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

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

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

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE
Vår kvalitetsmodell
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi
har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.



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

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

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

● Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn kring
vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa
när vi fattar beslut.
● Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever
upp till krav och förväntningar och bjuder in
elever, föräldrar och medarbetare i
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt
arbete ger önskat resultat och är snabba med
att korrigera brister och avvikelser.
● Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och
utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra

resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
● Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra
resurser utifrån förutsättningar och behov.

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

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



● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin
bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och
● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika
delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om orsakerna till frånvaron
hos eleverna och administreras av huvudmannen.
● 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 Kungsholmen är DBGY Juvelen AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Kungsholmen är en av 27 skolor inom DBGY som huvudsakligen
bedriver gymnasieutbildningar, 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.



OM DBGY Kungsholmen

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

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

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa 23 13 - 36

Ekonomiprogrammet EKEKO Business & Hospitality
Management

26 - - 26

Handel- och administrationsprogrammet HAHAN Försäljning - och
företagande

27 13 20 60

Hantverksprogrammet HVFRI Frisör 15 11 7 33

Hantverksprogrammet HVSTY Hår och Makeupstylist 46 39 37 122

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Globalt Engagemang 28 33 27 88

Av skolans två högskoleförberedande program (SAM, EK) har läsåret inneburit en
nystart för profilen Business & Hospitality Management för EK-programmet medans
profilen Globalt Engagemang funnits i två läsår och börjat etablera sig. Business &
hospitality management är ett EK-program med inslag av kunskaper inom
besöksnäringen för att det är denna bransh eleverna förbereder sig på att antingen
utbilda sig vidare för eller ta jobb inom. Globalt engagemang som är profilen på
SAM-programmet ger bredare kunskaper utifrån ett globalt synsätt på omvärlden
där undervisningen behandlar större frågor som tex globala miljöfrågor,
rättvisefrågor, EU/Amnesty/FN samt fattigdom. De båda högskoleförberedande
utbildningarna är populära och undervisningen på programmen innehåller flera
olika inslag av verklighetsanknuten pedagogik.

Skolans fyra yrkesförberedande utbildningar (BF, HA, HVf och HVs) är också
program med många sökande elever, så även detta läsår. Undervisningen på
dessa program innehåller generellt en högre grad av praktiska inslag men Barn-
och Fritidsprogrammet är det mest teoretiska av dessa program då stoffet och det
centrala innehållet i de programgemensamma kurserna ställer krav på en stabil
teoretisk grund då det tänkte yrket i framtiden framförallt syftar till att eleverna
ska jobba med andra människor och deras fritidsvanor.

Under läsåret har 365 elever gått på DBGY Kungsholmen och ca 28% av totala
antalet elever är killar. Av de killar som går på skolan återfinns de flesta på SAM-,
HA och BF-programmen. På EK-programmet (end en årskurs) är fördelningen
mellan killar och tjejer 50/50. HV-programmet har flest antal och andel tjejer av
skolans program.



PERSONAL
Kort info om personal (lärare, administration, elevhälsa, skolledning mm)
Rektor leder skolans inre organisationen och dess arbete och har till sin hjälp två
biträdande rektorer, vardera med delegerat ansvar för olika ansvarsområden
såsom arbetsmiljöuppgifter, personalledning av viss personal, schemaläggning
och delar av det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan har ca 30 lärare (18.85
heltidstjänster), 4 lärarassistenter, en elevassistent, en specialpedagog på heltid, en
kurator på 50% samt en skolsköterska på 60&. Elevhälsans resurser är organiserade
i ett elevhälsoteam där även samordnande studiecoach (lärarassistent) ingår samt
de två biträdande rektorerna. Elevhälsans arbete leds av rektor. Skolan har en
studie- och yrkesvägledare på 70% som stödjer elever och fortbildar personal.
Skolan har en administratör som hjälper elever och personal med IT-relaterade
frågor samt fungerar som entrévärd.

