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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Att starta en ny skola är en utmaning, att sedan göra det under en pågående
pandemi är en ännu större utmaning. På DBGY Nacka antog vi utmaning och
under det gångna året axlat den mycket väl. Att kunna stå upp för DBGY´s vision
under en tid där inget är som “vanligt” har varit svårt, men jag, som rektor, anser
att vi verkligen gjort det. Skolans och personalens engagemang för eleverna har
lyst som starkast när det varit som tuffast och trots mycket distansundervisning
så har vi, tillsammans, lyckats med ett år där examensprognosen framåt ser
lovande ut och tryggheten bland våra elever är nästa 100%.
Att vara en ledare för mig innebär att kunna se när, var och hur insatser behövs
och på vilket sätt jag som ledare kan vara behjälplig. Under året som gått så har
mitt utvecklande av det pedagogiska ledarskapet inte fått varit en central del av
verksamheten men däremot har mitt pedagogiska ledarskap i form av att leda
min grupp framåt och stötta där det behövs, med de medel jag kunnat, varit
starkt.
DBGY Nacka är en skola under uppstart och utveckling, under hela året har vi
veta att vi har utvecklingsområden, men först nu när vi gjort ett läsår kan vi
tydligare konkretisera och tydliggöra vilka dessa är samt i vilken ordning vi ska
prioritera.
Värdorden “Det är viktigt för mig att det går bra för dig” har genomsyrats i
verksamheten hela läsåret och våra undervisningsutvärderingar visar tydligt att
vårt arbete för att uppnå våra långsiktiga mål är på väg åt rätt håll. DBGY´s
nyckelord är vår vardag och en del av vårt fortsatta arbete framåt.
Utifrån skolans tre års plan så har vi gjort allt det vi sagt att vi ska göra, vi har
uppnått samtliga resultat utom ett, vi gick inte igenom första läsåret med 0 F i
betyg.
Jag är otroligt stolt över det arbete som jag tillsammans med Nackas personal
gjort det gångna året och när jag tittar tillbaka i backspegeln så anser jag att det
fanns ingenting som vi kunnat göra annorlunda.
Rektor, Maria Glifberg Forsberg
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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

5

●

●

●
●

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 kvalitetsoch 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 Nacka är DBGY Kronan AB, som är en del av AcadeMedia.
Skolan är en av 27 skolor 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 Nacka
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

Samhällsvetenskapsprogrammet
(ungefär lika många tjejer som killar)

SABET

Uniform & Beteende

Ekonomiprogrammet (majoriteten
killar)

EKEKO

Business & Hospitality
Management

32

Hantverksprogrammet (enbart tjejer)

HVSTY

Hår- och makeupstylist

12

Handelsprogrammet (lika fördelning
tjejer & killar)

HAHAN

Ledare i butik

18

åk2

åk3

Tot

63

PERSONAL
Kort info om personal (lärare, administration, elevhälsa, skolledning mm).
DBGY Nacka har en personalgrupp på 13 personer, gruppen inkluderar olika
åldrar, kön, etniciteter och erfarenheter. Pedagoggruppen är 7 stycken, varav
samtliga utom tre arbetar heltid.
Elevhälsan består av skolsköterska (30%), specialpedagog (30%) (på distans),
skolkurator (40%) och en elevresurs på 40%.
Skolledningen består av en rektor på 100% och skolans administratör arbetar 70%.

ORGANISATION
Beskriv skolans inre organisation (övergripande organisation för drift respektive
utveckling). (t.ex. ledningsgrupp, förstelärare, arbetslag, osv.)
Skolans ledningsgrupp består endast av rektor, pedagoger har inte haft något
sidouppdrag under året som gått men inför kommande läsår kommer
skolledningen att utöka med en biträdande rektor på 50% samt en förstelärare
inom klassrumsledarskap.
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LOKALER
Beskriv: Adress, kvm, egen byggnad eller antal våningsplan, antal salar,
metodsalar, praktiska salar,idrottslösning, bibliotek, matsal, gemensamma
elevytor.
Skolans adress är cylindervägen 4, 131 52 Nacka Strand. Skolan har ingen egen
byggnad utan är en del av en byggnad där det även finns två andra fristående
gymnasieskolor. I dagsläget är skolan 1 våningsplan (våning 4) men kommer till
läsåret 21/22 expandera och blir ytterligare ett våningsplan (våning 5).
Skollokalens yta är 1040 kvm och består av 7 undervisningssalar, varav en av
salarna är en salong. Skolan har även ett skolbibliotek och gemensamma elevytor.
Skolan har i dagsläget ingen matsal då eleverna har matkort men till läsår 21/22 så
tillkommer en matsal på våning 5 (med catering). Läsåret 20/21 har skolan inte
haft någon idrott men nästa läsår kommer både idrott 1&2 att bedrivas och till
detta har skolan hyrt in sig i en gympasal i en närliggande skola.
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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
Har inga avgångselever förrän läsåret 22/23
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Har inga avgångselever förrän läsåret 22/23
Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)
Har inga avgångselever förrän läsåret 22/23

