att APL-platser behövde
bytas och även detta löstes på ett positivt sätt.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Att upprätthålla en hög standard i arbetet med likvärdig bedömning och
betygsättning är mycket viktigt för skolans personal. Vi tillämpar systematisk
sambedömning inom skolan mellan lärare, både under läsårets gång (via
modularbete) samt i slutet av läsåret (på gemensam, schemalagd arbetstid).

Den personal som föregående år inte genomgick utbildning i Bedömning och
Betyg för AcadeMedias gymnasieskolor via Karlstad Universitet, har gjort det
detta läsår. Skolan har haft två olegitimerade lärare där vi har säkerställt
betygsättningen med tydligt stöd från legitimerade lärare i samma kurser.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Den totala bedömningen av kunskapsresultaten från läsåret 20/21 är att vi ser en
mycket positiv uppgång. Lärarna har i högre grad lyckats nå ut med
undervisningen och eleverna har tagit till sig lärandet i högre grad. Resultaten ser
ut som de gör på grund av att:

● Lärarna har samarbetat kring det centrala innehållet samt tydligt aktiverat
eleverna i lärandet. Det digitala har snabbt vänts från novis-läge till ett
professionellt nyttjande av de digitala verktyg som funnits tillhands. Detta
har resulterat i att eleverna, trots fjärrundervisningen, upprätthållit sin
studiemotivation.

● Lärarna och mentorerna har arbetat mer med individuella samtal med
eleverna. Det har funnits ett tydligt behov av detta särskilt under perioder
av högre grad av fjärrundervisning. Det har varit ett sätt för lärare och
mentorer att “se” alla elever individuellt. Relationerna har blivit än viktigare.

● Fler elever har kunnat vara mer närvarande än under ett normalt skolår.
Eleverna har kunnat delta i undervisningen även om de varit hemma
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förkylda. Närvaron under fjärrperioderna har varit högre än under en
normal närundervisningsperiod.

Vi har nyttjat EWS under läsåret och har analystillfällen efter varje
EWS-avstämning. Inför vårterminen rationaliserade vi bort den gula färgen i vårt
EWS-verktyg och detta visade sig underlätta arbetet med att tolka resultatet samt
ge det stöd som behövdes för att eleven skulle kunna ta till sig lärandet.
Successivt har vi också testat av EWS-verktyget i StudyBee. Under kommande
läsår ska vi arbeta än mer med detta nya verktyg för att visuellt tydligt kunna
delge eleverna var de befinner sig i arbetet med måluppfyllelsen.

Kommande läsår ska vi se till att våra EWS-möten blir mer pragmatiska och
handlingskraftiga. Skolans specialpedagog kommer att involveras ytterligare i de
sk. rödmarkeringarna.

När det gäller skillnaderna/likheterna mellan flickor och pojkar i
betygsfördelningen så kan vi se att pojkarna ligger lite lägre i genomsnittlig
betygspoäng efter tre år på skolan. Även deras antagningspoäng till gymnasiet är
något lägre än flickornas. Vad som är positivt är dock att både pojkar och flickor
ökar andelen C → A.

UNDERVISNINGENS KVALITET

Elevernas uppfattning är att nöjdheten med undervisningen har ökat under från
föregående läsår.

Vi kan se i elevenkäten att den får ett 14% bättre resultat i år än föregående läsår.

En av dessa avstämningspunkter (i undervisningsutvärderingen) handlar om
lärarens tro på elevens kompetens. Det är en av de punkter som ökat mest för oss
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detta läsår. Det är troligt att den ökade individuella kontakten mellan elever och
lärare har fört med sig en bättre relation vilket är positivt för lärandet. Detta ser vi
också i nedanstående stapel som handlar om just möjligheten för eleven att
komma till tals. En tydlig ökning kan ses även i elevenkäten (se nedan):

Vi kan också konstatera att studieron på skolan har ökat.

Man kan fråga sig hur pass mycket eleverna har haft fjärrundervisningen i åtanke
när de har svarat på denna fråga. Det är naturligt att tro att för många elever så
har deras hem kunnat bjuda på en tystare arbetsmiljö än klassrumsmiljön. Så har
det dock inte varit för alla elever och då har vi haft särskilda utrymmen på skolan
dit man som elev kunnat komma för att få just studiero när hemmet inte kunnat
erbjuda detta.

