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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 2018

Andelen elever med examen ökar från 74% till 77%. Glädjande nog gör EE en förbättring på 21 %-enheter
medan HA och HT också ökar något. Tyvärr är det SA 57% och TE 50% där vi inte trots insatser lyckats stötta
eleverna hela vägen till mål.

Den genomsnittliga betygspoängen ökar 11,9 till 12,4.

1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018

Andel godkända betyg ökar från 80% till 82%. EE och HT har tydligt förbättrade resultat medan HA, SA och TE
tyvärr fått försämrade resultat.
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018

Merparten av eleverna når lägst godkänt på NP i engelska 5 94% samt i svenska 3 90%. I engelska 6, svenska 1
och matematik 1 är andel godkända betyg mycket lägre. För matematik 1 har vi inte förberett eleverna
tillräckligt väl för varken proven eller de krav som ställs i kursen. Eleverna har stora utmaningar i att klara av
matematiken och de har ofta en låg tilltro till sin egna förmåga.

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

Våra elever trivs i mycket högre utsträckning än tidigare år. Nöjdheten, rekommendationen och trivseln har
samtliga ökat och vi ser att gemensamma rutiner och mer delat synsätt och i bemötande av våra elever har lett
till att eleverna har ett mycket större förtroende för oss som skola och för vår personalgrupp.
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL
KVALITET
2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
På Drottning Blankas gymnasieskola Malmö Slussen värderar vi undervisningen högt och utmanar såväl elever
som pedagoger att förstå undervisningen i ett kontextuellt perspektiv. Dels handlar undervisningen om ett
instrumentell förhållningssätt gentemot de centrala innehåll och kunskapskriterier, som Skolverket presenterat
ska gälla för respektive kurser under respektive program, och dels handlar undervisningen om att förstå
mottagaren (dvs eleven) och vad hen drömmer om, behöver, och i vilka sammanhang elevens program verkar.
Som ett led i att stärka undervisning och lärande på skolan har vi under läsåret fokuserat mer på tillgängliga
lärmiljöer. Vilka hinder finns för lärande i och utanför skolan och vilka möjligheter har vi? Detta är frågor som vi
dykt ner i och försökt analysera. Analysen har utgått ifrån det kontextuella samt det relationella perspektivet,
där studieprogrammen som erbjöds under läsåret belystes med olika fokus - beroende på om programmet var
studieförberedande eller yrkesförberedande. Vi arbetade också med frågor som; vilka elever sitter i bänkarna,
vilka utmaningar och möjligheter finns? Frågeställningarna fungerade som en plattform för oss att anpassa
lärandet efter elevens behov, var eleven befann sig i stunden i sin kunskapsresa men också som språngbräda
för tankar såsom; vart ska vi, vad vill vi?
Under läsåret utvecklades praktiker inom, det vi kallar för, modulbaserat lärande. Först ut var
handelsprogrammet, där förstelärare tillsammans med pedagoger skapade kunskapsmoduler för årskurs ett
elever. En kunskapsmodul är ett pedagogiskt samverkansområde. Där samlas kunskapskriterier från de olika
kurser som möter eleven i elevens studieplan under pågående läsår, och en samplanering, en synkronisering,
av pedagogernas planeringar sker. Det är viktigt att poängtera att samtliga kunskapskriterier inom samtliga
erbjudna kurser inte har en gemensam didaktisk möjlighet att samverka under en gemensam tidsperiod, då
disparensen mellan kursinnehåll är för stor. Men det finns fler likheter mellan kurserna än olikheter och det
blev vår utgångspunkt. Under läsåret planerades och genomfördes fem kunskapsmoduler, där den
genomsnittliga genomförandetiden hamnade på 3 veckor, och för varje modul beslöt pedagogerna att starta
upp och avsluta gemensamt.
Ett annat arbetsområde, kopplat till undervisning och lärande, handlade om vilket strukturkapital som skolan
kunde sägas ha inom området. Hur väl har skolan lyckats återanvända rutiner och arbetssätt mellan läsåren?
