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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Det läsår vi nu lägger bakom oss har varit speciellt på många olika sätt. Många ser
det som ett tungt år som de önskar lägga bakom sig och gå vidare. Trots mycket
arbete ser jag tillbaka på året med en stolthet över vår fantastiska verksamhet och
det engagemang som finns bland vår personal och viljan att våra elever ska
lyckas. Vi har trots alla svårigheter nått fina resultat och en ökad nöjdhet hos våra
elever. Våra lärare har visat prov på en flexibilitet och en vilja att få alla elever att
lyckas  som imponerar. Lärare som inte varit vana vid tekniken har tvingats lära
sig denna, lärare som vill ha lång framförhållning har blivit utmanade då det varit
tvära kast från en dag till en annan. Listan kan göras lång men det landar i ett ord
och det är utveckling. Utan att bli tvingade utanför vår comfort zone riskerar vi att
stagnera i vår utveckling.

Vi tar med oss den erfarenhet vi skapat under året samt vetskapen om att vi
klarar mer än vad vi tror. När något tros vara omöjligt så finns det lösningar så
länge vi tänker utanför ramarna och drar nytta av varandras kompetens.

På DBGY i Uddevalla finns en hel lärarkår som redan vid hemgång inför
sommaren är redo för att anta höstens utmaningar och med årets erfarenheter
med i bagaget kan det inte bli annat än ett år utöver det vanliga!

/Lotten Robertsson, rektor
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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 Uddevalla är DBGY Juvelen AB, som är en del av
AcadeMedia. DBGY Uddevalla 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 UDDEVALLA

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Vid läsårets slut var 251 elever inskrivna på skolan, se tabell nedan för uppdelning
programmen emellan. Eleverna kommer från Uddevalla kommun samt flera
kranskommuner (t.ex. Munkedal, Färgelanda, Lysekil, Tanum och Bengtsfors).

På skolan finns två högskoleförberedande program;
Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Det finns fyra
yrkesförberedande program: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
Träning och ledarskap. Handel- och administrationsprogrammet med inriktning
Försäljning och marknadsföring, Hantverksprogrammet med inriktning Hår- och
makeupstylist samt Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning SOS
(Sjukvård, Omsorg och Säkerhet)

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 19 11 6 36

Ekonomiprogrammet EKEKO Affärsrätt 5 - 7 12

Barn och fritidsprogrammet BFFRI
Träning och
ledarskap 8 5 17 30

Handel- och administrationsprogrammet HAHAN
Försäljning och
marknadsföring 25 25 21 71

Hantverksprogrammet HVSTY
Hår- och
makeupstylist 20 11 9 40

Vård- och omsorgsprogrammet VOVAR SOS 17 13 26 56

Totalt antal elever 94 65 86 245

Introduktionsprogram Studievägskod åk 1 åk2 åk3 Tot

Programinriktat val; mot Handels- och
administrationsprogrammet IMVHA 3 3

Programinriktat val; mot
Hantverksprogrammet IMVHV 2 2

Yrkesintroduktion; mot Barn- och
fritidsprogrammet IMYBF 1 1

Totalt antal elever 6 0 0 6

PERSONAL

Antalet anställda lärare var under läsåret 18 stycken varav 9 var behöriga. Av de
obehöriga lärarna håller fyra av dem på att läsa in sin behörighet samt ytterligare
en som ska påbörja dessa studier nästa läsår.

Övrig anställd personal var administratör, dator- och IT-ansvarig, specialpedagog,
kurator samt skolsköterska.
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ORGANISATION

På DBGY i Uddevalla består ledningen av rektor samt biträdande rektor. På skolan
finns även tre lärare som innehar försteläraruppdrag. Dessa lärare arbetar nära
ledningen vad gäller det pedagogiska arbetet och utvecklingen på skolan.
Rektorer och förstelärare träffas en gång per vecka för att planera och diskutera
verksamheten.

Lärarna är indelade i två arbetslag. I det ena ingår lärare som arbetar på Handel-
och Administrationsprogrammet, Samhällsprogrammet samt
Ekonomiprogrammet. I det andra lärare som arbetar på Vård- och
omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Hantverksprogrammet.
Arbetslagen leds av förstelärarna och har veckovisa arbetslagsträffar där
information från ledning delges lärarna samt att pedagogiska frågor lyfts och
diskuteras.

Två gånger per månad hålls pedagogiska konferenser utifrån de aktuella frågor
skolan driver. Både rektorer och förstelärare håller i och ansvarar för dessa
moment.

En gång per månad hålls APT.

Skolan har ett Elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, skolsköterska,
specialpedagog och kurator. Vid behov finns även tillgång till skolläkare samt
skolpsykolog. EHT träffas en gång per vecka samt håller i den pedagogiska
konferensen en gång per månad.

På skolan finns även en LOV-grupp (Likabehandlings- och Värdegrundsgrupp).
Den består av elever samt personal där kurator har det övergripande ansvaret.

