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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

TMycket har hänt under detta året. Idag har vi en fungerande organisation med rutiner,
ansvarsgrupper och mötesrutiner.  Jag har arbetat på ett liknande sätt hela tiden med
mina kanaler för information, samt en öppenhet kring vad som händer och vart vi ska. Jag
tror och hoppas att det gett skolan ett lugn.

Vår styrka är att vi har upprättat planer och rutiner för de olika fokusområdena, som
samtlig personal kan ta del av och följa upp. Dessa har medfört att vi fått mer struktur i
hur vi arbetar.  Vi är snabba i återkoppling till elever och vårdnadshavare och är lyhörda för
deras åsikter och önskemål. Vi försöker alltid tillgodose behov på alla sätt vi kan. Samtlig
personal använder sig av Google Drive och Team Drive och det gör att då alla vet var alla
dokument finns och alla kan vara med och ta ansvar för dem.

Personalgruppen är nu väl sammansvetsad och lärarna tycker att det är roligt att komma
till jobbet och roligt att samarbeta på olika sätt. Vi har oerhört liten del kortfrånvaro på vår
skola.

Förra årets goda resultat håller i sig till detta år. Vi har trygga elever och personal som trivs
på jobbet. Även rektor trivs mycket bra!

Detta år har fokus varit på att skapa en rutin för elever som inte klarar sina kurser och
anpassat undervisningen som en motorväg i stället för små stigar till många olika elever.
Detta är för att ge så många som möjligt att klara en examen. I år är vår examensgrad
100%.

Med en stark personalgrupp, goda resultat och en framtidstro, så kommer Drottning
Blanka Gymnasieskola i Sundsvall att utvecklas till något riktigt positivt.

Rektor Helén Lövgren
DBGY Sundsvall
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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 Sundsvall är DBGY Juvelen AB, som är en del av
AcadeMedia.  Sundsvall är en av 27 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till
Sundsvall i norr. Under läsåret 2020/2021 var det drygt 7000 elever som studerade
på våra skolor.

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

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

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 20 11 31

Hantverksprogrammet/frisör HVFRI 12 10 9 31

Hantverksprogrammet/stylist HVSTY 17 10 14 41

Hantverksprogrammet/hudvård HVHUD 7 7

Vi ha två program på skolan, ett teoretiskt och ett praktiskt. Det praktiska är
uppdelat på tre inriktningar, Frisör, Stylist och Hudvård. Det är övervägande flickor
på skolan, 2 pojkar vardera på Samhällsprogrammet och Frisörprogrammet.

PERSONAL
Kort info om personal (lärare, administration, elevhälsa, skolledning mm)
Hos oss så är det en rektor på 100%, admin 40%, specialpedagog 40%,
skolsköterska 20%, kurator 25% och lärare 7,95 heltid.

ORGANISATION
Vår organisation är ganska platt i och med att vi är en ganska lite personalgrupp,
därför så finns det ingen direkt ledningsgrupp. Vi har två förstelärare och de har
ansvar över programutveckling-1,2,3 och sen samt klassrumsledarskap. De äger
ett möte i månaden vardera där de arbetar tillsammans med resterande
pedagoger. Vi har två möten i veckan kopplat till EHT, ett för EHT-teamet och ett
med hela personalgruppen.

LOKALER
Vi ligger på Kyrkogatan 12 i Sundsvall och har 848 kvm fördelat på två plan. Det är
i en fastighet mitt i stan som det även finns andra företag i samt lägenheter.
Gatuplanet inrymmer tre utbildningssalonger samt ett klassrum. En trappa upp
så är det fyra klassrum, två grupprum samt ett stort uppehållsrum som även
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fungerar som matsal. Vi har ett litet eget bibliotek men har två minuters
promenad till Stadsbiblioteket och dom har vi ett samarbete med. Vi har inte haft
någon idrottshall detta läsår utan undervisningen har till störst del varit utomhus
samt att vi har ett samarbete med ett lokalt gym som man promenerar till på tre
minuter.
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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

