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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Inom Drottning blankas Gymnasieskola arbetar vi enligt devisen “det är viktigt för mig att det går bra för dig”. 

På Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan finns ett personligt engagemang som märks när du kliver in 

genom skolans dörrar. Vi arbetar tillsammans på skolan för att våra elever ska nå så bra resultat som möjligt 

oavsett om det handlar om betyg, anställningsbarhet eller trivsel. 

 

Som rektor anser jag är det viktigt att skolan är en trivsam och trygg plats både för elever och personal. Vi på 

Drottning Blankas Gymnasieskola  Malmö Möllan har nolltolerans för diskriminering och vi tror på att ha en 

tydlig värdegrund som genomsyrar verksamheten. På så sätt kan vi alla få en arbetsmiljö på skolan som skapar 

studiero och trygghet. Då blir det så mycket lättare att lära sig. 

 

 Jag började som rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan mitt i läsåret 19/20, ett läsår som 

inte var som alla andra eftersom vi 18:e mars gick över till fjärr och distansundervisning på grund av covid-19. 

Nu ser jag fram emot att vara med från början  av läsåret 20/21. Vi ser mycket fram emot att välkomna våra 

elever på skolan igen. 

 

Åsa Lilius, Rektor Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan 
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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 
 

 

 

 

Andelen med examen på skolan ökar från 85% till 86,5%. På HA är andelen 85,7% och på HT 87,5%. Vi ser att 

programmen har närmat sig varandra och idag ligger väldigt lika i examensgrad.  Skillnaden mellan pojkar och 

flickor med examen är inte så stor det är 91,7 av pojkarna som når examen och för flickornas del är det 84%. 

 

Vi ökar examens graden något  för samtliga av skolans elever och närmar oss rikssnittet. Vårt mål är att våra 

elever ska ha så goda resultat och höga meritvärden som möjligt oavsett om de väljer att läsa vidare eller inte.  

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen minskar i år men samtidigt minskar skillnaderna mellan programmen. 

Skillnaden mellan pojkar och flickor är 0,4 poäng. Vi har fått lägga  mycket fokus på att eleverna ska nå målen 

för lägst E och således har möjligheterna att nå de högre kunskapskraven varit svårare desto längre i 

utbildningen som eleverna kommit.  
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
 

 

 

Här ser vi skillnad mellan programmen  i de som väljer att läsa in sin grundläggande behörighet. Av HA-eleverna 

är det 61,9% som väljer att läsa in behörighet men endast 18,8 % av HT-eleverna. Här arbetar vi  med 

motiverande samtal och information samt konkreta exempel från verkligheten. Samtidigt ser vi att eleverna 

oftast har en tydlig bild av om de vill studera vidare eller inte redan i början av sin gymnasieutbildning. Vi 

kommer dock fortsätta belysa möjligheterna, informera eleverna och stötta dem i de aktiva val de gör.  
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen godkända betyg (lägst E) ligger kvar på samma nivå som förra året,  85%. Vi behöver öka denna 

andelen framgent. Glädjande nog minskar andelen F på HT till en mer jämlik nivå med HA än föregående år. Vi 

har nästan samma andel godkända betyg på HT och HA men vi kan märka en större skillnad på 

Introduktionsprogrammen som har mycket högre andel ej godkända betyg. Betygsfördelningen skiljer sig åt 

mellan pojkar och flickor, då pojkar ligger 26% icke godkända betyg men flickor ligger på endast 8% ej godkända 

betyg. Vi har färre pojkar vilket slår hårt mot den procentuella uppdelningen. Matematik 1a, där har 

måluppfyllelsen förbättras stort. Dock ser vi att fler elever har en utmaning med eng 5 likaså Svenska som 

andraspråk 1. 

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
Inga nationella prov genomfördes på grund av Covid-19. 
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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 

 

 

Vi ser att våra elever fortsätter att trivas på skolan dock har det sjunkit något i ja-svaren för “jag kan 

rekommendera min skola till andra elever”  och “om du  tänker på din skolan som helhet  hur nöjd är du med 

den då. Här kommer vi under kommande läsåret arbeta mer med elevers delaktighet där de också får vara med 

och påverka sin skola mer och på sätt också öka nöjdheten. Vi ser att strukturella förändringar såsom byte av 

rektor och skolflytt etc påverkat elevernas upplevelse av skolan.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

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

 

Organisering och utvärdering  av undervisningen  

Skolan har haft  gemensamma mötestider för att följa upp och utveckla undervisningens innehåll och struktur. 

