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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Sannolikt har inget ord under året 2020 eller 2021 sagts så ofta som corona eller
Covid-19. Och även i denna kvalitetsrapport kommer det att nämnas både en och
två gånger.

Den svenska skolan är för den absoluta majoriteten tänkt att vara en skola där
undervisningen sker på plats, och för den absoluta majoriteten är också skolan
den plats där man som elev har godast förutsättningar att ta del av utbildningen
och nå sina mål.

Det här året har på många sätt tagit bort den möjligheten, för skolledare, för
lärare och framförallt; för elever. Samtidigt har året visat på en flexibilitet,
omtanke och uppfinningsrikedom som blir ett ljus i denna ovanliga pedagogiska
situation.

Ska jag sammanfatta läsåret 20/21 så är det därför ett år med korta besked och
tvära kast, men också ett år som tog fram de bättre sidorna hos många. När det
nu ser ut att gå tillbaka mot en mer vanlig skolgång inför läsåret 21/22 så är det
viktigt att ta med sig de goda erfarenheter som denna ovanliga situation har fört
med sig. Det tycker jag är en ljuspunkt som är väl värd att ta med sig från vad
många kommer minnas som året då mycket inte var som vanligt.

Skolans resultat har under året fortsatt i den positiva riktning som de haft under
de senaste åren, något som jag som rektor tar som ett kvitto för att det arbete vi
alla i skolan gemensamt genomför är rätt.
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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 Uppsala är Hagströmska AB och för DBGY Uppsala 2 är
DBGY Juvelen AB, som båda är en del av AcadeMedia.

Skolan 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.

Fördelningen av program mellan huvudmännen följer nedan:
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Skola DBGY UPPSALA

Juridisk skolenhet DBGY Uppsala DBGY Uppsala 2

Huvudman Hagströmska
gymnasiet AB

DBGY Juvelen AB

Program ESBIL, HVSTY SABET

OM DBGY Uppsala/ Uppsala 2

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

DBGY Uppsala bedriver utbildning inom både yrkesförberedande program och
högskoleförberedande program. I yrkesförberedande program bedriver DBGY
Uppsala undervisning inom Hantverksprogrammet med inriktning stylist. I
högskoleförberedande program bedriver DBGY Uppsala utbildning inom
Estetiska programmet, inriktning bild och form (profil modedesign) samt
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap (profil
kriminologi).

Skolans elever kommer främst ifrån Uppsala kommun samt grannkommuner
och majoriteten av eleverna på skolan är flickor. Läsåret 20/21 var 114 elever
inskrivna på något av skolans program.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 15 - - 15

Estetiska programmet ESBIL Modedesign 12 11 13 36

Hantverksprogrammet HVSTY Stylist 18 11 26 55

Totalt antal elever 45 22 39 106

Introduktionsprogram Studievägskod åk 1 åk2 åk3 Tot

Programinriktat individuellt val; mot
Hantverksprogrammet IMPROHV 3 3

Programinriktat val; mot Estetiska programmet IMVES 1 1 2

Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet IMVHV 1 1 2

Programinriktat val; mot
Samhällsvetenskapsprogrammet IMVSA 1 1

Totalt antal elever 2 2 4 8
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PERSONAL

På skolan arbetar totalt 17 personer inom områdena ledning, administration,
elevhälsa och lärare. Under läsåret har en utökning av andelen undervisande
personal skett genom att resursanställningar gjorts för att möta behovet utifrån
den ökade graden av distansundervisning som bedrivits till följd av pandemin.

På skolan arbetar Läsåret 20/21, 12 lärare varav 4 män och 8 kvinnor med ett
åldersspann mellan 27-59 år. Utöver undervisning arbetar de flesta av lärarna
också som mentorer. Av skolans 12 lärare har 10 legitimation och är behöriga eller
har erfarenhet av undervisning i de ämnen de undervisar i. Av de lärare som
saknar legitimation är en under utbildning och en är undantagen kravet på
legitimation då undervisning sker i yrkesämnen.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska. Skolenheten har också skolpsykolog och skolläkare anslutna till sig.

Utöver undervisande personal och elevhälsa finns en administratör på
skolenheten.

ORGANISATION

DBGY Uppsala leds av rektor och är organiserad i ett övergripande arbetslag
under läsåret 20/21. Rektor samt arbetslagsledare och administratör träffas en
timme i veckan för ledningsfrågor i verksamheten.

Skolan har under läsåret 20/21 två stycken förstelärare. Förstelärartjänsterna har
två arbetsområden, undervisning samt programutveckling.

Under året har skolans gemensamma möten varit APT, förstelärare ledda möten
inom respektive utvecklingsområde, lärarmöten för gemensamt arbete och
elevhälsomöten. En stående tid för ämnesöverskridande samarbete har också
funnits schemalagd på måndagar under läsåret.

LOKALER

Skolan ligger på Bangårdsgatan 13 på plan 4, mitt emot Uppsala Centralstation.

Byggnaden delas med kontorshotell på underliggande våningar samt lokaler för
nykterhetsrörelsen som äger och driver lokalen.

Skolan disponerar utöver 535 kvm på plan 4 också ytterligare 170 kvm på plan 1
med undervisningssalar, uppehållsyta och matsal. Skolan har totalt 6 stycken
klassrum varav ett klassrum för praktiskt arbete inom hår- och makeupstyling
samt en arbetsyta för textilarbete inom modedesign.

Skolan har ett mindre skolbibliotek som utöver skönlitteratur rymmer
referenslitteratur kring skolans utbildningar. Skolan har ingen egen idrottshall
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men har ett väl inarbetat samarbete med gym och idrottshallar i skolans
närområde där idrottsundervisningen bedrivs.
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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

Andelen elever som gick ut med en gymnasieexamen läsåret 20/21 uppgick till
91%, vilket var en ökning jämfört med föregående år med fyra procentenheter,
vilket också lägger den totala examensgraden i linje med rikssnittet.

