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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

 

Läsåret 2019/2020 har varit ett omvälvande år för DBGY Söderport. Under läsåret har skolans ledning skiftat 

under tre olika perioder. Under en rekryteringsperiod har skolans biträdande rektor axlat en tillförordnad 

rektorsroll och i oktober tillsattes en interimrektor under fortsatt rekryteringsperiod. I mars 2020 återgick 

undertecknad till rollen som rektor på DBGY Söderport. Efter ca tio dagars arbete på skolan övergick all 

undervisning till fjärrundervisning på grund av pandemin. Man kan alltså med lätthet säga att DBGY Söderport 

haft en hel del utmaningar under läsåret.  

 

Trots skolans varierade ledningsstrukturer under läsåret och en avslutning på skolåret i pandemins tecken, så 

har medarbetarna fokuserat väl på följande områden: 

 

● Ledmotiv/Moduler är vår pedagogisk samverkansmodell som tar hänsyn till hur vi synkroniserar våra 

planeringar och kalendrar samt hur vi bedömer på likvärdig grund  

● Bedömning och betygssättning som en särskild utbildningsinsats 

● Fortsatt utveckling av branschsamarbeten och APL-kontakter 

● Fokus på hälsofrämjande insatser, vilket också innebär att göra hela kollegiet ansvarstagande för 

elevhälsan 

● Internationalisering 

 

Resultatet av årets arbete kan du läsa mer om i på följande sidor och i kort summerar jag våra viktigaste data 

här: 

 

Examensgrad: 93% (rikssnitt: 91%) 

Ökning inom trygghet och studiero 

Ökning inom undervisningskvalitet 

 

Annika Silverup, rektor DBGY Malmö Söderport 
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020 
Under våren 2019 uppnådde skolan ett resultat utöver det vanliga. Detta berodde i stor utsträckning på mycket 

goda resultat från, framförallt, SABET-klasserna - något som odlats under fler år tidigare. Under läsåret 19/20 

har skolan haft flertalet mindre grupper (HVHUD och EKEKO) vilket gör att enskilda elevers resultat slår ut 

kraftigt mot den procentuella beräkningen. Detta är en av anledningarna till minskningen i procent.  

 

Vårens pandemi kan också i viss mån ha påverkat resultatet för våra elever på skolan. Detta är dock svårt att 

helt säkerställa. Närvaron i den digitala undervisningen har, å en sidan, varit högre är normalt, men det har å 

andra sidan varit svårare för elever att t.ex. delta i prövningar på kurs och omprov.  

 

Under omständigheterna är vi nöjda med det resultat som vi i år har uppnått, då det trots allt ligger över 

rikssnitt.  

 

 

 

Skillnaderna mellan flickor och pojkar kan observeras i nedanstående diagram. Här kan vi observera att 

pojkarna presterar i något lägre grad än flickorna, men båda könen ligger fortfarande en bra bit över resultatet 

från läsåret 17/18. Skolan har under läsåret 19/20 bestått av 234 flickor och 89 pojkar. 
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Gällande den genomsnittliga betygspoängen så ligger skolan jämnt (en liten höjning) i förhållande till 

föregående års resultat. I ovanstående tabell kan man också se skillnaderna mellan de olika programmen. Där 

finns det framförallt förbättringsmöjligheter inom Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapliga 

programmet. Ingångsvärdena för eleverna på framförallt Ekonomiprogrammet var förhållandevis låga för ett 

studieförberedande program. Detta ger en effekt på de slutgiltiga betygsnivåerna, då undervisande lärare har 

behövt fokusera mycket på baskunskaper i bland annat engelska, svenska och matematik.  

 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
 

I nedanstående  tabell syns andelen elever med grundläggande högskolebehörighet på skolans två 

yrkesprogram: HV och VO. Föregående läsårs resultat var ett genomsnitt på 82% - VO (96,4%) och HV (63,6). Vi 

ser alltså att andelen elever på Hantverksprogrammet (HV) kraftigt ökat sin behörighetsgrad. Detta är positivt 

för eleverna som utökar sina möjligheter till utbildning.  