Arbetslagen har varit fördelade per program (HA och HT) med förstelärare och mentorer kopplade till sig. 

Sedan en tid tillbaka arbetar vi en del med moduler som grund för innehållet i programmen och som länkar 

samman utbildningen över hela gymnasietiden. I detta ingår också APL och övriga insatser.  

 

Skolans lärare har under det gångna läsåret följt Karlstads Universitets kurs betyg och bedömning. Skolans 

förstelärare har hållit i de tillfällen då man på skolan jobbat gemensamt med kursen. Utbildningen vänder sig 

till lärare och rektorer på gymnasiet och bygger på Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning. Kursen 

främjar en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring den bedömning och betygssättning som sker på våra 

skolor. Och en bra  struktur implementeras för kollegialt lärande och sambedömning,  

Även språkutveckling har varit i skolans förste lärares fokus när man på skolan arbetat för att utveckla det 

pedagogiska arbetet och inom det området kommer skolan fortsätta att arbeta under sin pedagogiska 

utvecklingstid läsåret 20/21. 

 Under läsåret genomfördes olika organisatoriska förändringar vilket påverkade processernas hållbarhet och 

systematik. Fokusområden har inte fått det utrymme som önskats och inte heller har det skolövergripande 

arbetet fått tillräckligt utrymme. Mycket fokus lades istället på att upprätthålla de programspecifika 

processerna på HT och HA. Till läsåret 20/21 vill alla arbeta med mer långsiktiga processer än vad man kunnat 

göra under innevarande läsår och vi kommer på skolan utveckla och systematisera arbetsorganisationen 

ytterligare så att den bättre stödjer skolans pedagogiska utveckling. 

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

På skolan har vi en tydlig arbetsgång där vi fångar upp elevernas behov av extra anpassningar. 

Vi har sett framgång i det arbetet när vi har täta uppföljningar och kan säkerställa och följa stödinsatser. Under 

vårterminen har vi implementerat en ny arbetsgång som vi kommer att fortsätta med nästa läsår. 

Samtidigt har vi genomfört riktade insatser (utredningar, kartläggningar, stödjande arbete gentemot elev och 

lärarlag). I år har vi haft specialpedagog på 100 % vilket vi på skolan upplever har varit en framgångsfaktor då 

eleverna har fått möjlighet till mer stöd. Vi har systematiskt under  arbetat med EWS (early warning 

system).Med återkommande samtal och uppföljningar får vi syn på elever med problematisk frånvaro och 

utveckling under skolans gång. När vi får varningssignaler om att en elev ligger i riskzonen agerar vi direkt. Vi 

bestämmer tillsammans hur vi ska agerar kring elever som har problem i skolan. Sedan följer vi upp 

anpassningar och skapar eventuellt nya vid behov.För att känna elevens behov och förutsättningar börjar man 

redan de första veckorna på höstterminen med läs-och matematik kartläggning på uppstartsdagar. 

Kartläggningar och observationer blir med den första EWS:en underlag för det första arbetet under 

läsåret.Löpande sker sedan avstämningar inom närvaro, psykisk välmående och resultat på prov och 

inlämningar.  
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Slutsats – arbetet framåt 

●  Moduler och infärgning av programmet sätter ramarna för vad programmet går ut på, samtidigt som 

det skapar struktur och mervärde för eleverna. Samarbetet mellan yrkeslärare och ämneslärare ger 

positiva resultat! 

●  Språkutveckling: språkutvecklande arbetssätt bör genomsyra undervisningen i samtliga ämnen så att 

alla elever ges förutsättningar att utveckla ett skolspråk. 

● Höga förväntningar och pedagogiskt stöd: att vi lägger undervisningen på en nivå som motsvarar 

kunskapskraven och tillser att elever får det stöd och den hjälp de behöver för att nå sina egna högt 

uppsatta mål. Dessutom ska undervisningen riktas mot examensmålen så att yrkesutgången 

tydliggörs. 