Vi har en examensgrad på 100% precis som föregående år. Detta resultat har vi
fått genom ett systematiskt arbete och täta uppföljningar av eleverna. Vi har inga
skillnader mellan pojkar och flickor.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Vi har fått en lite sänkning på GBP och det är till störst del på grund utav den
stora andelen distansundervisning som har varit. Det har blivit mycket
producerande av uppgifter som eleverna har upplevt som en större belastning
varpå man inte alla gånger orkat eller velat satsa mot högre kunskapskrav.
Eleverna har också i vissa fall behövt vara strategiska för att kunna nå examen.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Det är knappt hälften av alla elever på Hantverksprogrammet som läst de
grundläggande kurserna för högskolebehörigheten, varför den siffran inte är
högre är på grund av att många av dessa eleverna vill ut i arbetslivet.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Vi har utfärdat ett gymnasieintyg på Introduktionsprogrammet

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning
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Vi har en lite större del satta F i år jämfört med föregående år och det är till stor
del på grund av mycket distansundervisning.  Skillnaden mellan kön är svår att
dra någon slutsatts på i och med att vi bara har haft 4 pojkar av ca 115 elever.
Skillnaden mellan programmen att det är lite högre del satta F på
Samhällsprogrammet motför på Hantverksprogrammet.

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)

11



Trots alla svårigheter och att arbeta på ett annorlunda sätt så har nöjdheten hos
eleverna gällande undervisningen ökat med 12%-enheter från föregående år.
Detta beror nog till störst del på den struktur vi håller på att bygga upp gällande
uppgifts/lektionsupplägg. Återkopplingen har även blivit bättre på grund av att
eleverna har arbetat “live” i Classroom så att läraren ser under arbetets gång
utvecklingsmöjligheterna.

Om man tittar på vad eleverna tycker om trygghet och studiero så har allt ökat
procentuellt. Vi har arbetat mycket med värdegrund och resiliens samt aktivt
lyssnat på eleverna när de tycker att något inte varit bra. En stor framgångsfaktor
är att de känner att personalen verkligen lyssnar på dom och att något händer
när de upplever något negativt.

Arbetsro - distansundervisningen skapar naturlig studiero då man inte är i
samma fysiska rum samt när det varit mindre elever i skolans lokaler så blir det en
lugnare stämning.

Eleverna behandlar varandra - Tjejer till stor del. Här blir det ibland diskussioner
kring olika saker som påverkar elevernas upplevelse av hur man behandlar
varandra. Eleverna är trygga med att personal ingriper så snart vi får kännedom
om ett beteende som inte är okej. Vårdnadshavare blir även informerade.
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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)

Verksamheten på skolan är till stor del organiserad runt Hantverksprogrammet
som är det enda program som har varit på gång fullt ut, samhällsprogrammet har
vi bara haft två årskurser i.  Vi har ett gemensamt arbetslag iom vår storlek.

Arbetet är organiserat så att det finns en tydlig progression över de tre skolåren
(1-2-3-sen), vad gäller innehåll i kurser och vilka projekt som genomförs. Syftet är
bland annat att skapa en tydligare koppling mellan skolan och arbetslivet samt
att utforma utbildningen så att den så bra som möjligt strävar mot programmets
examensmål. Arbetet med detta inleddes inför föregående läsår och innevarande
läsår har vi börjat se positiva effekter av detta arbetssätt.

Rektor har i början av året tittat på vilka kurser som kan samläsas, och vad som
blir mest effektivt ur lärarnas synvinkel samt mest gynnsamt för elevernas lärande
gällande årets arbete. Lärarna har haft olika mycket undervisning beroende på
hur stora elevgrupper de haft och vilka kurser som avses.

