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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Läsåret 2020/2021 har varit ett speciellt år för Drottning Blankas gymnasieskola i
Trollhättan. Inte nog med att man under läsåret haft tre olika rektorer, där
undertecknad tillträdde 210222, har det varit ett läsår präglat av Covid 19
pandemin, där stora delar av läsåret bestått av distansundervisning. Där lärarna
tvingats hitta nya vägar att undervisa i exempelvis matematik, frisörkurser och
idrott via en webbkamera. Det är en utmaning både utifrån pedagogiskt och
didaktiskt perspektiv men även utifrån det kvalitativa perspektivet. Trots dessa
utmaningar kan vi konstatera att vi på flera plan tar stora kliv framåt främst
gällande elevernas trivsel, trygghet och nöjdhet. Vilket ger oss en god grund och
fina förutsättningar att bygga vidare på.

Personligen var det en tämligen udda upplevelse att komma som ny rektor till en
relativt tom skola, där såväl elever som lärare arbetade på distans. Jag kan dock
konstatera att jag tidigt kände av skolans värme och personalens enorma
engagemang för såväl eleverna som för skolan. Det gav mig en positiv syn, en
välkomnande känsla och en stor dos hopp inför framtiden.

Jag hoppas att läsningen av denna Kvalitetsrapport kan ge en bild av vår skola
och det arbete som bedrivs men också en bild av vart vi är på väg. Detta speciella
år tar vi med oss och tar lärdom av. Men nu blickar vi framåt!

Trevlig läsning!

Med vänliga hälsningar,

Sara Karlsson

Rektor Drottning Blankas gymnasieskola Trollhättan
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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 Trollhättan är DBGY Kronan AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Trollhättan 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 Trollhättan

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

På skolan erbjuder vi tre utbildningar. Samhällsvetenskapsprogrammet med
profilerna Kriminologi och Beteende, Ekonomiprogrammet med profilerna
Ekonomi, Business and hospitality och Juridik samt Hantverksprogrammet med
inriktningarna Frisör och Hår-och makeupstylist. Vid alla skolans program försöker
vi blanda teori och praktiska moment. Vi försöker bedriva utbildningar nära
förankrade med yrkeslivet.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 26 26

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Beteende 26 32 24 82

Ekonomiprogrammet EKEKO
Business and
hospitality 13 13

Ekonomiprogrammet EKEKO Ekonomi 18 16 34

Ekonomiprogrammet EKJUR Juridik 13 11 11 35

Hantverksprogrammet HVSTY Övriga hantverk; Hår-
och makeupstylist 9 11 11 31

Hantverksprogrammet HVFRI Övriga hantverk,
frisör 13 16 15 44

Totalt 100 88 77 265

PERSONAL

Skolan har under året haft 17 anställda lärare samt kurator, skolsköterska,
specialpedagog, studie-yrkesvägledare, skoladministratör, vaktmästare,
lokalvårdare, administrativ chef och rektor.

ORGANISATION

Skolans lärare har varit organiserade i tre olika arbetslag; Ekonomilaget,
Samhällslaget och Hantverkslaget. Varje arbetslag har en arbetslagsledare som
tillsammans med rektor skapar underlag för vad arbetslagen behöver arbeta
med, fokusera på eller utveckla. Skolans administrativa chef har till exempel hand
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om brand och fastighet och är skolans schemaläggare. Skoladministratören är ett
stöd för såväl personal som elever och har hand om exempelvis matkort, busskort,
fakturor, datorer och frånvarorapportering. Skolan har under läsåret haft två
förstelärare som arbetat med Klassrumsledarskap och Internationalisering. Utöver
detta har skolan en ledningsgrupp bestående av rektor och administrativ chef,
och en utökad variant med arbetslagsledarna.

LOKALER

Lokalerna är anpassade efter varje program och ligger uppdelade på tre våningar.
På bottenplan ligger hantverksprogrammet och har en frisörsalong med
tillhörande teorisalar samt två salar som är flexibla mellan teorisalar och
stylistsalar. På våning 2 och 3 ligger högskoleförberedande program och
teoretiska lektionssalar, samt skolans bibliotek. Idrotten bedrivs på Arena
Älvhögsborg som ligger några minuters gångväg från skolan. I arenan finns det
möjlighet till de flesta idrottsaktiviteter.

Lokalerna är ljusa och uppdaterade för att passa verksamheten. Personalens
kontor ligger i anslutning till skolans lektionssalar och gör personalen
lättillgänglig för våra elever.

Skolan ligger centralt belägen på Drottninggatan 37 med närhet till Högskolan
Väst, bibliotek och resecentrum. Stadens vackra torg och slussområde ligger
också nära skolan.