● Från läsår 20/21 kommer vi ha två förstelärare på skolan där vi kommer fokusera på bland annat 

språkutveckling och lektionsdesign.  Vi kommer arbeta med att  förbättra skolans klassrumsledarskap 

vilket innefattar ”ordning & reda” såväl som skapa tillgängliga lärmiljöer och öka elevernas 

motivationen i klassrummet genom upplägg av lektion mm. 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

 

Organisering av elevhälsoarbetet och utvärdering av hälsofrämjande samt åtgärdande arbete 

I elevhälsoarbetet arbetar vår skolsköterska med hälsosamtal och vaccinationer vilket är en del av skolans 

hälsofrämjande arbete.  Skolans elevhälsoteam arbetar  systematiskt med elevernas närvaro. Dock har vi 

saknat en gemensam mötestid för mentorerna och EHT  vilket vi implementerar till nästa läsår så att elevhälsan 

och övrig personal kan samverka bättre tillsammans. I nuläget arbetar kuratorn med frånvaro utredningarna 

men vi önskar ha med mentorerna mer aktivt  i uppföljningsarbetet  vilket kommer tillämpas nästa läsår. 

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

Elevhälsans målsättning är att inta ett salutogent förhållningssätt och tydliggör att elevhälsa och mående är av 
stor betydelse för lärande och utveckling. 

Det salutogena förhållningssätt fokuserar på vilka faktorer som bidrar till hälsa och vad som håller kvar det 
friska. Insatserna ska helst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Hälsofrämjande bisatser 

● Vädergrundsarbete 
● Drop in hos EHT-teamet 
● Informera om stress 
● Samarbeta med SPSM, polisen, socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatri undervisa om 

tobak, dopning, sex och samlevnad 
● Hälsosamtal 
● Främja närvaro 

För att vi ska säkerställa information om elevens mående och utveckling behöver vi ha samtal med lärare och 

mentorer.  Även  en ny struktur av skolans studiemöten  implementerades under vårterminen för att elever 

med vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) som ej ligger i fas systematiskt ska ha möte och kontinuerlig 

uppföljning  om sin studiesituation tillsammans med rektor, mentor och specialpedagog eller annan 

elevhälsoteamets personal. 
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Slutsats – arbetet framåt 

 

● Samarbete med EHT och mentorer: EWS och systematiskt arbete med extra anpassningar är 

grundläggande för att en undervisning av god kvalitet för alla elever upprätthålls.  

● Stärka samsynen kring EWS och det gemensamma efterarbetet.  

●  Kartlägga frånvaron mer ingående och gemensam uppföljning med elev, vårdnadshavare, mentor och 

elevhälsoteamets personal. 

● Mål till nästa läsår är att kunna erbjuda eleverna frukost någon dag i veckan samt någon frukt varje 

dag. Genom att erbjuda frukost är vår förhoppning att inte bara ge ytterligare en hälsosam måltid här 

på skolan, med också öka elevernas motivation att komma i tid på lektioner, öka koncentrationen och, 

så mycket som möjligt, avlasta de mest utsatta familjerna.  

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 

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

Vi på Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan bryr oss om våra elever och deras framtid. För att                 

tillförsäkra våra elever bästa tänkbara undervisning och möjlighet till utveckling, behöver skolan vara en trygg,               

inkluderande och stimulerande miljö med utrymme för kreativitet, ömsesidig respekt och lust till lärande. 

Enligt elevenkäten från 2020  är elevernas upplevda trygghet i skolan i stort sätt på samma nivå som förra året. 

Det är 82% av eleverna som känner sig helt trygga i skolan, vilket vid förra året var 83%. Vi är tycker att det är 

bra att inte siffrorna sjönk trots att vi till läsåret 19/20 genomförde en flytt av skolan.  Vi arbetar för att öka 

siffran och tror att genom att vi fortsätter att utveckla och  arbeta aktivt med skolans värdegrundsarbete  som 

tex att fortsätta utveckla elevers delaktighet gör att fler elever kommer känna sig trygga. Med ett tydligare och 

synligare  värdegrundsarbete så kommer också våra elever känna sig tryggare. Inför nästa läsår arbetar skolan 

utifrån samma lokaler vilket bidrar till ett tryggare plattform att jobba utifrån.  

Utvärdering – Normer och värden och målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Värdegrundsarbetet följer vi  bland annat upp i skolans LOV-enkät(likabehandling och värdegrundsenkät) och 

elevernas enkät. Där kommer vi kunna se om de åtgärder vi skapat ger resultat och jämförelsen kan vägleda oss 

i nästa steg. Vi arbetar med att alla elever ska känna lika värde och att alla elever ska känna sig respekterade. Vi 

har nolltolerans mot kränkande behandling och kommer nästa år satsa mer på att göra alla elever mer 

delaktiga i det arbetet. Framgångsfaktorer som vi jobbat med under framförallt vårterminen är elevers 

delaktighet  genom trivselråd med elevrepresentanter för att gemensamt skapa en bättre skolmiljö. Genom att 

göra våra elever mer delaktiga i arbetet kring skolmiljön hoppas vi på att skapa en “vi känsla” på skolan och 

vilket kommer att  synliggöra skolans värdegrund och förbättra skolans värdegrundsarbete. 