Examensgraden skiljer sig mellan skolans program där examensgraden på ESBIL
under innevarande år var 100% och examensgraden på HVSTY var 88%. Jämfört
med föregående år är det en marginell minskning av andel examen på HVSTY
men en markant ökning av andelen examen på ESBIL, som dock blir markant
främst på grund av de små klasstorlekarna som tog examen läsår 19/20 snarare än
genom att väsentligt färre inte nådde examen föregående år. Detsamma gäller
skillnaden mellan andelen pojkar med examen och andelen flickor med examen,
då populationen bland pojkar som tog examen under innevarande läsår var
endast en person så blir det 100% som tar examen.

Examnesgraden har ökat kontra föregående år vilket är ett resultat av tidig
uppföljning, hög grad av individuella planer för de elever som låg längst ifrån
examen vid läsårets början samt flera stycken insatser för att främja en ökad
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andel elever med gymnasieexamen såsom läxhjälp, lovskola, information om
gymnasieexamen, extra anpassningar och särskilt stöd.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen har under läsåret ökat med 0,6 enheter till
14,5. Detta ligger strax över rikssnittet men under den genomsnittliga
betygspoängen från läsår 18/19.

Skolans insatser för att nå en ökad grad av måluppfyllelse som nämndes i
föregående avsnitt har också här gett effekt genom en ökad genomsnittlig
betygspoäng.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)
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Var fjärde elev som läste ett yrkesförberedande program läste också in
grundläggande behörighet till universitet och högskola. Andelen elever som gjort
det kontra föregående år har minskat, främst då flera elever valde att inte läsa
vidare i svenska 3.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Samtliga elever som påbörjat studier på introduktionsprogram har under
studietiden övergått till nationellt program.

SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning

För samtliga satta betyg under läsåret ser betygsfördelningen mellan de satta
betygen ut enligt ovan. I jämförelse med läsåret 19/20 så har andelen satta F
minskat med fyra procentenheter, med motsvarande ökning av andelen satta E i
betyg. I jämförelse med föregående läsår har också andelen satta D och C ökat,
samtidigt som andelen B och A har minskat något. En delförklaring till detta är
det ökade fokus på uppföljning som skett under året, samtidigt som både elever
och lärare upplevt att de högre kunskapskraven har krävt mer ansträngning för
att nå under tider av distansundervisning.
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En utveckling under läsåret är att det är en jämnare fördelning mellan satta betyg
för pojkar och flickor vad gäller de lägre betygsstegen och andelen F. Emellertid
ser vi en ökning vad gäller andelen högre betyg bland pojkar i skolan under
innevarande läsår. Detta är ett trendbrott, dock är andelen pojkar på skolan låg
och det är svårt att säga om detta är en tillfällighet under året eller ej, dock är det
en faktor som behöver bevakas inför nästkommande år för att avgöra om detta är
en trend eller ej.

Vi ser att det är en förhållandevis jämn fördelning av andelen satta betyg mellan
programmen. Ett resultat som sticker ut är SA där andelen satta F är väsentligt
högre än övriga program (21% kontra 9% på ES och 7% på HV). Programmet är
nytt för i år och skolans minsta, en förklaring är således att varje satt betyg viktas
som en större procentsats, men en annan förklaring är också att ett antal elever
har fått en hög andel F på programmet.

Sett till betyg i matematik, svenska och engelska har andelen satta F minskat
markant mellan föregående läsår och innevarande läsår, vilket främst är kopplat
till riktade stödinsatser i dessa ämnen från undervisande lärare och resurslärare
som möjliggjordes genom aktiv resursfördelning både på enheten och från
huvudman. Dock finns fortfarande utrymme för förbättring, och arbetet med
stödinsatser i dessa ämnen ligger som bas för nästkommande års process kring
detta.

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)
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I årets elevenkät uppgav 71 procent att det var nöjda eller mycket nöjda med
undervisningen, vilket är en ökning mot föregående år med cirka 20
procentenheter. 24% svarar inom spannet 4-6, vilket tolkas som att de vare sig är
nöjda eller missnöjda med undervisningen. 5% svarade att de inte var nöjda med
undervisningen i 2021 års elevenkät.

I årets undervisningsutvärderingar återkommer samma mönster där nöjdheten
kring undervisningens samtliga delar bibehålls på föregående års nivå eller ökar.
De mest signifikanta ökningarna återfinns i områdena hjälp och stöd (73% till
83%), inflytande över undervisningen (68% till 78%) samt inspiration från läraren
att lära sig mer (72% till 79%) och återkoppling (64% till 80%). Ovanstående
trendförbättringar avspeglas också i processerna nämnt ovan kring tidigt stöd,
individuella planer och är sannolikt också en delförklaring till den ökade
genomsnittliga betygspoängen under läsåret.
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Andel elever som upplever sig trygga i skolan

Andelen elever som säger att de är nöjda med tryggheten på skolan ligger på
84% under innevarande läsår, vilket ligger i linje med föregående års resultat.
Dock har andelen elever som upplever att de blir illa behandlade av andra elever
på skolan ökat kontra föregående år, främst inom en klass i årskurs 1 och en klass i
årskurs 3. Detta går i analysen tydligt att koppla samman med ett antal elev
incidenter i starten på läsåret och innan jul, och under läsårets gång har kurator
gjort fördjupade intervjuer med alla elever i klassen för att kunna ta fram en
handlingsplan för att komma tillrätta med upplevelsen.
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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)

Skolan har som så många andra skolor i landet behövt bedriva undervisning på
distans med anledning av nationella restriktioner eller det regionala smittläget
med anledning av pandemin. Detta har haft en övergripande inverkan på
elevernas undervisning och ledordet i detta har varit frågeställningen vad som
har varit bäst för eleverna och elevernas utbildning.