 

 

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 
 

Här redovisas betygsfördelningen på de olika programmen. Nivåerna i jämförelse med föregående läsår är 

förhållandevis jämna.  Andelen F har ökat med en (1) procent och andelen A har också ökat med en (1) procent. 

Andelen E har minskat något till förmån för de högre betygsnivåerna.  
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I nedanstående tabell återfinns resultaten för kurserna inom Engelska, Matematik, Svenska/Svenska som 

andraspråk samt Gymnasiearbetet. Vi kan se att vissa kurser fluktuerar i mindre skala, som exempelvis 

Matematik 1b (från 98% till 97%), och andra kurser uppvisar mycket stor variation från föregående års resultat, 

som exempelvis Matematik 1a (från 93% till 82%). Den typen av stora negativa variation är bekymrande och en 

indikator på att vi behöver titta extra noga på upplägget för just Matematik 1a inför kommande läsår. Under 

flertalet läsår tidigare har vi arbetat med utökad lektionstid för just matematikkurserna - så har fallet inte varit 

under innevarande år. Den utökade undervisningstiden är något som vi kommer att återuppta under läsåret 

20/21 samt ett mer strukturerat arbeta med stöd för elever som är i svårighet att ta till sig olika områden inom 

Engelska, Matematik och Svenska.  

 

De generella signalerna i nedanstående resultat indikerar att vi kommer att behöva arbeta mer med 

grundläggande stöd/repetition för elever som ska läsa de nästföljande kurserna i ämnet. Det kan också komma 

att bli aktuellt med omläsning av kurs för en del elever som inte uppnått målen.  

  

 

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
 

Under våren 2020 ställdes de nationella proven in varför det inte finns resultat att rapportera här. 
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1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

I nedanstående diagram ser vi hur eleverna svarat i den årliga elevenkäten från januari månad. Det är tydligt att 

skolans utmaningar inom organisation och elevhälsa har givit en negativ effekt på åsikterna i denna enkät. Man 

kan dock tänka sig att flertalet av de nöjdhetsfrämjande åtgärder som genomfördes för eleverna under läsåret 

18/19 tappades bort under läsåret 19/20.  Skolan kommer under 20/21 att försöka hitta tillbaka till en större 

nöjdhet för eleverna och ett ökat förtroende för skolans kvalitativa processer.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Undervisningen per studieprogram har organiserats för att omringa eleven på ett positivt sätt i syfte att öka 

lärandet och måluppfyllelsen. Detta har gjorts bl.a. genom att arbeta via ledmotivs-/modulbaserat lärande där 

flertalet kurser varit involverade i samma arbetsområde för att stärka känslan av sammanhang för eleven och 

öka graden av samarbete pedagogerna emellan. Eleverna har uppskattat detta sätt att arbeta och har även 

funnit det mindre repetitivt.  

 

Internationaliseringen har varit en viktig del för skolans elever under läsåret. Trots pandemin under andra 

halvan av vårterminen har ett flertal elever kunnat genomföra sin utlands-APL tidigare under läsåret. Denna del 

av utbildningen är mycket uppskattad av yrkeseleverna som, i dagsläget, är de som reser på APL. Under läsåret 

har vi haft elever på Malta, i Nordmakedonien och i England. Skolan har också fått ett stipendium från 

Tysk-svenska handelskammaren i syfte att främja undervisningen i tyska språket.  

 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

 

Undervisningens kvalitet mäts på olika sätt under läsåret. Den slutliga resultatet av undervisningens kvalitet blir 

kursbetygen men innan dess genomförs bl.a. en undervisningsutvärdering av varje pedagogs uppdrag att ge 

eleverna en gedigen och allsidig bildning. Det genomförs också en mer övergripande personal- och elevenkät 

som lyfter in de olika värden som kan komma att påverka elevens uppfattning kring som skolgång. 

 

Om vi tittar närmare på årets elevenkät så är eleverna i stort något mer nöjda i år än de var föregående läsår 

när det gäller just undervisningen. Här finns en uppgång med fem (5) punkter från vårterminen 2019. 