Från elevenkäten 2020 kan vi se att fler elever känner förtroende för att personalen skulle ingripa ifall någon 

blir illa behandlad till 73% vilket betyder att vi ser att vårt arbete går framåt. vårt mål är förstås att all våra 

elever ska känna förtroende för att all personal ingriper om någon blir illa behandlad. Därför kommer vi 

fortsätta arbeta med ett förtydligande av skolans värdegrund och med att tydliggöra för eleverna att skolan har 

nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. 

Slutsats – arbetet framåt 

● Fortsätta arbeta aktivt med elevers delaktighet 

● Att skolans värdegrund genomsyrar utbildningen och undervisningen. 

● Genomförande av sammansvetsande gruppaktiviteter och värdegrundsarbete. 

● Arbeta med skolans struktur för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kvalitativt lärande. 

● Att skapa en lärande miljö som präglas av studiero. 
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2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

Skolans Handels- och administrationsprogram och Hotell- och Turismprogrammet har ett långvarigt samarbete 

med  skolans APL- platser och man har många återkommande praktikplatser. För de kurser  på Handels- och 

administrationsprogrammet som är kopplade till och ska bedömas ute på APL, är de kurser som har tydliga 

kurskrav där det anges i centralt innehåll och ämnets syfte ”utför” och ”genomför”. Vid bedömning av 

elevernas kunskaper har undervisande lärare tillsammans med elev och handledare ett trepartssamtal. 

Undervisande lärare genomför regelbundna besök ute på APL-platsen.  

På Drottning Blanka Möllan finns inriktningen ”Turism och resor” med två yrkesprofiler ”event” och reception”. 

I vardera programfördjupning ingår 500 p yrkeskurser varpå samtliga elever läser 300 p gemensamma kurser 

och 200p egenvald programfördjupning. Det är APL-platsens karaktär och innehåll som är styrande i valet av 

yrkesutgång. Läsåret 2019/2020 genomfördes APL för årskurs 2 v 45-51 inom kurserna servering och konferens 

och APL för årskurs 3 v 9-18 + en veckas gymnasiearbete (med undantag för utlandspraktik som startade redan 

v 2 eller 4). Programrådet för Drottning Blanka Möllan Hotell- och Turismprogrammet sker tillsammans med två 

andra friskolor med samma program. Målsättningen med dessa forum är att förenkla och tillgängliggöra 

skolans samarbete med branschen samt optimera antalet aktörer som medverkar från näringslivet. Genom att 

ha en öppen dialog med övriga skolor ges även bättre förutsättningar att förlägga APL-perioderna med jämna 

intervaller så att skolorna inte krockar med APL samtidigt. Programrådet träffas ca tre gånger per läsår då man 

roterar mellan skolorna. 

Det är yrkeslärarna som ansvarar för att kvalitetssäkra och följa upp elevernas kunskapsutveckling på 

APL-platserna. Vid ny APL-plats gör yrkeslärarna en fysisk inventering och riskbedömning av arbetsplatsen som 

dokumenteras i skolans APL-mapp. 

Yrkeslärarna inventerar och söker APL-platser till skolan genom eget nätverk och kontakter. Eleverna får 

därefter möjlighet att önska och söka APL plats. Det har visat sig vara en framgångsfaktor att elevernas får i så 

stor utsträckning som möjligt, med yrkeslärarnas vägledning vara med och påverka sina val. Varje elev får 

under sin APL tre besök av skolan. Två av dessa besök är sk trepartssamtal med fokus på kunskapsutveckling 

tillsammans med elev, handledare och yrkeslärare. Det första besöket som görs är ett sk trivselbesök där fokus 

riktas mot elevens mående/arbetsplatsanpassning.  

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Vi bedömer att de flesta av vår APL-platser håller hög kvalitet. Beslut om de delar som ska ingå är 

ändamålsenliga och eleverna utmanas i sin kunskapsutveckling. Samarbetet mellan undervisande lärare och 

handledare fungerar överlag mycket väl. Vi strävar alltid efter att utveckla och förnya vår APL. 