Majoriteten av året har undervisningen bedrivs delvis på distans. I
schemaläggningen av detta har årskurs 1 och praktiska ämnen (inom ESBIL och
HVSTY) samt ämnen som över tid har erbjudit större utmaningar för elever (som
matematik, engelska och svenska) prioriterats för närundervisning.

Rektor står som garant för att garanterad undervisningstid efterlevs, detta
garanteras genom en strukturerad poäng- och timplan som ligger till grund för
schemaläggningen och tillsammans med administratör följs denna årsvis upp för
att säkerställa att plan och verklighet stämmer överens med varandra. Samtidigt
har årets schemaläggning - vilket framkommit ovan - av nödvändighet behövt
vara mer flexibel då förutsättningarna för undervisningen över året har varierat.
Resultatet av detta är att schemat omarbetades under hösten för att
implementeras under våren för att säkerställa tillräcklig undervisning i framförallt
praktiska moment och kvalitetssäkra moment i undervisningen.

En annan aspekt av skolans schemaläggning är det arbetsplatsförlagda lärandet
(APL). Skolans APL har likt tidigare år förlagts jämnt över hela läsåret snarare än i
block. Syftet med detta har varit att säkerställa att eleverna får följa en verksamhet
över tid och det möjliggör också en bredare inkludering av kunskapskrav på både
ett teoretiskt plan och ett praktiskt plan genom att eleverna får möjlighet att
bearbeta, utveckla och examinera sina kunskaper både på lektionstid och under
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det arbetsplatsförlagda lärandet. Kunskaperna från APL sambedöms mellan
skolans yrkeslärare för att säkerställa en rättvisande bedömning av elevens
kunskaper samt för att främja möjligheterna till sambedömning.

Skolan har under året haft två tider i veckan ägnade åt skolövergripande möten.
Den första av dessa, på måndagar, har varit fri att nyttja av undervisande lärare
och mentorer till avstämning om elever och ämnesöverskridande samarbeten.

Den andra av dessa skolövergripande mötestider har ägnats åt arbete med
skolans målsättningar för året: Kollegialt utbyte, kulturövergång till DBGY, effektiv
elevuppföljning och samspel i organisationen. I praxis har detta skett genom de
båda försteläraruppdragen och genom användandet av skolans
uppföljningssystem för elever EWS.

Det kollegiala utbytet har dels utvecklats genom ovanstående måndagsmöten,
men också genom strukturerade uppföljningar i form av gemensam litteratur och
diskussion utifrån denna under ledning av förstelärare, samt genom att samtliga
lärare på skolan under flera tillfällen under läsåret har genomfört auskultationer
med efterföljande återkoppling hos andra lärarkollegor och erfarenheter av detta
har senare lyfts i hela kollegiet i storgrupp. Syftet med ovanstående är att främja
likvärdighet och utveckla det kollegiala lärandet i kollegiet.

DBGY Uppsala har under året främst jobbat med sambedömning internt inom
skolenheten, men visst utbyte i sambedömnigssyfte har skett med andra enheter
inom huvudmannen, främst DBGY Gävle.

Skolan har under innevarande läsår som första år arbetat enligt DBGY-modellen
1-2-3-sen, vilket har skett under ledning av förstelärare i programutveckling. Detta
har i praxis skett genom att ramverk för ämnesöverskridande arbeten inom
respektive program har utvecklats av lärarkollegiet i mindre grupper cirka var 4
vecka under höst- och vårtermin. Syftet med detta arbete är att ligga till grund för
det ämnesöverskridande arbete som bedrivs på skolan under innevarande och
kommande läsår och bidrar till det kollegiala lärandet.

Förstelärare inom respektive områden har månadsvis uppföljning med rektor
som har det övergripande ansvaret och tillsammans med förstelärare stakar ut
vägen för den fortsatta utvecklingen samt löpande utvärderar arbetet.

DBGY Uppsala har under året för andra året i rad arbetat med
uppföljningsverktyget EWS. Undervisande lärare har var 6 vecka uppdaterat
elevernas status i kurserna i ett gemensamt dokument som sedan har varit
underlag för elevhälsa och mentor att följa upp elevernas utveckling mot målen.
Syftet med detta arbete har varit att tidigare kunna identifiera och sätta in
adekvata åtgärder till elever som riskerar att inte nå målen i en kurs, samt att
skapa ett gemensamt ansvar för elevernas studier i kollegiet och främja
möjligheten till en allsidig bedömning genom att diskutera elevens kunskaper
med övriga lärare inom kollegiet.
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ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Inför kursslut och betygsättning har lärare i angränsande ämnen eller med
liknande behörigheter sett över betygsättning tillsammans. Även skolans
yrkeslärare har tillsammans suttit ner för att se över elevernas kunskapsunderlag
innan betyg har satts i kursen.

Sedan tidigare har samtliga lärare (med undantag för två nyanställningar under
året) genomgått en fortbildning i betyg och bedömning genom Karlstad
universitet och bedömning av kunskaper har varit ett av de områden som varit
uppe för kollegial diskussion inom ramen för de utvecklingsprojekt som bedrivits
under året som beskrivits ovan.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

KUNSKAPSRESULTATEN:
Sammantaget kan konstateras att kunskapsresultaten för året har fortsatt de sista
årens positiva trend, både vad gäller andelen elever med examen och den
genomsnittliga betygspoängen, men också genom att andelen elever som inte
når målen minskar kontra föregående år.

