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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Hej, kära läsare av årets kvalitetsrapport!
Vi går in i ett sommarlov med ett fantastiskt läsår bakom oss. Jag tog över Drottning Blanka Söderport i maj
2018 och vi upplevde då en personalomsättning under sommaruppehållet. Mitt uppdrag, som jag ställt in mig
på att genomföra kring förvaltning och förädling, gick lite ur spår och såväl jag som medarbetarna tvingades
tänka om och istället bygga någonting nytt, samtidigt som vi inte ville försaka allt som redan var så positivt med
skolan.
Efter att vi i sann demokratisk anda faktiskt enats om en arbetsplan , som både var djärv och full av
självförtroende, så fanns där en balans mellan höga mål och realistiska målsättningar. Ingen av oss kunde väl
ana i augusti att vi skulle genomföra ett pedagogiskt bokslut i juni där arbetsplanen kunde sägas vara uppfylld.
Vi hade ju tagit i från skorna!
Men så är det ibland med drömmar och ambitioner, är vi bara tillräckligt många som drömmer samma sak och
med liknande ambitioner om hur det ska gå till, ja då tenderar vi relativt ofta att förvåna oss själva. Vi visste
redan i uppstarten av läsåret att organisationens varför inte var en klurig sak att lista ut, för så länge som vi
behåller våra elever i fokus så finns inga andra processer som kan riskera att ta överhanden, kärnvärdet var
alltså starkt förankrat hos oss alla. Så hur gjorde vi då?
Ja, vi beslöt oss för att samverkan och sammanhang var två begrepp som vi ville arbeta med. Processer, beslut
och riktningar skulle bli kollegiala. Jag beslöt mig också för att fräscha upp minnet av Robert Greenleafs
“servant leadership”, eftersom jag redan tidigt under läsåret fick intryck av att såväl elever som personal var i
behov av att bli lyssnade på under resans gång.
Under året som gått så har vi bland annat diskuterat, argumenterat och samsats kring;
● Moduler, vår pedagogisk samverkansmodell som tar hänsyn till hur vi synkroniserar våra planeringar
och kalendrar samt hur vi bedömer på likvärdig grund
● Bedömning och betygssättning och problematiseringen av kunskapsmatriser
● Branschnära samarbeten och kvalitén på vår APL
● Värdegrunden som anledning till implementering av mjuka styrmedel, där fokus låg på närvaro och
trivsel
● Fokus på hälsofrämjande insatser, vilket också innebär att göra hela kollegiet ansvarstagande för
elevhälsan
Detta var ett litet axplock av de processer som vi såg till att omforma och effektivisera. Resultatet av årets
arbete kan du läsa mer om i kvalitetsrapporten med för dig som har bråttom så summerar jag våra prioriterade
områden:
Examensgrad: 99%
Ökning inom korrelation mellan betyg och NP
Ökning inom trygghet och studiero
Ökning inom upplevd kvalitet
Ökning inom undervisningskvalité
Andreas Berntsen, 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 2019

Årets resultat visade på en stor ökning av antalet elever som erhöll gymnasieexamen. 100% av eleverna på
Samhällsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet lyckades ta examen medan Hantverksprogrammet
uppvisade 96% gymnasieexamen. Detta ger en genomsnittlig examensgrad för skolan på 99%, vilket kan
jämföras med föregående år andel om 85%.
Årets resultat för grundläggande betygspoäng ligger nästintill lika med förra årets resultat, då 13,6 jämfört
årets 13,7. Såväl förra årets genomsnittliga betygsnivå som årets resultat visar ett sämre värde mot 2017 (13,9)
och med relativt stort avstånd till rikssnitt på 14,3. Det är osäkert om skolan kan uttrycka att den nedåtgående
trenden från 2017 är bruten men rektor menar att processer som startats på skolan, kopplade till lärande och
bedömning, kommer att leda till en ökad genomsnittlig betygsnivå inom närmsta åren.