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

I diagrammet så kan ni se betygsfördelningen uppdelad på klasserna utifrån
samtliga betyg i betygsskalan. En klass utmärker sig med fler antal F än övriga
klasser, vår yrkesklass på hantverksprogrammet. I denna klass går endast tjejer,
en del av tjejerna har haft väldigt låga antagningspoäng inför åk 1 och har även
haft mycket hjälp av speciallärare tidigare, även psykiska svårigheter (som är
relaterade till sjukdomshistoria och inte något som vi kunnat påverka) har varit en
bidragande del till dessa F. Eleverna i denna klass har valt programmet utifrån att
det är ett yrkesprogram och mer praktiskt arbete, därav blir teoretiska kurser
svåra och mer utmanande, än mer när de varit på distans.
I betygsresultaten/kurs så kan man tydligt se att eleverna har betyg mellan C-A i
karaktärsämnen men ligger generellt lägre i sina kärnämnen.
9

Eleverna på ekonomiprogrammet snittar ungefär C i sina slutbetyg och på
samhällsprogrammet så har nästa lika många C & B delats ut som slutbetyg.
Den klass som fått absolut minst F är vårt andra yrkesprogram,
handelsprogrammet och även där kan vi se att det delats ut höga betyg i många
ämnen.
Totalt fördelat över samtliga betyg och över samtliga program så kan man se att
betyget E (23 procentenheter),D (22 procentenheter) och C är majoritet, där C
ligger högst på 28 procentenheter. Betygen B och A visar på lägre
procentenheter, 14 respektive 11.
Utifrån betygsresultaten detta läsår så kan vi se att majoriteten av eleverna på
högskoleförberedande program har klarat sina kurser med minst E för att uppnå
en gymnasieexamen och därmed få möjlighet för vidare studier.

Som jag tydliggjorde i ovanstående stycke så är det den klass som fått flest F som
är endast tjejer och därav ser fördelning mellan F ut som ovanstående. Vi kan se
att det är fler tjejer på skolan som får A i slutbetyg men att det däremot är flest
pojkar som får C i slutbetyg. generellt så kan kan man se en jämnare fördelning
mellan de olika betygsstegen hos flickorna än hos pojkarna.

Om vi tittar djupare i betygsfördelningen och ser vi utifrån examensprognos med
godkända betyg i Sv, Eng, Ma & Gyar så upplever jag att det ser ljust ut för våra
ungdomar. Vi kan se att det finns några elever som inte klarat Matematik 1a+1b,
dessa elever är elever som vi är medvetna om i elevhälsan och vi har redan inför
läsåret 21/22 lagt in en omläsning kurs för dessa elever.
I Eng 5 så kan vi se att det är endast två elever som inte klarat kursen, detta är
elever som vi i elevhälsan försökt få byta till ett yrkesförberedande program och
gå om åk 1 pga svårigheter med studier och hemförhållanden.
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Glädjande kan vi se att samtliga elever i åk 1 har klarat svenska 1 kursen.

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)

Undervisningsutvärderingarna [UU] som ni ser ovan är de första som gjorts på
DBGY Nacka, det gjordes en på våren och en på hösten. Som ni kan se i samtliga
staplar så har de gröna fälten ökat, de blå fälten minskat så även de röda fälten
har minskat. Något som verkligen lyfts i UU är att pedagogerna på DBGY Nacka
verkligen låter samtliga elever komma till tals under lektionerna, hela 80% svarar
att så är fallet.
Vi kan även avläsa att pedagogerna är duktiga på att skapa god studiero/arbetsro
på lektionerna (82%) och våra elever känner sig trygga med att vi ingriper om
någon skulle känna sig kränkt (86%). Utifrån UU så kan vi även se att ett av våra
främsta utvecklingsområde inför nästa läsår är att tydliggöra hur och när vi ska
lämna information gällande hur det går för våra elever i sina studier, även om
procentenheterna gått upp från hösten (44%) till 57% under vårens undersökning
så är det fortfarande för låga siffror.
Utifrån DBGY´s ledord “Det är viktigt för mig att det går bra för dig” så kan vi se
att hela 76% av våra elever känner att vi tror på dem och att de kan lära och
utvecklas, detta är en stapel som vi gärna ser kommer över 90% nästa läsår, vårt
tydliga budskap ska genomsyras i allt vi gör.
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Nöjdheten med undervisningen på DBGY Nacka visar på 73 procentenheter, 23
procentenheter är “okej” nöjda och endast 5 procentenheter är missnöjda. Vi kan
se att pojkar är mer nöjda med undervisningen är flickorna på vår skola.

Eftersom skolan är ny så har vi inget föregående år att utgå från i våra diagram,
därför kan vi inte heller jämföra om något resultat pekar mer negativt eller
positivt. Redovisningen utgår därför från de siffror vi fått detta läsår.
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Generellt på skolan så upplever 91% av eleverna att övriga elever behandlar dem
på ett bra sätt och om vi tittar närmre mellan könen så är det i störst utsträckning
flickorna som upplever att eleverna inte behandlar varandra på ett bra sätt (14%).
Glädjande 95% av eleverna vet var de ska vända sig om det är någon som
upplever sig illa behandlad och av dem som inte vet så är det blandat bland killar
och tjejer.