Det finns ett tydligt behov för lärarna att arbeta med extra anpassningar
tillsammans med eleverna. På skolan ges extra anpassningar i mesta möjliga mån
till hela gruppen som övergripande anpassningar. Detta kan t.ex. vara extra
tydliga instruktioner, tidsanpassning, exempeltexter, startmeningar, inbyggd
variation i uppgifterna som gör att eleverna kan välja examinationsform ibland
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etc. På en mer individuell nivå ges ofta enskild handledning. Lärarna på skolan är
bra på att genomföra de extra anpassningar som behövs och eleverna har gott
stöd i de digitala hjälpmedel som de kan nyttja.

Det relationella arbetssättet är mycket viktigt för våra elever. På skolan pågår ett
aktivt arbete med elevdemokrati, inflytande och relationsskapande.
Utan en relation och en nyfikenhet på eleven blir lärandet svårare. Detta vet våra
lärare och både de och mentorerna lägger ned mycket tid på att lära känna
eleverna. Eleverna får på detta sätt inflytande över undervisningen och dess
innehåll. Elevernas påverkan ger också effekt på vilka externa partners som skolan
samarbetar med. Det är mycket viktigt för oss att samverka med branscherna
som intresserar våra elever. Det är viktigt att fortsätta detta arbete för att knyta
fler kontakter som kan mynna ut i APL, gästföreläsningar, workshops och
framtida samarbeten med olika lärosäten.

Eleverna på DBGY Söderport är också väl betjänta av en tydlig lektionsstruktur.
Det har gjort att flertalet lärare har arbetat med de råd som ges i boken
Lektionsdesign av Helena Wallberg.

I undervisningen behöver vi framförallt fånga in de elever som riskerar att bli
hemmasittare och/eller har en hög skolfrånvaro. Om vi kan få eleverna till skolan
så kan vi också arbeta med dem och få dem intresserade av utbildningen samt
motivera dem till att hålla i och hålla ut för att nå målen.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN
Skolan har bedrivit fjärrundervisning på en genomsnittlig nivå på ca 30 % under
läsåret. I början av läsåret prioriterades eleverna i årskurs 1 för att de skulle kunna
få chansen att skapa relationer med sina klasskamrater, lärare och sina mentorer.
Under vårterminen har framförallt årskurs 3 prioriterats med tanke på
ankommande examen.

Vi kan se att det finns stor variation i hur eleverna har tagit sig an och känt sig
bekväma/obekväma med fjärrundervisningen. För den stora majoriteten av
eleverna har fjärrundervinsingen fungerat väl. Eleverna har kunnat koncentrera
sig och haft stort fokus på onlinelektionerna. För en mindre andel av eleverna har
fjärrundervinsingen inte varit gynnsam. Ett femtontal elever har under vissa
perioder befunnit sig på skolan för att studera då studiero inte har kunnat
erbjudas i hemmet.

Fjärrundervisningen har öppnat upp en del dörrar som vi har blivit intresserade
av. Skolans personal, framförallt lärare och mentorer, har på ett enkelt sätt kunna
nå elever individuellt via digitala mötesplatser. Detta har gjort att våra elever har
känt sig än mer sedda och bekräftade. Det har också gjort att eleverna har haft
större kännedom om hur de ligger till rent akademiskt och bedömningsmässigt.
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Personalens arbete under pandemin har fungerat väl. Med tanken på våren 2020
och den generalrepetition som genomfördes då, så var lärarna redan varma i
kläderna inför innevarande läsårs fjärrundervisning. Huvuddelen av skolans
personal var väl införstådda med hur de digitala verktygen fungerar och kunde
därmed snabbt komma igång med konkret undervisning.

Den svåraste tiden var när vi inte kunde ha samtliga elever i samma klassrum. En
och samma klass delades upp på två närliggande klassrum. Detta blev tidvis
komplicerat för undervisande lärare och något som vi snabbt arbetade bort.

Trots att fjärrundervisningen fungerat väl kan vi konstatera att skolpersonalen
gärna träffar eleverna på plats i skolan. Med tanke på hur mycket vi arbetar med
den relationella aspekten av undervinsingsuppdraget så är det att föredra att ha
eleverna på plats. Vi är dock ense om att ett färre antal dagar i veckan (en eller
två) mycket väl skulle kunna bedrivas som fjärrundervisning för att öka
koncentration och sammanhängande arbetstid. Detta hade också resulterat i
minskad restid för många av våra elever - tid som istället skulle kunna spenderas
på t.ex. fysisk aktivitet.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN
Läsårets fokusområden har varit:

● Förstärkt undervisningskvalitet
● Ändamålsenlig elevhälsa
● Tydliggörande av skolans arbetsprocesser

Trots pandemiåret så har vi inte velat förändra eller tona ned våra fokusområden
och vi har kunnat arbeta aktivt med dessa punkter under hela läsåret.