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019
Andelen elever på skolan yrkesprogram som även erhöll grundläggande högskolebehörighet var i genomsnitt
82%, där Vård- och omsorgsprogrammet stod för 96,4% och Hantverksprogrammet för 63,6%.
Under läsåret genomfördes flera prognoser för andelen elever på skolan som förväntades nå gymnasieexamen
och där framkom under höstterminen att 26% av eleverna på Hantverksprogrammet uppskattades nå
gymnasieexamen. Ett stort utvecklingsfokus lades på programmet att kraftigt öka den siffran med resultatet att
96% av eleverna erhöll gymnasieexamen. Denna satsning har till viss del påverkat resultatet för andelen elever
som också erhöll grundläggande högskolebehörighet, då de individuella studieplanerna analyserats och
bearbetats tillsammans av personal och elev, och där mer studiekrävande kurser byts mot yrkeskrävande.
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En förklaringen till den stora skillnaden mellan skolans två yrkesprogram ligger också i skillnaden i det
eftergymnasiala fokus som kommunicerats under utbildningens gång. På Vård- och omsorgsprogrammet ses
det som självklart att alla elever ska få behörighet att söka till sjuksköterskeprogrammet medan samma
högskole- eller universitetsutbildning inte är lika självklart för Hantverksprogrammet, där en lejonpart av
utbildningarna istället erbjuds av branschrepresentanter utan krav på grundläggande högskolebehörighet.

1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2016-2019

Andelen betygsatta underkända betyg (F) uppgick under läsåret till 7%. Detta tangerar förra årets resultat men
en positiv trend ses i att färre omdömen för E och D sattes och fler omdömen fördelades till C, B och A.
Skillnaderna mellan läsåren är däremot liten och påvisas också i skillnaden för genomsnittligt betygspoäng
mellan åren om 13,6 (17/18) jämfört med 13,7 (18/19). För flickor på skolan blev 6% av totalt satta betyg
underkända kurser medan det för pojkar på skolan resulterade i 11% av satta betyg som underkända kurser.
Denna skillnad förklaras delvis i fördelningen av andelen pojkar och flickor på skolan där en majoritet av
eleverna på skolan är flickor och kategorin pojkar erbjuder därför mer procentuell känslighet än kategorin
flickor.
För Ekonomiprogrammet ses en positiv trend i antalet underkända betyg med en ett positivt förändringsvärde
på 5%. För Hantverksprogrammet ses en negativ trend i antalet underkända betyg med ett negativt
förändringsvärde på 3%. För Samhällsprogrammet ses en positiv trend i antalet underkända betyg med ett
positivt förändringsvärde på 4%. För Vård- och omsorgsprogrammet ses en mindre positiv trend i antalet
underkända betyg med ett positivt förändringsvärde på 1%.
Den samlade bilden av skolans arbete inom bedömning och betygssättning är positiv och de processer som
implementerats under läsåret har gett effekt, även om fortsatt arbete kvarstår.

Andelen satta betyg i kurserna Engelska 5, Engelska 6 och Engelska 7 för omdömen mellan E-A har upplevt en
positiv utveckling under året med stor skillnad inom Engelska 7, där förra läsåret visade på 14% av eleverna
som underkända i kursen medan 0% i år erhållit underkänt betyg.
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Andelen satta betyg i kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 samt Svenska som andraspråk 1, Svenska
som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 för omdömen mellan E-A har upplevt en varierande
utveckling med positiva trenden inom vissa kurser och negativa trenden inom andra. Störst skillnad jämför med
förra läsåret hittar vi inom Svenska som andraspråk där 0% av eleverna inom Svenska som andraspråk 1 och 2
upplevde en negativ förändring på 14%. För elever inom kursen Svenska som andraspråk 3 erhöll samtliga
minst godkända betyg. Mer eller mindre samma typ av variation ser vi inom kurserna Svenska 1, 2 och 3, där
andelen elever med minst godkända betyg i kursen Svenska 1 ökat, från förra läsårets 7% underkända betyg till
detta läsårets 3% underkända betyg. Inom kursen Svenska 2 ökade däremot antalet underkända betyg från
förra läsårets 1% till 10% för nuvarande läsår. Svenska 3 såg helt motsatt förhållande med en förbättring från
10% till 2% underkända betyg.
Andelen satta betyg i kurserna Matematik 1a, 1b och Matematik 2a, 2b för omdömen mellan E-A så är det väl
värt att nämna att en stor positiv förändring skett kopplad till kursen Matematik 2b. Under förra läsåret
underkändes 84% av eleverna medan resultatet för innevarande läsår blev 21%. Naturligtvis är 21% fortfarande
en väsentlig andel av eleverna som inte klarar kursen och detta kommer skolan fortsättningsvis att se över.
Matematik 1a har inte upplevt något förändring från föregående läsår utan uppvisar samma resultat dvs 7%
medan en positiv förändring skett inom Matematik 1b med förändringsvärde från 7% till 2% innevarande läsår.