Skolan erbjuder matkort och eleverna har sju olika restauranger att välja på.
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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

På skolnivå kan vi konstatera att skolan når en examensgrad på 83%, vilket är
lägre än tidigare år. På programnivå så ser vi ett resultat på 96% på
ekonomiprogrammet, vilket är högre än tidigare år medan samhälls- och
hantverksprogrammet ligger lägre än tidigare år på 79% respektive 73%.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen ligger ungefär som tidigare år om man ser
till hela skolan. Om man ser till program så ser vi en svag ökning på
ekonomiprogrammet och en minskning på hantverksprogrammet.
Samhällsprogrammet varierar mycket från år till år, vilket gör det svårt att dra
några slutsatser.
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Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Andel elever på yrkesprogrammet som läser in behörighet ligger relativt lågt.
Hantverksprogrammet har en tydlig profilering på yrket hos oss. Många som
söker är väldigt fokuserade på sitt yrkesval. Detta leder till att fler väljer att läsa
specialisering kurser istället för att läsa till högskolebehörighet.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Skolan har inget introduktionsprogram.

SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning
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Skolans fördelning av flickor och pojkar är något ojämn, då majoriteten av
eleverna utgörs av flickor. Vi kan dock konstatera att det finns en ojämnhet
gällande betygen, där vi kan konstatera att fler pojkar får F än flickor. Vi ser också
att pojkarna i högre utsträckning får betygen E och D än flickorna. Medan det är
tvärtom gällande de högre betygen C-A.

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 med undervisningen

Nöjdheten hos eleverna är relativt oförändrad men med några intressanta
avvikelser. Elevens uppfattning om återkoppling så är det 6 procentenheter fler
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som känner sig mycket nöjda än förra året vilket är en mycket god utveckling. Det
finns också en tydlig variation mellan lärare i resultatet. Detta leder till att tydliga
riktade insatser kommer att genomföras som ett utvecklingsarbete.

Andel elever som upplever sig trygga i skolan

Elevernas trygghet har marginellt ökat med 3 procentenheter sedan förra året. Till
nivån som vi har haft tidigare år. Det är ett bra resultat med tanke på ett oroligt år
med pandemi samt rektorsbyte.
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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)

Elevernas skoldag ska vara av så stor variation och med så få håltimmar som
möjligt. Eleverna går som längst mellan 08:30 till 16:10 med lektioner som varierar
mellan 60-75 minuter. GUTen säkerställs i samband med schemaläggning och
uppföljning vid läsårets slut.

Under läsåret har det varit två mötestider, en måndag morgon, för information
samt kortare diskussioner samt ett längre tillfälle efter lektionerna på torsdag
med fokus på utvecklingsfrågor. Ansvarig för det torsdagsmötet har varierat
mellan förstelärare och skolledning. Tillfället präglas av pedagogiska diskussioner,
större gemensamma projekt och organisatorisk utveckling.

Inför nästkommande läsår så kommer mötet på måndag morgon att kortas ner
för endast information och incheck, mötestiden på torsdagar kommer
tidigareläggas samt förlängas för att kunna skapa bättre förutsättningar för
kollegialt lärande samt systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete av
organisationen.

Lovskola arrangerades under påsklovet för första gången. Då kunde eleverna
anmäla sig till 3 dagar av lovskolan samt en dag för att pröva tidigare kurser.
Lovskolan bemannades av specialpedagog samt en lärare. Konceptet var mycket
uppskattat av eleverna och kommer att fortsättas utvecklas till nästa läsår. 9
elever genomförde en prövning, medan 27 elever deltog i lovskolan.
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ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR

Inför skolstart parades olegitimerade lärare ihop med en behörig lärarkollega
inom samma ämnesområde för att planera årets lektionsupplägg,
bedömningsmoment mm. En årsplanering skickades också in från både behöriga
som obehöriga till rektor för att kunna kvalitetssäkra undervisningen. Under varje
termin, samt vid betygsättning, avsattes tid för att obehöriga och i behöriga
kunde sitta ihop och diskutera bedömning eller undervisning. Genom EWS:er
kunde rektor ha en kontinuerlig överblick av det rådande läget.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Då läsårets resultat är något lägre än föregående läsårs resultat och något lägre
än det förväntade har vi ett arbete att göra dels gällande betyg och bedömning
men också gällande arbetet med EWS:erna. Ett förtydligande av uppdraget,
tydligare rutiner och rektors närvaro inte bara gällande lektionsupplägg utan
också gällande lektionsbesök i kombination med arbetet med måluppfyllelse
kommer vara processer som ger ökad struktur och förbättrade resultat.

KUNSKAPSRESULTATEN
Att resultatet var lägre än föregående läsår kan bero på en rad faktorer, vissa som
skolan inte kan påverka, såsom pandemin och distansundervisningen och dess
utmaningar. Men också faktorer som klassrumsstruktur, motivation eller
klassrumsledarskapet. Klassrumstrukturen och klassrumsledarskapet är ett
tydligt utvecklingsområde där samsynen och nivån inte har varit önskvärd. Vilket
också försvårades och synliggjordes ännu mer i och med distansundervisning. Att
tillsammans med lärarna skapa en god generell klassrumsstruktur, kopplat till
såväl pedagogiska som didaktiska perspektiv kommer att öka tryggheten samt
skapa en god lärmiljö för eleverna.