Det kollegiala lärandet har fungerat väl och vi kan se en större samarbetsvillighet
skolpersonal emellan. Det har varit en framgång med fasta mötespositioner och
återkommande processer (t.ex. kontinuerlig EWS-analys). Det specialpedagogiska
perspektivet har fått lov att ta mer plats än tidigare år.

Effekterna ser vi genom att fler lärare deltagit i de moduler som eleverna har
genomfört. Detta har bidragit till större lärande (enligt eleverna) samt minskad
stress för eleverna under modulperioderna.

Att skolan har haft tydliga processer under läsåret har varit viktigt och skapat
trygghet. Vi har också haft möjlighet att dryfta svårigheter och lösningar på våra
EHM-möten, där det sker en form av kollegial handledning.
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SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under läsåret har vi arbetat mycket med att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Vi
har bl.a. skapat fyra tysta studieplatser i de allmänna ytorna. Vi har även
införskaffat golvskärmar, bordsskärmar och hörselkåpor i klassrummen för att
skapa en tillgänglighet för alla elever. Vi har även, i flera ämnen, gått över till
digitala läromedel för att vi inte ska riskera att arbetsmaterial glöms hemma.

Vidare har alla klasser har fått information om assisterande verktyg,
uppläsningsfunktion och stavningskontroll i Chromebook, information om
Inläsningstjänst, information om specialpedagogens uppdrag samt värdet av
planeringsstrategier. Detta ser vi kommer att bli en återkommande information
för samtliga elever årligen.

Under läsåret har vi upplevt att ytterligare kommunikation kring elevernas
prestationer kan behövas. Här behöver elevhälsan på ett snabbt och effektivt sätt
kunna informera om elevers behov och förutsättningar. Lärarna i sin tur behöver
kunna nå varandra i samtalet kring vilken metod som är bäst för en elevgrupp
eller en individuell elev. Mentorerna vill snabbt få grepp om hur eleverna fungerar
i skolan generellt. Här kommer vi således att titta närmare på vilken typ av
mötesplats som behövs för att dessa mål ska uppnås.

Vi tror också att kommande läsårs arbete med initial elevavstämning i matematik,
svenska och engelska kan vara mycket gynnsamt för oss. Ju snabbare vi kan
förstå var eleverna befinner sig desto snabbare kan vi också börja hjälpa dem
framåt i måluppfyllelsen.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH
PROCESSKVALITET)

Läsåret 20/21 har, trots att det präglats av pandemin, innehållit många goda
arbetstillfällen med eleverna i att utöka deras ansvar och inflytande.

Som ett led i demokrati- och värdegrundsarbetet på skolan kan vi beskriva att vi
under året har arbetat med att informera och samtala om EU och de
demokratiska processer som kommer med ett EU-medlemskap. Målet har också
varit att öka kunskapen om EU och EU-ländernas arbete. I nära anslutning till
detta har vi också arbetat med ett Erasmusprojekt som handlar om social
inkludering och mänskliga rättigheter. Här har elever från DBGY Söderport
samarbetat med elever från Holland, Polen, Portugal och Belgien i ett
gemensamt fokusområde grundat i den historiska personen Anne Frank.
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Arbetet med sexualitet, samtycke och relationer samt jämställdhetsarbetet i stort
är också pågående arbeten där vi kan hitta anknytningar i många kurser och i
mycket av det vi genomför i skolan. Det är inte bara elevhälsan som får ta del av
elevernas tankar kring dessa områden. I år har vi arbetat med en ny modul inom
HBTQ-området där eleverna fokuserat följande skrivelse från Skolverket: Arbetet
utgår från en människosyn som betonar människors lika värde,  mänsklig
värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Modulen har varit mycket uppskattad
med fördjupningar som filmen Stonewall, böckerna Torka aldrig tårar utan
handskar samt föreläsning av Centrum för sexuell hälsa i Malmö.