LOKALER

DBGY ligger vid Kungstorget mitt i centrala Uddevalla. Lokalerna omfattar
3304m2 fördelade på tre våningsplan. Utrymmena, är ljusa och rymliga.
Klassrummen är försedda med, till viss del, glasväggar för att skapa en öppenhet i
skolan, men också för att ge maximalt ljusinsläpp. För naturkunskap finns en
specifik sal för att möjliggöra genomföra experiment och grupparbeten inom
ämnet. Skolan har ett bibliotek och förutom mer traditionella undervisningssalar
finns ett antal specialsalar. På hantverksprogrammet finns en nagelsalong samt
makeup- och hårsalong där eleverna arbetar praktiskt såväl som teoretiskt. Vi har
en kundsalong där eleverna utför elevbehandlingar. För vård- och
omsorgsprogrammet har vi ett metodrum med praktisk utrustning som krävs för
utbildningen.  Barn- och fritidsprogrammet har träningskort på ett av stadens
gym där de bedriver delar av undervisningen. De har även ett mindre
träningsrum för att introducera redskap och hur man minimerar skaderisk.
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Alla skolans salar är utrustade med modern teknisk utrustning och moderna
läromedel för att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.
Varje elev har en egen dator eller Ipad och hela skolan har ett trådlöst nätverk.
Lärarna ger en modern undervisning som utgår ifrån ett vetenskapligt
förhållningssätt. DBGY Uddevalla hyr en fräsch nyrenoverad idrottslokal hos en
privat aktör; Stenab arena. Vi hyr även viss tid på stadens gym Nordic Wellness.
Dessa lokaler ligger med gångavstånd från skolan. Våra elever äter skollunch i
matsalen och serveras av matpersonal en cateringfirma står för leveransen;
Skolfood. Städning genomförs av ett inhyrt företag; Skaraborgs städ.
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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

Totalt fick 92% av eleverna en examen, att jämföra med året innan då siffran var
95%. På Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsprogrammet samt Vård- och
omsorgsprogrammet var examensgraden 100% liksom föregående läsår.
Ekonomiprogrammet hade 75% examensgrad i år. 84% av eleverna på Handel-
och Administrationsprogrammet fick en examen. Läsåret innan låg siffran på
94%. Hantverksprogrammet har de två senaste läsåren haft en examensgrad på
75%.

Totalt tog 93% av flickorna examen vilket ligger på rikssnitt. Det är också en
ökning med 1% från föregående läsår. Av pojkarna tog 91% examen vilket är 1%
över rikssnitt. Dock är det en minskning från förra året då pojkarnas examensgrad
låg på 100%.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) ligger i Uddevalla på 13,3. Föregående
läsår låg siffran på 13,4. Rikssnittet låg förra läsåret på 14,4. Barn- och
fritidsprogrammet ligger på 13,8, att jämföra med förra årets siffra på 12,5 samt
rikssnittet på 13,0. På ekonomiprogrammet ligger snittet på 14,6 och rikssnittet på
14,8. Handelsprogrammet har ett snitt på 12,2 detta läsår. Förra läsåret låg siffran
på 12,8 och rikssnittet på 13,0. Hantverksprogrammet har ett snitt på 11,8 och har
ökat från förra läsåret då siffran låg på 10,5. Rikssnittet är 14,0.
Samhällsprogrammet har detta läsår ett snitt på 14,6 jämfört med förra årets 12,9.
Rikssnittet ligger på 14,5. Vård- och omsorgsprogrammet har ett snitt på 13,9 detta
läsår. Förra läsåret var siffran 15,7 och rikssnittet 13,5.

Flickornas GBP ligger på 13,3 att jämföra med rikssnittets 14,3 och förra läsårets
13,4. Pojkarnas GBP ligger på 13,9 och är en ökning från 13,7 föregående läsår.
Rikssnittet ligger på 15,1.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

51,5% av eleverna på yrkesprogrammen har behörighet till högskola fördelat enligt
följande: 56,3% av Barn- och fritidsprogrammets elever, 42,1% av Handel- och
administrationsprogrammets elever samt 72% av Vård- och
omsorgsprogrammets elever har högskolebehörighet.
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SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning

Betygsfördelning detta läsår ser ut som följande, med förra läsårets resultat inom
parentes: A 9% (10%),  B 10% (9%), C 16% (17%), D 16% (17%), E 31% (33%) och F 18%
(15%). BF-programmet har minskat sina F från 16% förra läsåret till 10% detta läsår.
Ekonomiprogrammet har också sänkt sin andel F från 21% till 17%, likaså
Hantverksprogrammet som gått från 29% satta F förra läsåret till 10% detta läsår
samt Samhällsprogrammet som i år hade 10% satta F jämfört med förra året då
12% F sattes. Handelsprogrammet ökade satta F från 16% läsåret 19/20 till 30%
detta läsår. Likaså VO-programmet ökade antalet satta F från 8% förra läsåret till
12% detta läsår.

Samhällsprogrammet ökade sin andel satta A från 17% till 22%. Det samma gjorde
Hantverksprogrammet som gick från 2% A till 5% detta läsår.
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Skillnaden mellan pojkar och flickor visar sig mest i de högsta samt de lägsta
betygen. Antalet satta betyg A hos flickor är detta läsår 13% att jämföra med
pojkarnas 2%. Likaså det satta betyget B är 12% hos flickorna och 7% hos pojkarna.
Vad gäller betyget F har flickorna 14% att jämföra med pojkarnas 25%. Pojkarnas
betygsfördelning ligger relativt jämn från föregående läsår vad gäller de höga
betygen, dock har andelen satta F ökat från 16% till 25%. Hos flickorna ligger
siffrorna ungefär på samma nivå, någon % upp eller ner, jämfört med läsåret
19/20.

Resultat nationella prov

DBGY redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med
kursbetyg, vilket används som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år
saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in vårterminens prov.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät) samt Andelen elever som upplever att
eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt
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Andelen elever som upplever sig nöjda med sin skolgång har ökat från 66% år
2019 till 73% 2021. Andelen elever som inte alls är nöjda med sin skolgång har
minskat under samma period och ligger nu på 5%. Förra året låg den siffran på
12%. En viss skillnad syns mellan könen där 69% av flickorna och 90% av pojkarna
är nöjda med undervisningen. Både nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad
har stigit de senaste åren samtidigt som andelen missnöjda elever har minskat.