UNDERVISNINGENS KVALITET
Vi har under året försökt skapa en gemensam syn på lektioner och hur de ska t.ex.
startas upp och avslutas, gemensamma uppgiftsmallar o.s.v. Detta ger en samlad
trygghet för eleverna.

Vår förstelärare har jobbat med klassrumsledarskap och har då pratat om
strukturer i klassen, lärarens kroppsspråk och signaler samt relationer till elever. I
arbetet så har lärarna, med stöd från forskningen, utvärderat och reflekterat över
sitt och sina kollegiers klassrumsledarskap. Lärarna skulle också genomföra
klassrumsbesök hos varandra men detta var tvunget att ställas in på grund av
omställningen till distansundervisning. Istället delades goda råd och idéer om hur
man kunde genomföra sin undervisning digitalt, för att inspirera och höja
kvaliteten.
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Det finns en kompetens och kunskap gällande extra anpassningar som sker inom
ramen för undervisningen av respektive undervisande lärare. Det finns också en
stor vilja att tillgodose varje enskild individs behov och förutsättningar. Då detta är
ett arbete kopplat till en enskild elev så är det ett arbete i ständig utveckling där vi
alltid måste se till att hålla oss uppdaterade, så att vi säkerställer att vi ligger i
framkant. Skolans specialpedagog har varit ett stort stöd för många av skolans
elever med såväl behov av särskilt stöd (åtgärdsprogram) men också elever med
extra anpassningar eller andra särskilda behov eller motivationssvårigheter.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Distansundervisningen har fungerat som bäst när den har varvats med
närundervisning samma vecka. Då håller eleverna kvar struktur samt de
genomför inte hela moment helt på distans. Problematiken med längre perioder
av distans ser vi i våra mentorssamtal/utvecklingssamtal, där elevernas egen
skattning av mående och motivation är lägre. Eleverna uppfattade också en ökad
mängd av skrivarbeten som lektionsupplägg. Dessa två punkter jobbade
Elevhälsoteamet och undervisande lärare att åtgärda och förbättra. EHT
genomförde åtgärder som digitala dropp-in tider hos kuratorn och digital
studieteknik av specialpedagog. Lärarna genom att göra lektioner med mer
avstämningar och mer diskussioner och inte långa skrivpass.   Efter långa
perioder av distansundervisning kunde vi konstatera att motivationen började
brista för allt fler elever. Motivationsbrist och psykisk ohälsa har varit våra största
utmaningar under pandemin.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Inför läsåret kunde vi tydligt se att vi behövde fortsätta fokusera på att arbeta
med tydlighet i klassrummet genom Bedömning för Lärande och det
vetenskapliga arbete vi startade under föregående läsår. Det skulle sedan ligga till
grund för att skapa en än bättre kultur och trygghet både i klassrummet och i
skolan.

Det framkom också i den samlade och utvärderande analysen vid läsårsslut
(19/20) att avsaknaden var omfattande av tydliga rutiner, möten och därigenom
tydlig kommunikation. Det resulterade i läsåret 20/21 fokusområden.

Studiero och kultur i klassrummet/skolan
Målet med fokusområdet var att skapa tydlighet i vår bedömning och feedback
till eleven i alla led, men också att arbeta med vår skolkultur och få en ökad
Vi-känsla på skolan. Arbetet med studiero syftade också till att öka motivationen
hos eleverna och tydliggöra undervisningens syfte samt att ge undervisande
lärare förutsättningar att bli än mer förankrad i sitt arbetssätt.

Metoden var att tillsammans upprätta tydliga rutiner och en bra struktur för
undervisande lärare exempelvis genom matriser, ämnesintegrerat arbete,
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arbetslagsarbete och bättre kommunikation mellan ledning och lärare. Även
förstelärare skulle arbeta med studiero och skolans kultur.

Uppföljning kring arbetet med detta fokusområde skulle ske genom kontinuerlig
återkoppling med såväl lärare som med förstelärare. Mötes/utvecklingstid
schemalades för detta på torsdagar.

Kommunikation och rutiner
Målet med fokusområdet var att skapa en ökad tydlighet gällande mötesstruktur,
kommunikation, arbetssätt och elevhantering. Detta arbete skulle resultera i en
ökad trygghet och ökad motivation för alla på skolan.

För att möjliggöra detta lämnade tf rektor förslag på struktur och upplägg
gällande rutiner och möten som sedan godkändes av medarbetarna. Tanken var
att organisationen skulle kännas tydlig och vara både nedskriven och lättåtkomlig
för alla. Förslaget från tf rektor var i korthet: fler möten, skapande av ett
vikariedokument för att förenkla vikarieanskaffning samt upprättande av en
årsplanering för lärare och arbetslagsledare.