ORGANISATION

Skolans övergripande arbete leds av rektor och bitr.rektorer. Det här läsåret har
inga mindre formella arbetslag funnits på skolan eftersom hela kollegiet är ett stort
arbetslag, däremot har skolan under läsåret utvecklat arbetsformer för att till nästa
läsår gå in i en programarbetslagsstruktur ledd av skolans programutvecklare.
Skolans EHT (Elevhälsoteam) har stort inflytande i det övergripande arbetet på
DBGY Kungsholmen där tex specialpedagog har delegerad ledningsuppgift i
verksamheten.



Skolans utvecklingsorganisation syftar till att få snabb utveckling, struktur och
ledningskapacitet på behovsinitierade frågor och utmaningar som tex
programförändringar, pedagogiska behov, klassrumsledarskap, språkutvecklande
arbetssätt, digitalisering och internationalisering. Skolan har fyra förstelärare och
sex programutvecklare. Programutvecklarna träffar sina lärarkollegor i
kalendariestyrda möten och arbetar med tex internationaliseringsfrågor,
ämnesövergripande samarbeten inom programmet/mellan program och
examensmålsarbete samt med programmens 1-2-3sen planer, 3 åriga planer för
programmens utveckling, som programutvecklarna ansvarar för i samråd med
rektor.

LOKALER
DBGY Kungsholmen ligger på Warfvinges väg 24 på Kungsholmen i Stockholm.
Fastigheten är totalt 4157 kvm fördelade på 7 våningar inkl en källare. Plan 5 och
halva plan 3 hyrs ut till en annan Academediaskola så den nyttjade ytan är ca 3250
kvm. 20 större lektionssalar, 2 mindre och 3 små grupprum finns i lokalerna. Av de
20 större salarna är sex metodsalar för yrkesutbildningarna.
Idrottslektionerna genomförs utomhus, inne på skolan och inhyrt på Friskis och
Svettis samt på Sats. Skolans matsal rymmer ca 150 elever samtidigt och på
samma våningsplan finns även skolans bibliotek. Varje plan, och från detta läsårs
start även skolans källare, har gemensamhetsytor för eleverna att vistas i. De större
undervisningssalarna har whiteboards och projektorer.



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

Den totala andelen elever i åk3 med examen från ett nationellt program steg från
föregående år till 97%. Årets resultat följer en flerårig trend av ökande resultat
gällande andelen elever med examen.
Större andel tjejer (97%) än killar (93%) gick ut med examen men båda ligger över
rikssnittet för 2020.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)



Den genomsnittliga betygspoängen ökar med 0,1% men ligger fortfarande en bit
(0.5) under rikssnittet både totalt sett (flickor och pojkar sammanslagna) och för
flickor och pojkar var för sig. Flickornas genomsnittliga betygspoäng står stilla
jämfört med föregående läsår medan pojkarnas ökar med 1.0 (11,7-12,7).

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

De två program med elever som tar examen, HV- respektive HA-programmet når
totalt sett en ca 60% behörighetsgrad. Ett tryckfel i diagrammet (SA) ska inte
läggas någon vikt vid. Alla elever som vill nå en grundläggande
högskolebehörighet i sitt yrkesprogram erbjuds denna möjlighet genom ett aktivt
val av kurser inom det individuella valet i åk2 och 3. SYV har pratat med samtliga
avgångselever flertalet tillfällen och är en start bidragande faktor till att så många
elever når just grundläggande behörighet till vidare studier.



SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

Läsåret 20/21 sattes totalt sett fler A, B och C-betyg samt färre F-betyg än
föregående läsår. Möjligen har det ökade antalet uppgifter i undervisningen, som
getts delvis på distans under hela läsåret, möjliggjort ett mer omfattande
underlag för lärarna att grunda sina betygsbeslut på. Ett program ökar andelen
F-betyg, Barn- och Fritidsprogrammet. Den stora skillnaden vad gäller flickor och
pojkars betyg ligger i att pojkarnas betyg har ökat i alla betygssteg utom
betygssteget D och E medan för flickorna är betygsstegen E, D, C, B nästintill lika
från föregående läsår medan A-betygen ökar det här läsåret. För både flickor och
pojkar minskar andelen F-betyg jämför med föregående läsår.

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.