Då svenska skolas realitet idag är en relativt hög personalomsättning, så har Drottning Blanka Slussen varit
förskonad från detta. Vi är däremot inte av den åsikten att personalomsättning aldrig skulle kunna ske på
skolan. Så i ljuset av den insikten genomfördes ett arbete med utbildningsplaner för Hotell- och
turismprogrammet och Handelsprogrammet. Anledningen till att skolans andra program inte utvecklade
liknande utbildningsplaner grundar sig i att det inte fanns en planerad uppstart inför kommande läsår.
En annan aspekt av strukturkapitalet handlar om hur väl skolan arbetar med rutiner för anpassningar och
särskilt stöd, samt schemalagt undervisningstid. Dessa frågor går hand i hand med med begreppet tillgängliga
lärmiljöer och har behandlats under året inom det systematiska kvalitetsarbetet. Dels har elevhälsan på skolan
formaliserat mötestider så att mer av främjande och förebyggande insatser lyfts fram och uppföljningar av
insatserna har skett, tillsammans med huvudmannen. Dels har skolan också säkerställt den garanterade
undervisningstiden genom den timplan som skapades för samtliga program på skolan med mer utbjuden tid än
vad den garanterade undervisningstiden anger.
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Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”)

Generellt så kan vi se att elevernas upplevelse av undervisningskvalitén sjunker från hösttermin till vårtermin.
Vi kan däremot se en liten ökning inom området för att “läraren har regelbunden kontakt” med eleverna. Det
är rektorns uppfattning att skolan generellt sett haft svårt för att bibehålla det aktiva lärarstödet under läsåret.
Skolans arbete har under läsåret har varit fokuserat på att komma till rätta med de strukturella utmaningar
som fanns på skolan, dels genom övergången från mentorskap i lärartjänsten till heltidsmentorer och dels
genom de digitala arbetsverktyg som syftar till formativ undervisning. Vi kan konstatera att verksamhetens
förmåga att bemöta de utmaningar som fanns på skolan med utvecklingen av skolans APL, omläggningen av
studieplaner och timplaner samt omorganisationen inom skolans personalgrupp fick konsekvenser för hur
eleverna upplevde lektionerna och undervisningen under vårterminen.
Vi kunde också se att utmaningarna inom elevgruppen var större än skolan först analyserat. En merpart av
eleverna har utmaningar inom språk- och läskunnighet, vilket skolan kom igång för sent med under läsåret - då
stort fokus låg på yrkeskunnande efter studierna. I denna inriktning uppdagas det på höstterminen att
verktyget för skolans kommunikation, Schoolsoft, med de formativa återkopplingar som fanns där, inte
uppfattades av eleverna. Lärarnas arbetssätt inom ramen för lektionstiden utvecklades också till att bemöta ett
mer språkutvecklande arbetssätt för samtliga elever på skolan, där läsning av fack- och studielitteratur blev ett
obligatoriskt inslag inom alla kurser. Samtidigt upplevde skolan ett bekymmer med närvaron på lektionstid och
en återkommande diskussion kring detta stal fokus från kärnuppdraget inom respektive kurs.
Under läsåret, då modulerna genomfördes, kunde skolan däremot se en högre närvaro och ett större
engagemang från eleverna gällande sina studier. Framtagandet av dessa, tillsammans med arbetet för
tillgängliga lärmiljöer behöver därför fortsätta in i nästa läsår.
Samtidigt förberedde skolan implementering av ett nytt digitalt lärverktyg, som syftar till att förenkla
informationsutbytet mellan lärare och elev och mellan elev till elev. Detta nya lärverktyg, Loops, har som
huvudsakligt syfte att skapa en gemensam didaktisk grund för kollaborativt lärande och därtill förenkla
förflyttningen av goda pedagogiska metoder mellan kollegor och mellan ämnen.
En fortsatt fokus kring språkutvecklande arbetssätt inom ramen för förstelärarskapet har också planlagts efter
läsåret, i ljuset av de resultat och den information som skolan skapat sig om elevgruppen.
Skolan har däremot lyckats väl med att behålla upplevelsen av trygghet på skolan och skolan upplevde inga
incidenter eller mottog några händelserapporter angående kränkningar, diskrimineringar eller allvarligare
ordningsstörningar under året.
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Skolans arbete med särskilt stöd har fungerat väl och de elever i behov av särskilt stöd har utretts skyndsamt.