På DBGY Söderport har vi sedan 2016 arbetat med heltidsmentorer. Alla elever har
veckovisa mentorsträffar som leds av mentorerna och dessa träffar har ett
strukturerat upplägg där bl.a. resiliensarbetet återfinns. Det är av stor vikt att
mentorerna kan träffa eleverna och ge dem strategier för olika områden såsom
stress, studieteknik, gruppdynamik och samarbetsövningar. Studieplanering har
varit av stor vikt under läsåret och där har samtal på Google Meet har fungerat
bra. Just studieplanering är något som vi ser att mentorerna kommer att arbeta
vidare med och utveckla framöve. Eleverna behöver stort stöd i att skapa starka
strukturer för sitt skolarbete.

Under läsåret har fokus för mentorerna legat på att hålla en nära kontakt med
eleverna trots fjärrundervisning. Stödet som funnits där har bestått av
kontinuerliga samtal per telefon och digitala möten via Google Meet. Mentorerna
har även gått igenom vad eleverna bör tänka på under fjärrundervisningen samt
vikten av att hålla goda rutiner.

DBGY Söderport har haft ett elevråd under läsåret. Initialt deltog ett antal
personer ur skolans personal som stöd för att få igång arbetet. Vi kan konstatera
att vi behöver ge ytterligare stöd till eleverna för att elevrådet ska kunna uppnå
sin fulla potential.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi ska framgent fortsätta att skapa lärmoduler för eleverna som gör det möjligt
för dem att öka sin förståelse för begrepp såsom demokrati, jämställdhet och
människors lika värde. Vi kan tydligt se att om eleverna får en djupare förankring i
dessa område så skapar det bättre reflektioner och mer intressanta
klassrumsdiskussioner.

Vi kommer, under läsåret 21/22, att optimera mentorernas arbete med
strukturuppdraget och hålla fokus på att tydliggöra elevernas ramar för lärandet.

Vårt gemensamma mål kan aldrig vara något annat än att alla elever ska uppnå
sin bästa potential i enlighet med utbildningens mål.
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ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsan arbetet är inte begränsad till just det professionella funktionerna inom
elevhälsoteamet. Elevhälsa kräver all skolpersonals engagemang.

Fokusområdet för årets elevhälsoarbete har varit att få till en ändamålsenlig
elevhälsa dvs en elevhälsa som är anpassad för DBGY Söderports elevgrupp. För
skolan innebar det att elevhälsan skulle arbeta mer strukturerat och med större
fokus på det främjande och förebyggande uppdraget. För att dryfta dessa frågor
har vi arbetat med längre möten varannan vecka, sk. ESU-möten: Elevhälsa,
Strategi och Utveckling. Fasta deltagare i detta möte har varit: rektor, bitr
rektor/syv, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Mentorerna har kunnat
boka in sig på dessa möten om det fanns särskilda elevärenden som krävde en
samlad kompetens. Under dessa möten har vi även tagit fram ett dokument som
är till nytta för att se de processer som elevhälsan har pågående. I detta
dokument kan även mentorerna se var deras individuella elev befinner sig i
processen mot högre måluppfyllelse. Här noteras t.ex. vem som arbetar med
elever just nu (exempelvis att specialpedagog genomför en pedagogisk
utredning, eller att skolläkaren skickat remiss till BUP). Dokumentet ersätter inte
den ordinarie kommunikationen men fungerar väl för snabba överblickar.

EWS-arbetet har varit en viktig grund för elevhälsans insatser och arbete. Vi kan
möjligen ha underskattat det åtgärdande arbetet kring eleverna och detta är
något som vi kommer att lyfta under kommande läsår. Under detta läsår hade
förebyggande och främjande elevhälsoarbete ett mycket starkt fokus under hela
höstterminen vilket gjorde att vi arbetade mer åtgärdande under vårterminen. Vi
behöver sträva efter att få jämvikt för att på bästa sätt ge eleverna det stöd de
behöver.

Från huvudmannens håll har centrala elevhälsoträffar samt resiliensträffar
genomförts. Detta har skapat möjligheter för elevhälsans medlemmar att
diskutera och reflektera utanför den enskilda skolenheten.