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät) UU

Nästan alla indikatorer på undervisningens kvalitet går framåt från HT19. Skolan
har fortfarande lägre grad av delaktighet från eleverna i arbetet med



framtagandet av ordningsreglerna samt i arbetet med likabehandling och
värdegrundsfrågor. Det får ses som ett utvecklingsområde framöver.

Elevenkät

Normer och värden
Här redovisas resultaten (klipp in diagram) och kommentera trender och utfall
jämfört med föregående år under respektive rubrik.

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt. Andel elever som upplever sig trygga i skolan



Trenden med ökande resultat på trygghet och studiero i skolan fortsätter att öka,
dock har skolan alldeles för låga resultat gällande studiemiljö och arbetsro, vilket
får ses som ett utvecklingsområde framöver.



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

På DBGY Kungsholmen schemaläggs all undervisning inom ramarna för regleringen
av den garanterade undervisningstiden, från lärarproffesionens didaktiska,
metodiska och pedagogiska kompetens/förmåga samt under inflytande av
elevernas förslag och synpunkter. Alla elever på yrkesprogram ges minst 15v APL
(närmare 20-21v totalt sett i snitt) och alla lärlingselever gör minst hälften av sin
utbildning på en APL-plats.
Samtliga program har under läsåret tagit steg mot att färdigställa sina respektive
1-2-3-sen-planer mha de 6 lärare som också fungerat som programutvecklare.
Specifika möten för detta innehåll har varit planerade i samarbete mellan rektor och
förstelärare.

Under läsåret har skolans grad av närundervisning förändrats löpande med nya
myndighetsbeslut vilket gjort att elevers och lärares scheman behövt ändras 4-5 ggr,
något som varit krävande men fungerat väl utifrån förutsättningarna.

Mot slutet av läsåret har flera elevröster höjts kring arbetsbördan som
distansundervisningen medfört samt de krav på inlämning av elevarbeten för
betygsättning denna typ av undervisning kan innebära. Flera lärare har därför
anpassat sin undervisning till att omfatta lektioner där eleverna blir klara med sina
arbetsuppgifter under lektionen istället för att lämna in vid ett senare tillfälle samt
gett elever extra tydliga instruktioner samt avgränsat uppgifter till formella
betygsuppgifter och låtit övningsuppgifter bli nerprioriterade till förmån för att
skapa ett mer rättssäkert betygsättningsunderlag.

Den kollegiala samverkan har skett på de för läsåret nystartade klasskonferenserna



på torsdagarna mellan 8-9 samt mån 8:30-9, på PUS-tid (Pedagogisk Utveckling
Samverkan) onsdagarna mellan 8-9 samt på studiedagar och har letts av skolans fyra
förstelärare, sex programutvecklare och av rektor samt av klassernas studiecoacher.

Förstelärarnas innehåll har varit:
● -Språkutvecklande arbetssätt med metoden klassrumsbesök med
efterföljande återkoppling från försteläraren
● -Klassrumsledarskap, med metoderna praktiska övningar, läsning av texter
från boken “Handbok i klassrumsledarskap, skriven av Jonas Nilsson och Martin
Karlberg samt efterföljande diskussioner.
● -EU-kunskap/EU-ambassadörskap/Internationalisering där fokus har legat på
att skapa samarbeten inom programmens 1-2-3-senplaner mellan olika ämnen samt
att ordna en förberedande planeringsresa till Sydafrika via Atlas. Resan är har
beviljats från UHR.
● -Internationalisering/UtlandsAPL/eTwinning-där metoden varit att söka
utlands-APL i Sydafrika samt att skapa en enhetlig väg framåt med all undervisning
mot FNs Globala mål. Ett gemensamt mål är fastslaget för undervisningen under
HT21.

Generellt är skolans lärare bra på att låta eleverna komma till tals och bli lyssnade på
en sämre på att låta eleverna få inflytande över undervisningens innehåll, arbetssätt
och arbetsformer samt att inspirera och ha regelbundna samtal med eleverna om
deras måluppfyllelse och vad eleverna kan utveckla vidare i sitt lärande.

Aktivt lärarstöd ges av alla lärare  i olika utsträckning, lite för stora variationer mellan
lärares aktiva lärarstöd, ett utvecklingssområde.