Det var viktigt att de nya rutinerna upplevdes som ett levande arbete där
samtliga medarbetare var delaktiga i såväl uppföljning som eventuella
korrigeringar.  Detta möjliggjorde genom fler mötestider såsom APT,
arbetslagsmöte, mentorsmöten och EHT.

Arbetsplanens fokusområden har varit en del av verksamhetens arbete under
stora delar av läsåret. Genom pandemin och arbete och undervisning på distans
blev fokusområdena lite åsidosatta. Det var svårt att fokusera på det arbetet då
undervisningen krävde så mycket av lärare och andra utmaningar fick prioriteras.

Inför kommande läsår tar vi med oss det påbörjade arbetet som gjordes, för att ta
det till nästa nivå. Studiero och god och tydlig kommunikation är viktiga
byggstenar i vår verksamhet och något vi alltid måste vara noga med och
säkerställa att vi ligger i framkant med. Inför kommande läsår heter
fokusområdena inte samma sak, men de grundar sig här och det är viktigt.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

I organisering och genomförande av elevhälsoarbetet och den studie- och
yrkesvägledande verksamheten ser vi att till kommande läsår behöver vi utveckla
arbetet kring det förebyggande och främjande arbetet. Rollerna behöver
förtydligas och kompetenserna användas både mer och på andra sätt. Med
tydliga rutiner och ansvarsområden tror vi också att arbetet kommer bli än mer
framgångsrikt och effektivt. Skolans studie- och yrkesvägledare kommer ha en
mer “synlig” roll även för årskurs 1 och 2 dels för att ge eleverna goda kunskaper
kring kraven för framtida studier men också för att bidra med det motiverande
arbetet kring kunskapskrav och måluppfyllelse.

17



Vi vill värna om hela elevhälsoteamets engagemang, deras utgångspunkt som
alltid är i elevernas bästa och deras kunskap om skolans elever, både på grupp-
som individnivå. Vi värnar också om elevhälsoteamets enorma flexibilitet som i
stort som smått försöker stötta såväl elever som lärarna på skolan.

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.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

I organiseringen av likabehandling - och värdegrundsarbetet på skolan har vi en
nolltolerans av kränkningar, diskriminering och trakasserier och detta har bland
annat förmedlats genom vår plan mot kränkande behandling.

Vi har fortsatt vårt Resiliensprojekt tillsammans med en lärare som kommer in
och arbetar med detta med vår personal och våra elever, vilket har gett ett
mycket bra resultat. Läraren arbetar annars på DBGY Uddevalla.

Vi startade ett fadderprojekt för elever i åk 1 och åk 2 och efter utvärdering med
eleverna bestämde vi oss för att behålla det, men senarelägga det på terminen,
då man i åk 1 vill fokusera på att lära känna sin nya klass. Detta projekt har inte
genomförts och i utvärdering med elevhälsan och kurator har vi bestämt oss för
att satsa på samtalsgrupper istället.

Vi har vid varje julavslutning delat ut ett pris till årets glädjespridare från varje
klass, detta är ett mycket uppskattat event och något vi ska utveckla. Här vill vi
trycka på vikten att vara en fin vän och vad det är att vara en förebild på vår skola.
Det var dessvärre inte genomförbart detta läsår pga pandemin.

Vi har också tagit fram en checklista för klassråden som ska användas i syfte att
arbeta med likabehandling och värdegrund, ett projekt som varje mentor arbetar
med sin klass på klassråden och som ska fokusera just på vår Plan mot kränkande
behandling, detta har tyvärr fått för lite fokus under läsåret pga pandemin, men
tanken är att utveckla detta vidare och utnyttja klassrådstiden till det.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under läsåret har vi försökt att arbeta mer strukturerat och skapa rutiner- både
gällande att fånga upp elever och skapa trygghet och trivsel på skolan. Det har
lett till en ökad och samlad trygghet för eleverna.
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Vi har en större andel flickor på skolan och ser att dessa skulle må bra av en ökad
verktygslåda för att stärka sin självkänsla. Ett utökat arbete med jämställdhet och
jämlikhet ser vi ett behov av. Skolan är också en mångkulturell skola med elever
från alla delar av samhället, både geografiskt som socioekonomiskt.

I resultatet från Skolinspektionens enkät och i elevenkäten kan vi se att en klass
sticker ut. Deras upplevda nöjdhet är av lägre grad på samtliga punkter. Här finns
ett missnöje. Vi kan också se att i Skolinspektionens enkät utgör klassen en stor
andel av de svarande, vilket såklart påverkar skolans samlade resultat. Klassen har
ett betydligt lägre sociokulturellt kapital, vilket leder till svårigheter i det sociala
men också gällande studieresultatet. Det är en klass som har jobbats mycket
med. och det kommer vi fortsätta göra. Det är så väldigt viktigt att denna klass
ska känna sig lyssnade på, sedda och tagna på allvar. De ska också känna sig
duktiga och viktiga och att vi tror på dem.