I staplarna så kan vi se att andelen elever som känner sig trygga på skolan är 98%
under hösten 21 (utifrån LOV enkäten) men sedan i elevenkäten som gjordes i
januari så är den 84 %.
Vi kan se att det är fler flickor som upplever att de känt sig illa behandlad av
någon annan elev på skolan (16%) och det är även fler flickor som anger att det
finns saker i skolmiljön som är diskriminerande (14%), däremot om man kikar på
skolan generellt och alla elever så är det endast 9% som anger att det finns något
i skolmiljön som är diskriminerande och 12 % som upplever att de blivit illa
behandlade av någon annan på skolan.
Vi kan inte djupdyka i någon analys eftersom det är första året som vi har skolan
igång, men vi vet redan nu att vi behöver få igång vårt arbete med likabehandling
och värdegrundsgruppen och utveckla vårt arbete i trygghet på skolan, vi skulle
även behöva få veta vad det är som gör att flickorna upplever en otrygghet och
känner sig illa behandlade. Arbetet med värdegrundsgruppen till hösten kommer
även innefatta 2 pedagoger som ska arbeta extra med denna grupp.
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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 mötesstruktur är en viktig del av utvecklingsarbetet. Skolan har möte två
timmar varje torsdag där samtliga i skolans personal deltar. Mötena är
strukturerade så det är elevhälsomöte en timme först där info från EHT lämnas ut
samt att personal kan lyfta ärenden till EHT som de vill att de tar med sig till sina
möten på tisdagar. APT ligger en torsdag i månaden samt under våren har vi haft
en torsdag som är pedagogiskt utvecklande, dvs att då arbetar vi med utveckling
(Lektionsdesign) och auskultationer. Den sista månaden innan betygssättning så
får pedagogerna tid för sambedömning under mötestiden. Efter varje EWS så har
vi arbetat med att analysera EWS. Det är oftast rektor som håller i möten och på
samtliga möten har även information till personal lämnats gällande
verksamhetens utveckling, tex förändringar i distansundervisning, planering inför
skolinspektion etc. I samband med enkätresultat så har mötestid gått till att
diskutera resultaten.
Personalen har även börjat göra en individuell utvecklingsplan [IUP] för läsåret
20/21 där de ska ha utgångspunkt i sina undervisningsutvärderingar, dessa IUP
ska lämnas till rektor senast 30 september 2021. Under hösten 2020 så besökte
även rektor alla lärare och hade medarbetarsamtal med samtliga i
personalgruppen och talade då utifrån PRP mallen med alla i personal om
individuella utvecklingsmöjligheter för respektive personal.
Askultationsarbetet drevs av rektor och kollegiala samtal utifrån observationerna
hölls gemensamt, utgångspunkten i arbete har varit lektionsdesign och arbetat
kommer att vidareutvecklas genom ett förstlärarskap i klassrumsledarskap till
ht21.
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Som ny skola har vår arbetsplan i år byggt på att skapa en långsiktig och hållbar
verksamhet där både personal och elever ska känna trygghet och vi strävar efter
en god måluppfyllelse.
Således hade vi tre fokusområden;
1. Skapa en skolverksamhet med fokus på långsiktighet
2. Skapa trygghet och etablera en skolkultur som möter vår
värdegrund
3. God måluppfyllelse
Under utvärderings dagarna så analyserade vi HUR:et under samtliga områden
och vilka delar vi gjort och vilka delar vi behöver fortsätta utveckla.
Vi ska tex fortsätta vårt strukturarbete och tydliggöra roller och arbetsgång (detta
blir även lättare när vi är fler i organisationen). Vi ska fortsätta vårt programarbete
med 1,2,3 -sen och även förhoppningsvis kunna verklighetsförankra utbildningen
ännu mer detta läsår.
LOV-gruppen ska detta nästa läsår komma igång och ledas av tre personer, en
från EHT teamet och två pedagoger, fokus kommer att bli att arbeta för att
vidmakthålla den goda kultur som vi skapat på skolan.
Arbetsområden med god måluppfyllelse ska fortsätta utifrån att vi skapat ett
försetlärarskap med fokus på klassrumsledarskap, syftet är att pedagogerna ska
arbeta mer enhetligt och sammansvetsat och i arbete så ingår även att smidigare
får in specialpedagogiska hjälpmedel och anpassad lärmiljö.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)
Skolan har kursmatriser som kopplas till uppgifter för att se att allt som ska
beröras i kursen finns med i kursen. Skolan har inte några olegitimerade lärare på
skolan läsåret 20/21. I början av läsåret så delade samtliga pedagoger sina
läsårsplanering med rektor och vi tillsammans studerade så samtliga kurser fick
med allt som behövdes få med i kurserna.
Vi har inte lyckats få ihop någon sambedömning med annan skola med däremot