På DBGY Söderport har vi under året haft två huvudsakliga SYV-insatser - den ena
på gruppnivå och den andra på individnivå. På gruppnivå har vi arbetat med att
informera om de individuella valen samt resultat av dessa val,
examensinformation samt information inför högskolevalet. Det individuella
arbetet har i huvudsak bestått av enskilda vägledningssamtal med elever i
årskurs 3 på de högskoleförberedande programmen och på vårt VO-program,
som velat söka in till Universitet/Högskola. För elever på vårt Hantverksprogram
har vägledningen i huvudsak varit inriktad mot studier på Komvux och i vissa fall
mot YH. I några enstaka fall har samtalen varit fokuserade mot studier på
högskola.
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DBGY Söderports arbete med att främja närvaro har varit mer komplicerat under
läsåret som gått. En andel av våra elever har själv drabbats av Covid 19-smitta
vilket så klart har ökat frånvaron. Det finns också elever som, på grund av den
pågående smittspridningen i samhället, har behövt stannat hemma av olika
anledningar. Vi kan dock konstatera att närvaron vid fjärrlektionerna har varit
högre än närvaron under närundervisningen.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Under kommande läsår kommer vi att ytterligare strukturera arbetet kring EWS.
Om lärare varningsflaggar en elev  i en viss kurs så kommer läraren samtidigt att
konsultera specialpedagog. Vi kommer också att arbeta med StudyBees elevapp
för att enklare kunna redovisa för varje individuell elev var eleven befinner sig
kunskapsmässigt i varje pågående kurs. Denna app kommer i sin tur att generera
en del förändringar vad gäller elevernas utvecklingssamtal samt tydliggöra
måluppfyllelsen även för vårdnadshavare. Ovanstående ska förhoppningsvis bidra
till att vi blir än snabbare på bollen med att ge rätt stöd till eleverna.

Det närvarofrämjande arbetet ska få lov att ta något större plats och samtliga
medarbetare på skolan ska få ta del av de senaste råden inom detta område.

Vi kan, med årets erfarenheter i gott minne, konstatera att våra elever uppskattar
enskilda samtal och det kommer bl.a. SYV att satsa mycket på även nästa läsår. Vi
kommer också att bredda det allmänna SYV-uppdraget och bygga in mer
information för eleverna under alla tre läsåren.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING och UTVÄRDERING (STRUKTURKVALITET)

DBGY Söderports arbete med omvärlden har väldigt hög prioritet. Vi har arbetat
med branschkontakter, internationella kontakter och omvärlden under alla åren
som skolan bedrivit sin verksamhet.

Vi är tacksamma över att våra samarbetspartners för yrkesprogrammen har
kunnat hjälpa oss med APL-platser trots det svåra läge som vi har befunnit oss i.

Vård och omsorgsprogrammet har genomfört sin APL-period under tidig
vårtermin. Vi omgavs av nytt och starkt regelverk som, i viss mån, påverkade
elevernas placeringar. Vi kan dock konstatera att APL-verksamheten för detta
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program blev mycket bra. Eleverna har fått en otroligt fin och värdefull erfarenhet
från vården under denna period. Skolans mångåriga medlemskap i Vård och
omsorgscollege Malmö/Lund har skapat stabilitet i detta arbete.

Hantverksprogrammet har varit tvungna att sprida sina APL-perioder något mer
då flera butiksverksamheter och salonger hade begränsningar i vad de kunde
erbjuda samt även ett begränsat antal kunder. Vårt flexibilitet och envetenhet
kring att få ut eleverna i det viktiga arbetsplatsförlagda lärandet har gjort att
eleverna ändå fått lov att pröva sina kunskaper i skarp miljö. Igen, borgade
branschrådet och hantverksprogrammets mångåriga samarbeten för goda
möjligheter att lösa de problem som uppstod i samband med pandemin.

Internationaliseringen är ett område som verkligen har fått stå tillbaka under året
som gått. Det är med sorg som vi inte har kunnat erbjuda våra elever de viktiga
och givande erfarenheterna som våra internationella samarbeten ger. Vi har dock
lyckats upprätthålla våra internationella kontakter bl.a. via vårt Erasmusprojekt
kring Anne Frank. Eleverna har förberett sig för de internationella besöken genom
att t.ex. skriva CV och liknande. Detta är arbetsuppgifter som vi även gör under
vanliga läsår och nu står eleverna verkligen i startgroparna för att få ta del av
världen.