Lärarna har inte haft en massa extrauppdrag utöver undervisningen och
mentorsrollen, just för att rektor vill att kvaliteten i undervisningen ska hållas på
en hög nivå och tid ska finnas för reflektion.

Ett coachande mentorskap och goda relationer ser vi som en förutsättning för att
undervisningen (och hela verksamheten) ska utvecklas. Varje måndag har vi
startat veckan med ett morgonmöte som har varit en pedagogisk konferens, som
då EHT håller i. På tisdagar har vi haft APT, förstelärardragningar eller annat som
varit aktuellt.
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Vi har bl a lagt extra lärarresurs på t ex grundläggande matematik samt ma1a
som annars brukar kräva extra tid varje år.

Pedagogiska möten - Vi har stående möte minst en gång i månaden där våra två
förstelärare håller i den pedagogiska utvecklingen. Vi har arbetet med
Klassrumsledarskap, Undervisning med fokus på NPF samt skapa en röd tråd
över utbildningarna så att eleverna tydligare ska se vad som förväntas under
deras tre år på skolan.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

All pedagogisk personal på skolan har genomgått en utbildning i Betyg och
bedömning mot Karlstads Universitet. Vi lägger mycket tid på att tillsammans
analysera uppgifter och bedömningar så att alla ska känna sig trygga i detta
arbete. Vi försöker att använda oss av samma struktur på uppgifter så att eleverna
ska känna igen sig oavsett ämne.

Obehöriga lärare har en behörig pedagog som mentor som hjälper till att se över
tex. uppgifter och hur dom bedöms utifrån Centralt innehåll samt kunskapskrav.
Bedömning och betygssättning sker i samråd med behörig pedagog eller rektor.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

KUNSKAPSRESULTATEN:
Vår bedömning av kunskapsresultaten är att resultatet har gått ner lite granna
mot föregående år.

Vi håller 100% examen men GBP har sjunkit lite mot föregående år. Detta kan till
viss del berott på det ökande antalet uppgifter och större krav på eleverna under
distansundervisningen.

Resultatet ser ut som det gör till stor del på grund av den utmanande situationen
med distansundervisningen. Det har legat stort eget ansvar på eleverna att vara
aktiva på lektionerna när det varit distans.

Det är inte så stor skillnad resultatmässigt mellan verken programmen eller
pojkar och flickor.

Den kurs som det är högst andel satta F i är Estetisk kommunikation (valbar kurs)
och det beror till stor del att många elever valde F i den kursen för att fokusera på
andra kurser som har större betydelse för en examen och är mer programinriktad.

Varje vecka så uppdaterar pedagogerna vårt Elevprotokoll/EWS så att eleverna
status alltid är aktuell. Resultatet har stämt bra överens med vår EWS och
Examensprognos som vi följt upp varje vecka.
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FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Våra fokusområden har varit:
Trivsel- Där har vi arbetat mycket med elevdemokrati och värdegrundsarbete för
att få eleverna att känna att även de kan göra skillnad samt skapa en bättre
arbetsmiljö för alla såväl elev och personal.

Ökad måluppfyllelse- Arbetet kring måluppfyllelse har varit ett kollegialt arbete
med att skapa tydlighet och strukturer som anpassning åt den stora elevgruppen.
Detta har varit både på uppgiftsnivå och lektionsstruktur så att undervisningen
känns igen oavsett vilken lärare man har. Även “starka” elever gynnas av en
tydlighet gällande Vad, Hur och Varför.

Närvaro- Vi har blivit bättre på att fånga upp elever tidigare när de varit borta för
mycket och bekräfta dom när de är i skolan. Vi har ökat den totala närvaron på
skolan till 80% (77% läsåret 19-20) samt minskat den ogiltiga frånvaron till 4% (6%
läsåret 19-20).

UNDERVISNINGENS KVALITET
Våra analyser och utvärderingar som vi gjort under året visar att vi har nöjda
elever över lag. Tittar man på resultatet på skolinspektionens skolenkät
genomförd i januari 2021 så ligger vi över rikssnittet på alla punkter.