har vi fått igång kollegialt lärande. Vår skolas matematiklärare har ingått i en
grupp med övriga matematiklärare på DBGY Stockholm, som letts av förstelärare
på Södra, där de delat material och främst planerat inför förändringarna som
komma skall till hösten 21. Matematikläraren har även fått stöd av en
matematiklärare i Kristianstad och läraren i psykologi på Nacka har fått material
till sig från psykologiläraren på Södra. Rektor har uppmanat samtliga pedagoger
att gå med i nätverk på Workplace, dock känner många att de inte får så mycket
utbyte av att vara där. Sambedömningsarbete kommer utvecklas med hjälp av
förstelärarskapet inför nästa läsår samt att personalstyrkan blir många fler och då
finns även tillgång till fler lärare inom samma ämne.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)
Vi hade tre fokusområden i vår arbetsplan för detta läsår; god måluppfyllelse,
skapa struktur för långsiktighet och trygghet över 90%.
Den sammanvägda bedömningen är att resultaten ser bra ut och det ser lovande
ut för examens prognosen 22/23. Vi har endast 3 % F och 53% av våra resultat är
mellan C.-A. I vårt resultat så kan vi se att hantverksprogrammet är den klass som
haft mest F, vi kan även se i våra undersökningar att det är i denna klass eleverna
känner sig minst trygga och flest upplever sig blivit kränkta. I denna klass har vi
även flertal tjejer med psykiska hinder, hinder som ligger bortom skolans område
och där vi försökt stötta upp så mycket vi kan och vägleda.
Inför läsåret 21/22 så kommer en i klassen att få en reducerad studieplan och de
som inte klarat matematik 1a kommer att gå en omläsning kurs.
Inför nästa läsår så kommer vi även att ha en speciallärare som kommer verka lite
mer i denna klass för att hjälpa eleverna i främst de teoretisk kurserna då de visar
höga kunskapsresultat i karaktärsämnena, hela 21 procentenheter är A betyg i
karaktärsämnen.
Generellt så kan man se att antagningspoängen för hantverksklassen var låg, och
förkunskaperna var lägre än i andra klasser. I samtal med pedagoger så
framkommer att det är en svagare grupp teoretiskt, vilket även framkommer i
resultaten. Det är otroligt glädjande att se att det i en av våra yrkesklasser endast
funnits 1 procentenhet F, handelsklassen, dock kan vi även se där att de teoretiska
kurserna är inte deras starkaste men att deras karaktärsämnen är de kurser där
de levererat högst betyg.
I våra yrkesklasser upplever pedagogerna att de fått kämpa ordentligt med att få
igenom vissa elever men med hjälp av specialpedagogen har vi tillsammans
hittat vägar som har lett eleverna hela vägen in i mål. EHT teamet har varit en stor
del av DBGY Nackas pedagogiska arbete, vilket vi sett som en framgångsfaktor
och som vi kommer fortsätta utveckla inför nästa läsår.
Den sammanvägda bedömningen av resultaten är väldigt bra och examens
prognosen 22/23 ser lovande och god ut. Vi kan efter året konstatera att
matematiken är ett ämne många elever kämpar med och även våra scanningar
som gjordes i höstas av specialpedagogen visar på svagheter i matematik.
I höstas så satte vi in en elevresurs och extra stödtid för eleverna som vi i EHT
ansåg behövde detta stöd, den stödtiden har använts av vissa och andra inte och
nu i efterhand kan vi se att de elever som gick dit klarade sig i matematiken och
de elever som inte närvarade ska läsa omläsning av matematik 1.
Vi ser tydligt att gruppen som inte klarat matematiken är endast flickor,
detsamma gäller engelska 5, det är endast flickor som inte klarat den kursen.
Gruppen som inte klarat matematik 1 är elever från både högskoleförberedande
program samt yrkesprogram, i många av fallen så är det större bakomliggande
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problematik än skolan har kunnat arbeta med, dvs sjukdom, dåliga
hemförhållanden etc.
Ett utvecklingsområde som lyser starkt är EWS verktyget, det behöver förtydligas
och åter demonstreras för pedagogerna då detta inte använts på korrekt sätt.
Rektor har mottagit en presentation från specialpedagog gällande verktyget som
ska användas vid presentation i augusti och förhoppningsvis så kommer detta
arbete att bli tydligare när vi har en specialpedagog på plats i skolans lokaler varje
dag.
Ett annats utvecklingsarbete som vi kommer inleda är arbetet med anpassad
lärmiljö, arbete kommer ligga främst i att få lärarna att arbetat individuellt med
eleverna fast att de undervisas i grupper men även att tydliggöra vikten av
planering och struktur i förberedandet av lektioner, utifrån extra anpassningar,
detta kommer skolans specialpedagog och förstelärare att arbeta hand i hand
med och ha genomgångar varannan månad med kollegiet.

