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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

“Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Det är ord som jag som rektor
efterlever och värdesätter högt. Eleverna ska känna att verksamheten arbetar
genom engagemang och att lärande är viktigt för oss som arbetar i skolan.

Vår ambition är alltid att bli bättre. Då menar vi bättre utifrån våra elevers
perspektiv. Av den anledningen är vårt elevfokus viktigt. De bygger grunden till
hur vi som skola ska kunna hitta de områden som eleverna upplever behöver
förbättras. Utöver det samlar vi dagligen information om hur våra elever samt
vårdnadshavare till elever upplever skolan. Detta utgör sedan grunden till vårt
systematiska kvalitetsarbete.

Under läsåret har skolans kultur förändrats på ett positivt sätt och vi har fått ett
mer professionellt förhållningssätt mot varandra även om vi behöver fortsätta
att utveckla kommunikationen. Lärarna har jobbat med att skapa tydliga ramar
för eleverna, vilket har haft en positiv effekt då undervisningen har blivit mer
anpassad för en hel grupp och inte alltid fokus på den enskilda individen.
Resultaten jämfört med föregående år är betydligt bättre i alla enkäter, det är
ett fortgående arbete. Vi är på rätt väg och resultaten kommer att bli bättre
framöver. Inför kommande läsår kommer vi fortsätta jobba med framförallt att
öka närvaron hos eleverna och att utveckla undervisningen tillsammans med
specialpedagog.

Jag ser fram emot ett nytt spännande år med mentorer som arbetar för att öka
studiero och studieresultatet samt att EHT blir en del i verksamheten istället för
en del av verksamheten.

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

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

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Skolan består av ca 242 elever och har 3 program med 5 inriktningar.

Det är två yrkesprogram vård och omsorgsprogrammet och
hantverksprogrammet med inriktning frisör och stylist. På skolan är det ca 85%
tjejer, 13,5% killar och 1,5% icke binära.

Nationellt program DBGY-program
Studie-
vägskod År1 År2 År3 Totalt

Samhällsvetenskaps-
programmet -
Samhällsvetenskap

Internationalisering SASAM 10 0 11 21

Samhällsvetenskaps-
programmet -
Beteendevetenskap

Uniformsyrken SABET 16 25 18 59

Hantverksprogrammet Hår- & Makeupstylist HVSTY 15 11 19 45

Hantverksprogrammet Frisör HVFRI 16 5 11 32

Vård- &
Omsorgsprogrammet

Räddningstjänst &
Akutsjukvård VOVAR 25 17 22 64

Totalt 82 58 81 221

Introduktionsprogram Studie-
vägskod År 1 År2 År3 Totalt

Introduktionsprogram-
Programinriktat val

mot Hantverks-
programmet IMV- HV 2 4 6

Introduktionsprogram-
Programinriktat val

mot Vård- och omsorgs-
programmet IMV- VO 7 4 2 13

Introduktionsprogram-
Programinriktat val

mot Samhällsvetenskaps-
programmet IMV-SA 2 2

Totalt 9 4 8 21

PERSONAL

Skolan har totalt 23 undervisande lärare som är uppdelade i tre
programspecifika arbetslag. För läsåret har vi haft olika forum för att arbeta
med utveckling av undervisningen. Där har förstelärarna genomfört
utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med rektor. Under året har betyg och
bedömning kopplat till lektionsdesign varit fokus för arbetsgrupperna. Detta
arbete kommer att fortsätta under året 2021 tillsammans med främja närvaro
samt EWS. Utifrån detta och för att öka samsyn, samplanering och
sambedömning mellan lärarna startade ledningsgruppen ett tätt samarbete
med övriga kollegor. Var femte vecka har EWS-analyser i respektive arbetslag
genomförts- dvs en nulägesanalys med möjligheter för lärarna att diskutera
anpassningar kring respektive elev. Efter träffarna har varje enskild lärare haft
möjligheter att omforma sin undervisning med fokus på att alla elever ska
kunna nå sin fulla potential. Uppföljning utifrån EWS har sedan skett var femte
vecka.
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ORGANISATION

Skolans arbete leds av rektor. Rektor arbetar tillsammans med en
ledningsgrupp som består av 3 st arbetslagsledare från de olika arbetslagen.
Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog 60%, mentorer 2 st med 100%
tjänster, skolsköterska 40% samt kurator 40%. Skolläkare samt skolpsykolog
finns tillgängliga från huvudman.

På skolan finns även förstelärare som leder arbete kring lektionsdesign kopplat
till EHT och arbetet med APL utveckling.

Områden som verksamheten arbetat aktivt kring:

● Lektionsdesign/ kompetensutveckling i personalgruppen
● Arbetat aktivt med ordningsregler och studiero
● Struktur olika mötesformer
● Digital undervisning
● Ett nytt EHT arbete med mentorer i gruppen.

Skolan har diskuterat anpassningar, undervisningsmodeller, lektionsupplägg
och tematiska samarbeten i syfte att höja måluppfyllelsen. Rektor har tagit
ansvar för att organisera så att specialpedagog schemaläggs med flera klasser i
veckan där skolan ser behov av mer strukturstöd, samt extra tid för elever i
mindre stödgrupper i framförallt matematik och engelska har organiserats.
Under föregående år arbetade man med att utveckla anpassningar och främja
det kollegiala lärandet och införde då EHM (Elevhälsomöte). Det har legat ett
stort fokus på anpassningar samt fortbildning av personalen i
klassrumsledarskap.

LOKALER

Skolan ligger på Norra Grytsgatan 3 i Norrköping. Skolbyggnaden delas med
annat företag. skolan är på 2 plan och skolans yta är 2330 kvm. Det finns 14
klassrum och 5 grupprum. Arbetslagen har varsitt arbetsrum samt att
mentorerna har eget rum. I de 14 klassrummen är 3 klassrum metodrum för
frisörer och stylister. Det finns en gemensam matsal och ett elevcafé inne på
skolan. Skolan är även rustad med ett mindre bibliotek och studierum.