 

Detta resultat kan bero på en blandning av svaren på bl.a. följande, mer detaljerade, frågor i förhållande till 

resultatet under föregående läsår: 

  
 
 
 
I denna fråga anser eleverna att lärarna än mer har lagt sig vinn om att kommunikationen i 
klassrummet är allsidig. 
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I denna fråga anser eleverna att läraren blivit tydligare med de regler för kommunikation 
som finns i klassrummet vilket i sin tur ger en tryggare miljö där det är enklare att 
prestera väl. Just studiero har varit ett av fokusområdena under läsåret och skolan är på 
god väg framåt här. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eleverna anser också att lärarna i allt större grad givit eleverna det stöd, den uppmuntran 
och hjälp som krävs för att eleven lättare ska kunna nå sina mål. 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernas möjligheter att utöva inflytande över undervisningens upplägg ökar också något, 

vilket är ett tecken på lärarnas flexibilitet och ett ökat medbestämmande för eleverna.  

 

 

 

 

 

All undervisning på skolan bedrivs genom teorilektioner eller praktiska lektioner. På ett 

generellt plan kan man säga att de gymnasiegemensamma ämnena som exempelvis matematik, svenska och 

samhällskunskap bedrivs genom traditionella teorilektioner som kan bestå av föreläsningar, debatter, 

diskussioner, seminarier, individuellt arbete samt arbete i grupp.  

 

De praktiska lektionerna återfinns oftast på yrkesprogrammen och är vanliga i karaktärsämnen som exempelvis 

Vård- och omsorgsarbete och Hantverksteknik. Här ser vi ett större mått av lärarledd handledning i praktiska 

moment där fokus ligger på ergonomi, handlag och slutprodukt/sluttjänst. 
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Undervisningstiden på skolan har tidigare snedfördelats något till matematikämnets förmån. Detta har vi sedan 

länge sett som ett behov och vi därför tidigare fortsatt att tilldela matematiken något högre undervisningstid 

än övriga ämnen. Tyvärr har detta inte genomförts under innevarande läsår, men är något som kommer att 

återinföras till 20/21. En kurs som också har fått mer undervisningstid i år är dock Räddningsmedicin, då fler 

praktiska moment har behövts övas utomhus.  

 

Under läsåret 19/20 har samtliga pedagoger genomgått en utbildning i Bedömning och Betyg för AcadeMedias 

gymnasieskolor via Karlstad Universitet. Utbildningen har fokuserat på att uppdatera pedagogerna kring betyg 

och bedömning samt även klargöra en del vanliga frågeställningar kring dessa områden. Syftet har varit att 

stärka alla pedagogers kunskapsnivå inom betyg och bedömning. 

 

Fokus för läsåret har varit tydligt klassrumsledarskap med studiero.  

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

Arbetet med extra anpassningar har fungerat väl under läsåret. Dock har dokumentationen av detsamma varit 

något bristande. Vi har arbetat med hur vi startar och avslutar lektionspassen - samt hur vi aktivt kan 

överbrygga hinder som uppstår på vägen. De anpassningar som fungerat bäst är de som har "mänsklig" 

koppling, alltså muntliga kompletteringar, individuellt anpassade uppgifter, visad förmåga vid det fysiska 

mötet. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

De huvudsakliga pedagogiska/metodiska grepp som varit gynnsamma för undervisningens kvalitet rent 

generellt och i synnerhet för elever i behov av extra anpassningar har varit: 

● Tydlig lektionsplanering 

● Tydlig lektionsstruktur 

● Varierade instruktioner ( både skriftliga, muntliga) 

● Flexibilitet 

 

Framförallt tydligheten i lektionsplaneringen och i lektionsstrukturen är tydliga bidragande faktorer till att 

elever känner sig trygga med undervisningsformerna. Detta gör att de kan fokusera på lärandet och innehållet 

istället för att lägga alltför mycket kraft på att förstå sig på formen. 

 

Utifrån elevernas åsikter kring examinationer (prov, inlämningar och muntliga framställningar) så har det 

framkommit att pedagogernas kommunikation med varandra behöver öka kring hur dessa planeras under 

läsåret. Elevernas önskemål är mindre klustring av dessa bedömningsformer så att de sprids ut mer över 

läsåret. Detta knyter an till ytterligare fokus på tydlighet och struktur. Även lektionsdesign, är något som vi 

kommer att fortsätta att arbeta med framgent. Allt för att förtydliga sammanhanget för eleverna.  