UNDERVISNINGENS KVALITET
Undervisningsutvärderingarna har visat bättre resultat under våren än hösten,
men vårt största utvecklingsområde, som visas i denna enkät, är samtalen och
återkopplingen hur eleverna ligger till i kursen längs läsårets progression.
Eleverna trivs med sin undervisning, trots att den varit på distans, och eftersom vi
inte har så mycket att jämföra med så är det svårt att säga om liknande siffror
hade visats om vi haft 100% närundervisning.
Jag upplever att lärarna kanske haft lite väl målinriktad undervisning detta år, inte
kopplat till examensmål utan främst till kursmål, det har varit mycket
uppgiftsbaserat och lärdomen är att de behöver ha mer helikopterperspektiv.
Arbetet med extra anpassningar har varit som en röd tråd genom hela läsåret, vi
har både läst litteratur för att öka medvetenheten om dessa samt samtalat
mycket om vilka som används och hur de används, bland annat genom klass
konferenserna. Pedagogerna har fått både litteratur att läsa samt fått
genomgång av specialpedagog och utöver detta har de även fått auskultera
vandra och ge feedback till varandra utifrån en skapad mall och utifrån läst
litteratur.
Utifrån UU och auskultationer så kommer pedagogerna i augusti att skriva en
individuell utvecklingsplan för att se vilka behov de har av att utveckla sin
undervisning. Kollegiala samtalet mellan EHT och undervisande lärare/mentorer
har fungerat bra under läsåret och strukturen för lämnande av information
kommer utvecklas och tydliggöras under hösten men fortfarande ske i samma
mötesform, EHM. Eftersom pedagogerna har suttit i samma arbetsrum så har
möjligheter för kollegiala samtal funnits, däremot så upplever jag att de inte
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riktigt brukats när det har varit mycket distans, samt att mötestid för detta har
getts men en lärdom är att dessa tillfällen behöver struktureras upp och inte ges
för mycket frihet för då blir det inga samtal.
Pedagogerna behöver utveckla sitt ämnesövergripande arbete. De behöver bli
mer medvetna om hur de kan hjälpa varandra och samarbeta och inte bara se sin
egen kurs som fokus. Målet med klassrumsledarskapet är att detta
förhoppningsvis ska bli bättre. Den främsta lärdomen vi tar med oss är att när vi
får vara på plats så är det lättare med den allsidiga pedagogiken och då behöver
fokus inte bli produktion av uppgifter för att läsa av en elevs kunskaper.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN
I det stora hela så upplevs det funkat bra, många elever har tyckt studierna
fungerat bra men att det sociala varit negativt påverkat, att inte träffa kompisarna
har varit tråkigt. Vissa elever upplever att de fått bättre studiero när de suttit
hemma än när de är i skolan.
Våra betygsresultat visar på att distansen har gått bra, iallafall rent
produktionsmässigt. När nästa läsår så kommer vi egentligen få tydligare svar på
frågan då vi vet om kunskaperna även fastnat hos eleverna.
De elever som har svårt att planera sin studier har haft det ännu svårare på
distans, dessa elever har vi även uppmärksammat att de ber inte om hjälp utan
säger att allt går bra, detta blev tydligt när vi hade våra upphämtningsdagar, det
var vissa elever som behövde vara här varje dag och andra behövde inte vara här
överhuvudtaget.
Pedagogerna upplever att det varit svårare att variera sin undervisning på distans
samt att ha koll på att alla gör det de ska om de inte haft uppgifter som innebär
dokumentation i DRIVE-dokument. Pedagogerna har uttryckt svårigheter med
prov på distans, att kunna säkerställa att det är eleverna som gör prov och inte
fuskar till sig resultat.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN
●
●
●