Idrott har eleverna i närliggande lokal World Class.
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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

Andel elever med gymnasieexamen har ökat från 80% till 93 %. Andel elever
med gymnasieexamen är i år högre än tidigare ca 3 procentenheter över
rikssnittet. På våra yrkesförberedande program VO är examensgraden 100 %
och på HV 97% medan det på vårt högskoleförberedande program SA är 85 %.
Skillnaden mellan pojkars och flickors examensgrad blir missvisande då vi har
övervägande flickor på skolan. Vi kan se att vårt arbete med att kartlägga och
följa upp elevernas resultat tidigt och med tät frekvens har gett önskade
effekter. Skolan har genomfört flertalet insatser för att främja en ökad andel
elever med gymnasieexamen såsom läxhjälp, lovskola, skrivarstuga,
information om gymnasieexamen, anpassningar och särskilt stöd. Vi har under
den tid som skolan bedrivit distansundervisning riktat ett stort fokus mot
elever i Åk 3 och i hög utsträckning prioriterat dem att få närundervisning.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

GBP sjunker något på samtliga av våra program. Det är tydligt att flickor har en
högre GBP än pojkar, det gäller både på skolan och i riket.  Vi har under de
senaste tre åren fokuserat mycket på att motivera eleverna att nå längre i sin
kunskapsutveckling för att om inte direkt, så senare i livet vara behöriga för att
studera vidare. Vi ser även att flera av eleverna har siktet inställt på att läsa
vidare direkt efter avslutade gymnasiestudier.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)
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Andel elever med grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen
är 40,4 %. Vi märker att många väljer att inte läsa in en grundläggande
högskolebehörighet. Många är osäkra på sin förmåga att klara de kurser som
de behöver läsa för att nå en högskoleförberedande kompetens.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

I år har fler elever som gått ett introduktionsprogram under året uppnått
behörighet till ett nationellt program än tidigare år. Det beror på att rektor
tillsatt extra resurser i matematik för att öka resurs tid efter elevers behov.

SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning

Andelen F minskar  från 13 % till 9% från föregående läsår. Andelen F är
förhållandevis jämnt fördelade över både program och kön. Antalet A ligger på
samma nivå som föregående år. Hantverksprogrammet inriktning stylist är det
program med flest andel satta F och tittar vi på ämnen är det Matematik där
flest elever inte når målen. Bryter vi ner samtliga resultat ytterligare kan vi
utläsa att andelen F är till stor del satta i de klasser som går i åk 2 (start år 2019)
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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)

Undervisningsutvärderingen gav oss överlag ett mer positivt resultat än
föregående år. Orsaken kan vara att en högre andel distansundervisning under
våren. Resultaten är tillfredsställande men vi behöver aktivt arbeta med
“läraren har regelbunden kontakt med mig skriftligt eller muntligt” Den sticker
ut negativt och behöver förbättras.
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Elevenkäten visar att 67 % av skolans elever är nöjda med undervisningen.
Eleverna är mindre nöjda nu med sin undervisning än tidigare vilket är
negativt.  Vi behöver bli bättre på att visa att vi tror på att varje elev kan lyckas
och att det behöver framkomma i alla diskussioner. Eleverna anser att de kan få
stöd och hjälp vid behov vilket är bra.

Vi ser att pojkar är generellt sett mer nöjda än flickor och vi behöver arbeta
vidare med att ge alla elever lika stort utrymme samt ytterligare kartlägga vad
diskrepansen mellan kön beror på.
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Andel elever som upplever sig trygga i skolan

83 % av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan och att de känner att
personalen ingriper om någon blir illa behandlad även om siffran behöver bli
högre för att ännu fler ska känna sig trygga. Även övriga resultat kring trygghet
och studiero ökar i jämförelse med tidigare år. 67 % av eleverna uppger att de
har arbetsro i skolan. Det är tydligt att pojkarna i högre grad är nöjda med
undervisningen i skolan. Skolan behöver arbeta vidare med att elever bemöter
och behandlar varandra på ett bra sätt, samt arbeta för att minska skillnader i
nöjdhet mellan könen.
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68 % av eleverna kan rekommendera skolan till andra, det resultatet har
förbättrats mycket från föregående år då siffran låg på 45%. Även här ser vi att
pojkar överlag är något mer nöjda än flickor. I jämförelse med tidigare år ökar
både nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad.
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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)

Under läsåret 20/21 genomgick samtliga medarbetare kursen “Bedömning och
betygssättning”, där skolans förstelärare fungerade som handledare. Genom
kursen och de kollegiala samtalen inom ramen för densamma byggdes det
upp en gemensam förståelse kring, de för kursen, centrala begreppen, samt
genom detta ävenledes en ökad kollektiv insikt i grunderna för bedömning. På
så sätt säkerställs en hög rättssäkerhet och allsidighet i samband med
betygsättningen. Därutöver frigjordes tid och möjlighet för ämneslärare att
systematiskt arbeta med sambedömning kring elevernas prestationer.

“Det är viktigt för mig att det går bra för dig” ska genomsyra hela
verksamheten. Det ska genomsyras i allt som verksamheter genomför och
arbetar med tillsammans med eleverna och också personalen.

Som rektor försöker jag alltid planera min schemaläggning så all personal har
möjlighet att planera för att hela tiden ge eleven den bästa förutsättning för
lärande.

Genom Drottning Blankas resiliensprojekt har arbetet med det personliga
engagemanget växt allt mer och utgör en stabil ryggrad i vår organisation.
skolan arbetar ständigt med att utveckla och tydliggöra innehållet i våra
program och framåt ska verksamheten arbeta med “1-2-3-sen”. Vi vill att
verksamheten tar ett aktivt ansvar i vad eleverna ska lära sig under respektive
år men också vad det ska leda till i framtiden.
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Rektor ansvarar för att lägga schema och att alla elever får sin garanterade
undervisningstid. För att kunna väga in flexibilitet i schemat utifrån enhetens
behov har skolan ett schema på höstterminen och ett nytt på vårterminen. Det
skapar både flexibilitet, variation och mer möjligheter att möta elevernas
behov. Eleverna på yrkesprogrammen har under sitt arbetsplatsförlagda
lärande ingen undervisning på skolan. Övriga ämnen kompenseras genom att
mer tid läggs ut under övriga veckor. Rektor fattar i samråd med ansvariga
lärare för APL beslut om i vilka kurser samt när APL ska förläggas.