Skolans arbete med särskilda anpassningar behöver däremot konkretiseras ytterligare och ett omtag kring
skolans EWS, early warning system, behöver förbättras.
Under läsåret kan vi konstatera att de funnits en viss begreppsförvirring hos undervisande lärare och
skolledning kring hur vi ska kommunicera och markera elever, vilka är i behov av extra anpassningar.
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Som uttryckt tidigare har skolans arbete med extra anpassningar blivit särskilt synligt efter att skolan bytt fokus
från lärar-elev perspektiv till kollegie-elev perspektiv. Arbetssätten upplevdes under läsåret variera mellan
lärarna och där fanns en osäkerhet kring hur man går vidare, och en oförädlad kommunikationsväg inom och
mellan lärarlagen.
Skolans elevhälsoteam omprioriterade sin arbetsgång under läsåret från att främst ha arbetat åtgärdande till
att fokusera mer på de främjande insatser som kunder genomföras på skolan. I detta kom flera goda exempel
fram och huvudmannen var behjälplig och stöttande i arbetet och har bidragit med en gemensam plan för hur
skolan, tillsammans med andra skolor inom Drottning Blankas gymnasieskolor, kan och bör arbeta framåt. Den
viktigaste slutsatsen som dragits under läsåret kring arbetet med extra anpassningar har varit att dessa sker
ständigt och inom alla kurser men att olika lärare benämner sina pedagogiska insatser olika.
Slutsats – arbetet framåt
Det är rektorns uppfattning att skolan inför kommande läsår har startat flera processer som behöver utvecklas
och att grunden för ökad måluppfyllelse samt en fortsatt hög trivsel finns där.
Fokusområden inför kommande läsår bör fortsättningsvis vara ett språkutvecklande arbetssätt, en utveckling
av moduler för årskurs 2 samt en utveckling av de APL platser som skolan erbjuder. Tillsammans med en
omläggning av skolans digitala lärmiljö, från en blandning av användandet av digitala platser, till en riktning
mot Loops och Schoolsoft, med understöd av Googles dokument och Drive-miljö, så finns större möjligheter att
agera kollaborativt mellan lärare och mellan elever.
Utvecklingen av utbildningsplaner för också fortgå för att säkerställa utbildningarnas röda tråd och förädling
mellan läsåren, dels för att inte tappa goda exempel men framförallt för att underbygga skolan systematiska
kvalitetsarbete. Skolans arbete med extra anpassningar behöver också planeras om gällande hur lärare
kommunicerar och lära av varandra. Nya avstämningstider (EWSer) kommer istället att förläggas efter
genomförda moduler (då fler lärare samverkar), för att underlätta en gemensam syn på elevernas progression
och inom vilka områden som eleverna behöver utvecklas.
Skolans arbete med måluppfyllelse och gymnasieexamen är ett fortsatt prioriterat område inför kommande
läsår och grunden för detta har under läsåret 17/18 lagts.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Verksamheten har implementerat huvudmannens elevhälsoplan under läsåret, efter att ha arbetat efter annan
rutin under föregående huvudman. Detta har ställt vissa utmaningar på verksamhetens förmåga till
omorganisation men har påverkat den pedagogiska diskussionen kring anpassningar och främjande insatser på
ett positivt sätt.
Ett stort fokus har under läsåret handlat om skolans förmåga till att arbeta förebyggande och främjande. Därför
sattes en ny mötesordning upp i starten av läsåret med prioriterade frågor kring hur vi bemöter och genomför
anpassningar inom ramen för elevens ordinarie undervisningstid. Detta gav också skolans kurator och
specialpedagog möjligheten att inom ramen för deras uppdrag arbeta med stöttande av differentiering inom
undervisningsgrupperna utifrån ett relationellt perspektiv. Tillsammans med skolans utveckling av
samverkansområden för olika kurser (moduler) så gav denna arbetsmetod och detta tillvägagångssätt skolan
större möjligheter att utröna vilka tillgängliga lärmiljöer som skolan erbjöd.