Arbetet med elevernas inflytande över undervisningen innehåll, arbetsformer och
arbetssätt behöver utvecklas framöver - avstamp ska göras i de analyser elevrådet
gjort av årets NKI-resultat (elevenkäten).  En korrelationsanalys av resultaten i NKI
(elevenkäten), elevernas frånvaro på klassnivå och angivna stödbehov i EWS4
gjordes i mars månad och gav skolan värdefull information för att stötta klasserna på
gruppnivå resterande del av terminen. Enbart NKI som underlag ger ett för snävt
perspektiv för analys, det behöver ses som en helhet.



DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH
PROCESSKVALITET)
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.

Alla lärare har läst skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling
och rutinerna för att förebygga, förhindra och utreda kränkande behandling.
Rutinen har funkat tillfredsställande sånär som vid ett tillfälle när en elev som
slutade på skolan inte kände sig väl bemött. Detta togs om hand och rutinen
stärktes mha en anmälan från vårdnadshavare till BEO. Vidare arbetar lärarna
med värdegrundsfrågorna inom sin undervisning och vet att det ger bäst effekt.

På skolan arbetar vi med värdena regelbundet i undervisningen, systematiskt
med skolkurators arbete med PMDOKB samt vid uppföljning av denna plan runt
tiden för LOV-enkäten (ht). Elevinflytande har varit ett fokusområde i årets
arbetsplan som ett exempel på hur vi valt ut specifika normer och värden från
LGY11.

Eleverna behöver få känna sig ännu mer trygga på skolan samt uppleva större
studiero visar våra enkätresultat, det bör bli ett prioriterat arbete kommande läsår.
Rutinen har numera satt sig i verksamheten men behöver påminnas om
fortlöpande. De insatser som genomförts har fungerat främjande och med en ny
kompetens skolkurator kommer de att fungera ännu bättre framöver.

Undervisningen genomsyras av de normer och värden som anges i LGY11. Skolan
har under läsåret arbetat för att undervisningen ska vila på värdegrunden och
flera goda exempel på uppgifter eleverna har arbetat med visar detta. Allt från
etiska dilemman, till kvinnors rättigheter i ett globalt perspektiv till hederskultur i
utsatta områden återfinns bland de exempel rektor har tagit del av.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Vi ser att vi har enn välfungerande Av denna anledning kommer skolans kurator
ha ett tydligt uppdrag att driva processer kring skolans PMDOKB. Snabbare
hantering av ärenden som inkommer till skolledningen samt påminna skolans
pedagogiska personal om sitt ansvar att rapportera kränkande behandling men
framförallt bibehålla sitt klassrumsledarskap.



ELEVHÄLSOARBETET
ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsoarbetet har förstärkts med en ny kurator detta läsår vilket bordat för att fler
elever fått sin lagstadgade rätt till psykosocialt stöd genom elevhälsan. Med ett
komplett team har vidare EHT fortbildats via SPSM för att göra elevhälsoarbetet till
hela skolans angelägenhet. En före och en efter-enkät med samma frågor utifrån
Elevhälsans självskattning har genomförts och den visar generellt att pedagogisk
personal upplever att elever får rätt stöd tidigare än före fortbildningen samt att det i
efterenkäten ser ut att ha skapats mycket större förståelse från delar av kollegiet i
EHTs uppdrag att verka främst främjande och förebyggande, men arbete kvarstår
innan hela organisationens förståelse för detta har uppnåtts. EHT har, precis som
föregående läsår, träffats veckovis tisdagar mellan 9-11 för elevhälsoteamsmöten
med fastställd dagordning. En ny mötesform infördes på prov under läsåret,
konsultationsmöten, där lärare träffat hela EHT samlade kompetens för
casedragningar av kluriga elevfall. Denna mötesform föll väl ut men för få lärare har
hittills provat denna mötesform - det kvarstår att implementera vidare under
kommande läsår. I övrigt sker samverkan mellan Elevhälsan och skolans lärare även
mer informellt genom dagliga samtal, handledningssamtal från kurator och
specialpedagog men också på mer formella möten såsom måndagsmöten och de
möten som prövningsgruppen håller i regelbundet över läsåret.