På grund av ett stort kollegialt engagemang och en vilja att förbättra så har vi ett
pågående arbete kring struktur och “verklighetsförankrad” undervisning.
Eleverna behöver veta varför de ska lära sig olika saker samt får en tydlig bild om
vad som bedöms i varje uppgift.
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Undervisningen har fungerat väl både på distans och i närundervisningen. Det vi
tar med oss in i nästa läsår är att det måste vara tydligt vad eleverna ska göra och
hur de blir bedömda i de olika kurserna.

Om man tittar på vad pedagogerna svarat på Skolinspektionens enkät så kan
man konstatera att vårt systematiska arbete fungerar väl. DBGY Sundsvall ligger
högre än rikssnittet på alla frågor utom två.

Vårt EWS/Elevprotokollsdokument har varit gynnsam för att både följa upp våra
elevers utveckling och för oss att utveckla vår undervisning. Vi har EWS-möten 1h
per vecka där vi går igenom alla elever och fokuserar på de med endera flera gula
markeringar eller något rött.

Tack vare våra möte ser vi att all personal har full koll på alla elever och vet vad
som fungerar eller inte. Våra framgångsfaktorer har varit att i detta dokument så
skriver pedagogerna vilka anpassningar som gjorts samt om de fungerat eller ej.
Vi behöver nu utveckla vidare är att bli ännu tydligare kring anpassningar samt
att skapa en kultur som är lösningsorienterad och inte bara konstaterande.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN
Distansundervisningen har fungerat väl under året men det som framkommit
från både elever och pedagoger är att det gått lite inflation i uppgifter och det har
inte varit så varierade lektioner. Pedagogerna har känt sig tvungna att skapa
uppgifter åt eleverna så att de säkerställer sig om att de gör det som ska göras
under lektionstid när man inte ser dom i klassrummet och kan fånga upp de som
drömmer sig bort.

Vi arbetar med Classroom och där är fördelen att pedagogerna kan följa eleverna i
realtid och ge direkt feedback i dokumente de arbetar i. Vissa elever känner sig
tyvärr stressade av detta och skapar därför en egen kopia av dokumentet och då
har pedagogen ingen koll på vad som händer under lektionstid.

Det som varit bra med distansundervisningen är att alla pedagoger verkligen har
skapat tydliga uppgifter med en struktur som känns igen inom alla kurser. Detta
kommer vi fortsätta arbeta med även när vi går tillbaka till närundervisning.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att skapa struktur och tydlighet gällande
lektioner och uppgifter. Detta är för att skapa rätt förutsättningar för en stor
elevgrupp och inte behöva anpassa så mycket för enskild elev.
Vi kommer även att fortsätta med vårt elevprotokoll/EWS som pedagogerna
uppdaterar varje vecka för att snabbt kunna sätta in åtgärder för elever som
riskerar att inte nå målen. Eleverna själva lägger in ett målbetyg i början på  de
kurser de läser och detta målbetyg uppmanas de att gå in och ändra under
kursens gång för att på så vis ska vara realistiska mål. I EWSn så markerar läraren
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med mörkgrönt om eleven ligger på C eller högre, detta görs för att de inte ska
glömma bort att utmana de som vill högre.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

I och med att vi är en ganska lite skola så är all personal inblandad i Demokrati
och värdegrundsarbetet.Det upprättas en ny Likabehandlingsplan i början på
varje kalenderår. Vi har arbetat utifrån planerade insatser i Planen mot kränkande
behandling och diskriminering. Diskussioner och insatser under mentorstid har
hjälpt oss att nå de planerade insatserna.

Normer och värden diskuteras på mentorstid under reglerade former, i
samhällskurser samt i svenskan. När något särskilt hänt, så samlar vi oss i ett
möte, bestämmer vem som gör vad och när och sedan arbetar vi på ett bestämt
sätt med berörd elev/klass. Vi tolererar inga kränkningar på vår skola och alla är
lika välkomna.