53% av eleverna upplever att elever på skolan behandlar varandra väl. Det är en
ökning från 2019 då siffran låg på 40%. De elever som ansåg att elever inte alls
behandlar varandra väl låg i år på 13%. 2019 års siffra låg på 21%.
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Andel elever som upplever sig trygga i skolan

Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har ökat sedan förra läsåret och
ligger nu på 74%. Likaså har andelen elever som upplever sig otrygga i skolan
sjunkit till 4%. 72% av eleverna upplever att personalen alltid ingriper om någon
blir illa behandlad, en ökning från förra läsåret då siffran låg på 68%. Andelen som
inte alls upplever att personal ingriper har sjunkit till 3%. Förra året låg siffran på
8%.

73% av flickorna på skolan känner sig trygga här. och 83% av pojkarna. 54% av
flickorna och 65% av pojkarna tycker sig ha en bra studiemiljö. 50% av flickorna
och 63% av pojkarna tycker att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Den
siffran har stigit hos både flickor och pojkar från föregående år. 63% av pojkarna
tycker att de har arbetsro i skolan. Det är en ökning från 39% förra året. Hos
flickorna är ökningen 3% och hamnar i år på 51%. I år anser 85% av pojkarna och
69% av flickorna att personalen på skolan ingriper när någon blir illa behandlad.
Det är en ökning från föregående år, 3% hos flickorna och 13% hos pojkarna.
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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)

Vi har jobbat med meningsfull undervisning i fokus under det gångna läsåret. Det
är något vi även gjort under de senaste åren. Vår vision är att bedriva en skola där
lärande och undervisning som  skapar stimulans och en vilja till lärande är central.
Vi tror på att relationsskapandet är viktigt både mellan lärare och elev men även
elever emellan samt inom kollegiet. Det personliga mötet har en viktig roll både
utifrån de elever som läser hos oss men även utifrån de program vi erbjuder. Vi
har under året jobbat med att öka likvärdighet med utgångspunkt från ett
gemensamt förhållningssätt och upplägg av lektioner. Undervisningen har varit i
fokus oavsett om läraren bedrivit distans- eller närundervisning.

Förstelärarna har ansvarat för kompetensutvecklingen och har  två gånger per
månad hållit i de pedagogiska konferenserna. Utgångspunkten har varit
arbetsplanen och dess fokusområden meningsfull undervisning och ledarskap i
klassrummet. Teori har blandats med praktiska inslag som workshops och
kollegialt lärande där goda exempel stått i fokus och diskuterats.

Handledning av personalgruppen har skett både i grupp och enskilt där både
biträdande rektor och förstelärarna har stått för handledningen. Personalgruppen
har fått prova praktiskt och sedan utvärderat och återkopplat.

Vi har haft klassrumsledarskap som fokusområde utifrån behov på skolan men
det har även varit ett område som huvudmannen beslutat ska vara i fokus på
varje enhet inom DBGY. Vårt andra fokusområde som är meningsfull
undervisning är något vi fortsatt med sedan tidigare år och byggt vidare och
utvecklat.  Vårt tredje fokusområde har varit trygghet då vi anser att så länge vi
inte når 100% trygghet på mätningar på skolan fortsätter vi arbetet. Vi har även
tidigare haft låga resultat kring trygghet på skolan.
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ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Under läsåret har vi haft regelbundna pedagogiska möten kring bedömning och
likvärdighet. Vi har stött på problematik kring att flertalet elever har plagierat
uppgifter. Detta behöver vi arbeta kring för att kunna göra en rättssäker
bedömning och för att personalen ska kunna göra bedömningsbara uppgifter
som blir rättvisande för eleven. Vi har detta år inte haft likvärdig bedömning i
fokus, däremot har betygsdiskussioner förts i förhållande till distans- och
fjärrundervisning.

Lärarna har haft gemensamma betygs- och bedömningssamtal i arbets- och
programlag och även biträdande rektor har varit ett bedömningsstöd för flera av
lärarna.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Utifrån att vi hade flera elever och grupper som inte fungerade väl i distans- och
fjärrundervisning ser resultaten ändå bra ut. Vi har både kring examensgrad och
kurser där det ofta sätts många F (vilka varit svåra att organisera på distans) sett
en positiv utveckling kring vissa kurser och klasser. Till exempel har antalet
godkända betyg i Matematik 1a och Engelska  5 och Engelska 6 ökat detta läsår.

Vi har under vårterminen haft möjlighet att bedriva tvålärarsystem i kursen
Matematik 1a på yrkesprogrammen. Eleverna har tre lektioner per vecka och en
av dessa lektioner har det varit två matematiklärare som bedrivit undervisning på.

I engelska har pedagogerna i högre grad lyckats möta eleverna på deras nivå och
jobbat utifrån detta. Eleverna har haft tätare avstämningar och
bedömningstillfällen med sina pedagoger vilket vi tror är en framgångsfaktor och
bidragit till en högre måluppfyllelse.

Vi har aktivt jobbat med progressionsplaner på alla program och detta tror vi kan
ha bidragit till ökat måluppfyllelse. Vi har jobbat med dessa tidigare men i år har
engelskan fått mer plats. Progressionsplanerna har bidragit till att samarbetet
mellan kurserna och inom programmen. Även samarbetet mellan programmen
har ökat.

Svenska 1 har minskat andelen satta F detta läsår detta tror  vi också grundat sig
på ett utökat samarbete mellan kurser och inom programmen i och med
progressionsplanerna och arbetet med dessa. I svenska 2 och 3 ligger det kvar på
samma nivå och när vi tittar på vilka elever som erhållit dessa F så kan vi se ett
samband med F i andra kurser.

Det finns en markant skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Detta har vi inte
sett tidigare i samma utsträckning. Vi ser 9% ökning i satta F bland pojkarna.
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Pojkar är samtidigt mer nöjda med sin undervisning. Vi tror att distans- och
fjärrundervisningen har drabbat pojkarna hårdast. Både genom att de gynnas av
en pedagog som fysiskt finns på plats och håller ordning men också att distans-
och fjärrundervisningen har lett till fler uppgifter vilket varit besvärligare för
killarna. Tjejerna tycks ha bättre studieteknik och har därför klarat denna
undervisningssituation bättre än pojkarna.