I övrigt kan vi utifrån resultatet från Skolinspektionens enkät konstatera att där
eleverna upplever att vi är absolut starkast och bäst är gällande känslan av
trygghet och den upplevda tryggheten på skolan. Detta är också den punkt vi ser
som viktigast. Är våra elever trygga har vi alla förutsättningar att utveckla,
utmana, inspirera och motivera. Med trygghet kommer trivsel och nöjdhet. Då
kommer glädjen och lusten att vara delaktig och vara med och påverka. Då är det
lätt att vara sig själv och vara den man är. Det är med trygghet allt börjar. Med
detta har vi förutsättningar att utveckla skolan på bästa tänkbara sätt.

Skolinspektionens enkät visar att eleverna upplever att vi brister gällande
relevansen i undervisningen. Detta gör att vi behöver se över det pedagogiska
arbetet men också det didaktiska. Vi måste tillsammans med eleverna
problematisera vad gör vi och om vad? Hur gör vi och varför gör vi så? Här
kommer elevernas delaktighet vara avgörande. Ett roligt utvecklingsarbete
väntar. Eleverna har också lyft att gällande studieron finns mer att önska. Vissa
har här hänvisat till distansundervisningen och alla utmaningar som finns med
den. Andra har svarat med tanke på skolans lokaler. Vi har därför påbörjat en
dialog med såväl huvudman som fastighetsägare för att se över våra lokaler och
hur vi kan göra de mer ändamålsenliga.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Utifrån det arbete vi gjort med demokratiuppdraget kan vi konstatera att vi är på
rätt väg gällande trygghetsarbetet på skolan. Det har gett resultat. Det ska vi
fortsätta med. Vi har också kommit en bra bit på väg gällande
delaktighetsarbetet och arbetet tillsammans med skolans elevråd. Detta värnar vi
om och vill fortsätta utveckla på flera fronter. Vi behöver utveckla vårt
likabehandlingsarbete och då med elevernas delaktighet.

Vi behöver fortsätta utveckla studieron, lärmiljöerna och tydligt koppla det vi gör
till läroplan, ämnesplaner och kunskapskrav så att eleverna får en tydlig översikt
och en ökad motivation.  Avslutningsvis ska vi fortsätta utveckla

19



klassrumsstruktur och klassrumsledarskapet genom kollegialt lärande och
rektors närvaro och stöttning.

För att öka måluppfyllelsen så kommer vi att utveckla och skapa en bättre
samsyn kring klassrumsstrukturen, förtydliga och förbättra, utveckla vårt koncept
med lovskola samt förändra och förbättra elevhälsoteamets arbetssätt och
förutsättningar. Vi behöver också värna om våra styrkor, våra nära relationer till
eleverna, vår förmåga att skapa en lärmiljö där alla kommer till tals, samt vår
mycket engagerade personal.

ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Samt
läkare och psykolog. Mötesstrukturer är organiserade så att EHT träffas varannan
vecka där behandlades elevärenden, inklusive uppföljning osv. Mentor eller övrig
personal upprättade Situationsbeskrivningar då en elev riskerar att inte nå målen
eller då en elev uppvisat dåligt mående eller andra besvär. Utifrån rektors beslut
fördelades ärendet till respektive profession utifrån behov.  Pedagogisk utredning
genomfördes vid behov som resulterade i beslut om särskilt stöd eller vidare
arbete med extra anpassningar. Särskilt stöd följs upp och utvärderas.

Vid dåligt mående erbjuds eleven samtal med kurator som skapade sig en bild för
att sedan eventuellt hänvisa vidare till lämplig instans.

Tillgång till samtliga kompetenser finns på skolan.  Samverkan med personal har
skett på olika sätt. Dels har man tagit kontakt med berörd personal, via möten
(EHT, Klasskonferens, enskilda möten) men också via telefon eller mejl.

En viktig del har varit utformning av Planen mot kränkande behandling där
förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet definierats. I övrigt har vi
fokuserat mycket på detta i klassrumsarbetet, vid EK:möten, Hälsosamtalen samt
vid EWS-arbetet. Utöver det har Elevhälsoteamet haft begränsat med möjligheter
att arbeta främjande och förebyggande då organisation haft ett fokus på det
behandlande och åtgärdande. Detta avser vi förändra till nästa läsår.  Lärare och
mentorer har möjlighet att delta vid EHT-möten, efter upprättat
situationsbeskrivning, i syfte att komplettera lägesbilden av eleven.  Arbete med
EWS finns men mestadels i form av ett konstaterande arbete.