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2016-2019

Resultaten för årets genomförda nationella prov korrelerar i till satta betyg inom respektive kurs och visar på
en positiv förstärkning av korrelationen särskilt för Matematik 2b, där det under föregående års genomförande
av nationellt prov inte godkändes någon elev och 84% av eleverna underkändes vid betygssättning. Det är en
disparens på 16% mellan godkända betyg kopplat till kurs och nationellt prov. Årets nationella prov visade att
22% av elever ej godkändes i nationellt prov medan 21% inte godkändes i kursen, dvs en disparens på 1%.
Liknande korrelationer hittas även inom Svenska 1, 2 och 3; Svenska som andraspråk 1, 2 och 3; Engelska 5, 6
och 7 samt Matematik 1a även om denna uppvisar viss skillnad i satta betyg och resultat på nationellt prov med
effektiv skillnad på 7%.
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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

Den trend som uppvisades inom rekommendationsgrad har brutits och även vunnit tillbaka förlorad mark från
föregående läsår samt i viss mån överträffat mätning från 2017. Detta är positivt och ett besked från elever att
de processer, rutiner och förhållningssätt som skolan uppvisar är uppskattade och förtroendeingivande.
Gällande upplevd trivsel på skolan har även detta ökat och vi är glada för detta även om skolans arbetsplan
inför läsåret ville se en trivsel grad på 75%, men klarade av en mätning om 73%. Elevenkätens svar på generell
nöjdhet med skolan gav resultatet 68% och även inom detta område har skolan gått framåt även om
arbetsplanen för året önskade en ökning till 70%.
Det är rimligt att anta att skillnaderna mellan resultaten i stort och arbetsplanens ambitioner är tillräckligt små
för våga uttrycka att skolan nått fram till de resultat som önskades nås under läsåret.
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL
KVALITET

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen
Läsårets undervisning har planerats och organiserats utifrån stor insyn i undervisningen från rektorns
perspektiv genom de programansvariga inom respektive program och skolans förstelärare. Stort fokus har lagts
på genomförandet av Skolverkets Läslyft samt fördjupade diskussioner inom områden för bedömning och
betygssättning. Skolans timplan har också setts över och med en kvalitetssäkring av garanterat erbjudna
undervisningstimmar för respektive kurs. Tillsammans med en översyn av undervisningstid för
arbetsplatsförlagt lärande har detta korrigerats mot schemat och där exempelvis lektionens längd och placering
samverkats med undervisande personal.
Arbetet med att organisera för ett kollegialt lärande har tagit olika former där framförallt Läslyftet spelat stor
roll. Men som med all form av lärande så är processen fram till en organiserad form för kollegialt lärande också
betydelsefull och arbetslagsdiskussionerna som förts tillsammans med rektor kring en modulbaserat läsår,
basgrupper och EHM (elevhälsomöte) har alla bidragit till att skifta fokus från individperspektiv till
grupperspektiv, såväl inom kollegiets angreppssätt till kollegiala- som elevinriktade lärmiljöer.
Undervisningstiden har i uppstarten av läsåret utgått från en normtid om 97,5 tim per 100 poängskurs inom de
yrkesförberedande programmen; och 89 tim per 100 poängskurs inom de studieförberedande programmen.
Denna tid har givits samtliga elever oavsett behov. De elever som under läsåret uppvisat svårigheter med
genomförande av kursen baserat på en behovsanalys, antingen genom åtgärdsprogram eller genom extra
anpassningar har fått tillgång till extra stödundervisning eller tillgång till fler pedagogiska resurser under
pågående lektionstid. De pedagogiska resurserna har t.ex. bestått av hjälpmedel för att hinna med
undervisningen i tid och/eller elevassistenter.
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
Undervisningskvalitén bedöms som god från såväl rektorns som lärarnas och elevernas perspektiv. Det finns
områden inom undervisningsutvärderingen som behöver lyftas fram som intressanta att fortsätta arbeta vidare
med; t.ex. skillnaden mellan höstterminens och vårterminens konkretisering av kunskapskraven inom
respektive kurs. Denna dissonans mellan mätperioderna bedöms framförallt handla om en upplevd tidsbrist
från elevernas och lärarnas sida, framkallade av praktikperioder, utlandsstudier och ett allmänt bortfall av tid
pga lov, studiedagar och liknande. Det står däremot klart för rektor att arbetet med fortsätta stödja
kollaboration genom moduler, digitalisering och organisatorisk ansvarsfördelning behöver fortsätta för att
ytterligare kvalitetssäkra undervisningskvalitén.
Elevernas har erbjudits aktivt lärarstöd under läsåret men undervisningstillfällen har förlorats pga sjukdomar
och omöjliggörandet av täckning pga kort varsel. En aspekt av aktivt stöd och stimulans har också varit den
satsning som genomförts av huvudmannen kopplad till resiliens givit effekt på elevernas självkänsla och
däremot och modet av be om hjälp och ta ett personligt engagemang för sina egna studier, främst genom
uppsökande av pedagoger och rektor vid funderingar.
De fokusområden som sattes upp i skolans arbetsplan för läsåret 18/19 har mer eller mindre samtliga kunnat
implementerats och resultatet av dessa insatser måste bedömas som mycket goda.
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Arbetet med extra anpassningar har under läsåret varit arbetssamt för organisationen och inför nytt läsår
genomför skolan en satsning på ny specialpedagog- och speciallärartjänst. Extra anpassningar har genomförts
och åtgärdsprogrammen har även dessa genomförts enligt plan men det är rektorns bedömning att skolan har
en bit kvar att gå innan vi kan garantera att ärenden hanteras skyndsamt och med konkreta insatser riktade till
behovsframställan.