Långsiktighet
Trygghet och studiero
God måluppfyllelse

Det kollegiala lärandet har till viss del funkat när det varit organiserat men har
utvecklingspotential, kollegiet vill ha det och ser fördelarna med det men det är
inget som de själva organiserar.
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Auskultationerna togs emot mycket väl och det var många som tyckte det både
var lärorikt och roligt men det märks att inte alla läst materialet som tillkom i
auskultationerna. Till läsår 21/22 så kommer vi fortsätta auskultationer och även
lägga in betyg och bedömning kursen som ett moment (planen var att hinna
med det läsåret 20/21 men tyvärr hann vi inte med denna kurs)
Fokus nästa läsår blir mer enhetlig undervisning, i uppdraget klassrumsledarskap
ska detta vara i fokus samt att extra anpassningar ska falla sig mer naturligt i
undervisningen och det gäller både för elever och lärare. Ett samarbete mellan
specialpedagog och förstelärare där fokus är att utbilda och utveckla det
kollegiala lärandet, detta för att slippa “släcka bränder” med elever i slutet av ett
läsår.
Lärarnas uppstart av lektioner är lika och eleverna vet att oavsett lärare så blir det
samma struktur på uppstarten av lektionerna. Att få in extra anpassningar som
en naturlig del i planerandet av undervisningen gör att alla elever känner från
start att kursen är anpassad för att hjälpa samtliga i klassrummet.
Ämnesövergripande arbeten ska förhoppningsvis underlätta onödig stress för
både elever och pedagoger samt att ämnesövergiprnade ska underlätta arbetet
med sambedömning mellan pedagoger. genom ämnesövergripande arbete ska
det även bli tydligare med den röda tråden genom alla program och hur kurser
hänger ihop med varandra samt hur de hänger ihop med sitt valda program &
profil.
I vår betygsanalys så kan man se att vi är påväg mot god examens prognos läsåret
22/23. Ett av våra fokusområden är långsiktighet och utifrån detta kommer
pedagogerna att nästa läsår få skriva en egen utvecklingsplan, som baserar sig på
resultaten de fått i sin UU och genom feedbacken de fått på auskultationerna för
att själva skriva ner sin utvecklingsområden och hur de kan utvecklas som
pedagoger. Utifrån vår egen utvärdering som gjordes i juni så kan man se att vi
haft mycket fokus på att skapa en god kultur i skolan och detta upplever vi
uppnått, men att vi kommer ändå nästa läsår ha kvar detta som ett mål att
vidmakthålla.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)
Elevhälsan kommer nästa läsår att ha tre fokusområden, två av dessa är kopplade
till diagnosen och är uppföljning av åtgärder och stödinsatser samt det
hälsofrämjande arbete. Dessa två delar ska vi bli ännu bättre på och redan i slutet
av detta läsår så började vi använda elevhälsologgen för att utveckla arbete
genom att ha allt dokumenterat på ett och samma ställe, detta arbete ska vi
arbeta vidare med.
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Vi ska fortsätta ha både EHT möte (Specialpedagog, skolsköterska, kurator och
skolledning en gång i veckan på 2 timmar) samt ha kvar EHM (elevhälsomötena)
mötena på torsdagarna med övriga personal för att snabbt kunna fånga upp
elever som är i behov av stödinsatser.
Genom utbildning för personal (med hjälp av förstelärare och specialpedagog) så
kommer också anpassningar lättare att finnas tillgängliga och målet är att
pedagogerna ska känna att det känns som en naturlig del före, under och efter
lektioner.
Vi ska fortsätta värna om de goda skolkulturen som finns på skolan, relationen
mellan personal och elever och fortsätta ha goda kontakter med vårdnadshavare
och externa aktörer.
Vi behöver utveckla arbetet med examensmålen och tydliggöra dessa för
samtliga, både pedagoger och elever samt fortsätta arbetet med att ska
yrkesidentiteter för våra elever genom 1,2,3- sen arbetet. Förhoppningsvis kan vi
även nästa läsår ta större del av näringslivet och utveckla möjligheterna till
studiebesök.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)
Skolan har under hela läsåret haft ett aktivt elevråd där eleverna kunnat vara med
och påverka. Rektor har efter varje elevråd tagit del av elevrådets protokoll och
gett återkoppling på det som diskuterats. Elevrådet har gjort inkluderande
aktiviteter för samtliga av skolans elever under läsåret, både fysiskt i skolans
lokaler men även på våra sociala medier tex instagram.
Skolan startade även en LOV-grupp, som tyvärr inte riktigt fick avstamp men som
ligger på förbättringsområde till nästa läsår.
Samtliga elever på skolan har en mentor, en mentor som har som fokus att hjälpa
till att strukturera studier, stötta planerande av studier och ha kontakt med vh.
Samtliga mentorer har även gått resiliens utbildningen för att kunna vara med på
detta arbete genom året. Mentorer har haft utvecklingssamtal med alla elever för
att informera deras vårdnadshavare om studie läget samt varje mentorstid (en
gång i veckan) hjälpa till att kursplanera studierna med varje elev genom
verktyget kurslogg som vi använder. Mentor har även haft koll på närvaro och har
vid för hög frånvaro haft kontakt med elev och vh, om mentor behövt hjälp från
EHT så har EHT kontaktats och hjälpt till i ärenden.
Utanför rektors rum så finns en brevlåda, den såkallade “Förslagslådan” där elever
kunnat lämna önskemål om vad som kan behövas eller utvecklas på skolan, vårt
hetaste önskemål är en kaffemaskin inför läsåret 21/22.
Rektor har en mångkulturell almanacka för att kunna utveckla sin insyn i olika
kulturers och religioners högtider.
Lärmiljön är öppen, så inga delar av lokalen ska kännas som “extra utsatta” och
skolans lokaler är anpassade även för funktionsvariationer som tex
rullstolsbunden. Klassrummen är möblerade med höga bord bak och låga fram
så det ska vara smidigt för alla att se, stora tavlor finns i alla klassrum samt
projektor och högtalare. I varje klassrum finns även en timetimer som används
för att lättare ha koll på tiden och samtliga rum har dimmer belysning så vi lätt
kan anpassa belysningen utifrån väder och årstid. Läsåret 20/21 så hade vi pga
covid hemklassrum med fasta placeringar.
Skolan har haft föreläsningar från Trygga barnen för att öka ungdomarnas insyn i
att “vara en god kamrat” och våga berätta för någon om man inte har det så bra
hemma. Vår skolsköterska ha gått och utbildat sig på RFSU för att utbilda i
sexualitet och samtycke (tyvärr har detta arbete inte blivit av pga distansen men
är inplanerat i nästa läsår)