En förklaring till detta är sannolikt det fokus som varit under läsåret på att skapa
en god undervisningsmiljö, men också genom att eleverna tätare följts upp och
insatser har kunnat sättas in i ett tidigare skede. Detta har inte minst varit möjligt
genom den resursförstärkning inom kärnämnen och framförallt matematik som
genomfördes under året, och även om det inte är en permanent
resursförstärkning utan en åtgärd under läsåret så kommer denna organisatoriskt
att finnas kvar inför kommande läsår i och med att den inkluderats i nästa års
organisation av lärarnas tjänster.

Även om detta proaktiva arbete kring eleverna är en framgångsfaktor rörande
kunskapsresultat för eleverna under året behöver processen kring denna
förbättras genom att skapa ett tydligare flöde med ett tydligare ansvar och
mandat för de olika delarna i processen. Från att undervisande lärare varnar till
åtgärd är det idag möjligt att processen ser olika ut och att mentor, undervisande
lärare, rektor och elevhälsa tar olika roller i olika sammanhang, vilket skapar en
risk att processen tar längre tid eller ger sämre effekt än önskvärt. Detta är ett
utvecklingsområde inför nästkommande år.

En annan framgångsfaktor i resultaten under innevarande läsår har varit
möjligheterna det egna ansvarstagandet från eleverna i årskurs 3 sida. En del i det
är stödet de har fått av skolan för att kunna ta det ansvaret och fungera som en
egen motor i sina studier i högre utsträckning. Detta är något som i högre grad
behöver implementeras i årskurs 1 och 2 inför kommande år. Ett sätt att göra
detta är att säkerställa korrekt och tidig återkoppling, arbeta strukturerat med
studieteknik och tider för stöd samt hjälp att planera och genomföra sina studier
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utanför lektionstid. Även detta är ett identifierat utvecklingsområde inför
nästkommande läsår.

Något som lett till en hög grad av osäkerhet i de prognoser som gjorts under året
har varit de yttre förutsättningarna, där det i perioder har varit hög grad av
osäkerhet kring vilket sorts undervisning vi kommer få bedriva de kommande
veckorna utifrån pandemin. Det har i sin tur haft en stor påverkan på lärarnas
planering av sin undervisning och möjligheten att planera en mer allsidig
undervisning, då undervisningen med kort varsel kunde behöva ställas om till
distans och fjärrundervisning. Således har både examens och EWS-prognoser
skiftat över året - och det har också bidragit till att adekvata stödåtgärder kan ha
varit svårare att sätta in med kort varsel. Med det sagt finns det inför
nästkommande år goda förhoppningar att undervisningen mer kommer kunna
se ut som ett vanligt läsår med närundervisning som standard.

UNDERVISNINGENS KVALITET
Undervisningens kvalitet har under året ökat kontra föregående år, och mycket av
det är på grund av det långsiktiga arbete som skolan de senaste två åren har
drivit och framgent fortsätter att driva. Det arbetet är fokuserat på en delakultur
och samarbete i undervisning, en tydlig och relevant uppföljning av elevernas
resultat och ett strukturerat arbete för kollegialt samarbete, både vad gäller
auskultationer och utveckling av den egna professionen samt
ämnesöverskridande arbeten gentemot eleverna.

Skolan har tagit stora kliv i rätt riktning vad gäller undervisningens kvalitet utifrån
elevsvaren i undervisningsutvärderingarna, elevenkäten och
fokusgruppsintervjuer. Samtidigt finns utvecklingsområden kvar inom
undervisningen framförallt vad gäller implementering då det både i
fokusgrupper framkommer att eleverna upplever att det kan skilja mellan hur
olika lärare arbetar med samma sak, men också då det i elevenkäten finns en
upplevd skillnad i undervisningens kvalitet mellan programmen där svaren kring
nöjdhet med undervisning generellt sett är lägre på hantverksprogrammet.
Denna skillnad är som tydligast i årskurs 3 och härrör vad det verkar främst ifrån
dels en upplev förfördelning gentemot övriga årskurser vad gäller stoffet i
hantverkskurserna, men också nöjdhet med programmets upplägg av
undervisningen. Detta är en trend som även föregående år fanns och den
grundas delvis i att poängplanen förändrades för HVSTY med start 2018 och start
2019.

Generellt sett bedriver dock lärarna en väl strukturerad och målinriktad
undervisning som i hög grad möter elevernas behov av ledning och stimulans.

Behovet av utveckling föreligger framförallt (som framgått ovan) i processerna
kring uppföljning och åtgärder kring elevernas kunskaper snarare än inom ramen
för undervisningen i sig självt, men också i att förbättra likvärdigheten i
upplevelsen av undervisning mellan programmen.

20



UTVÄRDERING OCH ANALYS AV DISTANSUNDERVISNINGEN

Precis som redan har diskuterats har distansundervisningen under året
framförallt bidragit med en osäkerhetsfaktor, både vad gäller planering,
utförande och uppföljning av undervisningen. Detta har behövts kompenseras på
två plan, både övergripande och åtgärdande.

Vad gäller det övergripande planet gäller det framförallt planering och schema,
och här har skolan haft en hög flexibilitet och framförhållning under året som gör
att undervisningen har kunnat pågå utan större störningar trots skiften mellan
distans och närundervisning. Det har varit en framgångsfaktor i arbetet i
distansundervisningen och något som gör att det inte på samma sätt som förra
året fick en negativ inverkan på undervisningens kvalitet.

Vad gäller det åtgärdande planet har distansundervisningen för grupper och
enskilda elever medfört svårigheter att framförallt strukturera sina studier, vilket
på det åtgärdande planet har varit föremål för både extra anpassningar och mer
riktat stöd från undervisande lärare, resurslärare eller specialpedagog - enligt de
behov som framkom i uppföljningen med EWS.