 

Arbetet med ledmotiv/moduler kommer att förtydligas och intensifieras under kommande läsår. Detta 

organiserade pedagogiska samverkansforum möjliggör för kollegiet, inte bara att komma fram till 

gemensamma definitioner av de centrala innehållet, utan att också utveckla likvärdig bedömning och 

betygssättning på enheten, Ledmotiven/modulerna, eller samverkansområdena, bidrar även till en känsla av 

sammanhang för 

kollegiet och blir ett utmärkt tillfälle att kvalitetssäkra programmets progression mot examensmålen. 
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2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Skolans elevhälsa bestod under höstterminen av ett elevhälsoteam utan kuratorisk och 

specialpedagogisk kompetens. Dessa vakanser kunde tillsättas först i november. Det ger naturligtvis en backlog 

för arbetet med elevhälsan. Förra läsårets rektor valde att pröva på EHM, elevhälsomötet, som arbetsmodell. 

Samtliga i personalen fick genomgå en halvdagsutbildning med författarna till EHM-metoden på skolan. Arbetet 

med EHM hann aldrig att sätta sig i organisationen, innan den dåvarande rektorn avslutade sin tjänst på skolan 

och trots ett fåtal försök under höstterminen 2019 så brast arbetet i att alla funktioner inte var på plats. 

Interimrektor ansvarade för elevhälsans sammankomster 

 

Mötesformen MÖL (mentors överlämning) har fungerat – en överlämning från mentor till antingen 

skolsköterska, specialpedagog eller kurator efter en mentorskartläggning av en individuell elev. Under läsåret 

har det dock brustit i dialogen och helhetsgreppet om eleverna samt en strukturerad uppföljning.  

 

EHM-metoden är värd att utvärderas ytterligare och den kommer därför att återinföras under läsåret 20/21. En 

tydlig utvärdering kommer att genomföras i slutet av vårterminen 2021. Elevhälsans medlemmar kommer 

också att förändras något en en specialpedagog på större tjänstgöringsgrad är anställd. Även skolpsykologen 

kommer att ha en mer aktiv roll i skolans främjande och förebyggande arbete.  

 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

 

I nedanstående diagram kan vi se hur arbetet med trygghet och studiero upplevs av eleverna. Trygghetsnivån 

ligger i stort sett oförändrad medan skolan har stärkt sin ställning när det gäller de psykosociala delarna, 

arbetsro och studiero. Dessa positiva ökningar är något som vi givetvis ska ta fasta på och utveckla vidare 

tillsammans med eleverna. Målet är, naturligtvis, en skolmiljö helt fri från kränkningar. Samtliga upprättade 

anmälningar har delgivits huvudmannen enligt rutiner och skoljurist har varit inkopplad vid bedömningsfrågor 

och för rådfrågande samtal. 

 

 

 

 

Som helhet kan det vara något komplicerat att beräkna närvaronivåerna under läsåret - framförallt på grund av 

pandemin och arbetet hemifrån för eleverna. Om man skiljer terminerna åt så ser vi följande resultat: 

HT2019 - 82,2 % genomsnittlig närvaro 

VT2020 - 83,5 % genomsnittlig närvaro 

 

Upplevelsen från pedagogernas håll var att närvaron var markant bättre under fjärrundervisningsperioden. Det 

kan vi också se om vi gör en uträkning på snittet före och efter vecka 13. 

Vecka 2-12 - 78,5 % genomsnittlig närvaro 
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Vecka 13-24 - 89,3 % genomsnittlig närvaro 

 

Man kan alltså se att snittet för det första kvartalet 2020 var lägre är normalt och under pandemiperioden var 

närvaron online högre än normalt. Detta kan leda oss att tro att elever som tidigare undvikit deltagande i 

skolan ökat sin närvaro när undervisningen gavs digitalt. Det kan också bero på att eleverna överhuvudtaget i 

mindre utsträckning var sjukanmälda - dvs deltog i onlineundervisningen trots förkylning eller andra lättare 

besvär. 