Den formella rutinen för att anmäla behov av ev särskilt stöd är att lärare via mail
meddelar rektor om en elevs eventuella behov av särskilt stöd, rektor påkallar då
specialpedagog som gör en pedagogisk utredning (specialpedagog har skriftligt
delegerat beslutsmandat att fatta beslut om utredning för särskilt stöd),
specialpedagog utreder, fattar sedan beslut om åtgärdsprogram och följer upp
detsamma. Undantaget beslut om reducerat program som rektor tar. De viktigaste
förutsättningarna, rent pedagogiskt, är att undervisningen håller en hög kvalitet och
att denna gör så säkerställs genom regelbundna lektionsbesök, regelbundna
UU-samtal med all undervisande personal samt den Resiliensutbildning som ges
våra elever och som genomförs av våra två utbildade resiliensinstruktörer.

Tex språkutvecklande arbetssätt för elever med liten svenska, kuratorsskuggningar
för klasser med osund dynamik, fortbildning för all personal av Skolpsykolog Lena
Svanberg Cohen i Relationens betydelse för lärandet.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets,
”praktik”). Det finns fortfarande ansatser kvar att göra för att verka fullt ut främjande
och förebyggande, det viktigaste är dock, och kommer fortsatt vara,
undervisningens kvalitet. Här kommer de, i höst, strukturerade klasskonferenserna
ge en löpande inblick för att kunna förebygga i större utsträckning än tidigare. Varje



klass gås igenom med EHT/undervisande personal minst 1ggn/termin och
uppföljning sker veckan efter.

Rutinerna finns och är tydliga, men följs endast delvis av de som är ansvariga,
studiecoacherna. Detta arbete kommer också att omorganiseras med en
samordnare som ingår i studiecoachteamet nästa läsår. Målet är att alla elever ska få
en mentorskartläggning och att alla elever ska få en frånvaroutredning tidigt om det
visar sig behövas. Samordnaren i teamet har under VT20 fårr ny roll och ny
arbetsbeskrivning.

Det närvarofrämjande arbetet såsom tex utflykter, events, mässor, klassdagar och
studiebesök i närområdet har varit att jämföra med tidigare läsår - helt fungerande.

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Det fungerar men kan bli ännu mer känt i personalgruppen. Trots regelbundna
påminnelser används inte rutinen i så stor utsträckning.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)
Prövningsgruppens arbete med strukturerade prövningar för elever med streck eller
F-betyg samt tillhörande lovskolor. Lärarnas ansvarstagande runt elevernas
kunskapsresultat - ansvarskulturens utveckling det här läsåret.

Fortsätta utveckla skolans kultur att elevhälsa är allas ansvar, framför allt genom
regelbundna klasskonfrenser, ny genomgång av skolans elevhälsoplan vid uppstart
samt ett mer strukturerat arbete med värdegrunden och skolan Plan mot
diskriminering och kränkande bahandling.

Ny förstelärarroll (initierad av huvudman och anpassad till enhetens behov) med
uppdrag att stimulera klassrumsledarskapet med fokus på närvarofrämjande
arbetssätt. Närvaron är ett utvecklingsområde för skolan, likaså studieron i
klassrummet.



ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH
PROCESSKVALITET)

Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Alla elever som läser yrkesprogram garanteras minst 15v APL på en arbetsplats och
anskaffning, kartläggning och uppföljning av lärande på APL ansvarar yrkeslärarna
för. Konkret har lärarna i sina tjänster tid för arbete med APL som då innefattar
ovanstående. Yrkeslärarna har sedan tidigare utvecklat en egen modell för
trepartssamtal med handledarna på elevernas APL-platser. Lärarna har under
innevarande år varit mer delaktiga i beslut om vilka kurser/delar av kurser som ska
APL-förläggas.