Examensprognosen har förändrats under året i större omfattning än tidigare år
vilket vi tror beror på distansundervisningen och i och med den svårigheten att
bedöma hur eleverna ligger till. EWS:en  har varit till god hjälp  för att följa
elevernas resultat samt resultatet i de olika kurserna och i och med detta lyfta
detta i personalgruppen och sätta in insatser. Vi kan utveckla arbetet med
EWS:en  framöver och i högre grad nyttja det som verktyg i vårt arbete för högre
måluppfyllelse.

Dels har det varit EHT som haft särfokus på EWS:en och utgångspunkt för de
veckovisa möten. Den har också varit fokus för mentorerna i deras arbete med att
följa och kartlägga sina elever.

Ledningen har använt sig av EWS:en för att kunna sätta in extra resurser och ha
fokus på olika kurser efter de behov som synts i EWS:en.

Gällande examensprognosen har EWS på individnivå i år 3 varit i fokus i samtal
med undervisande lärare, mentorer och ledning.

Vi har gjort uppföljningar efter varje enkät, följt upp resultaten och regelbundet
arbetat med resultaten för att förbättra verksamheten. Arbetet med att utvärdera
resultaten i personalgruppen har vi gjort under de pedagogiska mötena och där
sett till att hela personalgruppen är delaktig på olika sätt.  Arbetsplanen har
reviderats under året utifrån de behov som uppstått och efter utvärdering av
metoder vi arbetat efter. Kunskapsresultaten har efter alla satta betyg följts upp i
lärargruppen och ligger till grund för arbetsplanen 21/22.

Eleverna blir allt mer nöjda med sin skolgång hos oss (från 66% till 73% på två år).
Generellt är pojkarna (90%) mer nöjda än flickorna (69%) Vi har arbetat med en
likvärdighet och struktur vad gäller lektioner och deras upplägg som tycks ge
resultat. Det finns en tydligare struktur kring kurserna, deras innehåll och
upplägg i och med arbetet och implementeringen av progressionsplanerna.
Detta har gett ökad tydlighet kring vad eleverna ska få med sig och vad de
förväntas bidra med i undervisningen.

Regelbundet  genomförs en enkät från Skolinspektionen med alla elever i årskurs
2. Även här visas att nöjdheten bland våra elever har ökat vilket ligger i linje med
DBGY:s elevenkät.

Vi behöver bli bättre på att möta elevernas  elevernas behov av ledning och
stimulans utifrån UU där vi hamnar på 66% vilket ligger i linje med tidigare år. Vi
jobbar med detta under vårt fokusområde Meningsfull undervisning på så sätt att
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undervisningen ska kännas meningsfull och uppmuntrar till lärande. Vi fortsätter
att jobba vidare med detta och tror att det kommer att visa sig i Undervisnings
Utvärderingarna kommande år.

Vi har aktivt jobbat med extra anpassningar i kollegiet och strategier för att
förlägga dessa på gruppnivå. Detta börjar under EHT-mötena där EHT försöker
hjälpa lärarna att förlägga extra anpassningar på gruppnivå. De pedagogiska
mötena där förstelärarna driver utvecklingsarbete kring klassrumsledarskap och
meningsfull undervisning syftar även till att förlägga extra anpassningar på
gruppnivå. Det finns dock individer som är i behov av extra anpassningar på
individnivå och dessa tas fram av specialpedagog, elev och med hjälp av mentor
alternativt undervisande lärare. Vi har under året jobbat för att hitta strategier för
att de extra anpassningarna ska finnas lättillgängliga för undervisande lärare.
Arbetet med detta fortsätter under nästa läsår. Vi kommer även att jobba med
extra anpassningar som innefattar att eleven redovisar examinationer muntligt då
vi behöver hjälpa eleven mer aktivt kring studieteknik vid dessa examinationer.

Arbetet med gemensam struktur och gemensamt förhållningssätt har bidragit till
ökad utveckling på skolan. Lärarna har arbetat åt samma håll och haft ett
gemensamt mål. Ett led i detta har varit att t.ex. ha samma regler på alla lektioner,
oavsett program eller kurser. Lektionsupplägget har varit gemensamt där lärarna
startat och avslutat lektionerna på liknande sätt, använt tavla för att skriva start-
och sluttider samt lektionsinnehåll. Distansundervisningen ändrade lite på det
fysiska rummet men de flesta lärare lyckades upprätthålla detta system och
förhållningssätt även när eleverna befann sig på distans.

Det vi behöver  utveckla under kommande år att minska uppgiftsbaserade
lektionsupplägg där eleverna upplever att det går lika bra att arbeta med sina
uppgifter på annan plats än i klassrummet. Vi behöver även fortsätta att utveckla
undervisning som stimulerar eget tänkande och resonerande. Det kommer även
ge effekt på den problematik gällande plagiat som flera lärare upplevt under året.

UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Distansundervisningen har fungerat relativt väl under året. Lärarna har utvecklat
sina strategier för att skapa meningsfull undervisning på distans och vi har hittat
bra lösningar för att eleverna som läser yrkesprogram även ska få möjlighet att få
undervisning på plats. Vi har lagt tid på våra pedagogiska möten kring hur vi ska
kunna genomföra distansundervisningen med hög kvalité samt hur vi omvandlar
det vi jobbat med kring klassrumsledarskap och meningsfull undervisning till att
kunna applicera detta på distansundervisningen.