Läsårets arbetsplan har haft fokus på områdena Klassrumsledarskap kopplat
till EHT samt Bedömning kopplat till fokus på lärande. Två förstelärare har
under läsåret haft uppdraget att driva processer inom Klassrumsledarskap,
både kopplat till lektionsdesign, studiero samt betyg & bedömning.
Förstelärarna har haft utvecklingstid med alla lärare 4 timmar var 8 vecka
vilken då innefattat workshops och kollegiala diskussioner. Syftet har varit att
öka studiero, öka måluppfyllelsen samt tydliggöra den formativa bedömningen
för eleverna. Alla lärare har under året genomgått AcadeMedias kurs
“lektionsdesign”. Arbetet har följts upp av en förstelärare och har diskuterats
både i arbetslag men även i andra grupper för att få fler perspektiv. Vi har även
arbetat mycket med tydliggörandet av återkoppling utifrån formativ
bedömning, även detta arbete har letts av en förstelärare.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Det är viktigt att verksamheten strävar efter samarbete och samsyn.
Målsättning är att alltid ha legitimerade lärare i samtliga ämnen. Då kan vi
tillsammans ska en skola som utgår från likvärdighet i bedömning och
betygsättning.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET.

Resultaten har förbättrats mycket under året. Under året har vi tillsammans
arbetat med lektionsdesign och auskulterat varandras undervisning. Vi har
lyckats bra pga. vi systematiskt har arbetet med EWS:en och kunnat följa upp
de elever som inte lyckas nå målen. Specialpedagog har kunnat följa upp
elevernas resultat och gett tid för lärare att kunna få stöd vid behov.

UU enkäterna har diskuterat tillsammans med lärarna både enskilt och i grupp,
vi har analyserat vad som kan förbättras från höstterminen till vårterminen.
Varje lärare har fått lyfta ut ett eller två områden som de har som
utvecklingsområden till nästa UU enkät. Lärargruppens utvecklingsområde
under året har varit klassrumsledarskap och kommunikation med eleverna. Det
har gett ett bra resultat eftersom vi har under alla studiedagar lagt mycket tid
för gemensamma diskussioner och tillsammans även kunnat diskutera vad
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som vi kan utveckla ännu mer. Klassrumsledarskap är ett av skolan
fokusområden framåt men vi har arbetat aktivt med det under 20/21. Att skapa
förståelse för att lärarens undervisning har stor betydelse för elevens mående
och elevens närvaro. Eleven ska alltid känna sig delaktig i undervisningen och
känna sig sedda i skolan, det skapar goda resultat.

När det gäller matematikens måluppfyllelse har mycket tid lagts för grupper
som tidigare visat att de behöver stort stöd. Till hösten är det planerat för
mindre grupper i matematik för att kunna ge stöd för elever som behöver det. I
år är första året som vi genomfört sommarskola i matematik, det var ca 25
elever inbjuda till sommarskolan. Det var endast 7 elever som deltog, de elever
som närvarat har mycket goda resultat. Att genomföra sommarskolan kommer
skolan fortsätta med och målsättningen är att omläsningsgrupperna inte
behöver genomföras framåt utan att alla elever har godkänt i kurserna första
året de läser kursen.

Det har funnits svårigheter att kunna organisera arbetet effektivt. Eleverna som
började på skolan 2019 blev en mindre kull, det har gjort att vi har haft
samläsningsgrupper. Schemaläggningen kommer kunna bli mer effektiv när
klasserna framöver är fulla och det kommer också resultera i bättre scheman,
vilket även förväntas ha en effekt av ökad närvaro hos eleverna.

Arbetslagen har i år haft ett större mandat över sin planering och även haft en
egen budget att planera för. Det har gett lärarna ett större utrymme att kunna
göra de aktiviteter de önskar och det har också varit tvungna att planera
tillsammans.

Under junidagarna fick arbetslagen tid för att planera sitt årshjul och även då
planera för större utgifter. Tillsammans har de också planerat för vilka regler
som ska gälla för all personal men också tolkning av ordningsregler så att
eleverna upplever att personalgruppen är synkad. Att arbeta med samsyn har
också ökat resultaten då eleverna vet vad förväntas av dem och det blir en lugn
stabil arbetsgrupp.

KUNSKAPSRESULTATEN:
Lärarna har under året kontinuerligt fyllt i EWS. Specialpedagogen har använt
detta underlag och genomfört samtal med lärare för att säkra att extra
anpassningar genomförts samt att de elever med behov av särskilt stöd får de
anpassningar de har rätt till. Det har varit tydligt att även om extra
anpassningar kommunicerats ut i början av läsåret, exempelvis för elever med
dyslexi, har dessa uppföljande samtal fungerat som en påminnelse för läraren.
Under kommande läsår kommer dessa uppföljningar fortsätta men i
regelbundna uppföljningsmöten.
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UNDERVISNINGENS KVALITET
Resultatet från de undervisnings utvärderingar som genomförts visar att
andelen elever som är nöjda med undervisningen ökat från 63 procent till 67
procent, samtidigt som andelen elever som är missnöjda har minskat med
motsvarande procentsats. På så vis börjar vi närma oss de siffror som var
rådande innan pandemin.

Undervisningsutvärderingarna visar vidare att elevernas uppfattning om
lärarnas återkoppling samt elevernas uppfattning om inflytande på
undervisningen är områden där det finns ett utvecklingsbehov. Dessa
områden har analyserats gemensamt av personalgruppen för att komma fram
till konkreta strategier inför kommande läsår. Detta inkluderar att synliggöra för
eleverna hur man arbetar med återkoppling och inflytande.

Ytterligare ett område att utveckla är elevernas nöjdhet med undervisningen.
Här har personalgruppen diskuterat olika strategier för hur man kan bidra till
att ge en ökad upplevelse av att undervisningen är stimulerande.
Ämnesövergripande projekt och kollegialt samarbete för att få inspiration och
nå fram till specifika elevgrupper var några av de strategier som nämndes.

I januari 2021 genomfördes Skolinspektionens enkät där elever från år 2 samt
undervisande lärare besvarade ett antal frågor. När det gällde några av
frågorna i enkäten rådde det en viss diskrepans i lärarnas och elevernas
skattning. Detta gäller exempelvis “tillit till elevernas förmåga”, “anpassning
efter elevernas behov”, “argumentation och kritiskt tänkande”, grundläggande
värden i undervisningen”, “grundläggande värden på skolan” samt
“elevinflytande”. Även dessa områden har analyserats och diskuterats av
personalgruppen. Flera förslag på förbättringar har framkommit där
kommunikation är en tydlig återkommande del.