 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

 

Skolans åtgärdande arbete har under senare delen av övertagits av mentorerna tillsammans med biträdande 

rektor/studie- och yrkesvägledare. Denna mötesform, kallad mentors överlämning, har varit väl fungerande 

och 

är ett effektivt sätt att organisera verksamhetens förmåga till snabba riktade insatser kopplade till individer. 

Framförallt är detta ett förhållandevis snabbt sätt att hitta de elever som är i behov av någon form av 

anpassning eller stöd.  

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Skolans slutsats är att vi även fortsättningsvis behöver olika forum för de förebyggande insatserna och de 

förebyggande och främjande insatserna. Dessa mötesforum har skapats och rekommenderas att bedrivas i 

planerad form även under nästa läsår. Pga elevhälsans uppsättning av olika kompetenser så bör dessa 

användas i högre grad för mötet mellan eleven och skolan och i mindre grad i enskilda slutna möten. Vi 

kommer att fokusera mer på grupp, istället för individ.  

 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Gällande likabehandling och värdegrundsarbetet har kurator tillsammans med ledning av interimrektorn 

utarbetat en ny likabehandlingsplan. Årets likabehandlingsplan gällande det förebyggande arbetet har en 

målsättning om ett mer aktivt elevråd med mer inflytande över skolmiljön samt en ökad samverkan med 

personal och elevhälsa. Årets fokus har även haft en målsättning om ökad gemenskap i klasserna samt ett 

förbättrat språkbruk. Skolan bedrev fjärrundervisning sedan mitten av mars i syfte att minska smittspridningen 

av COVID-19, vilket innebar vissa svårigheter att arbeta främjande med ovanstående mål. Heltidsmentor och 

kurator har dock påbörjat ett värdegrundsarbete med elever i halvklass i syfte att öka gemenskapen och 

sammanhållningen. Arbetet kommer att fortlöpa under hösten för att utvärderas i december 2020. 

 

Rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling har följts och fungerat väl.  

 

 

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

 

Med anledning av att kurator kom på plats i slutet av oktober och att pandemin slog till mars så har skolan 

endast haft kuratoriskt stöd under ca fyra månader. Detta har givit effekter så tillvida att mycket som planerats 
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till andra halvan av vårterminen sattes på vänt. Man kan dock klart se att antalet ärenden som berör kränkande 

behandling under pandemiperioden i stort sett är nere på noll.  

 
Utvärdering – Normer och värden 

 

Skolan har arbetat med de demokratiska värdena dels genom undervisning, debatter, skolval och i infärgningar 

av ordinarie undervisning. Dels har de demokratiska värdena också exemplifierats i utvecklingen av en elevråd. 

Elevernas har också uppmärksammats på att möjligheten för påverkan finns dagligen genom kontakt med 

skolledning och genom inflytandet över undervisningen och skolmiljön. Som exempel här kan man påvisa att 

eleverna särskilt under andra halvan av vårterminen har fått ta del av planeringen för skolans ombyggnation.  

 

 
Slutsats – arbetet framåt 

 

Det är betydelsefullt för skolans värdegrundsarbete att hitta en tydligare arbetsorganisation och genom 

delegering av ansvar tillse att fler pedagoger och övriga medarbetare tar större ansvar för den operativa 

värdegrunden. Under innevarande läsår har skolan arbetat i fokusgrupper med olika ansvar för de främjande 

och förebyggande områdena just inom värdegrund och likabehandling. 

 

Vi kommer att behöva fortsätta arbeta med ett elevråd med fokus kopplat till värdegrund och undervisning. 

Detta är önskvärt, då stort fokus på sociala arrangemang oftast prioriteras av elevkåren. Dessa behövs också 

men en balans behöver förtydligas. 

 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Inför läsårets uppstart så beslutade dåvarande rektor, vilka kurser, vilka delar (kunskapskriterier/centralt 

innehåll) av kurserna och vilken omfattning av kurserna som skulle bedrivas inom arbetsplatsförlagt lärande. 

Denna plan markerades inom respektive programtimplan, som fick ligga till grund för tidsviktningen inom 

schemat. Likaså har perioderna för genomförande av APL samverkats mellan programansvariga och rektor och 

här har även olika intressenters uppfattning fått väga in i beslutet. 