Elever med behov har även fått vara inne på skolan antingen hel- eller deltid.
Arbete kring hur vi hanterat att lärare haft på distans- och närundervisning
samtidigt har växt fram och under vårterminen har vi hittat arbetssätt som både
lärare och elever ansett ha gett resultat.
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Eleverna har varit nöjda i de undersökningar som gjorts vilket visar på att vi
överlag har lyckats med undervisningen utifrån de förutsättningar som vi haft. Vi
har även nått nästan hela vägen till vårt mål om en examensgrad på 95% (vi
hamnade på 93%). Vissa av våra kurser har även ökat måluppfyllelse från tidigare
år trots motgångar under året, det handlar främst om Engelska 5 och Matematik
1a. I matematiken har vi under vårterminen lagt extra resurs på i form av
tvålärarsystem under en av elevernas tre lektioner under en vecka. Detta har gett
goda resultat och bidragit till att vi har bättre måluppfyllelse detta år i jämförelse
med året innna.

De svårigheter som varit under året gällande distansundervisningen har främst
handlat om närvaro gällande vissa elevgrupper. Även när skolan öppnat upp för
närundervisning har dessa elever haft hög frånvaro. Andra svårigheter vi stött på
har varit att eleverna under distansundervisningen loggat in på lektionen men
sedan inte varit aktiva alternativt gjort annat.

En annan problematik som uppstått i samband med distansundervisningen har
varit att eleverna har upplevt att det blir mer skrivuppgifter vilket missgynnat
vissa elever och gynnat andra. I samband med att det blivit fler skrivuppgifter har
även problematiken med plagiat ökat. Detta är något vi jobbat med under våra
pedagogiska möten och hur vi ska utforma uppgifterna för att minimera risken
för detta. Vi har även jobbat med tekniken hur hur vi kan nyttja den för alternativa
examinationssätt.

I samtal med eleverna framkommer det att eleverna som går de
högskoleförberedande programmen i många fall sett distansundervisningen som
positiv och att de ökat sin måluppfyllelse. Majoriteten av eleverna på
yrkesprogrammen har istället upplevt att de försämrat sin studieresultat.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Vi har haft tre områden i vår arbetsplan som vi jobbat med. Det är områden som
vi jobbat med under tidigare år och som vi kommer fortsätta att jobba med även
kommande läsår. Områdena är klassrumsledarskap, meningsfull undervisning
samt trygghet. Vi har förstelärare som driver arbetet gällande de första områdena
vilket också ska ge effekt kring upplevd trygghet. I arbetet med trygghet är även
EHT aktivt och har ett stort ansvar.

Vi har jobbat med dessa fokusområden på våra pedagogiska möten.
Förstelärarna har drivit arbetet och arbetssättet har främst varit kollegialt lärande
där vi lyft fram goda exempel samt att varje lärare har fått testa på olika upplägg
för att sedan återkoppla och utvärdera till nästkommande möte. Arbetssätten vi
beslutat om samt materialet förstelärarna utgått ifrån har varit kopplat till
forskning och haft vetenskaplig grund. Vi har dock inte utgått från någon specifik
bok eller specifik forskare under året.
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I och med distansundervisningen har utvecklingsarbetet fått stå tillbaka något
under året då vi behövt viga möten till att kvalitetssäkra distansundervisningen
och situationer som uppstått kopplat till denna.

Under utvärderingsdagarna upplevde dock lärarna att vi fått en större likvärdighet
kring undervisning och klassrumsledarskap under året. En stor anledning till
detta kan också vara de täta avstämningar vi haft i personalgruppen i och med
distansundervisning, hemarbete etc. Vi har haft morgonmöte varje dag och även
jobbat nära varandra kring elever och elevgrupper vilket vi inte lagt lika mycket
tid på innan distansundervisningen. Ledningen har under året lagt mer tid på
avstämningar med mentorer och lärare kring enstaka elever samt elevgrupper än
tidigare för att säkerställa att alla elever blir sedda och får den stöttning de
behöver. Detta kan ha bidragit till en större likvärdighet i arbetslagen.

Det arbete vi lagt ner i våra fokusområden märks på elevernas nöjdhet men även
på att vi fått goda resultat trots att vissa elevgrupper och individer haft
svårigheter i och med distansundervisningen.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi ser att det varit gynnsamt att förstelärarna fått driva sina områden under de
pedagogiska möten med stöttning av ledningen. Förstelärarna har även då det
varit möjligt haft veckovisa möten med specialpedagog vilket vi kan se höjt nivån
och fått med ett elevhälsoperspektiv. Detta kommer vi om möjligt fortsätta med
nästa år.

Det kollegiala arbetet har ökat under året med anledning av det samarbete som
behövt äga rum för att alla elever ska nå målen under distansundervisningen.
Detta är något vi kommer att värna om till nästa år och hålla i oavsett distans-
eller närundervisning.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

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)

På DBGY i Uddevalla säkerställer vi att vi jobbar med värdegrunds arbete genom
att vi har en likabehandling och värdegrundsgrupp. Rektor har utsett skolans
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kurator till att ansva för arbetet med likabehandlings- och värdegrundsarbetet
(LOV). I gruppen ingår förutom kurator elever från program och årskurser. Vid
terminens början går kurator och medlemmar av gruppen runt i alla klasser och
berättar om arbetet de gör och för att uppmuntra att fler elever engagerar sig och
söker medlemskap i LOV-gruppen.

Under höstterminen genomförs en LOV-enkät av elever på skolan. Det resultatet
ligger sedan till grund för det likabehandling- och värdegrundsarbete som drivs
på skolan. Vid årsskiftet skrivs också likabehandlingsplanen som grundar sig på
enkätsvaren. Innan dess diskuteras svaren i LOV-gruppen samt i personalgruppen
och detta ligger till grund för de åtgärder samt det förebyggande och främjande
arbete som sean planeras för kommande år.

Alla lärare på skolan har ett mentorsuppdrag vilket är en  viktig del i vår
organisation. Lärarna får stöttning av elevhälsan i sin mentorsroll och även
handledning vid behov. Det finns en tydlig rollbeskrivning innehållande vad som
förväntas av en mentor på skolan.