All personal har möjlighet att ange extra anpassningar i ett delat dokument som
är tillgängligt för de lärare som undervisar eleven. Ändringar och / eller tillägg
informeras via mail utan att avslöja elevens identitet. Pedagogisk utredning
genomförs vid behov som resulterar i beslut om särskilt stöd eller vidare arbete
med extra anpassningar. Särskilt stöd följ upp och utvärderas.
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RUTINER FÖR NÄRVARO OCH DET NÄRVAROFRÄMJANDE ARBETET
Ansvarig för närvaro och det närvarofrämjande arbetet är rektor. Rektor bedriver
detta arbete tillsammans med skoladministratör och elevhälsoteamet. Även
mentor har en viktig del i detta arbete.

Rutinerna under året har under läsåret bestått i att rektor och EHT äger mycket av
såväl det främjande som det utredande arbetet. Mentor och undervisande lärare
har hela tiden delgetts information och varit med och bidragit men den
sammantagna bilden har rektor och EHT haft.  Skoladministratören har skickat
hem CSN varningar och eventuella informationsblad om att skolan nu anmält
frånvaron till CSN som kan komma att frånta elevens studiebidrag.
Organisationen har haft elevens behov i fokus och sett till medicinska,
psykologiska, psykosocial, pedagogiska samt specialpedagogiska perspektiv.
Även trivsel, trygghet och nöjdhet har varit utgångspunkter i det utredande
arbetet. Vårt arbete med frånvaroutredningar och uppföljningar kring detta har
fungerat någorlunda väl men kunde ha fungerat bättre. Särskilt med ett ökat
samarbete med lärarna och ett ökat ansvar och överblick av mentor.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsan har samverkat med lärarna genom framför allt Elevkonferenserna och
Elevhälsoteamsträffarna. Men även genom enskilda möten, mejl, drive-dokument
och samtal.  Utifrån journalföring i PMO och Hälsosamtal kan bedömning göras
över rådande läget på skolan, i klassen med eleven.

Rutinerna på skolan är väl förankrade. Dock har det ibland funnits en viss vilja att
anmäla någon form av oro kring en elev utan att göra en situationsbeskrivning.
Men i övrigt har rutinerna fungerat väl. Även Resiliens har varit en viktig del i
arbetet, likaså Elevkonferenserna och Hälsosamtalen.  I övrigt har pandemin
försvårat just de förebyggande och främjande insatserna och behovet har varit
mer åt åtgärdande/behandlande håll.

Vi säkerställer att eleverna får det stöd de behöver genom att undervisande lärare
och mentorer diskuterar elevers behov vid Elevkonferenser samt anmäler via
Situationsbeskrivningar. Det finns möjlighet att diskutera enskilda elever och hela
grupper med Elevhälsoteamet genom att boka möte. Vi arbetar utifrån
Elevhälsoplanen.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsoteamet på Drottning Blankas Gymnasieskola i Trollhättan är tämligen
duktiga på att arbeta med eleverna utifrån deras perspektiv. De ser till varje
enskild individ och till varje elevs bästa. Vårt elevhälsoteam är lösningsfokuserade
och synnerligen flexibla!

Elevhälsans arbete har resulterat i en högre måluppfyllelse, bättre närvaro och
ökad trygghet samt förbättrad hälsa.
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Elevhälsans utvecklingsområden är struktur och tydliga rutiner. Ett
utvecklingsarbete kring främjande av närvaro. Här krävs förtydligande av roller
och ansvar samt ett stärkt samarbete mellan olika professioner; mentor, EHT,
lärare, skoladministratör och rektor. Elevhälsoteamet önskar ett förbättrat
samarbete mellan Elevhälsoteamet och övriga medarbetare på skolan. Där fokus
på det främjande och förebyggande arbetet utökas. Vi behöver lyfta det arbetet
till gruppnivå i en större utsträckning.

Vi kan konstatera att vi har en studie-och yrkesvägledare vars kompetens vi
“använder” alldeles för lite av. Under kommande läsår kommer hon tillsammans
med mentorer träffa klasserna för att tala om “att gå på gymnasiet”, information
om individuella val och programstruktur, vägar efter gymnasiet,
högskolebehörighet, meritvärden, CV och andra ansökningar.

Kommande läsår behöver vi utveckla det förebyggande och främjande
elevhälsoarbetet och säkerställa att elevhälsans arbete inte “äts upp” av det
behandlande och åtgärdande arbetet. Det innebär ett förändrat arbetssätt för
undervisande lärare men också för mentor.

Inför kommande läsår behöver vi också utveckla vårt arbete med elevernas
närvaro. Tydligare rutiner och ansvarsfördelning, effektivare arbetsmetoder och
med varje elev i fokus. Det innebär en förändrad rutin men också en ny fördelning
av ansvar.

Och slutligen inför kommande läsår kommer vi påbörja ett aktivt “brobyggande”
mellan elevhälsoteamet och undervisande lärare och mentorer. Här ska
samarbete och stöd skapas, allas professioner ska få glänsa och vi ska hjälpas åt
med elevernas måluppfyllelse. Vi gör det här tillsammans!