I mitten av HT är alla elever på skolan med på en temadag där det arbetas med
värdegrund och demokrati. Eleverna är med och påverkar hur vår
Likabehandlingsplan ska se ut.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Enligt LOV-enkäten så anser 89% av eleverna att de fått information om
Likabehandlingsarbetet på skolan och det är 5% enheter lägre än föregående år.
På frågan om de vet vem de kan vända sig till om de blivit illa behandlad andra
elever eller lärare på skolan så har det resultatet också sjunkit med 5% enheter.

Nedgången beror antagligast på att det har varit högre sjukfrånvaro på skolan
när det varit närundervisning.
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Gällande Ordningsregler så ligger nivån på jakande svar på i stort sett samma
som föregående år, 97%. Medans ökningen har blivit avsevärt högre på om de fått
vara med och diskutera Ordningsreglerna, nu 80% HT19 65%

På det stora hela så har vi väldigt höga siffror på de stora hela men det är en klass
som sticker ut och det är Frisör18, de har haft en rörig gymnasietid med lärare
som inte fungerat men om enkäten skulle gjorts i slutet på detta läsår så skulle
siffrorna vara betydligt högre även från dom.
I och med att vi har bara fyra pojkar på skolan så är det svårt att se om det är
någon skillnad motför vad flickorna svarat.
Om man tittar på Skolinspektionens enkät för åk 2 så ligger DBGY Sundsvall
högre än Riksgenomsnittet för alla elever i hela Sverige.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

En av de framgångsfaktorer som visat resultat är att vi hela tiden arbetar i skarpt
läge, och kopplar in stödinsatser där det behövs omgående. Vi är hela tiden
öppna och lyhörda inför vårdnadshavare, pedagoger och elever.

För att fortsätta stärka processen och för att förebygga och få eleverna att känna
sig mer trygga kommer vi att fortsätta vårt arbete med likabehandlings - och
värdegrundsarbetet, genom att ha trivseldagar där alla på skolan deltar.
Ha EHT-teamet mer delaktiga i skolans vardagsarbete
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ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Vi har haft skolsköterska på 20 %, kurator på 20 % och specialpedagogisk
kompetens på 40 % fram till jul sedan har vi försökt rekrytera en skolsköterska
och en kurator. Vi fick en kurator på 25 % från mitten på mars månad.
Skolsköterska lyckades vi inte rekrytera under vårterminen men då har vi haft ett
samarbete med andra skolor i närområdet. Vi använder oss av Snacka med SYV
på vår skola. Till detta finns skolläkare och skolpsykolog knutna till skolan. Vi har
haft EHT-möte en gång i veckan där rektor, sköterska, kurator och olika mentorer
ingått.

I förebyggande syfte är mentorer välkomna på öppet EHT för att diskutera vidare
åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå. Vi har också klasskonferenser
med hela personalen varje vecka för att kunna gå igenom alla elevers behov. Inför
detta möte så har lärarna uppdaterat vårt elevprotokoll på individ/kursnivå. Då
ligger fokus på enskilda elever, gruppnivå och främjande arbete.

Rektor har tillsammans med EHT skapat de processer/rutiner som vi arbetar med
på skolan. Dessa har även diskuterats och beslutats i APT. Vi har alla rutiner i
Google drive där alla lätt kommer åt dem.

Strukturen som varit är att vi i EHT teamet har haft ett eget möte i veckan där vi
fokuserar på de enskilda eleverna som lyfts i elevprotokollet samt på gruppnivå.
Fokus har varit på både främjande, förebyggande och åtgärdande.