Under läsåret har personalgruppen under förstelärarnas ledning arbetat med
området lektionsdesign. Detta har gjort med utgångspunkt dels i kollegialt
lärande samt boken “Lektionsdesign”. Mycket fokus har legat på olika strategier
att differentiera lektionsupplägg för att kunna fånga upp så många elever som
möjligt inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Det finns inom kollegiet en stor medvetenhet om extra anpassningar för de
elever som är i behov av det. Det finns dock ett behov av att hitta forum för
kollegialt samarbete kring detta. Under kommande läsår kommer förstelärarna
var tydligare kopplade till EHT för att underlätta detta arbete. Som ett led i
detta arbete kommer vi även använda oss av utvalda delar ur Skolverkets
moduler för specialpedagogiskt lyft.

För att skapa en gynnsam klassrumssituation kommer vikt läggas vid ledorden
struktur, relationer och variation. Vidare finns ett stort behov på skolan av att
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jobba med elevernas språkutveckling. Delar av personalen har tidigare
genomgått Skolverkets läslyft och en viktig faktor för framgång kommer vara
att den kompetensen via kollegialt lärande sprids till övrig personal.

Eftersom läsåret 19/20 avslutades med fjärrundervisning kom skolan väl rustad
att hantera fjärrundervisning under innevarande läsår. Med andra ord att se
och odla dess möjligheter, snarare än att fokusera på fjärrundervisningens
hinder och problem.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

När skolan i mars 2021 övergick till distansundervisning igen var det några
elever som undervisades i skolan lokaler och övriga elever satt hemma via
dator.  Undervisningen organiserades den genom att använda Google Meet i
kombination med Google Classroom samt Hangout. Undervisningen har under
denna tid genomfört under realtid och eleverna har kunnat följa sitt ordinarie
schema. Strukturer för att skapa engagemang och nyfikenhet hos elever togs
fram. Lärarna har under denna tid försökt att efterlikna den ordinarie
undervisningen så mycket som möjligt. De flesta examinationer har skett i
form av inlämningar, seminarier eller presentationer för att i största mån skapa
ett tillförlitligt bedömningsunderlag. Även en hel del gruppredovisningar har
genomfört för att eleverna ska fortsatt känna samhörighet med sina kamrater.

Under det gångna läsåret har distansundervisningen utgjort en utmaning för
verksamheten. De krav som distansundervisning kommer med har inneburit
att omarbeta didaktiskt material från att vara platsbunden till att bli på distans.
Effekten har varit att lektionsinnehåll i många fall anpassats till två diametrala
undervisningssituationer, vilket har tagit mycket av verksamhetens resurser
och personalens energi. Men i detta bör det framhållas att verksamheten, trots
omständigheterna, hanterar situationen väl. Distansundervisning kommer
med vissa positiva aspekter, bland annat en kanal för en-till-en-samtal mellan
elev och lärare (Hangouts). En sådan en-till-en-kanal är svår att få till i ett fysiskt
klassrum. Den främsta nackdelen, förutom dubbelplanering av lektioner, har
varit att kommunikationsflödet mellan lärare och klass begränsats till digitala
portaler. För många i personalen är det ett främmande arbetssätt och det tar
lång tid att lära sig arbeta in nya metoder.

Distansundervisning tvingar verksamheten att sätta rutiner för närvaro på
fjärrlektioner. I vårt fall har det handlat om närvarohantering genom upprop
och inlämning av lektionsuppgifter. Varianter har såklart förekommit, men i
grunden är strukturen för närvaro likadan för alla distanslektioner. Rutinerna
har varit nödvändiga, men också tvingat in undervisningen i ramar som
innebär mer monotona metoder, exempelvis i form av “Se dokumentär - svara
på frågor - skriv en reflektion - skicka in.”
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Distansundervisningen eller fjärrundervisningen som vi även kallar det, har för
elevernas del inneburit ett enformigt och ofta enskilt arbete under en längre
period, i samtliga kurser. Inom Hantverksprogrammet har detta ofta inneburit
dubbel planering, bland annat inom hantverks kurserna. Men även för kurser
som Vård och omsorg, Idrott och Hälsa mm, dessa är kurser där en stor del av
undervisningen är kopplade till praktiska moment och närundervisning.
Svårigheter har uppstått för bland annat planering, men även växelvis
när-/fjärrundervisning.

Fortsättningsvis har det fungerat relativt bra, men elevernas mående har i vissa
fall påverkats negativt samtidigt som de flesta elever har fått en högre närvaro
och presterat bättre under fjärrundervisning. Svårigheter har dock uppstått i
bedömningar vid exempelvis inlämningsuppgifter mm, men även att
genomföra seminarier och prov, varför vi som lärare har fått planera om hela
vår undervisning. Detta skedde återigen vid omväxling fjärr/närundervisning.

Beträffande pedagogernas insats och arbete, bör det här nämnas att
fjärrundervisning har fungerat men inneburit svårigheter vad gäller både
undervisning och planering, då dessa ofta behövt ändras under läsårets gång.

En framgångsfaktor för när- och fjärrundervisning har varit tydlighet med hur
länge en lösning ska råda. Exempel på det är när verksamheten tagit beslut
med vilka klasser som ska vara inne och när. Det beslutet ändras sedan inte
förrän slutdatumet passerat. Det ger trygghet i planeringsarbetet för
verksamheten. Det här blev synligt genom att examensprocenten blev hög, till
stor del för att planeringen för distansundervisningen i princip varit oförändrad
från påsklovet.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Vi har arbetat med följande områden ur arbetsplanen 20/21. Det har framförallt
varit utmanande med att främja närvaro och arbeta med att eleverna ska se
sitt eget värde i att delta i undervisningen.

Främja närvaro
Forskning och vår erfarenhet säger att närvaron är den i särklass viktigaste
faktorn för att eleverna ska nå sina mål. Merparten av de elever som ej når
godkända betyg beror på bristen av närvaro. Av den anledningen så är
närvaron högsta prioritet bland våra fokusområden även detta läsår.

Utveckla arbetssätt, bedömning och kollegialt lärande:
Detta ska vara en naturlig del i lärarens professionella tillvaro att
undervisningen ska vara det viktigaste och varje lektion ska var meningsfull.
Det finns en tydlig koppling mellan meningsfulla lektioner, varierande
arbetssätt och elevers studieresultat. Vi ser även att samplanering av kurser ger
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ett gott resultat och gör så elever ökar sitt kunskapsinhämtande och förståelse
för helheten.