Slutsats – arbetet framåt
I arbetet med att stärka undervisningskvalitén är det av rektorn rekommenderat att elevernas “målbetyg”
undersöks inom varje kurs, och att denna undersökning sker i samtal mellan elev och mentor alternativ elev
och undervisande lärare. Målbetygen fungerar mer effektivt än återkoppling kring kunskapsprogression genom
kunskapsmatriser, då målbetygen i sig själva är summativa varpå pedagogens formativa återkoppling blir helt
nödvändig och avgörande för att ens möjliggöra kommentarer. Under läsåret har det med all önskvärd
tydlighet visat sig att eleverna efterlyser tydligare återkoppling från pedagoger och lärplattformar vart de
befinner sig i lärprocessen och vilka insatser som behöver genomföras för att nå dit de vill nå. Detta kan
naturligtvis faciliteras genom användandet av kunskapsmatriser men de inneboende problem som matriserna
uppvisar genom sina visauliseringar av kunskapskraven, uppställningen av betygsstegen samt effekten av den
summativa återkoppling som sker i ifyllandet av en matris, gör att matriser som kommunikationsmedel inte
fungerar optimalt. Antagande görs att matriserna fungerar bäst i betygssättning och ej för bedömning.
Det modulbaserade läsåret, eller snarare den synkroniserade pedagogiska planeringen, har tagit emot väl av
kollegiet och kommer implementeras under kommande läsår. Detta organiserade pedagogiska
samverkansforum möjliggör för kollegiet, inte bara att komma fram till gemensamma definitioner av
kunnandemålen, att utveckla likvärdig bedömning och betygssättning på enheten, samt att tillse att det finns
en gemensam förståelsegrund inför examensprognoser, då baserat på kollegiets bild av elevgruppen förmågor
och kunskapsprogression. Modulerna, eller samverkansområdena, bidrar även till en känsla av sammanhang för
kollegiet och blir ett utmärkt tillfälle att kvalitetssäkra programmets progression mot programmålen.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet
Skolans elevhälsa bestod under höstterminen av ett elevhälsoteam med kuratorisk, medicinsk och
specialpedagogisk kompetens. Rutinerna för anmälan till EHT bidrog till att fler och fler ärenden tvingades
hanteras genom åtgärder och uppföljningen av ärendena hanterades inte skyndsamt. Rektor valde då att
upplösa arbetsformen till fördel för EHM, elevhälsomötet. Samtliga i personalen fick genomgå en
halvdagsutbildning med författarna till EHM metoden på skolan och organisationen bakom skolan
hälsofrämjande och förebyggande arbete har effektiviserats. EHM utgår från en idé om att samtliga inom
personalen bidrar till skolans elevhälsa genom aktivt deltagande på möten med 6 veckors mellanrum. På dessa
möten, som varar i 2 tim, tas samtliga elevärenden upp som man anser att skolan behöver adressera oavsett
om det handlar om individ-, grupp- eller skolperspektiv. Skolans klarlagt olika rollfunktioner inom detta nya
arbetssätt och tiden mellan mötestillfällen ägnas åt återkoppling, uppföljning och genomförande av insatser.
Det är tydligt att detta varit ett framgångsrecept inom skolan elevhälsa och det önskvärt att fortsätta arbetet
under kommande läsår.
Skolan har under läsåret också implementerat huvudmannens satsning i det förebyggande arbetet av psykisk
ohälsa, genom Resiliensprojektet. Detta arbete har letts av heltidsmentorerna som erhållit utbildning inom
området och en 10 veckors lång utbildning har genomgåtts av eleverna i årskurs 1. Det är för tidigt för att uttala
sig vidare kring effekten av utbildningen men såväl skolledning, personal som elevgrupperna är nöjda över
satsningen och önskar fortsätta med arbetet under nästa läsår för att då kunna utvärdera insatserna.
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Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Som tidigare beskrivits har skolan ägnat sig åt åtgärdande insatser under höstterminen för att sedan skifta
fokus till främjande och förebyggande insatser under vårterminen. Det står klart att rutiner för anmälan inte
fungerar som det är tänkt att fungera och detta har sin förklaring i att arbetsorganisationen bakom ett sådant
mottagande av anmälan till EHT brustit och ej förmått att agera inom skyndsam tid. Dessa rutiner har också
bidragit till att begränsa den anmälande partens beskrivning av problematiken eftersom man upplevt att man
“fastnat” i ett formulär.
Rutinerna för uppföljning av utredning av frånvaroorsaker har under läsåret delegerats av rektor till kurator.
Detta har inte fungerat som det är tänkt att fungera och utredningen har ofta fastnat pga upplevda problem
med att få till ett möte mellan elev och kurator. Lösningen för detta har varit att heltidsmentorerna tagit ett
större ansvar för insamling av information kring frånvaroorsaker.
Det hälsofrämjande arbetet som genomförts under EHM har fått positiv effekt på elever då fler lärare lyssnar
och bidrar till olika lösningar, som också implementeras av fler i personalen jämfört med vad som tidigare skett
då förslag på lösning enbart kommunicerats mellan lärare-specialpedagog eller lärare-mentor. Det är rektorns
övertygelse att ett mötesforum som EHM aktivt bidrar till verksamhetens förmåga att sprida goda exempel.