Mentorerna har en stor roll i elevernas lärmiljö och är de som vägleder dem till att
lyckas, relationen är viktig för alla. De stöttar eleverna i att ta ansvar för sin
skolgång och vara delaktiga i sin kunskapsutveckling. På så sätt skapar vi en trygg
och givande lärmiljö för våra elever. Detta görs genom enskilda samtal men
främst under den schemalagda mentorstiden som för de flesta grupper är
schemalagd under början av veckan.

Vår vision är att alla elever på skolan ska känna sig trygga och att vi kan ge dem
den studiero de behöver för att lyckas med sin skolgång. Vi arbetar med våra
elevenkäter i vårt förändringsarbete och är noga med att följa upp dem för att
kunna arbeta vidare mot rätt mål. Vi arbetar också med klassrumsledarskap vilket
hjälper lärarna att organisera sin undervisning så att eleverna får studiero.

Elevhälsan är organiserad så till så vida att vi har veckovisa möten där fokus ligger
på främjande och förebyggande arbete på gruppnivå. EHT gör insatser i de
grupper där det finns behov och dessa åtgärder och insatser variera utifrån grupp
och behov. För att arbeta på ett tydligt sätt med värdegrund, sex och samtycke
kommer elevhälsan att genomföra fyra föreläsningar under kommande läsår.

Skolan har tyvärr inte haft något elevråd eller elevkår under det föregående
läsåret. Ledning har uppmanat eleverna till att starta en elevkår men då det var
distansundervisning har detta område ej varit prioriterat.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Ser man till utvärderingen av året så är våra resultat uppgående överlag.

Tryggheten på skolan har enligt NKI ökat från 64% till 74 % vilket gör att våra
elever upplever sig mer trygga på skolan än tidigare, vilket är positivt resultat då
detta är något vi arbetat för i flera år. En anledning till detta tror vi är
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distansundervisningen. Flera av eleverna har känt sig trygga med den skolform
som bedrivits där de varvat studier hemma med närundervisning. När eleverna
haft närundervisning har det varit färre elever på plats vilket lett till att eleverna
känt sig sedda av både skolkamrater och skolpersonal. Det har funnits tid och
utrymme för elever och personal att bygga bärande relationer med vuxna på
skolan.

Även Lov-enkäten visade på en ökad trygghet bland våra elever då 83 % upplevde
att de kände sig trygga mot förra årets 78%. Det är en högre andel killar än tjejer
som känner sig trygga på skolan enligt enkäten, 95% av killarna och 78 %av
tjejerna. Killarnas trygghet har ökat från året innan då den låg på 82% och tjejers
trygghet ligger på samma nivå då den förra året låg på 77%. Vad denna skillnad
mellan könen beror på är svårt att avgöra och vi har inte något svar på detta.
Viktigt är dock att vara medveten om skillnaden och fundera på hur vi framåt kan
se till att killar och tjejer känner sig lika trygga.

Undervisningsutvärdering resultaten ligger ganska stadigt under de två
mätperioderna HT20/VT21. De frågor som behandlar trygghet samt studiero
hamnar resultaten på 68% på både hösten och våren (trygghet) respektive 70%
och 69% (gällande studiero). Förändringarna är mindre mellan perioderna än vad
de brukar vara och det tror vi beror på distansundervisningen. Vi har på skolan
inte jobbat lika mycket med resultaten från undervisningsutvärderingarna som vi
har gjort tidigare år då det enbart bedrivits närundervisning.

Vi fortsätter att jobba med studiero och då under vårt fokusområde
Klassrumsledarskap som vi kommer att fortsätta jobba med under
nästkommande år. Även trygghet är ett område som vi inte kommer att nöja oss
med förrän alla våra elever upplever att de är trygga. Därav kvarstår även detta
fokusområde till nästa läsår.

Den fråga i undervisningsutvärderingen som har högst resultat är Läraren är mån
om att alla ska få komma till tal och bli lyssnade på där 74% av eleverna ansåg att
så var fallet under höstterminen och 75% under vårterminen.  Vi strävar hela tide
att förbättra oss me det är också av vikt att värna och vårda det som vi är bra på.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Till nästa år behöver vi värna om att eleverna har en ökad upplevelse av trygghet.
Även om vi har en bit kvar till 100% trygghet är vi på god väg. Lärarnas täta
uppföljningar av eleverna då de varit på distans behöver hålla i sig även när skolan
bedriver 100% närundervisning igen för att bibehålla trygghetskänslan. En oro är
att tryggheten ska minska när alla elever åter är på skolan.

Det är också av största vikt att en elevkår eller ett elevråd upprättas för att
säkerställa att eleverna som grupp får vara delaktiga i skolan och får ett reellt
inflytande.
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Vi kommer vid uppstart genomföra en screening i matematik, engelska och
svenska för att kartlägga elevernas förkunskaper och utifrån dessa anpassa
undervisningen och ta vid där de befinner sig kunskapsmässigt. Det ger också
organisationen möjlighet att från början fördela resurser på de elevgrupper där
behovet finns.

Skolan kommer  också att gå in i en ny fas med resiliensen där hela
personalgruppen kommer att bli delaktig i att driva förändringsarbetet framåt för
att våra elever ska få verktygen att lyckas. Huvudmannen har tagit fram olika
moduler inom resiliensen som lärarna kan använda rakt av, vi kommer vid
uppstart fördela modulerna mellan lärarna. Tidigare har arbetet med resiliens
endast genomförts av instruktörerna och även kunskapen har stannat hos
instruktörerna. Vi hoppas och tror att det nya arbetssättet kommer att ge stor
effekt.

För att arbeta på ett tydligt sätt med värdegrund, sex och samtycke kommer
elevhälsan att genomföra fyra föreläsningar under läsåret. Föreläsningarna utgår
ifrån material framtaget av Sveriges kvinnolobby kring sex och relationer.