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Skolans elevhälsoarbete tog också hjälp av SPSM under året som höll två workshops tillsammans med
lärarkollegiet, kring just tillgängliga lärmiljöer. Detta efter att specialpedagogen analyserat skolans
arbetsmetoder och arbetssätt samt vilka möjligheter till stöd som vi gav eleverna. Denna analys ligger också till
grund för det arbetet som ligger framför oss inför nästa läsår - då främst kopplat till hur vi förbättrar skolans
arbete kring individualiserade anpassningar ut ett differentieringsperspektiv.
Under läsåret har en rutin för anmälan till EHT satts upp och arbetslagen har tagit del av denna rutin, samt fått
inbjudningar att närvara på EHT möten. Inbjudningarna var ett nytt sätt tillvägagångssätt, som
implementerades tidigt under läsåret, men som det visade sig inte hade någon större effekt på
ärendehanteringen eller antalet elever som behövde diskuteras vara i behov av särskilt stöd eller extra
anpassningar. Under läsåret säkerställdes också, genom flera påpekanden såväl på mail som på APT, att
personal var förtrogna med den blankett som behövs fyllas i gällande anmälan till EHT om elever i behov av
extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd.
EHT hade under läsåret en förlängd mötestid varannan vecka där också en ny dagordning användes.
Dagordningen styrde i vilken omfattning och med vilket fokus som åtgärdande, förebyggande och främjande
insatser skedde på skolan, då med tyngdpunkt på främjande och förebyggande åtgärder. En slutsats av detta
arbete är att skolans elevhälsa upplevde en positiv trend som vi önskar bygga vidare på och utveckla inför
kommande läsår. Här beskrivs främjande och förebyggande insatser med riktade insatser, från såväl deltagare
inom EHT som pedagogisk personal, med ett tydligt exempel kring skolans arbete i planen för kränkande
behandling och diskriminering. Det skedde också ett främjande arbete inom skolans värdegrundsarbete, där
det tidigt togs tillvara på att värdegrunden består av attityder, som leder till beteendemönster, som i sin tur
utgör värdegrunden. Relationsprojekt, främst med fokus på personalens synlighet i utrymmet mellan lektioner,
var sådant exempel.
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Det är rektorns uppfattning att skolan haft framgång i arbetet kring värdegrundsarbetet och elevernas
inställning kring trygghetsbegreppet har stärkts på skolan. Däremot har skolan inte lyckats lika väl med
hanteringen av den frånvaroproblematik som funnits på skolan under läsåret och rutinerna kring hur
uppföljningarna ska ske har inte varit fullt ut framgångsrikt implementerat. Detta är ett område som skolan
behöver förbättra inför kommande läsår samt förbättra analysen av elevers frånvaro och de ibland, upplevda,
strategier som finns i samband med frånvaro.
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Rutinerna kring anmälan, utredning och uppföljning har under läsåret fungerat väl men behöver ses över då ny
personal kommer att inneha centrala funktioner inom skolans elevhälsoteam till nästa läsår. Skolans utfasning
av program påverkar också den pedagogiska personalsammansättningen på skolan med nya organisation som
följd och därför behöver även dessa rutiner ses över igen samt implementeras än en gång. Förhoppning finns
naturligtvis kring att befintlig personal underlättar takten med vilken implementering sker.
Slutsats – arbetet framåt
Skolan kommer framöver att behöva arbeta än mer fokuserat med elevhälsan och tillse att den upplevs som ett
naturligt stöd i verksamheten, för såväl elever som personal, och då i synnerhet med ökat synlighet av skolans
specialpedagog i programarbetslagen, kuratorn som stöd till skolans mentorer samt den medicinska
kompetensens insyn i fler ärenden. Det är av stor vikt att skolans pedagogiska inriktning mot förbättrad
kollaboration mellan program, kurser och årskurser också upplever ett ökat stöd av skolans EHT i vardagen för
att understödja den pedagogiska personalens metodik gällande anpassningar och en utveckling av det riktade
stödet för elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Skolan behöver också lägga större fokus
på mentorsrollens funktion samt tillse att det finns en djupare förmåga kring uppföljning och analys av frånvaro
på skolan samt tillse i mentors uppdrag av närvarofrämjande aktiviteter.