Skolans omvärldskontakter har, med några undantag, varit digitala under läsåret
20/21. Framförallt under vårterminen kan vi se att våra ordinarie
samarbetspartners kom ikapp med att omvandla fysiska föreläsningar och
liknande till ett digitalt format. Vi kan konstatera att vi aldrig förr har
kommunicerat så mycket digitalt som vi har gjort detta läsår. Bland annat har vi
kunnat genomföra en heldag med samtliga elever på SA-programmet med fokus
att informera om samt förhindra våldsbejakande extremism.
Omvärlden är alltid en mycket viktigt del av undervisningen på DBGY Söderport. I
samtliga moduler knyts tankar och reflektioner till den omvärld som vi lever i och,
via historisk anknytning, även den omvärld som fanns. Detta hjälper elever att
förstå både dåtid, nutid samt fundera kring framtid.

Våra lärmoduler bygger i stor utsträckning på att binda samman kunskap med
omvärld och att visa att ämneskunskaper kan kombineras med varandra för att
uppnå större förståelse. Vi arbetar modulbaserat för att uppnå KASAM - en större
känsla av sammanhang för eleverna. Detta påverkar också det allmänna
syv-uppdraget då eleverna får sig till livs kunskaper om och erfarenheter av yrken,
utbildningsvägar samt val av desamma.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Efter året som gått kan vi se att vi har ett antal utvecklingsområden.
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När det gäller elevernas arbetsplatsförlagda lärande blir det vårt uppdrag att se
till så att branschernas bredd måste representeras bättre i våra APL platser. Det
innebär att vi ska tänka i vidare cirklar kring APL-genomförandet samt att skapa
ännu fler kontaktytor till förmån för våra elever.

Vi ser också att vi ännu mer kan arbeta med fokus på för- och efterarbete inför
APL för att förbereda eleverna. Eleverna har också ett tydligt behov av att prata
om sina APL-upplevelser och nyvunna kunskaper. Detta kan vi bygga in i
undervisningen på skolan. På våra yrkesprogram har karaktärsämneslärarnas

Internationalisering ska vi naturligtvis fortsätta att utveckla bl.a. genom att utöka
antalet samarbetspartners. Fram tills nu har vi i huvudsak fokuserat elevernas
tillgång till utlandserfarenheter. Vi ska bibehålla samma goda fokus på detta
samtidigt som vi successivt börjar arbeta med medarbetarnas behov av
internationalisering. Vi vet att medarbetare som fått lov att vistas, utvecklas och
utmanas via internationaliseringen kommer åter till eleverna med ett ökat
internationellt fokus. Detta kommer att gynna våra elever såväl som våra
medarbetare. Ur ett studie- och yrkesvägledande perspektiv kan detta ge fin
effekt på elevernas kunskap om sina framtida möjligheter. Aldrig tidigare har vi
kommunicerat DBGY Söderports verksamhet så tydligt som vi har gjort i år. Den
digitala transparens som vi haft gentemot både våra nuvarande och framtida
elever och vår omvärld är här för att stanna.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att DBGY Söderport har haft ytterligare ett
mycket utmanande läsår. Naturligtvis har de flesta skolor i Sverige haft många
utmaningar med det pandemiska läget. DBGY Söderport har klarat sig bra trots
att vi prövats hårt. Allas vår flexibilitet och innovationsförmåga har prövats.

Till skillnad från föregående års kvalitetsrapport så kan vi glatt se att våra många
insatser har burit frukt. Skolans kvalitetsresultat har ökat i stort sett i alla
parametrar.  De processer som vi har infört har fungerat på ett positivt sätt.

Framgent kommer vi att fortsätta arbeta för ett tydligare gemensamt
ansvarstagande för verksamhetens resultat. Det kommer att krävas fortsatta
samarbeten mellan skolan alla professioner.

DBGY Söderport ska fortsätta med sitt fokus kring undervisningskvalitet. Detta
gör vi bl.a. genom lärmodulsarbetet men även via kontinuerlig direkt fortbildning
inom området samt återkommande samtal kring pedagogiska spörsmål.

Elevhälsan måste fortsätta utvecklas i en hälsofrämjande och förebyggande
riktning, men måste få med sig lärare och mentorer i gemensamma processer.

De fokusområden som vi ser att kommande arbetsplan skall fokusera är:

● Fortsatt arbete kring ökad undervisningskvalitet samt ökad tydlighet kring
elevens prestationer

● Optimering av elevhälsans arbete för elevens bästa måluppfyllelse
● Internationalisering för hela DBGY Söderport
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