Första föreläsningen handlar om Jämställdhet, kön och makt, andra handlar om
killar, maskulinitet och jämställdhet. Den tredje föreläsningen handlar om sex,
samtycke och ömsesidighet och den fjärde om schyssta relationer och sexuella
trakasserier. Alla föreläsningar går att knyta ann till olika kursplaner och kan
därför kopplas till målen i de kurser eleverna går för att lärarna ska kunna arbeta
vidare med dem.

Även Likabehandling- och värdegrundsgruppen kommer att lyftas och stärkas så
att de blir elevernas språkrör för att vi ska få en mer jämställd och trygg skola.

ELEVHÄLSOARBETET

Elevhälsoteamet på skolan har bestått av rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska. Tyvärr har skolsköterskan varit sjukskriven stor del av året, vilket
påverkat arbetet.

Elevhälsoteamet har haft veckovisa möten som ägt rum varje torsdag mellan 8.30
- 10. 00. Fokus under våren har varit att arbeta på gruppnivå med elever samt
personal där specialpedagog och kurator stöttat och coachat lärarna i arbetet och
mötena med eleverna.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsan har i sitt arbete till stor del utgått från EWS:en (Early Warning System)
där varje lärare med hjälp av färg samt kommentar fyller i hur det går för eleverna
på skolan. Med hjälp av EWS:en kan mentorer och elevhälsa utläsa i vilka grupper
och kurser insatser behöver sättas in, samt även kring vilka enskilda elever
insatser och/eller utredningar bör göras.
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Varje vecka har även aktuella utredningar och särskilt stöd lyfts upp i
elevhälsoteamet för att säkerställa att alla åtgärdsprogram, extra anpassningar
och frånvaroutredningar genomförs samt är aktuella och uppdaterade.
Specialpedagog och kurator har även lyft de elever som elevhälsoteamet behöver
diskutera utifrån respektive profession och som de fått delegerade att ansvara för
från rektor. Elevhälsan har haft en fast dagordning där inkomna ärenden och
dokument lyfts upp, här ingår även anmälningar från lärare om att elev riskerar
att inte nå godkänt betyg i kurserna trots extra anpassningar samt beslut från
elevens hemkommun om bland annat särskilt stöd.

Under punkten främjande och förebyggande arbete på dagordningen diskuteras
insatser på grupp- och programnivå. Här har elevhälsoteamet jobbat mycket med
stöttning för elever och lärare gällande distansstudier och studieteknik,
motivation och rutiner.

I elevhälsan ingår även studie- och yrkesvägledare (SYV). Under året har skolan
haft en SYV som jobbat en dag i veckan på distans. Hon har således inte varit med
på mötena varje fredag utan haft en kortare avstämning varje torsdag med
ledning och specialpedagog. SYV:en har jobbar både förebyggande, främjande
och åtgärdande främst på individnivå. Anledningen till att hennes arbete inte
genomförts på gruppnivå har varit på grund av att hon anställdes under
vårterminen och hennes prioritet var vägledande samtal på individnivå, främst
med elever i årskurs tre.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under höstterminen var rektor föräldraledig och specialpedagogen var nyanställd
vilket resulterade i att det tog ett tag innan elevhälsan satte rutiner och fick fokus
på förebyggande- och främjande arbete. Under våren kom arbetet igång och det
fanns en tydlig struktur och fokus på det förebyggande och främjande arbete
som riktade sig främst mot att coacha och handleda lärare och mentorer men
även elever på gruppnivå.

Under hösten försvann till stor del ärendegången kring att anmäla elever som
riskerar att inte nå godkänt betyg och elevhälsan gjorde till stor del själva det
jobbet genom analyser av EWS:en.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Till nästa läsår behöver ärendegången kring elever som riskerar att inte nå
godkänt betyg återupptas, utvecklas och åter implementeras. Att fortsätta och
hålla fast vid fokuset kring främjande- och förebyggande arbete är av största vikt
och att det har ett fortsatt fokus på lärarna och stötta deras uppdrag som
mentorer. Elevhälsan behöver fortsätta arbetet med att arbeta sig bort från
individuella samtal och insatser kring enstaka individer och istället koncentrera
sig på dessa områden på gruppnivå.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

På alla yrkesprogram ska 15 veckor bestå av arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Rektor beslutar vilka kurser på respektive program som ska kopplas till APL och
även vilka delar av de kurserna som ska förläggas på det arbetsplatsförlagda
lärandet. Underlaget för detta tas fram med hjälp av programansvariga på
respektive program. Inför varje läsår görs en utvärdering och eventuell revidering
kring vilka kurser som ska kopplas till APL,  hur stor del av kursen som ska
förläggas på APL och vilka moment.

Under året har en av skolans lärare haft en del i sin tjänst som inneburit att
arbetet med APL ska utvecklas på skolan. Detta till bakgrund att skolan behövde
skapa en likvärdighet mellan programmen gällande rutiner, information till
arbetsplatserna samt säkerställa underlag för bedömning.

På skolans Drive fanns ett dokument där all kontakt med företagen
dokumenteras av ansvarig lärare, detta för att säkerställa att alla elever haft
trepartssamtal, samt att lärare haft alla regelbunden kontakt med eleverna samt
uppföljning om deras prestation, närvaro och annat som det eventuellt funnits
behov av.

Under varje läsår ska ska det genomföras två programråd på varje program. Det
innebär att utbildare, näringsliv, elever och lärare samlas för att bygga en bro
mellan skola och näringsliv och ge näringslivet möjlighet att påverka
utbildningen. Utifrån rådande omständigheter med pandemin har dessa
programråd ej ägt rum.

Skolan ansvarar för att varje elev har en APL-plats men eleverna söker sin egna
platser i syfte i syfte att träna inför att söka arbete. Eleverna får träna i skolans
trygga miljö innan de får coachning att söka sin APL-plats.