Utvärdering – Åtgärdande arbete
Skolans åtgärdande arbete har under senare delen av övertagits av mentorer 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.

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.

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet
Rektorn har tillsammans med skolans kurator organiserat och lett skolans värdegrundsarbete. Detta har skett
på såväl strategisk nivå med initialt tagna externa kontakt, behovsanalyser och elevintervjuer som på operativ
nivå genom synliggörandet av insatser under elevens skoldagar. Kurator har tillsammans med
programansvariga och mentorer arbetat med belysning av diskrimineringsgrunderna och dessa har även
beretts särskilt fokus inom de planerade modulerna inför nästa läsår.
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling
Rektorns bedömning av arbetet med en skolmiljö fri från kränkningar har under läsåret fungerat väl och
rutinerna för anmälningar har fungerat väl. Samtliga upprättade anmälningar har delgivits huvudmannen enligt
rutiner och skoljurist har varit inkopplad vid bedömningsfrågor och för rådfrågande samtal. Baserat på antalet
upprättade kränkningsanmälningar jämfört med tidigare läsår så har dessa både varit färre och mindre
allvarliga i sin karaktär.
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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 elevkår
och i planeringen inför kommande läsår ett elevråd. Elevernas har också uppmärksammats på att möjligheten
för påverkan finns dagligen genom kontakt med skolledning och genom inflytandet över undervisningen och
skolmiljön.