När det gäller rutiner för anmälan om Misstanke barn far illa, är det den som
mottagit informationen som gör anmälan med ev stöd av kurator eller rektor. Om
det finns oklarheter vad som skall anmälas, tas detta upp i EHT. Mentor är
ansvarig för att rapportera in 4 timmar frånvaro till CSN. Om eleven inte
återkommer till heltidsstudier inom 2 veckor påbörjas en frånvaroutredning. Vid
behov efter det kopplas kurator in för vidare utredning/åtgärd.  För elever som är i
behov av mer än extra anpassning (som görs för alla) görs en pedagogisk
utredning som ligger till grund för särskilt stöd och ev ÅP. I ÅP skrivs datum in för
uppföljning. I och med skolstart tar vi upp värdegrundsarbete i alla årskurser. Vi
återkommer kring detta under hela året. Elevrådet har specifika tillfällen då detta
tas upp. Om elever/lärare känner sig kränkta, anmäler den som fått informationen
till rektor. Stöd finns i EHT-teamet.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi har ett Elevprotokoll som uppdateras varje vecka av alla lärare. Det är ett
systematiskt arbete som underlättar såväl för pedagoger och EHT-teamet. All
dokumentation kring eleverna görs på samma ställe. Mentor använder sig av
samma dokument för att få en helhetsbild snabbt gällande studier.
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Mentorerna använder sig av samma dokument för att dokumentera närvaro samt
den sociala statusen på enskild elev eller elevgrupp.

EHT-teamet ser i samma dokument vilka anpassningar som görs för varje
elev/elevgrupp och kan enkelt kommunicera kring elever med berörd
pedagog/mentor.

I Elevprotokollet så görs även en markering om någon elev får en CSN varning
och administratören kan lätt se när ett CSN bidrag ska dras in.

De elever i ettan som börjar “släpa” i någon kurs blir kallad till Individuell
Lärarledd Studietid samt de lever i år två och tre som får en kursvarning. Detta är
ett förebyggande rutin som ska fördela arbetsbelastningen jämnare över året för
både elever och pedagoger.

Vi har under läsåret 20-21 gjort en diagnos (en per termin) på Elevhälsan för att se
vart vi är och vad vi behöver förbättra. Den visar på att vi behöver skapa en mer
tillgänglig och nåbar elevhälsa samt skapa en tydligare plan/beskrivning av
elevhälsoarbetet. Ett utvecklingsområde är att skapa ett tydligare årshjul för att
skapa en trygghet både för EHT-teamet samt övrig personal så alla vet vad som
ska ske och när.

Orange prick visar läget under höstterminen och svart prick under vårterminen.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)
Nästa läsår så behöver vi fortsätta med vårt Elevprotokoll/EWS i samma
utsträckning som vi gör. Detta protokoll gör att vi har systematisk kontroll över
alla elever och ingen kan falla mellan stolarna både gällande studier och socialt.

Vi kommer att skapa en tydligare struktur på elevhälsoarbetet och dela upp det
tydligare mellan funktionerna som finns.
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Nåbarheten till EHT-teamet kommer att bli bättre för nästa läsår så är alla
funktioner tillsatta.

Det kommer genomföras en kartläggning av alla nya ettor vid skolstart i svenska,
engelska och matematik för att på ett tidigt stadie kunna sätta in rätt
anpassningar. Eleverna i ettan kommer även själva få fylla i en enkät där de
beskriver vad de anser sig vara i behov av för anpassningar och vad de haft i
grundskolan. De kommer också få förklara vad som inte fungerat sedan tidigare.
Detta förs sedan in i Elevprotokollet så att pedagogerna lätt kan hitta
informationen.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Samverkan med näringslivet har vi haft som mål samt att ha ett starkt
programråd.  Vi har dock upplevt svårigheter att få företagare och näringsliv
engagerat i vårt programråd på det sätt vi önskar. Frukostmöten kan ha fungerat
någon enstaka gång. Yrkeslärarna har i år varit ansvariga för APL och haft
kontakter med näringslivet.