Den största svårigheten ur ett elevperspektiv som framkommit med
distansundervisningen är att det har varit svårare att fokusera på skola och
skolarbete när man växelvis varit skola och hemma. Ur ett lärarperspektiv har en
återkommande svårighet varit att ha en långsiktig planering för “huret” med sin
undervisning, alltså det sätt som stoffet omsätts i en pedagogisk praktik. Detta
har för många lärare varit en stressfaktor under året.

En pedagogisk konsekvens, utöver ovanstående, har också varit att många
uppgifter har behövt vara individuella eller skriftliga under året. Även om både
lärare och elever upplever att det kontra förra läsårets distansundervisning har
gått att få en större bredd och mer allsidighet i distansundervisningen under året.

Sammantaget kan det också konstateras att distansundervisningen har gynnat
ett fåtal elever då det passade deras lärstil bättre med mer eget ansvar och egna
skriftliga uppgifter som i många fall varit följden. Hur man kan nyttja den
lärdomen inför kommande år är en positiv lärdom att ta med sig från denna tid.

FOKUSOMRÅDEN I ARBETSPLANEN

Under året har arbetet utifrån arbetsplanen fokuserat på fyra områden

1. Ökad grad av integration mellan ämnen. Möjlighet till gemensamma
projekt och sambedömning. Utbyte av erfarenheter för att utveckla
undervisning.

2. Att bli en integrerad del av Drottning Blankas gymnasieområde. Skapa en
röd tråd genom utbildningen för eleverna.
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3. Att snabbare fånga upp och stötta elever som närvaromässigt eller
studiemässigt halkar efter.

4. Skapa gemensamma förhållningssätt som efterlevs i hela
personalgruppen.

Mycket av det utförandet har påverkats av pandemin och distansundervisningen,
men målsättningarna har ändå trots ändrade förutsättningar gått att arbeta med.

Den ökade graden av integration mellan ämnen är en del av arbetet med att
implementera 123-sen som i sin tur är en del av målet med att integrera befintliga
arbetssätt med övriga DBGY-skolors arbetssätt (detta är en följd av att skolan
under läsåret har övergått till att bli en DBGY-skola där den tidigare har varit det
endast som en del av samma verksamhetsområde). Detta arbete har beskrivits
redan ovan men framgångar med det har varit de ämnesöverskridande arbeten
och projekt som genomförts under året och som under nästkommande år
kommer fortsätta utvecklas. Det gäller både projekt där flera
gymnasiegemensamma ämnen medverkar och samverkar men också
samarbeten mellan yrkes- och gymnasiegemensamma ämnen och mellan
yrkesämnen.

Dessa två arbetsområden är dock inte klara utan de är delar i en längre process.

Vad gäller att tidigt fånga upp elever som studiemässigt har halkat efter har det
fungerat väl under året, även om det finns behov av viss processförbättring vilket
har detaljerats ovan.

Ett mindre bra område är emellertid närvarouppföljningen under året, som
kraftigt har påverkats av restriktioner och riktlinjer, där elever kan vara borta med
milda symptom eller lättare sjukanmäla sig oftare utan att varningsflaggor höjs
vilket det i normalfallet skulle göra. Det gör också systematiska översikter svåra att
göra då mönster blir svårare att urskilja annat än på individnivå. Att området
fungerat mindre väl under året är utöver pandemin också ett resultat av rörelser
inom personalen i elevhälsan - vilket resulterat i att just denna del av elevhälsans
arbete under året har haltat.

Som ett led i att minimera risken för smitta och närhet har också personalen
arbetat hemma när det inte krävts av verksamheten att man ska vara på skolan,
och samtliga personalmöten har under stor del av läsåret varit i digital form. Detta
har bidragit till att de områden som kräver samarbete har flutit på mindre bra än
vad de annars hade gjort, och mycket av spontaniteten i de diskussioner och
möten som varit försvinner eller dämpas när forumet blir annorlunda. På flera av
målen har det därför haft en dämpande effekt.

Ovanstående till trots har både upplevd nöjdhet och kunskapsresultat förbättrats
under året, vilket ger vid handen att arbetet med de fokusområden som varit,
varit lyckat. Inget av områdena är dock kortsiktigt utan läsårets arbete kommer
fortsätta in i kommande läsår.
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SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

En slutsats som kan dras är att det fortfarande finns processförbättringar att
genomföra inom ramen för det arbete som redan bedrivs, både vad gäller
elevuppföljning och samsyn och samverkan kring den egna undervisningen.
Dock är de strukturer som finns på plats ett gott ramverk att bygga vidare på,
vilket de årliga förbättringarna inom både resultat och uppföljning är ett kvitto på.

Elevhälsans arbete (mer om det nedan) har också med anledning av
personalomsättning under året inte utvecklats i den takt det var planerat under
året som gått. Det finns processförbättringar att genomföra för att säkerställa att
både det främjande och förebyggande samt vid behov det åtgärdande arbetet
kommer eleverna till nytta och inte blir en pappersprodukt.

Vad gäller det kollegiala lärandet är det en framgångsfaktor under året, men
också något som efter pandemin kräver något av ett omtag då processerna här
under det senaste ett och ett halvt läsår ser annorlunda ut än vad de i
normalfallet ska göra. Det goda kollegiala utbytet och ämnesöverskridande
arbetet, och den elevsyn och flexibilitet som präglat verksamheten under läsåret,
är emellertid något att värna om.