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2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Skolans övergripande värdegrundsarbete redovisas i planen mot kränkande behandling och diskriminering som
personal, elever och elevhälsa är delaktiga i. Varje höst genomförs en likabehandlings- och
värdegrundskartläggning (LoV-enkät) där eleverna får svara på frågor som bland annat avgör trygghetsnivån på
skolan, i vilken utsträckning de fått information om skolans värdegrundsarbete samt om de vet vart de skall
vända sig om de upplever sig illa behandlade.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Skolans arbete med APL utgår ifrån de bransch- och programråd som organiseras varje hösttermin. Där
återfinns representanter för företagen som skolan samarbetar med och en kvalitetssäkring sker gällande
handledarfunktioner på respektive arbetsplats. Skolan förespråkar stark att det bör finnas handledare på
arbetsplatserna som genomgått skolverkets handledarutbildning. Gällande vilka kurser som förläggs till APL så
sker en uppskattning mellan skolans undervisande lärare och handledare om vilka kurskriterier inom erbjudan
programfördjupnings samt programspecifika kurser som anses bäst lämpade att genomföras på arbetsplatsen
och detta översätts till procentuell del av kurser. De kurser som påverkas av APL revideras i skolans timplan.
Under läsåret kunde skolan erbjuda kvalificerade arbetsplatser inom respektive program med 50% av samtliga
handledare, som genomfört skolverkets handledarutbildning. Uppföljning av elevens APL samt diskussion
mellan skolans undervisande lärare och handledare på arbetsplatserna skedde kontinuerligt med en ratio på
två praktikbesök per praktikperiod, samt ett telefonsamtal och kompletterande mailkonversation. Bedömning
av APL skedde i samråd med handledarna på arbetsplatsen.
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande
Det är rektorns åsikt att skolans arbetet med arbetsplatsförlagt lärande och samverkan mellan skola och
arbetsliv fungerat mycket väl under läsåret, där skolan har fler arbetsplatser att erbjuda än vad eleverna kunnat
utnyttja.
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning
Skolans erbjudna utbud av APL har föranlett att de flesta avgångselever, efter uppföljning, visat sig antingen
arbeta eller varit i stånd att söka eftergymnasial utbildning.
Slutsats – Arbetet framåt
Skolan kommer inför kommande läsår att enbart erbjuda Hotell- och turismprogrammet samt Handels- och
administrationsprogrammet. Detta kommer att förbättra skolans möjlighet till utvecklingen av bransch- och
programråd. Skolan har också inför kommande läsår ett aktivt samarbete mellan huvudmannen och Ceasar Ritz
College i Schweiz, där elever inom Hotell- och turismprogrammet erbjuds förkortad studietid inom deras
utbildningar för Swizz Higher Diploma. Liknande samarbetsavtal önskas arbetas fram för Handels- och
administrationsprogrammet under kommande läsår, då skolan vill utveckla och förädla yrkesprogrammens
möjlighet till vidare studier även om ett fortsatt fokus på direkt anställningsbarhet fortfarande är aktuellt.
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Skolan har erbjudit eleverna inom introduktionsprogrammen särskilda studieplaner och undervisningsgrupper
inom de ämnen som utgör förutsättningen för en antagning till de nationella programmen. Skolan hade under
läsåret elever på introduktionsprogram inom El- och energiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt
handels- och administrationsprogrammet. Övervägande delen av eleverna på introduktionsprogrammen
saknade behörighet till nationellt program pga underkänt betyg i främst Engelska eller Matematik. Samtliga
elever deltog i undervisning på grundskolenivå men deltog i klassens övriga lektioner och hade i sina
studieplaner alla de kurserna registrerade. Skolan valde under läsåret att organisera introduktionsprogrammen
på detta sätt, eftersom erfarenhet från föregående läsår visat att elevernas känsla av sammanhang och
tillhörighet förbättrades när de flesta kurserna läses tillsammans med elever i de nationella programmen.
Målsättningen för skolan var att under elevens första skolår lyckas bedöma och betygsätta exempelvis ämnet
matematik för att erbjuda eleven möjlighet till inskrivning på det nationella programmet.