Förstelärarnas uppdrag inom lektionsdesign och klassrumsledarskap ska
spegla av sig i all undervisning på skolan.

EHT
Det är en ny EHT grupp som ska tillsammans hitta en arbetsform som ska
gynna alla elever. Under läsåret ska EHT arbeta mer i klassrummen och vara
delaktiga i klassrummet och i uppehållsrum.

Det har varit en framgångsfaktor att förstelärare har genomfört gemensam
kompetensutveckling inom lektionsdesign och betyg och bedömning. Jag
upplever att personalen tyckte att det varit givande att arbeta kollegialt med
frågorna. Eleverna har fått en röd tråd genom undervisningen genom att all
personal följer de upplägg vi gemensamt diskuterat fram.

Det har gett ett mycket gott resultat med en examensgrad på 93%. Det är
betydligt bättre resultat än vad vi trott när vi följt EWSen under året. Personalen
har varit mer flexibla i år och hittat nya arbetssätt för att lyckas.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under kommande läsår behöver elevhälsa bli all personals ansvar. “När man lär
sig mår man bra” bör vara utgångspunkten för elevhälsan, mentorer och lärare.
Vi kommer att gå från en funktionell organisation där var och en skött sitt, till
en processorganisation där agila möten kommer ha fokus på främjande och
förebyggande arbetssätt istället för bara åtgärdande insatser. Förändringar av
arbetssätt är bland annat följande:

● EWS:n har tidigare varit något varje enskild lärare fyllt i och elevhälsan
tagit till sig för att åtgärda problem som lärarna lyft om elevernas
progression. Under kommande läsår kommer EWS:n fyllas i var tredje
vecka i ett så kallat uppföljningsmöte där undervisande lärare i varje
klass tillsammans med specialpedagog och mentor samarbetar för att
utveckla undervisningen och skolmiljön för att ge eleverna
förutsättningar till lärande.

● Lärarens återkoppling till eleven har sett olika ut och eleverna upplever
att de inte har koll på sin egen progression i kurserna. Därför kommer
lärarna att använda sig av kursmatriser som finns i SchoolSoft och ge
regelbunden återkoppling på de arbetsområden som bearbetats. Detta
ger eleven, vårdnadshavaren och mentorn en möjlighet att tidigt få reda
på vad som behöver arbetas med. I SchoolSoft kommer även läraren
meddela om eleven riskerar att nå F i kursen.

24



● Utvecklingssamtalen har genomförts en gång per termin där mentor
kallat elev och om eleven är under 18 år även vårdnadshavare. Under
nästa läsår kommer utvecklingssamtalen att vara elevledda. Lärarnas
återkoppling i matris men även muntlig återkoppling ligger till grund för
elevens förberedelse av samtalet. Mentorerna organiserar genom att
erbjuda tider för samtalen samt stöd i förberedelserna under
mentorstid. Syftet med detta är att eleverna ska äga sin lärandeprocess.

● Även om det närvarofrämjande arbetat varit ett fokusområde under
läsåret 20/21 så behöver skolan fortsätta att utveckla skolmiljön för att
elevers närvaro ska öka. Den enkät som genomförts med de elever som
har hög frånvaro indikerar att undervisningen och återkopplingen från
läraren är avgörande för att öka motivationen. Under junidagarna
inleddes ett arbete med personalen med “Närvarolyftet” som kommer
fortsätta under nästa läsår.

● Det studie- och yrkesvägledande arbetet har hittills legat på en funktion
men behöver integreras i hela personalens arbete. Under
utvecklingsmöten kommer examensmålen att lyftas och tid för
ämnesöverskridande projekt kommer ges för att öka elevens insikt
möjliga om studie- och yrkesutgångar.

Elevhälsans funktioner; skolsköterska, specialpedagog, kurator, syv och
mentorer, kommer träffas regelbundet. För att styra fokus kommer vartannat
möte handla om förebyggande och främjande arbete och vartannat möte
planering och samordning av åtgärdande insatser. Det är på dessa möten som
beslut tas om vilken typ av utredning och sedan åtgärd som ska genomföras
kring en elev. Detta kommer dokumenteras och återkoppling till lärare
kommer ske under utvecklingsmöten av specialpedagog eller mentor.

Elevhälsans Förebyggande och främjande arbetsinsatser fördelas enligt nedan:

● Specialpedagog ansvarar för att genomföra pedagogisk utredning som
underlag för rektor att besluta om åtgärdsprogram gällande behov av
särskilt stöd ska upprättas eller ej.

● Kurator ansvarar för att genomföra frånvaroutredning i samarbete med
mentor. Dessutom genomför kurator åtgärdande samtal med elever för
temporärt stöd och eventuellt remitterar till andra instanser.

● Skolsköterska genomför elevhälsosamtal med åk 1 elever.
● Studie- och yrkesvägledare genomför vägledande och motiverande

samtal med elever som avser pågående studier och framtida
möjligheter till studier eller arbete.

Elevhälsans förebyggande och främjande insatser har ej varit ett gemensamt
ansvar som dokumenterats under föregående läsår utan varje roll har efter
bästa förmåga arbetat vid tillfällen som givits. Under kommande läsår avsätts
därför mötestid för att planera och genomföra sådana insatser som till stor del
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kommer genomföras tillsammans med övrig personal. Elevhälsans funktioner
förväntas engagera sig i resiliensprojektet, besöka lektioner samt vara
närvarande i korridorer och café för att interagera med elever och skapa en
trygg miljö.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

Skolans likabehandlingsgrupp består av rektor, kurator och tre mentorer. De
träffas i likabehandlingsgruppen ca 5 gånger/ termin för att utvärdera tidigare
arbete, diskutera möjliga förändringar i arbetssätt kopplade till aktuella
händelser, samt att planera det fortsatta arbetet; kortsiktigt och långsiktigt.
Framförallt för att arbeta kring elevernas önskan av hur skolan ska genomsyra
elevdemokrati.

I början av varje kalenderår upprättar EHT tillsammans med mentorerna
planen mot kränkande behandling och diskriminering. Elevenkätens samt
LOV-enkätens (likabehandling- och värdegrundskartläggning) resultat ligger
till grund för utformningen av planen mot diskriminering och kränkande
behandling. Dessa undersökningar indikerar var fokus bör ligga för
likabehandlingsgruppens fortsatta arbete.