Kvaliteten säkerställs genom de kartläggningar som görs innan eleverna börjar på
sin APL-plats. Dessa görs av alla yrkeslärare men förutsättningarna ute på
APL-platserna kan variera under APL-tiden vilket gör kvaliteten svår att mäta. Min
uppfattning är dock att eleverna lär sig det de ska sålänge de deltar i den planerade
APL-delen av utbildningen. Variation, som främst visar sig i anskaffning och
matchning samt programmets identitet och tid i skolans regi,  mellan programmens
APL-platskvalitet råder och denna bör utvecklas för hela enheten under kommande
läsår. Lärdomar bör tas från Stylisternas arbete här, dessa elever har en anpassad
APL i väldigt hög gred. Samverkan mellan skolans lärare och de utsedda
handledarna har fungerat väl så när som på vid några tillfällen där skolan avsagt sig
vidare samverkan för elevernas bästa. Skolan genomförde för andra året i rad en
utlands-APL, denna gång i Milano. Lärdomar härifrån visar främst att våra
utbildningar på HVSTY är väldigt nicshade och branschanpassade, något som vi
hittills inte sett någon europeisk samarbetspartner ha utvecklat. Förhoppningen var
att Milano, som en modehuvudstad i Europa, skolle kunna matcha men mycket tid
gick åt att hjälpa den europeiska samarbetspartners att förstå elevernas behov och
ta vår utbildning på allvar. Planer finns att bistå våra europeiska samarbetspartner
tidigare, redan i anskaffningsskedet av APL-platser,  genom lärarskuggningsprojekt
kommande läsår.

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning
Tillgången på APL-platser har varit god - insatser för att ha tillgång som också
matchar elevernas behov pågår sedan tidigare på tex HA-programmet. Den lokala
programrådsdagen uteblev pga Coronakrisen men flera andra
branschsammankomster har genomförts digitalt på tex HA-programmet. Skolan har
genomfört utlands-APL i Milano under VT20, innan Coronakrisen, och detta
samarbete med en europeisk samarbetspartner har fallit väl ut. Totalt åkte 14 elever
på VET och 2 på PRO. De 14 eleverna utgjordes av 12 stylistelever, en frisörelev och en
elev från HA-programmet. PRO-eleverna var båda stylistelever som också gjort
utlands APL föregående läsår i Portsmouth, England.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Skolan ska dra nytta av de fjärrdistanserfarenheter som gjorts under coronakrisen
där tex handledare och lärare gemensamt kan ta del av elevens lärande i Google



Meet, flera APL-besök kommer att digitaliseras framöver för högre effektivitet då
resandet i Stockholm tenderas att ta dyrbar tid från lärarna som ansvarar för
APL-besök.

]



SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Sammantaget har skolan resultat utvecklats i en positiv riktning. Arbetssätt och
arbetsformer har blivit mer liknande och llikvärdigheten för eleverna har ökat. Vi ser
dock att vi fortsatt kommer utveckla skolans undervisningsformer vilka vi tydliggör i
vår arbetsplan för 21/22. Nedan ett axplock av insatser som vi förväntas arbeta med.

Snabbare hantering av ärenden som inkommer till skolledningen samt påminna
skolans pedagogiska personal om sitt ansvar att rapportera kränkande behandling
men framförallt bibehålla sitt klassrumsledarskap.

Lärarnas ansvarstagande runt elevernas kunskapsresultat - ansvarskulturens
utveckling det här läsåret. Fortsätta utveckla skolans kultur att elevhälsa är allas
ansvar, framför allt genom regelbundna klasskonfrenser, ny genomgång av skolans
elevhälsoplan vid uppstart samt ett mer strukturerat arbete med värdegrunden och
skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ny förstelärarroll med uppdrag att stimulera klassrumsledarskapet med fokus på
närvarofrämjande arbetssätt. Fokusområdet elevinflytande, alltså mer informellt,
lektionskvalitativt, inflytande, behöver utvecklas kommande läsår.

Programarbetslagsstruktur kommande läsår för implementering av programmens
1-2-3-sen planer i all undervisning/i alla ämnen. Uppföljning av planerade prövningar
behöver utvecklas kommande läsår. Lektionsbesöken bör fortgå som detta läsår

Det språkutvecklande arbetssättet kommer att behöva lyftas ännu mer nästa läsår
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