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. Läsåret har på inget sätt bestått av en kapitulation av det operativa ansvaret men då färre
medarbetare än samtliga tar ansvaret sprider sig intrycket hos eleverna att dessa frågor bara berör vissa
aspekter av skol- och lärmijlön, när de i själva verket genomsyrar hela skoldagen.
Upprättandet av ett elevråd med riktat fokus kopplat till värdegrund och undervisning har visat sig vara
önskvärt, då stort fokus på sociala arrangemang oftast prioriteras av elevkåren. Dessa behövs också men en
balans behöver upprättas.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan
Inför läsårets uppstart så beslutade rektor i samråd med programansvariga för Hantverksprogrammet och
Vård- och omsorgsprogrammet, vilka kurser, vilka delar (kunskapskriterier/centralt innehåll) av kurserna och
till vilken portion av kurserna (omfattning) 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 mellans programansvariga och rektor och här har även
olika intressenters uppfattning fått väga in i beslutet.
Inom yrkesprogrammen erbjuds lärare inom sina respektive tjänstefördelningar tar större eller mindre ansvar
för APL; med fokus på anskaffning, utförande och uppföljning. Samarbetet mellan skolans och näringslivet och
olika verksamheter har fungerat väl 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.
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande
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 däremot upplevt en kvalitetssänkning jämfört med
föregående år, och detta beroende på personalomsättning och otydlighet och kravspecifikationer kring hur en
arbetsplats bör se ut och fungera för att tillåtas ta emot elever. Detta åtgärdades under läsåret och ytterligare
förstärkning genomförs inför kommande läsår.
Såväl valet av kurser som samverkan mellan ansvarig lärare och handledare har också fungerat mycket väl
under läsåret och det finns ingen övrig anmärkning av ge.
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning
Antalet erbjudna APL platser 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
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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.
Bransch- och programråd har också fungerat väl under läsåret och organiseras av programansvariga som en
naturlig del av uppdraget.
Slutsats – Arbetet framåt
Kvalitetssäkringen av tillgången till APL platser är viktig inom båda yrkesprogrammen på skolan men särskilt
angelägen för Hantverksprogrammet under kommande läsår. På grund av programmet uppbyggnad och mindre
tydlig profil och yrkesutgångar så behöver skolan i högre utsträckning tillse att även arbetsplatserna följer den
progressionsplan som programmet planerat för i sina kurser, samt kunna erbjuda ett varierat utbud av
arbetsplatser för att möta olika behov hos eleverna.
Kvalitetssäkringen av APL för Vård- och omsorgsprogrammet är av mer utomstående karaktär än för
Hantverksprogrammet, då Vård- och omsorgs College är den viktigaste aktören för anskaffning av APL platser.
Här behöver skolan ta ett större ansvar för att påverka VOC i den riktning som främst tjänar gymnasieskolans
syfte och inte tillåta eftergymnasiala verksamheter likt komvux att blockera gymnasieungdomars möjlighet till
tillgång på kvalitativa arbetsplatser. Det är också intressant att fortsatt se över vilka fler samarbetspartners som
programmet kan skaffa sig utan att för den delen konkurrera med avtalet mellan skolan och VOC.

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram
Skolan erbjuder inte introduktionsprogram LÅ1819.

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Årets kvalitetsrapport är i många avseenden en mycket glädjande läsning där andelen elever med
gymnasieexamen uppgick till 99%. Det är tydligt att de processer som legat till grund för detta arbete,
bedömning och betygssättning, läslyft, moduler mm, behöver utvecklas vidare för att skapa en möjlighet för
skolan att organisera fram återkommande höga resultat. Men det är också viktigt att fortsätta arbetet med
målbetyg till förmån för matriser. Anledningarna till varför skolan behöver se över sin kommunikationskanal
kring just bedömning inom lärprocessen är att vi behöver stärka pedagogens och elevens möjlighet till
formativa samtal, där dessa riktas mot ett konkret mål som eleven varit delaktig i att upprätta.
Det står också klart att skolan behöver fortsätta med sitt fokus kring undervisningsvalité och det är rimligt att
anta att grundläggande betygspoäng, dvs inom ett område som skolan uppvisar snitt under rikssnitt, är en
aspekt av undervisningskvalitén som behövs tas på allvar. I skrivande stund finns stor förhoppning om att
målbetygen implementering i lärprocessen faktiskt bidrar till att undervisande lärare likaväl kan “A-varna” en
elev som “F-varna”, dvs att risken för ett ouppnående föreligger. I sin formativa återkoppling till eleven behöver
undervisande lärare naturligtvis rikta sin feedback i korrelation till vad som beskrivs inom respektive kurs
kunskapskrav för betygssättning men då planeringen och organisering av kursen ska följa ämnets syfte och
centrala innehåll så uppstår lätt förvirring hos eleven om vad som egentligen ska genomföras och hur kunnandemålen för såväl pedagog som elev upplevs i en kognitiv dissonans.
Skolans fortsatta 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. En övergång, eller snarare en tillbakagång till det som en gång organiserades som elevhälsoteam riskerar
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att återigen sätta de åtgärdande insatserna i fokus och rutiner för anmälan till EHT fortsätter då att föda en
inställning kring att problemformuleringen kan delegeras till någon annan. Detta vore olyckligt.
Värderundsarbetet har också behov av att riktas till innefatta en arbetsorganisation som tillåter dessa
processer bli en naturlig del av skolans organisatoriska minne. Demokratin behöver belysas än mer och
konkretiseras i olika forum samtidigt som de mjuka värdena också behöver få tillgång till andrum. Skolan
framgång under året har varit beroende av en syn på såväl kunskapsuppdraget som demokratiseringsuppdraget
som två sidor av samma mynt, där det är den holistiska förståelsen för verkligheten inom vilken vi alla befinner
oss som avgör en medborgerlighet, och inte var bit för sig själv ensamstående.