 

Samarbetet mellan skolan och näringslivet/olika verksamheter har stärkts under läsåret och ingen elev har 

under läsåret inte kunnat genomföra sina planerade APL. Hänsyn till elevens behov och förmåga tas redan vid 

planeringsstadiet och följs upp av ansvarig lärare tillsammans med handledare på arbetsplatsen. 

 

Skolans arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet har särskilt inom Vård- och omsorgsprogrammet fungerat 

mycket väl. Platser av hög kvalité erbjuds elever som också knyter kontakter till arbetsplatsen för vidare arbete 

efter studier. APL kopplat till Hantverksprogrammet har hämtat sig efter föregående års kvalitetssänkning och 

tidigare branschkontakter har återupprättats.  

 

 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

 

Samtliga elever har under läsåret haft adekvata APL-platser. En tydligare matchning mellan elev och arbetsplats 

har kunnat realiseras. Eleverna har i huvudsak visat stort eget ansvar under APL och elever har även prövat på 

APL utomlands - vilket är ett stort steg för en gymnasieelev att ta.  
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Antalet erbjudna APL platser för speciellt VO motsvarar inte alltid skolans upplevda behov och detta har sin 

förklaring i flera olika områden. Dels vill skolan kunna erbjuda ett överutbud för att effektivare matcha elever 

till attraktiva arbetsplatser och för att möta olika behov inom lärprocessen beroende på när i elevens utbildning 

APL-perioden inträffar. Dels så finns avtal mellan skolan och utomstående verksamheter, likt Vård- och 

Omsorgs 

College, som försvårar anskaffningen av APL platser då skolan förbinder sig till att enbart utnyttja de platser 

som VOC framställt. Här ser vi att våra internationella kontakter kommer väl till pass i utökningen av antalet 

platser. 

 

Bransch- och programråd har också fungerat väl under läsåret och organiseras av programansvariga som en 

naturlig del av uppdraget. 

 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

 

Skolan har under en period på fyra månader inte haft studievägledning på plats utan endast via 

www.fragasyv.se som är AcadeMedias gemensamma tjänst. Ett konkret och sammanhängande arbete har 

därför inte kunnat genomföras. Skolan har arbetat helt åtgärdande under en stor del av läsåret.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Studie- och yrkesvägledningen är viktig för eleverna ur flera aspekter. Det är vår övertygelse att SYV-frågorna 

ska komma att få ta större plats igen under läsåret 20/21. Ett årshjul för detta arbete finns.  

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN  

 
DBGY Söderport har under läsåret 19/20 inte haft några elever som gått ett introduktionsprogram. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Sammantaget kan vi, igen, säga att året har, på mer än ett sätt, varit utmanande för DBGY Söderport.  

Årets kvalitetsrapport är i många avseenden en mindre berg- och dalbana. Det är tydligt att de processer som 

läsåret innan legat till grund för detta arbete inte hade givit avtryck i skolans organisatoriska minne. Trots detta 

har skolans kvalitetsresultat i vissa lägen sjunkit något, men i flera lägen höjts.  

 

Det är tydligt att skolans organisation och ledning behöver utveckla ett tydligare gemensamt ansvarstagande 

för verksamhetens resultat om skolan framgent ska hålla återkommande höga resultat.  

 

Det står också klart att skolan behöver fortsätta med sitt fokus kring undervisningskvalitet. Detta gör vi inte 

minst genom ledmotivs-/modularbetet men även via kontinuerlig direkt fortbildning inom området samt 

återkommande samtal kring pedagogiska spörsmål. 

 

Skolans arbete med organisationen bakom elevhälsan måste fortsätta utvecklas i en hälsofrämjande 

och förebyggande riktning. Detta har många fördelar men framförallt så skapas utrymme för skolans resurser 

och skolans elevpopulation att uppleva en samhörighet där individer trivs för att lärmijön dvs gruppen tillåter 

detta. Värderundsarbetet har också behov av att riktas till innefatta en arbetsorganisation som tillåter dessa 

processer bli en naturlig del av skolans organisatoriska minne.  