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Två av skolans program har APL som sker löpande under året. På skolan finns en
APL-Ansvarig lärare som är länken mellan arbetsplatserna och skolan, samt stöd
för den undervisande läraren. Eleverna förbereds inför sitt första besök på
APL-platsen genom att prata mycket om bemötande och rutiner på en
arbetsplats samt de första övningsmomenten som de ska träna/genomföra.
APL-platsen förbereds genom att få skriftlig information om vilka förväntningar vi
på skola ställer på dem samt vilka förväntningar de kan ha på eleverna. Vid behov
(tex extra anpassningar eller en APL-plats som tidigare inte har varit kopplad till
skolan) kontaktas APL-platsen av APL-ansvarig. APL-ansvarig eller undervisande
lärare besöker (har varit svårt under pandemin och då lösts digitalt) arbetsplatsen
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och har ett trepartssamtal, för att säkerställa kvaliteten samt utvärdera elevens
utveckling. Varje år håller respektive program ett programråd där APL-platserna
samt dess fackförbund bjuds in för att diskutera ev. förändringar och lyfta fram
lyckade och problematiska situationer.

Strukturen och kvalitetssäkringen av vår APL har utvecklats mycket under året
tack vare vår APL-ansvarig. Arbetet har också belyst flera utvecklingsområden,
vilket kommer att jobbas vidare med, tex arbetet med elever som har extra
anpassningar när de är på APL-platsen. Resultatet av årets APL har fungerat bra
men som tidigare nämnt finns förbättringsområden och det nya arbetet har
belyst samt åtgärdat delar av dessa redan.

En ny profil på Ekonomiprogrammet (Ekonomi) kommer att starta med APL
nästa läsår under året har kontakter knutits till företag och organisationer som är
aktuella för inriktningen, både för att utveckla APL-platser samt göra en uppstart
av ett programråd. Att APL ska ingå i ytterligare ett program gör att vi kommer se
över hela strukturen och skapa gemensamma rutiner för hela skolans
APL-samordning.

Arbetet med Internationalisering i form av resande har under pandemin legat på
is och kommer att återupptas i och med återöppnandet av samhället och
resandet. Internationaliseringsansvarig ansvarar då för att söka medel för resor
som passar profil och centralt innehåll i kurser, för att sedan driva eller finnas som
stöd till lärarna under planering och genomförandet av hela momentet. Vilket
kan innefatta förarbete i skolan, själva resan och/eller efter arbetet i skolan. Det är
svårt att utvärdera arbetet och få ett jämförbart resultat efter ett år där
huvudmomentet inte har genomförts.

Skolans Studie- och yrkesvägledare, lärare och mentorer jobbar aktivt och
kontinuerligt med att ge eleverna goda förutsättningar för vad som ska ske efter
studenten. Det görs genom besök på utbildningsmässor som Utbildning Väst på
Högskolan Väst men även digitala mässor. Andra vägar visas också genom
studiebesök samt besök på skolan, av tex Försvarsmakten som kommer och
föreläser för åk 3 inför mönstring och en karriär inom det militära. Samtliga elever
som går i åk 3 har samtal med SYV för att bolla idéer om framtiden, i mån av tid
och intresse kan även elever som går i åk 2 erbjudas samtal med skolans Studie-
och Yrkesvägledare.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

VI kan konstatera att på det stora hela har det fungerat väl. Vi har ett tydligare och
mer strukturerat arbetssätt. Handledarna har på det sättet haft lättare att arbeta.
VI har kunnat konstatera detta genom utförliga utvärderingar på flera plan. Dels
genom trepartssamtal efter genomförd APL med handledare, elev och lärare. Där
alla får möjlighet att utvärdera och kommentera resultatet. Vi arbetar med
matriser och uppgifter som är kopplade till APL. Vilka vi går igenom. Vid
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programråden har vi också lagt tyngd på utvärderingsmomentet och tagit till oss
vad handledarna haft för synpunkter, upplevelser och önskemål och utifrån det,
försökt tillgodose dessa. Vi har också utifrån utvärderingsmoment och
återkoppling från eleverna arbetat fram material som fungerar som underlag
inför, under och efter APL, vilka finns tillgängliga för såväl elev som handledare.

På grund av rådande pandemi har APL utomlands inte varit möjlig under läsåret.
Men arbetet har ändå inte stått stilla. Nu hoppas vi att nästa år ger oss möjlighet
att genomföra detta.

Gällande APL utomlands samarbetar vi dels med VG+ ( ett lokalt samarbete
mellan fristående och kommunala gymnasium i Trollhättan och Vänersborg),
Pomme Granade (ett kulturfrämjande projekt som syftar till att motverka
utanförskap bland ungdomar) och såklart Internationaliseringsavdelningen inom
Drottning Blankas varumärke.  Av alla elever vi haft på APL utomlands har
samtliga upplevt att de utvecklats inom det engelska språket.