Då det fanns en stor risk att elever på vissa program som drabbats hårt av
pandemin inte skulle få APL-plats genomförde skolan skolförlagd APL på Vård-
och Omsorgsprogrammet årskurs 1 och 2 samt Handelsprogrammet årskurs 1.
Vissa elever på Barn- och Fritidsprogrammet genomförde också skolförlagd APL.
Eleverna på Barn- och Fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet har haft en
vecka med APL under vecka 45 och därefter varje fredag fram till mitten av maj.
Vård- och Omsorgsprogrammet och Handelsprogrammet har istället haft APL
fem veckor i sträck.

Skolan möjliggör varje år för eleverna att söka om genomföra sin APL utomlands,
detta har i år inte genomförts på grund av pandemin.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Trots ett år som präglats av pandemin har eleverna till stor del kunnat genomföra
sin APL på ett värdefullt sätt. På de program där man genomfört skolförlagt APL
har elevernas nöjdhet och upplevelse av lärande överträffat förväntningarna.

Den lärare som haft APL i sin tjänst har skapat en grund med bland annat
gemensamma APL-pärmar med likvärdig information och struktur oavsett
program som varje elev fått ha. Det har även genom detta arbete skapats en
samstämmighet i arbete kring AL på enhetsnivå. Dock har det varit mycket annat
som tagit lärarens tid i anspråk så hon har inte kunnat använda hela den avsatta
tiden för APL vilket inte ger möjlighet att utvärdera denna insats som är ny för
året.

Det finns många delar som detta år fått stå tillbaka såsom samarbete med
universitet och högskolor, däribland besök från dessa på skolan men även att
eleverna inte haft möjlighet att besöka skolor för vidare studier.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Att genomföra skolförlagd APL på vissa av programmen har  skapat en dialog
kring huruvida alla årskurser ska genomföra APL eller om vissa program ska ha
mer APL de senare årskurserna och mindre eller ingen APL i årskurs 1. När denna
rapport skrivs är inget beslut fattat kring detta.

För att få alla elever att se värdet med APL och att få alla undervisande lärare på
skolan involverade i APL:en har programmet skrivit in detta programmens
progressionsplaner. Alla undervisande lärare på programmen behöver ta ett
större ansvar för att APL:en får större plats och vikt i undervisningen.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Under den utvärdering som gjordes i personalgruppen efter vi fått resultaten har
vi kommit fram till flera faktorer som gjorde att vi lyckas både gällande
elevnöjdhet och måluppfyllelse utifrån de förutsättningar som varit i och med
distansundervisningen.

Vi är en skola med många program men relativt få elever totalt vilket gör att vissa
program har väldigt få elever per klass. Vi kan se att de klasser som är över 20
elever i klassen tenderar som helhet lyckas bättre än de mindre klasserna. De
elever som har vissa svårigheter eller låg motivation dras med i en större klass av
gruppen medan dessa elever i en mindre grupp får svårare att övervinna sin låga
motivation eller sina svårigheter trots att lärarna i dessa grupper har mer tid att
lägga på varje enskild individ under lektionen.

Vi kan också se att lärarnas och mentorernas engagemang och vilja att eleverna
ska nå en examen spelar stor roll. Det gör att vi behöver säkerställa att alla
mentorer har den insikten och förståelsen att engagemang och
relationsskapande ger goda resultat samt ett gott samarbete kollegor emellan.

I de grupper där det är hög måluppfyllelse har mentorerna höga förväntningar på
eleverna och är noga med att följa upp eventuell frånvaro. Här finns även
nolltolerans mot att prata på sitt modersmål om det är ett annat språk än svenska
samt nolltolerans mot att använda mobiltelefon under lektionstid.

Vi ligger på flertalet program under rikssnittet gällande meritvärde och har gjort
detta under flera år. Vi har även under dessa året legat på samma värde och vi
behöver hitta vägar för att få till en positiv progression. En av anledningarna till att
den inte ökar anser vi vara att vi har språksvaga elever vilket gör att de eleverna
inte når de höga betyg de strävar efter. Vi kommer därför att påbörja ett
språkfrämjande arbete som ska genomsyra alla program och alla kurser.

Vi kan också se att tvålärarsystemet vi använt oss av i matematiken har gett effekt
på resultaten. Vi kommer till hösten att ha tre resurspedagoger anställa på deltid.
Vi kommer då utveckla hur vi arbetar med våra resurspedagoger och nyttja dem
på ett bättre och mer effektivt sätt än tidigare. Till vår hjälp har vi startat upp ett
samarbete med Specialpedagogiska Myndigheten för att få stöttning i hur vi ska
organisera det arbetet.

Till hösten kommer förstelärarna tillsammans med specialpedagog och ledning
upprätta vad vi kallar de Blå tråden. Det ska känneteckna det arbetssätt vi har här
på DBGY i Uddevalla. Det är ett samlingsnamn för de redan framtagna strategier
inom klassrumsledarskap och meningsfull undervisning som alla pedagoger ska
arbeta utifrån. Samtidigt som det sammanställs kommer vi också utveckla dessa
fokusområden och sätta nya mål och använda nya metoder för att nå dessa under
kommande läsår.
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I samband med det språkfrämjande arbetet kommer vi också fördjupa oss i
läsning och strategier för detta. Det kommer att ligga på varje undervisande
lärare att utveckla elevernas läsning och hjälpa dem med strategier.

Vi kommer nästa läsår kartlägga vart alla nya elever befinner sig i matematik,
svenska och engelska för att ta fram arbetssätt på gruppnivå samt hjälpa lärarna
att lägga sig på rätt nivå i undervisningen. Detta arbete kommer att drivas av
specialpedagog som sammanställer gruppernas resultat och därmed upprättar
arbetssätt på gruppnivå.
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