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)

Skolans värdegrundsarbete leds av rektor och revideringen av läsårets planering
sker tillsammans med all personal under höstterminen och tillsammans med
elevhälsan i samband med att planen mot diskriminering och kränkande
behandling upprättas vid årsskiftet.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Årets likabehandlingsenkät visar att 93% av eleverna på skolan upplever att de är
trygga på skolan. Detta är en ökning med en procentenhet från föregående år
och en ökning med fem procentenheter från läsåret 18/19. Motsvarande värde i
elevenkäten, som genomförs i månadsskiftet januari/februari (tre månader efter
likabehandlingsenkäten) visar på en trygghet på 84% (se nedan), där resterande
16% har svarat i spannet godtagbart. Ingen har emellertid i elevenkäten svarat att
de upplever otrygghet på skolan som helhet.
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Detta innebär således att skolan sammantaget bibehåller en över tid hög
trygghet, vilket är en följd av ett aktivt mentorskap och god kommunikation
mellan undervisande lärare, mentor och skolledning/elevhälsa.

I elevenkäten och under året framkommer att 9% av eleverna på skolan inte
upplever att eleverna på skolan behandlar varandra bra. Elevhälsan har
tillsammans med lärarkollegiet identifierat var problemet ligger för att kunna
arbeta åtgärdande och förebyggande mot detta.

Även om den vanligaste platsen elever upplever att andra elever behandlar någon
illa på skolan är i korridoren eller i klassrummet under rast (i form av
kommentarer, blickar eller genom att agera exkluderande) har nätet eller sociala
medier seglat upp som den tredje mest angivna platsen som elever på skolan
behandlar varandra illa.

Som en åtgärd till detta har skolan under året både haft föräldramöte under
hösten och möte i två stycken klasser under våren om bemötande på sociala
medier och i gruppchattar. Skolans kurator har också arbetat med intervjuer i en
av klasserna för att kartlägga gruppdynamiken och bakgrunden till upplevelsen
som framkommer i enkäterna.

En lärdom av detta är vikten av att på ett tidigt plan involvera elevernas
vårdnadshavare i arbetet med vad som sker på sociala medier, då detta ofta
kommer till uttryck i skolan eller i klassrummet, men har sin upptakt eller sin
fortsättning på Snapchat eller motsvarande meddelandeappar.

Inför nästkommande läsår kommer detta vara en fast punkt på föräldramötet för
årskurs 1 och planering pågår för att inkludera det arbetet i det
värdegrundsarbete som sker i årskurs 1 och 2 under mentorstid och uppstart.

Också elevrådet är en viktig del i att arbeta med skolans värdegrund och under
året har elevrådet mött rektor månadsvis, där en stående punkt har varit hur man
upplever det sociala klimatet på skolan.
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Ett annat sätt att identifiera områden som är viktiga att arbeta med har varit
elevskyddsombuden som inkommit med information kring den sociala miljön på
skolan under höstterminen - vilket senare ligger till grund för fortsatt arbete. Ett
exempel på detta var en upplevelse av favorisering i undervisningen vad gällde
praktiska moment, som genom att det fångades upp kunde adresseras och
tydliggöras i kommande moment för att skapa transparens kring de processer
som elevskyddsombud pekade ut som ett område där favorisering upplevdes.

Lärarna på skolan ska vid planering av lektionsinnehåll alltid ta hänsyn till
samtliga diskrimineringsgrunder. Detta sker genom både urvalet kring material,
men också kring läromedel och externa kontakter. I klasser där det under året har
identifierats att gruppdynamiken inte fungerar optimalt har även formerna för
arbetet och gruppkonstellationerna utformats utifrån ett värdegrundsperspektiv,
snarare än enbart utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Samtliga mentorer genomför värdegrundsövningar på mentorstiden. På detta
sätt övas eleverna i att arbeta med varandra i grupper de i normalfallet inte alltid
gör samt att de får dela med sig av erfarenheter och perspektiv.

Utöver det mer åtgärdande arbetet och det arbete som sker inom ramen för
undervisningen har skolan under året arbetat för att ha aktiviteter som är klass
och programöverskridande för att skapa en sammanhållning och en öppenhet på
skolan. Detta har skett genom olika aktiviteter under året såsom
uppstartsdagarna där samtliga klasser tävlade mot varandra i olika tävlingar där
priset var att den vinnande gruppens klass gemensamt fick välja ut ett gott
ändamål att stödja. Det skedde också genom planerade halloween, jul och
avslutningsaktiviteter i samråd med elevrådet. Flera av dessa påverkades dock i
själva genomförandet av hastigt förändrade restriktioner i samband med loven,
både regionalt och nationellt.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Sammantaget visar LOV, UU och Elevenkäten på en ökad trygghet på skolan, en
ökad upplevelse av att skolans ordningsregler är tydliga och kända för alla och att
skolan som helhet tar tag i situationer som uppstår.  Det är en positiv trend som
genomgående syns i de olika undersökningarna och det visar att arbetet i
grunden är välfungerande.

Samtidigt framgår det att skolan behöver jobba kring transparens i vissa
processer där eleverna under läsåret och även tidigare upplever att de blir
förfördelade, mellan klasser eller inom klasser, i olika aktiviteter kopplade till
undervisningen. En ökad transparens kring syfte, urval och mål med exempelvis
studiebesök, fördjupade studieaktiviteter eller projekt är ett sätt att minska den
uppfattningen.

Likabehandlingsarbetet behöver på det främjande planet systematiseras i större
utsträckning. Skolan arbetar på många plan bra med likabehandling, men
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långsiktigheten och systematiken behöver förbättras. Detta är rektors ansvar men
inför nästkommande år behöver likabehandlingsarbetet breddas och ansvaret
samt mandatet behöver fördelas annorlunda och långsiktigt för att uppnå denna
systematisering.