Vår sammantagna bedömning är att arbetet med APL har fallit väl ut. Vi bedömer
att det har gått bra och att vi utifrån rådande omständigheter lyckades väldigt
väl. Pandemin försvårade för oss med APL då de flesta inte ville/kunde ta emot
några elever. Men genom viss flexibilitet kunde vi ordna APL på plats med extern
handledare. Vilket gjorde att eleverna ändå kunde genomföra och klara sin APL.

Pandemin och distansundervisningen gjorde att våra samordnare för APL och
Internationalisering inte hade samma förutsättningar att nå ut med sin
information till kollegor och elever.

Vår skola har kontakt med företag och organisationer. Vi samarbetar med
Högskolan Väst och övriga gymnasieskolor i Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg).  Vi
ingår i nätverk och vi ingår i olika projekt allt för att kunna erbjuda så kvalitativa
utbildningar som möjligt.

På vår skola arbetar en Studie- och yrkesvägledare som säkerställer att våra elever
få allsidig information om utbildningsvägar och yrken. Särskilda genomgångar
schemaläggs med årskurs tre, även enskilda samtal erbjuds och genomförs i stor
utsträckning. De dagar vår Studie- och yrkesvägledare inte är på plats hänvisar vi
till “Snacka med syv” som är ett oerhört bra alternativ för våra elever och
vårdnadshavare. Denna webbaserade tjänst är något Academedia erbjuder sina
elever. Den är gratis och erbjuder vägledning via telefon, videosamtal eller chatt.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Till kommande år behöver vi utveckla marknadsföringen och informationen kring
dessa profiler, som vi är så stolta över men som av olika skäl kommit lite i
skymundan. Vi vill ägna mer mötestid åt detta, så att vi kan hjälpas åt än mer. Och
fortsätta utveckla attraktiva samarbetspartners både lokalt, nationellt och
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internationellt. En dröm och önskan vi har är att bli en FN skola. Arbetet med det
pågår.

Till kommande läsår ska vi särskilt värna om de kontakter vi har och de arbete vi
gjort med struktur, tydliga förväntningar och ramar. Vi ska värna om den grund vi
har, då den är bra. Vi kommer fortsätta fokusera på kvalitet, samarbete och
struktur.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi har konstaterat att skolans arbete på många vis går åt rätt håll. Det ger oss
goda förutsättningar inför nästkommande läsårs resultat. Genom en systematik
kring kvalitetsarbetet med systematiska uppföljningar och utvärderingar
tillsammans med ett utvecklat arbete med EWS:er kommer vi få ett annat flöde i
organisationen.

Vi kan också konstatera att vi har brister i systematik och struktur inom några
områden och att det finns utvecklingsmöjligheter att skapa en bättre samsyn
kring undervisningen (pedagogiskt och didaktiskt) och gällande betyg och
bedömning samt en bättre helhet och progression inom våra program.

Vår skola har under året haft ett antal obehöriga lärare i personalen. Detta beror
på många olika saker. Tre av de obehöriga har studerat vid VAL och i juni månad
blev de behöriga. Det är glädjande både för dem och för skolan.  I övrigt har vi haft
ytterligare två lärare som varit obehöriga. Till nästa läsår ersätts dessa av behöriga
lärare. Det höjer skolans kvalitet.

Våra elever vittnar om en skola där man känner sig trygg. Det är så oerhört viktigt.
Det ska vi vara stolta över. Utifrån det ska vi bygga nöjdhet och trivsel. Delaktighet
och viljan att vara med och påverka. På vår skola ska man känna sig trygg. På vår
skola ska man känna sig sedd och bli lyssnad på. Våra elever ska känna sig viktiga
och duktiga. Vi är där för dem. Aldrig tvärtom.

Den viktigaste slutsatsen vi gjort från vår utvärdering av verksamheten i stort är
att vi behöver arbeta mer aktivt med måluppfyllelsen på skolan- både utifrån det
närvarofrämjande perspektivet, utifrån lektionsupplägg men också utifrån det
formativa och återkopplande perspektivet. Lärarna har inte haft förutsättningar
att skapa sig en samsyn eller tillsammans fått utvecklas inom dessa områden. Det
är vår lärdom. Det är där vi kommer sätta fokus. Det är utifrån detta vi grundar
våra utvecklingsområden.

Våra viktigaste fokusområden under kommande läsår är:

● Ökad trygghet och trivsel bland såväl elever som personal

● Förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse

● Utveckla arbetet, strukturen och rutinerna gällande elevhälsoarbete och
Likabehandlingsarbete- med fokus på det främjande och förebyggande

● Stärk och förtydliga mentorsuppdraget

● Utveckla det närvarofrämjande arbetet med tydliga rutiner
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