Med ett brinnande intresse för olikheter genomsyrar hela verksamheten hur vi
som skola ser på allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning eller annan
trosuppfattning. Som arbetsgrupp talar vi om betydelsen av att våga vara sig
själv och hur det påverkar sitt eget värde genom att vara sig själv. Skolans
elevråd tillsammans med sina klasser arbetar med att hela tiden utveckla
skolan i att bli bättre på att ge utrymme för olikheter. Under Norrköpings
Pridevecka arbetar alla i verksamheten med olika frågor kopplat till ämnet.
Elever involveras och i år när covid-19 gjorde att vi inte kunde gå på
föreläsningar fick lärarna prata om HBTQ /rasism frågor på lektionen istället.

Av de kränkningsärenden (4st under vårterminen) som behandlats under
läsåret är det högst frekvens i åk 2. Av de anmälningar som gjorts har vi sett att
vi behöver tydliggöra skolans uppdrag i ett tidigt skede samt informera om vad
kränkande behandling är och vad skolans förhållningsregler är för att
förebygga kränkande behandling. Kränkningarna skedde i samband med
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fjärrundervisning som var svårt för personal att se och sedan följa upp.  Inför
kommande läsår planerar vi att arbeta mer med språkbruk; att
uppmärksamma och förändra detta eleverna emellan.

Andel elever som känner förtroende för att personalen skulle ta tag i
situationen om något uppstår har ökat till 74% från 71%, det är en förbättrad
siffra dock är det fortfarande en stor andel elever som inte känner tillit i frågan.
Vi behöver bli bättre på att informera elever om vårt arbetssätt och vilka
möjligheter och skyldigheter vi som skola har. Vi behöver också bli bättre på att
systematiskt följa upp de kränkningsärenden som skolan haft. I denna
uppföljning behöver vi bli bättre på att informera de elever som är delaktiga att
vi har gjort uppföljningar.

83 % av eleverna på skolan känner sig trygga på skolan, vilket är en förbättring
med 2% sedan föregående läsår. Det är en lägre andel tjejer som känner sig
trygga, vilket vi vidare behöver utreda under kommande läsår för ytterligare
förstå bakgrunden till.

93% av eleverna upplever att de blir behandlade väl av skolans personal tidigare
år har siffran legat på 85%- betydligt mycket bättre än tidigare

Resultaten från LOV-enkäten påvisar att arbetat med att synliggöra
likabehandling tillsammans med mentorer och lärare har gett resultat.  85%,
upplever att de har fått information om arbetet med likabehandling och
värdegrund. Detta är en förbättring från 72% föregående läsår. Vi upplever att
detta är något vi kontinuerligt måste arbeta med så väl som att informera
eleverna om de olika diskrimineringsgrunderna. Denna information är något vi
upplever att eleverna behöver få repeterat flera gånger/ termin.

Mentorstid
Vi har på olika sätt arbeta med likabehandling och värdegrundsarbete på
mentorstid plus kontinuerligt på individnivå. Detta år har vi arbetat med
resiliens och då arbetat med detta parallellt för större tydlighet.  DBGY
Norrköping jobbar med heltidsmentorer vilket har gjort att vi kan arbeta
fokuserat på de elever som behöver extra tydlighet och stöd. Vi hjälper eleven
att nå sin fulla potential. Har korta avstämningar med elev samt pedagog
kontinuerligt

för att hjälpa eleven framåt i sitt arbete bland annat genom att hjälpa dem
med planering och få en bra studieteknik.  En viktig del är även att vi deltar och
är med på lektioner och möjliggör genom det att lärarna får mer tid och
utrymme till eleverna.

Rektor är delaktig i elevrådet och deltagit på alla årets möten. Sammankallade
för elevrådet det här året har varit en mycket driven ordförande som lämnat
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över stafettpinnen till en åk 2 elev.  Eleverna driver frågor kring verksamheten
men även frågor kring schema, organisation och elevaktiviteter har varit
fokusområden för året. Eleverna har under året tagit ett större ansvar kring
demokratin och då också fått mer inflytande.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Sammantaget är vi en välfungerande verksamhet där våra processer håller en
god nivå. Vi vill dock utveckla vårt förebyggande arbete ytterligare genom att:

● Öka andelen klassrumsbesök för att informera om EHT:s arbete.
● I samtal med eleverna skapa en större förståelse för de resultat som

LOV- och elevenkäten uppvisar. Vi vill genom detta öka precisionen i
likabehandlingsarbetet tillsammans med eleverna men också för att
vidare kunna göra en analys av varför vissa elever inte känner sig trygga
på skolan.

● Involvera elevrådet mer i resultatet och ge dem inflytande i hur vi ska
arbeta med det framåt.

● Fortlöpande utbildning i kränkningsärenden samt i pedagogiskt
ledarskap för lärare.

● Ge eleverna kännedom i att kränkningar via fjärrundervisning är lika
allvarligt som i verkligheten.

● Arbeta vidare med språkbruk och förhållningssätt.
● Hitta fler beröringspunkter där eleverna kan känna att de har utrymme

att uttrycka sin önskan för utveckling.

ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsans arbete har utgått från Skolans elevhälsoplan. Rektor har varit
EHT-samordnare och tillsammans med SYV, specialpedagog och kurator
planerat och organiserat elevhälsans arbete. Hela elevhälsan har träffats en
gång per vecka och haft möte, under dessa möten har ärenden fördelats
mellan de olika kompetenserna. Skolläkare och skolpsykolog bjuds in till EHT
möte 1 gång/termin. De delat och hjälper oss vidare med elever är vi saknar
kunskap för att hjälpa eleven. Elevhälsans arbete behöver utvecklas för att
kunna arbeta mer förebyggande och främjande. I anslutning till Elevhälsans
möte har det funnits en tid där pedagoger eller mentorer kunnat komma för
att få handledning eller lämna ärenden till elevhälsan. Specialpedagogen har
genomfört de pedagogiska kartläggningarna och skickat ut anpassningar och
extra anpassningar till alla undervisande pedagoger, sedan har dess följts upp i
samband med EWS arbetet.
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Tillsammans har vi arbetat vi fram ett årshjul för EHT och rutiner kring
anmälan, utredning och uppföljning.

Specialpedagogens arbete med kartläggningar, ÅP och kontakt med instanser
utanför skolan har fungerat mycket bra. Elever har fått bra stöd från hen.