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Eleverna har gått resiliens utbildning för att öka kännedomen om sig själva i olika
situationer samt bygga på sin verktygslåda med redskap för olika situationer de
kan tänkas hamna i. Resiliens är ett utvecklingsområde och kommer fortsätta år
2.
I skolans ordningsregler så framgår tydligt att vi visar varandra respekt och
vänlighet i skolan och att det är nolltolerans mot mobbning och kränkningar.
Under läsåret så har endast 3 kräkande anmälningar genomförts varav vi vid
samtliga tillfällen agerat omgående.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)
Eftersom vi inte har någon åk 2 så har vi inga elever som besvarat enkäten utan
endast pedagogisk personal har besvarat.
Som tidigare nämnts så har vi en klass som sticker ut, det är vår hantverksklass,
där är det flest elever som känner att de upplever kränkningar.
En framgångsfaktor som vi märkt är relationen lärare och elev. Detta kommer
vara en utmaning för oss nu när skolan växer och blir dubbelt så stor. En annan
framgångsfaktor är det förbyggande arbetet med anpassad lärmiljö.
Om jag utgår från skolenkäten från skolinspektionen så tycker inte lärare och
elever lika, framförallt när det gäller studieron. Lärarna har klassat studieron
väldigt lågt medan eleverna har klassat den relativt högt.
Tydliggörandet i hur organisationen är uppbyggd (Vem gör vad), det
ämnesövergripande arbetet, förtydligande kring EWS verktyget och hur det
används och syftet med det, få in arbetet med programutveckling och
examensmål.
Vår utvärdering visade att vi gjort mycket av det vi ska göra och vi har uppnått
större delen av vår arbetsplan, men vår arbetsplan innefattar också långsiktighet
och där finns delar i den som inte är färdig arbetat och som vi tar med oss in i
arbetsplanen för 21/22. Ett av våra mål i arbetsplanen var minst 90% nöjdhet i
undervisningen, det målet har vi inte nått upp till och i utvärderingen så kan vi
även utläsa att det är det målet där vi har flest områden som vi känner att vi inte
är klara med, bland annat det ämnesövergripande arbete, vi hann inte bli klara
med auskultationerna och förstelärarskapet i klassrumsledarskap börjar hos oss
till hösten 21. Sam bedömningen är också ett arbete som behöver utvecklas och
här ser jag som rektor att det arbete kommer bli lättare attd riva när vi är fler på
arbetsplatsen, i dagsläget så har det endast funnits en lärare/ämne.
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Jag tycker att våra resultat visar på ett enormt engagemang, att DBGY´s värdeord
“Det är viktigt för mig att det går bra för dig” genomsyras av all personal i
verksamheten.
Vi har framförallt en klass som utmärker sig extra och som även denna grupp
kommer att bli ett fokusområde för EHT under läsåret 21/22. Vår yrkesklass, främst
handelsklassen, deras studieresultat är lysande och inga F har lämnats i denna
klass, men den sociala sammanhållningen behöver utvecklas och arbetas med.
Framförallt sä är det relationen till deras klasskompisar som läser hantverk
(stylist), det är en bland klass och redan från start så har det inte varit bra i
gruppen, många starka viljor. I denna grupp behöver vi arbeta med båda
grupperna, med handelsklassen behöver vi arbeta med det sociala och stärka
gruppen att känna sig trygga med varandra och i stylistgruppen behöver vi
arbeta med att få upp måluppfyllelsen och pedagogerna behöver arbeta med
ämnesövergripande och se alternativa examinationsformer.
Skolan fick under läsåret 20/21 in 3 kränkande anmälningar varav samtliga var
kopplade till elevers beteende mot varandra, samtliga tre anmälningar togs
omgående hand om och efter detta har rektor inte fått in någon mer anmälning.
Något som många elever registrerade i enkäten var att de inte fått vara med och
påverka skolans ordningsregler, detta tar vi med oss och tydliggör för eleverna
inför skolstart så de kan vara med och ge inflytande över ordningsreglerna.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Elevenkäten som gjordes i januari visar att tryggheten sjunkit något, endast 84%
känner sig helt trygga, om det beror på distansundervisning eller inte är inget
som vi vet. Däremot så ser vi fortsatt höga siffror på de del som handlar om att
personal på skolan ingriper om någon blir illa behandlad. Arbetsron och
studiemiljön har sjunkit i elevenkäten i förhållande till LOV enkäten, vad det beror
på vet vi inte då vi denna tid som detta gjordes inte hade eleverna på plats utan
de var på distans, däremot kan vi se att pojkarna på skolan tycker det är bättre
studiemiljö än flickorna samt att de upplever en högre grad av god arbetsro.
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ELEVHÄLSOARBETET
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)
Vi har haft möte inom EHT varje vecka samt möten med samtliga pedagoger
varje vecka. Under dessa möten har vi varje vecka stämt av närvaro och enskilda
insatser som behövts hos elever. Inom EHT har vi haft en drive där vi kunnat
samverka och delat dokument med varandra, vi har även delat de dokument som
vi behövt med pedagoger på vår gemensamma drive. Utredningar har vår
specialpedagog arbetat med samt uppföljningar av åtgärdsprogram. Vi har även
under året sökt om tilläggsbelopp som vi blivit beviljad för en elev och i
uppstarten så hade vår gamla specialpedagog två heldagar med överlämningar
till vår nya specialpedagog.
Det har varit för lite specialpedagog, endast 30 %, och vårt fokus på det
hälsofrämjande arbetet har inte varit så framgångsrikt som vi önskat (delvis pga
covid) men också delvis pga att tjänsterna inte varit så stor och pga att vår
specialpedagog endast kunde arbeta på distans från skolan. Till nästa läsår så
ökas detta upp så vi ska kunna utveckla EHT och samtliga delar inom EHT,
inklusive det hälsofrämjande. EHT träffar personal varje vecka och låter personal
lyfta saker de önskar EHT´s kompetens eller hjälp med gällande eleverna.
Möten har varit schemalagda samt att i samtliga processer har vi integrerat med
undervisande lärare eller mentorer för att få tillräckligt med underlag inför
stödinsatser till elever. EWS har vår skolsköterska tagit ett stort ansvar i och varit
behjälplig i strukturarbetet. Det främjande och förebyggande arbetet har som
skrivits tidigare inte kunnat verka i den utsträckning vi önskat men
skolsköterskan har haft Trygga barnen genomgång med alla klasser, samt haft
sina hälsosamtal. Kuratorn har genomfört resiliens och elevrådet har skapat