På det åtgärdande planet behöver arbetet i högre grad inrikta sig på att fånga
upp de elever som upplever att de blir illa behandlade utanför lektionstid och
utanför skolan, och systematiskt följa upp det åtgärdande arbetet kring detta i
högre utsträckning än vad som ny sker.

ELEVHÄLSOARBETET

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Under året har elevhälsans professioner varit specialpedagog, kurator och
skolsköterska. Studie- och yrkesvägledare har inte under året deltagit i
EHT-arbetet utan funnits tillgänglig digitalt för eleverna genom bokning.
Skolläkare och skolpsykolog knutna till enheten har ingått i EHT, främst i det
främjande och förebyggande arbetet. Både kurator och specialpedagog har
under läsåret bytts ut vilket inneburit ett behov av omstart i elevhälsoarbetet och
att rutiner behövts inarbetats igen. Skolan följer DBGY:s gemensamma
elevhälsoplan.

Samverkan har skett med lärare på gemensamma möten eller individuellt med
aktuella undervisande lärare vid behov. Det kan dock konstateras att
kommunikationen här kan bli bättre till sin regelbundenhet.

Skolan följer upprättade rutiner för uppmärksammande av elevers behov av
särskilt stöd, utredningar och eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I
undervisningen genomförs också stödinsatser i form av extra anpassningar.
Skolan arbetar med extra anpassningar genom att undervisande lärare gör
anpassningar i undervisningen samt att specialpedagogen kartlägger elevens
behov. I samband med EWS har också klasskonferenser hållits kring de elever och
grupper som haft behov att uppmärksammas utifrån EWS. Här har också riktade
insatser genomförts av specialpedagog eller resurslärare.

Elevhälsan möts 90 minuter varannan vecka där var tredje möte inriktar sig på
hälsofrämjande arbete och övriga möten ägnas åt att följa upp aktuella
elevärenden på individ eller gruppnivå. Skolan har sedan föregående år en
utarbetad plan för det hälsofrämjande arbetet där hälsa, samtycke och sexualitet,
sömn, studieteknik samt ANT ingår. Under året har denna plan reviderats med
anledning av behov som framkommit under kuratorssamtal och hälsoträffar med
skolsköterska, främst genom det innehåll eleverna tar del av under tre års tid.

Elevhälsan följer upp elever genom att på sina möten se över närvaro och EWS
vilket tjänar som underlag för vidare kartläggning eller åtgärder. Har en lärare
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anmält eller flaggat ett elevärende till någon av elevhälsans professioner eller till
rektor behandlas också detta under elevhälsomötet. Beroende på vilken typ av
ärende det gäller kommer en av elevhälsans professioner få ansvar för ärendet
som följs upp nästkommande möte och eventuell handlingsplan eller
åtgärdsprogram utformas.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsoarbetet har under året fungerat väl i sin åtgärdande del men de
främjande insatserna har stött på svårigheter i implementering på grund av
personalomsättning. Detta innebär att mer tid har lagts på det åtgärdande
arbetet och främst på behovsbasis på individnivå eller gruppnivå, vilket innebär
att elevernas upplevelse av elevhälsans tillgänglighet har minskat under året trots
att omfattningen på elevhälsan i jämförelse med antalet i elever i faktiska tal har
ökat.

Elevhälsan har således stöttat elevernas utveckling mot målen, men samtliga
elever har inte fått ta del fullt ut av elevhälsans insatser då dessa snarare har varit
på grupp eller individnivå och oftare av åtgärdande karaktär, snarare än
övergripande nivå och främjande och förebyggande.

Rutinerna för att anmäla till elevhälsan har fungerat bra men kommunikationen
av beslutade åtgärder, tillgänglighet till dokumentation och transparens måste
öka. En del i detta är att återgå till höstterminens modell där elevhälsan finns
tillgänglig under gemensamma möten en mindre del av varje möte för att kunna
svara på frågor, komma med råd och förhöra sig om elevärenden.

Närvarouppföljningen har fungerat väl under året såtillvida att elever som är
frånvarande uppmärksammas och kontaktats, men försvåras av att tendenser till
frånvaro som man tidigare har kunnat analysera på grupp eller individnivå
(särskilda tider på dagen, särskilda lektioner etc.) har varit svåra att se under
distansundervisning eller när elever stannat hemma på grund av milda
symptom. I detta behöver också mentors ansvar förtydligas ytterligare.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsan behöver snabbt göra kartläggningar över de nya klasserna för att
kunna stötta lärarna i vilka anpassningar som kan fungera på både individ - och
gruppnivå.

Rektor kommer även i samråd med specialpedagog ta fram tydliga rutiner samt
en mall för hur lärarna ska dokumentera anpassningar samt hur eleven
inkluderats i framtagandet.

Rektor kommer även under nästa läsår arbeta för att öka samsyn och stärka
rutiner kring EWS, anpassningar och särskilt stöd.
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Samverkan mellan elevhälsans professioner och lärarkollegiet behöver också
stärkas på en strukturell nivå för att säkerställa att information kommer till rätt
person i rätt tid, samt att den information undervisande lärare eller mentor
behöver finns lättillgänglig.

Det främjande och förebyggande arbetet behöver under nästkommande år ta
höjd för att det under läsåret 20/21 arbetats mer åtgärdande, och främjande och
förebyggande åtgärder behöver omfatta fler grupper och ha en högre frekvens
för att väga upp detta.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

APL på skolan är strukturerat på ett sådant sätt att eleverna följer en APL-plats
under ett år, där en dag per vecka ligger utlagd i APL och övriga fyra veckodagar
genomförs på skolan. Detta upplägg har skolan använt under flera år och syftet
har varit att kunna varva teoretiska/praktiska moment i skolan med
arbetsplatsförlagt lärande.