Som tidigare beskrivit har pandemin som pågått VT 2020 haft påverkan på hotell- och turismprogrammets 

APL-platser. En del  samarbetspartners har gått i konkurs och många handledare/personal från näringslivet har 

blivit uppsagda eller permitterade vilket har gjort det än mer utmanande att genomföra praktiska moment i 

branschen. Om näringslivet kommer återanställa personal eller välja att arbeta med färre anställda i framtiden 

blir en viktig fråga som är avgörande för skolans framtida APL arbete och bevakas noggrant av skolans 

yrkeslärare.  

Hotell- och Turismprogrammets yrkeslärarna bedömer att branschen ställer höga krav på service och 

bemötande samt yrkesetik. De APL platser skolan använt sig av läsåret 2019/2020 håller hög kvalité och 

motsvarar det innehåll som beskrivs i programmets yrkeskurser. Fysiska träffar i näringslivet är viktigt för 
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handledarnas förståelse och elevens. Handledarnas kompetens och coachning är oftast avgörande för elevens 

trivsel och utveckling. Flera handledare har deltagit i Skolverkets handledarutbildning men då besöksnäringen 

har en relativt hög omsättning av personal finns det flera handledare som är nya och som behöver skolans stöd 

och coachning gällande handledarens uppdrag. Det finns ett starkt och gott samarbete med näringslivet och 

god vilja att ta emot elever men under vårterminen 2020 har en del APL platser haft begränsade möjligheter 

på grund av pandemin.  

För de elever  som inte har måluppfyllelse i grundläggande kurser eller har låg generell närvaro i skolan har 

APL:n i viss utsträckning inte fungerat (vilket i tidigare erfarenhet varit tvärtom) eller visat sig utmanande för 

skola, elev och bransch. Branschen ställer krav på engagemang och närvaro och när eleven/skolan inte 

kommunicerar skäl till vad som till synes verkar som bristfälligt intresse eller hög frånvaro har det under 

covid-19 ibland varit extra svårt med APL-platser. 

Dock ser vi också en direkt positiv effekt där APL-platser kan ha en avgörande betydelse för en del av våra 

elever  som där startar sitt kontaktnät  och direkt får möjligheten till extra jobb. För en del av våra elever leder 

det även till jobb efter avslutad examen. 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Samarbetet som görs genom programrådet  har mötts med positivitet från näringslivet. Under vårterminen har 

ett möte fått avbokats pga pandemin men är ombokat till efter sommaren. Övriga möten har genomförts med 

framgång. 

Skolans yrkeslärare har ingått i en arbetsgrupp som skapat den årliga galan ”Stjärna till Stjärna”. En 

handledargala för Malmö-Lund regionen där skolorna hyllar ”bästa APL företag” och ”bästa handledare”. Ett 

bra forum för skolorna och näringslivet att samverka och tillsammans verka för ett gott samarbete mellan 

skola-näringsliv. Dock var den planerade galan i år planerad till maj men på grund av covid-19 har den skjutits 

fram till hösten. 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Vi har hela tiden strävat efter att utveckla vår APL och vi förvaltar våra platser och skapar nya samarbeten för 

att utveckla nya. Vi ser en del förändringar inom handelsbranschen som synliggjorts tydligt under pandemin. 

Näthandeln utvecklas i raketfart och det innebär att vi under kommande läsår kommer att söka nya APL- 

platser som har en väl utvecklad e-handel. Dessutom sker stora förändringar även inom den fysiska handeln. 

Det är viktigt att utbildningen följer branschens utveckling. 

Hotell- och turismprogrammet har haft ett bra och väl fungerande APL-arbete på programmet under många år 

med många goda samarbeten men besöksnäringen är drabbad av pandemin. Vi avvaktar uppdateringar från 

Skolverket under läsåret 2020/2021 eftersom  vi befarar att arbetsmarknaden kommer vara mättad i viss 

utsträckning nästa läsår. Vi ser tendenser till ett minskat resande, begränsat utbud av konferenser och  kring 

evenemang. Detta påverkar skolans möjlighet till  APL och branschsamarbete.  