Under året har möten genomförts 2 ggr/vecka 1 h/vecka är det EHT
(Skolsköterska, kurator, SYV, specialpedagog och rektor) som arbetar med
förebyggande arbete. Mentorerna blir en del i det som ska genomföras i det
främjande och förebyggande arbetet då mentorshjulet har många
gemensamma mål som EHT hjulet.

1,5 h/veckan kommer mentorerna med när det är deras program som ska
diskuteras.

Elevärenden:
1. En elev lyfts i arbetslaget (Mentor är alltid med på

arbetslagsmöten)
2. Arbetslaget genomför en kartläggning med mentor.
3. Mentor tar med kartläggning till EHT (På sin mötestid)
4. EHT beslutar utifrån kartläggningen.
5. Mentor återkopplar till arbetslaget.

Specialpedagog har under ht20 vara delaktig på lektionerna och finnas som
stöd för hela gruppen tillsammans med undervisande lärare. Specialpedagog
kommer att arbeta nära tillsammans med försteläraren för “lektionsdesign
kopplat till EHT” som är hens uppdrag de närmaste 3 åren.  Vi har arbetat
utifrån litteraturen “lektionsdesign” och även “Elevhälsoarbetet för
specialpedagoger”. Vi har genom det arbetet fått en gemensam grund och en
röd tråd i hela verksamheten för ett ökat elevstöd.

För att kunna ge eleverna det bästa stödet skulle skolan på sikt behöva utöka
skolsköterskans närvarotid i skolan samt ge specialpedagog en 100% tjänst.
Elevhälsans kompetenser samarbetar väl dock ser jag en utvecklig med att
fortbilda personalen i frågor kring elevhälsans arbete.

Anpassningar i undervisningen diskuteras varje vecka tillsammans med
specialpedagog och förstelärare. De elever som är i behov av särskilt stöd har
fått tillgång till assistenter och hjälpmedel för att nå ett gott resultat.
Kartläggning har genomförts av specialpedagog och beslut om elevens behov
har tagits tillsammans med rektor.

I år har mentorerna till stor del ansvarat för att öka närvaron i skolan. Tät
kontakt med vårdnadshavare och lärare varje dag för att bli ett team kring
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eleven. Under VT21 har hela kollegiet börjat arbeta med Maria Biversjös
moduler för ökad närvaro i skolan.

Skolan har fördelen att ha en administratör anställd som även är utbildad SYV
och kan finnas behjälplig för eleverna dagligen. Eleverna får information om att
de kan träffa SYV när som helst under sin skoltid

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Tidigare har kurator genomfört utredning av frånvaro- från HT görs det
tillsammans med mentor. Det har inte fungerat optimalt utan kan bli bättre
med ett samarbete med kurator och rektor. Dock kommer vi återgå till att,
kurator genomför närvaroutredningar. Detta pga. att det blev en bättre
helhetsbild av elevens skolgång Mentorerna har mycket elevärenden igång att
närvaroutredningen kan bli lidande i perioder.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver utvecklas och
genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Det har under året varit en hel del
extraordinära händelser som har tagit mycket tid och resurser från
elevhälsoteamet. Rutinerna för hur dessa extraordinära händelser har fungerat
mycket bra och dessa har haft minimal påverkan på övriga elever och för
personalen.

Arbetet med att främja närvaron har fungerat bra, vi har rutiner för hur och när
vi följer upp frånvaron och vi har jobbat med att undervisningen ska vara av
sådant slag att den uppmuntrat och kräver närvaro. Skillnaden mellan klasser
är väldigt stor och även mellan årskurserna. Det är tydligt att årskurs 1 och 2 har
betydligt bättre närvaro jmf med åk 3 på alla program. Mentorerna har arbetat
aktivt med att skapa en god relation till eleverna och få dem att närvara mer i
skolan.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Inför kommande läsår behöver lektionerna bli mer meningsfulla och att
inkludera fler varierande arbetssätt så att fler elever når målen. Vi kommer
använda kollegialt lärande och förstelärarna kommer att auskultera för att höja
nivån inom kollegiet. Fokusområden 20/21 utifrån förstelärarnas uppdrag blir
utveckling av APL, lektionsdesign kopplat till EHT samt klassrumsledarskap.
Dessa 3 områden har vi involverat i kurserna för att skapa en röd tråd genom all
undervisning. Genom tydlig struktur kommer eleverna få ett ökat intresse och
större engagemang och de leder till ett större lärande.

Kartläggning av åk 1 elever sker första veckan ht21 vilket inte genomfördes ht20
utan det tog nästa 1 månad.
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Införandet av EWS har varit positiv och har underlättat uppföljningen av elever.
Vi behöver använda resultat från EWS:erna och får bättre rutiner för hur
pedagogerna ska jobba med anpassningar.  Inför kommande år kommer vi
göra en hel del förändringar av EHT teamet då rektor tillsammans med
specialpedagog kommer att vara EHT samordnare. EHT teamet behöver jobba
ihop sig ordentligt och samverka ännu mer med pedagogerna för att
resultaten ska bli bättre. EWSen kommer att baseras mer på undervisningen
än elevens resultat eller rester.  Vi är överens om att en utveckling behöver ske
och att elevens lärande bör stå mer i centrum.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Jag som rektor har tillsammans med förstelärare i APL organiserat för perioder
av APL samt vilka delar av kurserna som ska förläggas praktiskt på APL. Som
rektor ansvarar jag för att fördela tiden så att GUTen hålls och skolan elever får
bästa förutsättningar för att lyckas.

Förstelärare samordnar med branschråd/ Programråd. Jag som rektor avsätter
även tid i lärartjänsten att kvalitetssäkra APL platserna. Programråden träffas 2
ggr/ termin för avstämningar och aktuella frågor.

APL har organiserats genom att vi har detta läsår startat upp med regelbundna
APL möten, där alla lärare som arbetar med APL är med. Gemensamma APL
dokument har arbetats fram på samtliga program. Bedömningsdokument,
handledare dokument och elevdokument. (Alla dokument har använts flera år
på VO, och det har varit ett fungerande koncept, och beslut togs av rektor att vi
ska använda av oss av detta på hela skolan.) Detta av anledning att vi ska arbeta
med samma dokument på hela skolan, vilket har visat sig vara bra. VO har nära
samarbete med samordnare inom kommun och regionen för APL platser. HV
ordnar placeringar på egen hand.