13

4. GRUNDFAKTA
4.1. OM DBGY (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 AB har läsåret 2018/2019 totalt 12 skolor runt om i Sverige och från och med 1 juli 2019 ingår även DBGY
Falun, DBGY Helsingborg S.Kyrkogatan och DBGY Malmö Slussen i DBGY ABs verksamhet. Under läsåret är det
drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns en
ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, skolchef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom ekonomi,
marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande förutsättningar
och behov.
Skola
Borås
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Helsingborg Prästgatan
Kungsbacka

startår
2010
1999
2010
2006
2004
1996

Skola
Linköping
Lund
Malmö Söderport
Stockholm
Trollhättan
Varberg

Startår
2017
2011
2009
2013
2011
1998

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.
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
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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 SÖDERPORT
Organisation och arbetsformer

Till ovan finns också skolläkare och skolpsykolog och övriga funktioner inom vaktmästeri etc.

Systematiskt kvalitetsarbete
Skolan följer huvudmannens processer för systematiskt kvalitetsarbete. Under läsåret har rektor lett de
generella personalmötena medan förstelärare varit drivande i de pedagogiska tillfällen. Kvalietsarbetet har
centrerats kring att skolans processer ska bli så bra att samtliga elever når målen.
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Lokaler
DBGY Söderport har under läsåret funnits på tre olika adresser (Per Weijersgatan 4, Djäknegatan 23 och
Gibraltargatan 2). Ytan som vi har disponerat har varit frikostig men logistiken mellan de olika lokalerna har
varit ett problem.

Elever och personal
Under läsåret har mer än 25 lärare undervisat på skolan, varav 80 % är kvinnor och 20 % 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.
Eleverna på skolan består till merparten flickor och återfinns på nedanstående program:

Nationellt program

DBGY-program

Studievägskod

År 1

År 2

År 3

Totalt

Samhällsvetenskapsprogrammet

Kriminologi

Samhällsvetenskapsprogrammet

Globalt engagemang

SABET

29

40

25

94

SASAM

16

-

-

16

Ekonomiprogrammet

EKEKO

14

6

-

20

Vård- och omsorgsprogrammet

Ekonomi
Akutsjukvård &
Räddningsmedicin

VOVAR

29

31

29

89

Hantverksprogrammet

Stylist

HVSTY

25

15

23

63

Hantverksprogrammet

Hudvård

HVHUD

4

6

-

10

117

98

77

292

Totalt

Aktuella siffror: juni 2019

16

Samlade resultat 2018/2019
DBGY Malmö Söderport

Andel elever med examen
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen.
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.
Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program.
Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga
betygspoängen.
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Avgångselever - examen

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram)

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Betygsfördelning
Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;
•

övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

•

hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål
(andelen högre betyg C-A)

•

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

•

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

•

huruvida skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Betygsfördelning – nationella prov
Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska av
varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara ett stöd
för bedömning i respektive kurs.
Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i motsvarande
kurs.

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg
Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg.
Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått på
det nationella provet.

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning
Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.
Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%).
Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer.
Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Elev/kundundersökning
Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.
Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Trygghet och Studiero

Undervisningsutvärdering
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i
läroplanen ("Läraren ska" [...]). Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.
Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Elev/kundundersökning (Undervisning)
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.
Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Undervisning

Upplevd kvalitet

Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse.