De kurser som ligger i APL beslutas av rektor efter samråd med undervisande
lärare. En av skolans yrkeslärare är APL-ansvarig och ansvarar för att kvalitetssäkra
platserna, att de är kartlagda ur arbetsmiljösynpunkt samt fungerar som
kontaktperson på skolan för de APL-platser skolan använder. Detta också för att
säkerställa att elever som är i behov av extra anpassningar på sin APL får ett gott
mottagande. APL-ansvarig har avstämning med rektor en gång per termin eller
vid behov.

De lärare som har kunskapskrav kopplat till APL tar kontakt med handledarna på
arbetsplatsen minst terminsvis och stämmer av hur elevens kunskaper utvecklas
över tid för att kunna planera vilka kunskapskrav som behöver examineras av eller
vilket kursinnehåll som behöver fokuseras på i undervisningen i skolan.

I normalfall bjuder skolan in till ett lokalt programråd under vårterminen med
representanter från APL-platser och branschen. Då detta inte har varit möjligt på
ett smittsäkert sätt med anledning av pandemin under året har istället
APL-ansvarig fört en dialog under året med de olika APL-platserna för att kunna
få input kring genomförandet av yrkesutbildningen på skolan, för att säkerställa
att yrkesutbildningen hålls relevant och i linje med vad arbetsmarknad
efterfrågar.

Skolan har under året haft kontakt genom Erasmus med en partnerorganisation i
Cordóba där fem elever skulle genomföra APL utomlands. Förberedelse för detta
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var långt gånget när restriktionerna med anledning av Covid-19 gjorde att
utlands-APL behövde ställas in. De elever som skulle genomföra sin APL
utomlands erbjöds istället fortsatta placeringar på sina ordinarie APL-platser.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

APL- arbetet har under året haft en god systematik och en god process, där
elevernas APL-platser kvalitetssäkrats både inför APL, men också kontinuerligt
under året som eleverna har varit på plats. Upplägget med APL förlagd över hela
året har också inneburit fördelar med att över tid följa elevernas
kunskapsutveckling på APL-platsen.

Samtidigt har det varit ett år där det arbetsplatsförlagda lärandet framförallt har
kantats av utmaningar kopplade till den pågående pandemin. Framförallt har en
sådan sak som restriktioner i mindre lokaler varit en utmaning där flera mindre
APL-platser i och med dessa restriktioner har varit nödgade att avsäga sig att ta
emot elever från APL då det maximala antalet personer som får vistas i lokalen då
innebar att de hade svårt att ta emot kunder. Andra APL-platser har också
drabbats ekonomiskt av pandemin så till den grad att de har behövt lägga ner sin
verksamhet.  Detta har inneburit att flera elever har behövt byta till andra
APL-platser under året.

Även vad gäller uppföljning av elevernas kunskaper under APL har fungerat väl
under året - och användandet av sambedömning inför att elevernas kunskaper
ska betygsättas är en framgångsfaktor som behöver fortsätta inför kommande
läsår.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Inför nästkommande år kommer skolan behöva fortsätta med den goda struktur
som gäller APL och implementera den i de förändringar som den nationella
förändringen av hantverksprogrammet medför. Skolan behöver också fortsätta
med det systematiska kvalitetsarbetet kring att kvalitetssäkra APL, både
APL-platserna och lärandet som sker på APL.

En sak som blir viktig under nästa år och som behöver utvecklas är att återgå till
en mer normal form för samverkan med branschen och näringsliv när pandemin
inte längre ändrar formerna för det. Skolan behöver också arbeta mer med
studiebesök, föreläsningar och resor som utanför det arbetsplatsförlagda lärandet
bidrar med insikter och lärdomar som gör att eleverna når målen med
utbildningen. Även här kommer möjligheterna till detta se bättre ut när under
läsåret rådande restriktioner lättar.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Skolan har under det senaste läsåret fortsatt att ta steg framåt i det
utvecklingsarbete som nu har pågått under två läsår, och resultaten av detta syns
främst i kvaliteten på den undervisning som bedrivs, i andelen med examen och i
att skolan är en trygg plats. Framgångsfaktorer i detta arbete under året har varit:

● Tidig uppföljning med hjälp av EWS med snabbare åtgärder

● Organisationen i arbetslaget

● Gemensamt ansvarstagande för elevernas måluppfyllnad

● Fokus och resursstöd inom svenska, matematik och engelska

● Organisation kring och arbete med bedömning och kollegialt utbyte i
bedömningsfrågor

● Elevinflytande över undervisningens utformning och inspiration för
fortsatta studier

● Organisation av förstelärarnas arbete och delningskultur i kollegiet

● APL över tid varvat med teoretiska och praktiska uppgifter på plats

Med detta sagt är behöver en målsättning alltid vara att utvecklas, och skolan har
utvecklingsområden inom både undervisning, resultat, hälsofrämjande arbete
och processen kring de arbetssätt och rutiner vi har. Framförallt har detta blivit
tydligt i ett år där mycket av det gemensamma arbetet skett på distans framför
sin egen skärm - och vi kommer således se ett behov av att till viss del
återetablera samsyn och likvärdighet i arbetet när vi är åter på plats. Detta gäller
områden såsom:

Implementeringen av stödåtgärder efter EWS, ansvar och mandat

● Ytterligare förtydliga och inarbeta mentors, elevhälsans och rektors roll i
processen kring elever i behov av stöd.

● Bredare implementering av elevhälsans insatser, snarare än bara på grupp
och individnivå

● Fortsätta det ämnesöverskridande arbetet

● Fortsätta fokusera på undervisning och kollegialt lärande kring
undervisning i försteläraruppdragen

● Trygghet i skolan, samt digital trygghet med klasskamrater hos eleverna
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