aktiviteter för eleverna på skolan (både fysiskt och digitalt). Skolsköterskan har
gått utbildning inom RFSU som tyvärr sen inte kunde genomföras med eleverna
men ligger i årsflödet för läsår 21/22, samt att skolsköterskan kommer att studera
extra vid sidan om sitt arbete för att bli utbildad skolsköterska.
När EHT fått information om att en elev är i behov av utredning så gör vår
specialpedagog en pedagogisk utredning, i den så förs samtal med undervisande
lärare, vh samt elev och utifrån informationen så sammanställs ett
åtgärdsprogram där specialpedagog i samråd med rektor tar beslut vilka insatser
som behövs och om det finns behov av särskilt stöd. Informationen delges sedan
övriga personal och pedagoger på mötet [EHM] samma vecka.
Vi har inte haft så stort problem med frånvaro detta läsår (vet inte om det är pga
hemstudier eller inte), men när vi uppmärksammat att en elev varit frånvarande
mycket, framförallt osammanhängande frånvaro så har mentor fröst tagit samtal
med elev och vh, ser vi sedan att frånvaron fortsatt så har en frånvaro anmälning
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gjorts (kuratorn), i vissa fall så har sedan CSN rapporterats som dragit in på
studiestöd.
Varje klassmentor har varje vecka på EHM uppdaterat närvaron i sin klass så EHT
och mentor har kunnat följa elevernas närvaro hela läsåret genom ett och samma
dokument.
Jag skulle säga att samtliga av våra fokusområden berör elevhälsoarbete, jag ska
förtydliga på vilket sätt; Långsiktighet och struktur är betydelsefullt att få även
inom EHT, tydliga mötesstrukturer och plattformar med dokument. Tydlig
arbetsfördelning är en framgångsfaktor och ökar effektivitet i arbetet.
Att skapa en trygg miljö för eleverna och personal är även de en del av
elevhälsoarbete, genom föreläsningar från Trygga barnen så har förhoppningsvis
även eleven lärt sig utveckla empati och förståelse för andra. God måluppfyllelse
hade vi inte uppnått utan gott samarbete mellan EHt och pedagoger samt övrig
personal och vh.
Mitt mål med arbetsplanen förra läsåret (och kommer även vara läsåret 21/22() är
att alla mål i arbetsplanen ska vara något som alla ska arbeta mot och kunna vara
en del av, så vi gemensamt tar ansvar.
Jag har låtit eleverna ta del av “Snacka med syv” samt att jag själv varit ute i alla
klasser för att prata individuella mål och poängplaner. Eftersom jag själv satt ihop
planerna så har jag god kännedom om vilka kurser som läses och vad som
behövs läsas för vidare behörigheter etc. När jag haft svårigheter så har jag som
rektor rådfrågat min ex kollega Emma Liljebäck på DBGY Södra. Jag har skapat
ett årshjul till personalen som de tagit del av i vår gemensamma portal hur vi ska
arbeta med studievägledning under året och vad vi gör när och varför vi gör det.
Utvecklingsområde är inom denna del som jag nämnt tidigare, tydligare
integrerar och förtydliga för eleverna vad examensmål är.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)
På god väg i att utveckla tydligt och strukturerat arbete. Tillgänglig personal med
god kompetens för uppdraget. Utan elevhälsoarbetet så hade vi inte haft den
måluppfyllelse vi fått. Utifrån förutsättningarna som funnits så tycker jag att det
fungerat okej, det kommer bli ännu bättre nu när vår specialpedagog är på plats i
skolan. Samt att vår skolkurator endast arbetar på vår skola och inte en annan
samtidigt vilket möjliggör lättare kontakt och flexibilitet.
Främjande arbete - Genom samtal med eleverna och deltagande i EWS arbetet
med analyserna. Men hjälp av elevhälsan så har vi tillsammans kunnat hitta vägar
för eleverna när vi sett att det gått mindre bra för eleven i studierna så har vi
kanske även fått veta att eleven har det tufft hemma och då kan gemensam
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lösning, tex kontinuerligt samtal med kuratorn underlätta i både studier och
hemsituation.
Genom EHM en gång i veckan, genom resiliens och genom externa föreläsningar
och tillgänglighet i lokalerna. Utifrån mina tolkningar så har vi varit snabba på
“pucken” med närvaro alternativt frånvaro, god kontakt med VH och visat
eleverna att vi bryr oss om att de är här. Under distansen så hade skolsköterskan
många elevhälsosamtal på telefon och kuratorn bokade in samtal via google
meet, men båda erbjöd även eleverna att komma in till skolan om det tyckte det
kändes bättre. En tydlig styrka som jag upplever finns i teamet är att det blivit
sammansvetsat och jag upplever att det finns tillit och förtroende. Mycket god
kompetens och goda möjligheter till utveckling, enormt engagemang.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Framåt ska vi utveckla ännu mer struktur, utveckla det hälsofrämjande arbetet, få
ut EHT personal i klassrum. Vi ska vidmakthålla det goda klimat som vi bildat,
tilliten till varandras kompetenser och den goda samarbetsförmågan.
Vi kommer behöva utveckla att ha en studievägledare på plats inom kort. Samt
att utveckla vår elevresurs, utbilda och kunna öka upp hans närvaro hos de elever
som vi ser har behov av elevresurs. Fortsätta med våra mötesstrukturer där vi
träffas ofta och kontinuerligt. Samt fortsätta ha god kontakt med pedagoger,
elever och vh och fortsätta vara “ snabba på bollen” vid information.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)
Vi har inte haft någon APL än, hantverksprogrammet och handelsprogrammet
kommer ha APL i åk 3 och nästa år kommer det finnas möjlighet till APL
utomlands för elever på dessa program i åk 2. APL utomlands kommer att drivas
av en stylistlärare och vårt vårdprogram kommer att ha fem veckors APL inom
äldreomsorgen och det är vår vårdlärare som kommer driva det arbetet.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi ska utifrån våra resultat fortsätta att etablera långsiktiga strukturer,
elevhälsoarbete ska strukturera upp ytterligare och deras roller och
arbetsuppgifter ska tydliggöras.
Klassrumsledarskapet ska utvecklas och genomgångar utifrån vetenskaplig
grund ska vara en del av det löpande pedagogiska arbetet och drivas av både
förstelärare, specialpedagog och rektor. Program utvecklingsarbete för att
tydliggöra 1,2,3-sen ska utarbetas genom programlag och det
ämnesövergripande arbetet ska vara en stående punkt på dessa möten.
Tryggheten på skolan ska fortsätta vara hög och nöjdheten med undervisningen
ska upp till 90%, detta genom att fortsätta med auskultationerna samt tydliggöra
för eleverna kring återkoppling, bedömningar etc.
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