Ansvarig för APL samt rektor har fattat beslut kring vilka kurser som ska ingå i
APL i olika år. Detta dokument har vi i Google Drive, så alla kommer åt det. Lärare
och handledare har haft kontakt via mail, telefon och besök på arbetsplats.

Vi har använt oss av APL-siten som är framtagen av senior rektor inom DBGY. Det
har gjorts riskanalyser på alla APL platser för att säkerställa för eleven.

Vi har haft APL för åk två och tre under detta läsår och planen var att de skulle
vara ute två dagar i veckan vardera under en termin var.

Det planerades även för utlands-APL men det utgick på grund av Corona.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi har haft bra kvalitet på APL-platserna. Några elever som inte hittat exakt det de
vill ha har fått vara på snarlika platser och få en annan plats under nästa läsår. I
det fallet säkerställer vi att kursmålen arbetas med i skolan. Samverkan
lärare-handledare har fungerat ganska bra, men lärarna efterfrågar en
APL-samordnare som har tid i tjänsten att ha kontakt med platser.

På grund av Corona så fick vi dra ner på dagarna till en gång i veckan både på
grund av resor till och från samt att arbetsplatserna har varit nedbantat antal
kunder i lokalen.
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Vi skulle även haft APL utomlands i år men i och med Coronan så blev det pausat
men det är en spännande utveckling av APL. Vi kommer att återuppta detta
arbete under nästa år.

Vi har haft både Handels och Frisörföretagarna på plats som har pratat om
yrkeslivet.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi måste fortsätta vårt fina samarbete med de arbetsplatser som vi har idag men
få till ett bättre samarbete med branschen genom ett fungerande yrkesråd.

APL-ansvaret kommer att flyttas från hantverkslärarna till administratören som
sköter all dokumentation och övergripande kommunikation med handledarna.
Hantverkslärarna kommer vara ett stöd i yrkesfrågor.

Vi kommer nästa läsår att bjuda in en SYV till skolan som pratar lite framtid med
eleverna på plats, vi har idag bara Snacka med SYV på nätet.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vi har i år 100 % måluppfyllelse och den trenden ska vi arbeta vidare för.

Elevprotokollet/EWS kommer att vara det viktigaste vi har för att hjälpa eleverna
på bästa sätt.

Nästkommande år har vi en stark, positiv och kunnig personalgrupp som vill
samarbeta och vill ha goda relationer med varandra och sina elever. Detta bäddar
för fortsatt goda resultat.

I vår arbetsplan för läsåret 21-22 så kommer vi fokusera på Närvaro, Måluppfyllelse
och Undervisningskvalite. .

● Närvaronarbetet kommer att systematiseras ännu mer och frånvaron
kommer att utredas på ett tydligare sätt än det har gjorts förut. Vi kommer
att ha en heltidsmentor till ettor och tvåor och hen kommer följa upp
frånvaron mer strukturerat.

● Vi kommer att fortsätta arbeta med en struktur som handlar om 1-2-3-sen
för att ännu mer tydliggöra vad som förväntas av eleverna under sina år
hos oss och skapa en större tydlighet i Vad, hur och Varför i alla kurser.
Detta främjar för en högre måluppfyllelse.

● Vi skapar även en större tydlighet vad som krävs för de olika betygsstegen
så att eleverna lätt ska se vad som krävs för att nå även till ett högre betyg.

● Vårt mål under nästa läsår är att alla elever ska känna sig “hemma” på
skolan och vilja komma om livet känns tungt. Alla ska känna sig som en del
av något större. Detta kommer Resiliens 2.0 att kunna bidra till. Alla
elever/personal ska känna att “Det är viktigt för mig att det går bra för dig”

● Vi kommer även att fokusera på att skapa ett mer strukturerat arbete kring
APL. Fokus kommer att ligga på att få till ett branschråd som ger alla parter
en trygghet i vad som förväntas av både skola och bransch.
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