 

  

15 
 



4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY KRONAN AB (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 

engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 

  

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 

man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 

mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 

strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY. 

● Lokalt engagemang – DBGY 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 eleverna 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 och våra elever 

engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 

kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

DBGY har läsåret 2019/2020 totalt 15 skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Falun i norr. Under 

läsåret är det drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns 

en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom 

ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande 

förutsättningar och behov.  

 

Skola startår Skola Startår 

Borås 2010 Linköping 2017 

Falkenberg 1999 Lund 2011 

Göteborg 2010 Malmö Söderport 
Malmö Möllan 

2009 
2017 (DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 

Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 

Falun 2017 (DBGY)   

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 

processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 

att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 

välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 

kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

● Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

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. 

 
  

4.2. OM DBGY - MALMÖ SÖDERPORT 

ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 
 

Skolan har under läsåret 19/20 haft en organisation enligt nedanstående uppräkning: 

 

Skolledning 

tf Rektor: (aug - okt) 

Rektor (interim):  (okt - mars) 

Rektor: Annika Silverup (mars → ) 

Bitr rektor: Lotta Sjöqvist Fairbrother (helår) 

Bitr rektor: Daniel Molin (april → ) 

 

Pedagogstaben 

Undervisande lärare: 24st 

Förstelärare: 4st  inom undervisningskvalitet, lektionsdesign, APL-utveckling och internationalisering 

Heltidsmentorer: 2st 

Elevassistent: 1st 

 

Elevhälsan 

Skolsköterska: Ingegerd Detter 

Specialpedagog: Annika Bengtsson 

Kurator: Rebecka Göransson 

SYV: Lotta Sjöqvist Fairbrother 

Skolläkare: Annika Lindgren 
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Skolpsykolog: Pernilla Berggren 

 

Den pedagogiska personalen har delats in i arbetslag under ledning av en programansvarig.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan följer huvudmannens processer för systematiskt kvalitetsarbete. Skolans systematiska kvalitetsarbete 

har haft en svagare genomslagskraft under läsåret 19/20 beroende på flertalet ledningsbyten och pågående 

pandemi. Vissa moment som normalt genomförs har inte kunnat genomföras, exempelvis 

undervisningsutvärderingarna under vårterminen 2020. Däremot har skolan arbetat konsekvent med EWS och 

betygsprognoser, samt kontinuerlig elevdialog. Samtliga medarbetare har även skrivit en verksamhetsrapport i 

juni för året som gått. 

Lokaler 

DBGY Söderport har under läsåret funnits på två olika adresser (Per Weijersgatan 4 och Djäknegatan 23. Ytan 

som vi har disponerat har varit tillräcklig men logistiken mellan de olika lokalerna har tidvis varit ett pussel. 

Skolan har egen matsal med cateringfunktion, samt eget städ och vaktmästeri.  

 

Elever och personal 

Under läsåret har ca 38 medarbetare jobbat på skolan, varav 71 % är kvinnor och 29 % är män. 

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på skolan. SYV ansvarar för information om bl.a. behörigheter och 

meritpoäng, sökprocesser till folkhögskola, högskola och universitet, högskoleprov, internationella studier och 

karriärsvägledning. Under året har SYV varit en del av EHT för att hålla en god informationsnivå för eleverna så 

att de i nästa steg kan göra medvetna val. SYV ansvarar också för CSN-rapporteringen. Skolan har också nyttjat 

www.fragasyv.se 

  

Nationellt program DBGY-program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Ekonomiprogrammet Ekonomi EKEKO 18 13 5 36 

Hantverksprogrammet Hudvård HVHUD  4 5 9 

Hantverksprogrammet 
Hår- och 
makeupstylist HVSTY 20 22 13 55 

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 46 25 39 110 

Samhällsvetenskapsprogrammet Globalt Engagemang SASAM 9 15  24 

Vård- och omsorgsprogrammet 
Akutsjukvård och 
Räddningsmedicin VOVAR 28 31 30 89 

Totalt        

   121 110 92 323 

Introduktionsprogram       

N/A       

       

Totalt      323 

 

Aktuella siffror: juni 2020 
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