Eleverna får teoretiska grundkunskaper som ska ligga i relation till vad som
krävs i kursen för att få ytterligare fördjupade kunskaper och kunna visa det i
praktiken. Praktiska delar läggs ut även i den skolförlagda undervisningen
innan och efter APL. Moment som läggs ut på APL bestäms utefter kursplaner
och kunskapskrav som föreligger i kursen. Samtliga kurser bygger på varandra i
årskurs 1+2+3, vilket innebär en kunskapstrappa där eleven får baskunskaper för
att sedan kunna bygga vidare i sin utveckling. Varje elev får en individuell
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anpassning utefter deras behov, både från oss lärare och handledare på APL
platsen.

Vi har en samverkan mellan våra program på skolan med gemensamma
regelbundna APL möten. Vi samverkan regelbundet över kurs gränserna om
innehållande information, kursinnehåll gällande APL.  Vi diskuterar
regelbundet vad vi kan förändra och förbättra genom vår samverkan.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vilken bedömning kan man göra av APL, internationalisering och samverkans
kvalitet utifrån de resultat och indikatorer som finns till hands? Detta arbete
har varit svårare i år pga covid-19. Skolan har ett samarbete med Rwanda som
har kunnat fortgå men APL utland har fått ställas in. Vi genomförde alla
ansökningar från eleverna och tid och plats var bokat sedan blev det lockdown
och det blev inställt.

APL utomlands har det här året fokuserats på att lära oss mera om upplägget
för internationalisering. Personal har genomgått de utbildningar som
Academedia ger som ett steg i arbetet.

Årskurs 3 erbjuds att deltaga i SACO-mässan när det finns utställare från
Universitet, Folkhögskolor, Yrkeshögskolor, Arbetsförmedlingen mm. I
Norrköping så anordnas via LIU en mässa för årskurs 3 så man får möta
utbudet från Linköpings Universitet. När SYV är ute och besöker klasserna och
berättar om yrkeshögskolan, folkhögskolan, Komvux och senaste nytt
presenterat även hur arbetssituationen ser ut i Norrköping och Östergötland.
Eleverna får även material för att söka mer information samt information om
hur de bokar in möten med SYV.

Arbetet med APL har fallit ut på ett positivt sätt, då genom att det blivit
tydligare med information till handledare, genom tydligare information om
kontaktuppgifter som skickas direkt till handledaren. Samt att vi har
halvtidsbedömning, antingen på plats eller via Meet, då medverkar läraren,
handledaren och eleven. Vi har i vår APL-grupp sett fördelar med
fjärrundervisning och APL besök via Meet, då att det tar mindre tid. Vi har
diskuterat detta och vi ska ta den diskussionen vidare till HT-21.

Rutiner kan delas in i olika områden. Dels från vår sida (skolan) och dels utifrån
verksamheterna (APL platser).

Skolan: Arbetet kring de nya dokument har fallit bra ut på samtliga program
och vi har fått en bra rutin som fungerar.
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APL platser:  I och med Covid så har det varit ett turbulent år med rutiner. En
del har fått byta många handledare (VO, pga Covid- vilket i förlängningen kan
innebära en lägre kunskapsnivå för eleven) Dock har alla elever varit/ erbjudits
APL.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Utveckling:
Vi har haft diskussioner om att digitalisera oss mera, gällande elevernas
bedömning, närvarorapporter mm. Utveckla våra samlade dokument för
samtliga program och placeringar. Vi har även diskuterat om hur vi kan göra
fortsättningsvis med APL besök, både Meet och fysiska besök.

Hålla fast vid:
De rutiner som idag fungerar väl ska vid behållas. Att samtliga lärare går
igenom alla dokument tillsammans med eleverna inför APL, eleverna får med
sig alla dokument i en pärm, samt att information skickas via mail till samtliga
handledare. Att genomföra fysiska APL besök där behov finns (till exempel vid
anpassningar.) Fortsätta att ge individuell vägledning till eleverna under APL,
samt till handledare.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Skolan har fått en välfungerande verksamhet och har under året lyckats med
mycket goda resultat inom de flesta områden. Eleverna är trygga,
examensgraden är högre och verksamheten har blivit en mer stabil
verksamhet än tidigare. Alla enkäter som skolan eller huvudman genomfört
under året har gett ett förbättrat resultat.

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

● Fungerande arbete med EWS, anpassningar och särskilt stöd
● Organisation av arbetslag och mötestider
● Systematiskt kollegialt lärande
● Organisation och ledning av elevhälsans arbete
● Organisation av förstelärarnas arbete
● Arbetet med klassrumsledarskap kopplat till EHT
● Gemensam lektionsdesign
● Arbetet med Betyg & Bedömning med fokus på lärandet
● Hålla fast vid rutiner trots covid-19 och fjärrundervisning.

Under året som gått kan vi se att distansarbetet delvis bidragit till att vi lyckats
hjälpa elever som tidigare haft svårt med studiero på skolan. Vi har håll fast vid
rutiner som vi skapat tillsammans när fjärrundervisning blev mer påtaglig. Nu
när vi är tillbaka i skolan behöver de “gamla” rutinerna uppdateras och börja
arbetas efter. Vi kan även se att det arbete med klassrumsledarskap samt betyg
och bedömning behöver fortsätta att förstärkas och utvecklas ytterligare. Efter
ett år med hög andel distansundervisning behöver vi tillsammans ta ansvar för
att utforma och utveckla undervisningen på ett sätt som bidrar till ökad
måluppfyllelse samt ökad trygghet.

Således kommer vi under kommande läsår ytterligare finslipa vårt arbete
genom att

● Fortsätta vårt arbete med att utveckla goda rutiner för arbetet med
ämnessamtalen, betygssamtalen och lärandematriser.

● Fortsätta arbeta med klassrumsledarskapet kopplat till lektionsdesign
och EHT.

● Främja närvaro och studiero samt ökad undervisningskvalitet.
● Förtydliga rutiner kring anpassningar och arbeta fram ett gemensamt

system för hur de ska dokumenteras.
● Organisera för klassrumsbesök för både elevhälsa och

likabehandlingsgruppen för ökad kartläggning av behov, integration
och stöd i undervisningen.
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● Utforma rutiner för snabbare kartläggning för att snabbare komma
tillrätta med fungerande anpassningar tillsammans med
specialpedagog.

● Resiliens blir en del av undervisningen.

Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att utveckla verksamheten

dokumenteras i arbetsplanen för kommande läsår (d.v.s. separat från själva kvalitetsrapporten).
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