Yrkeslärarna bedömer att bedömningsprocessen som vanligtvis sker i samråd med handledare, elev och skola i 

form av trepartssamtal har detta läsår inte varit riktigt detsamma eftersom många varit digitala. En lärdom från 

året är att de fysiska träffarna på arbetsplatsen är nödvändiga och betydelsefulla både för skolans 

kvalitetsarbete men också elevens kunskapsutveckling vilket vi hoppas kunna genomföra i större utsträckning 

nästa läsår.Ögonkontakt, mimik och kroppsspråk har betydelse vid bedömningssituationer vilket gör att valet 

inte bör vara via telefon utan vid digitala möten. 
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Vi ser ett ökat behov för individanpassad APL, framförallt för elever med låg studiemotivation och andra 

utmaningar. För denna typ av elevgrupp behövs mer resurser i form av stöd och extra anpassning inte bara i 

skolan utan även på arbetsplatserna. 

Skolan har flera möjligheter för APL utomlands, både genom  Erasmus + som söks och samordnas av Drottning 

Blankas Gymnasieskolas internationaliseringsansvarig Anna-Karin Berg men också skolans egna 

samarbetspartner som till exempel  Max internship. Utlandspraktiken som genomfördes på Gran Canaria detta 

läsår fick pga pandemin kortas ner.  

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering och utvärdering av utbildningen på introduktionsprogram 

 

Skolan har introduktionsprogram på både HT och HA. Syftet med programmen har främst varit att eleverna så 

snabbt som möjligt ska gå över till nationellt program och eleverna har läst merparten av sin utbildning 

integrerat med det nationella programmet. Samtidigt som vi ser goda effekter av att eleverna är integrerade 

ser vi också att uppföljningen av elevernas utveckling bör göras tätare.  Idag läggs mycket tid på individ 

lösningar och ibland missar man att se de vinster som man kan göra genom mer effektiva grupplösningar. 

Samtidigt som individfokuset varit starkt hade skolan kunnat jobba mer effektivt med att följa upp eleverna 

(exempelvis via separat uppföljning av EWS för IM-elever) och att anpassa studieplanerna efter elevernas 

behov (exempelvis genom mer riktat yrkesfokus än tidigare).  

 

Slutsats 

●       Förbättrad uppföljning av elevernas väg mot målen - tätare uppföljning av grundskoleämnen. 

●       Tydligare struktur på och ansvarsfördelning av uppföljning och revidering av individuella 

studieplaner.  

 

 

2.6 UTVÄRDERING AV DISTANSUNDERVISNING 
 

Skolan gick över till fjärr- och distansundervisning 18.e mars  efter att  Sveriges regering och 

Folkhälsomyndigheten rekommenderat att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor ska gå 

över till fjärr- och distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset 

(covid-19).Undervisningen har från den 18.e mars - skolvslutning den 12:e juni bedrivits helt på distans på ett 

sådant sätt att lärare och elever ”ses” i tid men inte i rum. Lektionerna har följt en tydlig struktur för att skapa 

trygghet och kvalitativt lärande även fast lektionerna varit på distans. Dock har vi använt oss av möjligheten att 

kallat in vissa mindre grupper till skolan för att examinera vissa viktiga praktiska moment och  prov. Där har vi 

prioriterat skolans avgångselever.Eleverna på skolan har upplevt distansundervisningen olika, merparten  av 

våra elever har svarat i elevenkäten om distansundervisning att de tycker den fungerat bra. De flesta av våra 

eleverna har känt sig trygga och upplever att de har haft studiero. 

 

För vissa elever har det varit svårare att motivera sig och följa distansundervisning,  skolan har arbetat 

kontinuerligt med att följa upp eleverna. Där lärare, mentor och elevhälsoteamet varit delaktiga.  

Vi har som många andra skolor  fått utarbeta och utveckla nya digitala  arbetssätt något som vi kan använda oss 

av även när undervisningen kan bedrivas som vanligt igen. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Vi på Drottning Blankas gymnasieskola Malmö Möllan kommer fortsätta att arbeta systematiskt med målet att 

utveckla vår arbetsorganisation för att stödja den pedagogiska utvecklingen. Våra resultat kan och bör bli 

bättre. Eleverna ska i högre utsträckning nå utbildningens mål. Skolans värdegrundsarbete kommer också att 

vara i fokus och vi kommer fortsätta arbeta med att synliggöra skolans värdegrund. I det arbetet vill vi ha alla 

med,  därför kommer vi framöver arbeta mer med elevers delaktighet. Vi strävar efter en skolmiljö som har 

nolltolerans för diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar enligt devisen“det är viktigt för mig att det 

går bra för dig”. 

 

På Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö Möllan finns ett personligt engagemang som märks när du kliver in 

genom skolans dörrar.  
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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. 
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