Eleverna på introduktionsprogrammet har under läsåret erbjudits samma timplan som eleverna på de
nationella programmen med en lika omfattande undervisningstid inom matematik och engelska som
matematik 1a1 och engelska 5. Undervisningstiden har uppgått till 112 tim per läsår.
En utbildningsplan för introduktionsprogrammet har också skapats för att synliggöra skolans arbete med elever
på introduktionsprogrammet.
Överlämning av information kring vilka elever som deltar i introduktionsprogram har skett mellan
specialpedagog och undervisande lärare, med stöttning av skolans studie- och yrkesvägledare samt biträdande
rektor.
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram
Det är rektorns uppfattning att arbetet med elever på introduktionsprogram har skett med god kvalité. De
elever som inte lyckats erbjudas en plats på något av skolans nationella program efter första skolåret har i
övervägande majoritet haft stora utmaningar och kunskapsluckor pga sen ankomst till Sverige alternativt
omfattande studieproblematik under grundskolans senare år. I många fall har också kognitiva utmaningar varit
hinder för progression i alltför rask takt.
Samtliga elever i introduktionsprogram erbjuds fortsättning av grundskolans ämnen under nästföljande läsår
och ny målsättning kring uppnående av godkänt betyg sätts tillsammans med eleven och vårdnadshavare.
Skolan lyckades inte erbjuda plats på nationellt program för en elev på introduktionsprogrammet för El-och
energiprogrammet vid tid för examen under läsåret 1718, trots flerårigt arbete med ämnet engelska.
Utvärdering
Skolans utvärdering är att eleverna på introduktionsprogrammen ges möjlighet till arbete och yrkeskunnande
med samma förutsättningar som elever på nationellt program. Deltagande i undervisning sker med samma krav
och kriterier som för eleverna på nationellt program i samtliga kurser som inte berörs av underlaget för betyg i
ex matematik eller engelska. Detta ger eleverna en möjlighet att utvecklas och stimuleras i ämnen som de inte
har svårare för än eleverna på de nationella programmen och deltagandet i APL möjliggör framtida
anställningar. Det har snarare varit en utmaning för skolan att uppmuntra till fortsatta studier, då många av
eleverna erbjudits extraarbete på företagen de genomförts APL på.
Slutsats
Skolan behöver tillse att fler avstämningsperioder sker mellan skolledning och undervisande personal inom
introduktionsprogrammen samt att EHT effektivare understödjer undervisande personal i de aktuella ämnena.
Detta bör förbättras inför kommande läsår. Organisationen med samläsning av övriga kurser anser skolan är en
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framgångsfaktor vilket också underlättar elevens möjlighet att antingen anta erbjuden plats på skolans
nationella program eller söka sig vidare till annan utbildning med fler genomförda kurser i sina respektive
studieplaner. Skolan har inte heller valt att kommunicera till arbetsplatser att eleven deltar i
introduktionsprogram vilket föranlett att elever ej uppfattat någon negativ särbehandling eller någon på annat
sätt diskriminerande eller kränkande behandling. Inte heller har deltagande i övrig undervisning upplevts av
elever på introduktionsprogram eller nationellt program som särskilt anmärkningsvärd.

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Digitaliseringen och processerna inom denna samt didaktik inom kollaborativt lärande behöver få ordentligt
fäste under kommande läsår, för att tillgodose den pedagogiska jordmånen för högre måluppfyllelse. Skolan
ser på de insatser som genomförts under läsåret som mycket positiva och särskilt de arbetssätt som syftar till
tydlighet och gemensamt strukturkapital för den pedagogiska personalen. Här ingår exempelvis skolans arbete
med läslyftet, utvecklingen av moduler (samverkansområden) och det värdegrundsarbete som gett gott
resultat för elevernas upplevda trygghet på skolan.
FOKUSOMRÅDE 1 - Kollegial samverkan och Värdegrund
● Utveckla det modulbaserat arbetssättet på skolan för att ytterligare konkretisera det kollaborativa
lärandet som pedagogisk modell - med fokus på år 1 för Hotell och turismprogrammet och år 2 för
Handels- och administrationsprogrammet.
● Förbättra samverkansgraden inom och mellan programarbetslagen för att kvalitetssäkra bedömning
och betygssättning på skolan utifrån ett likvärdighetsperspektiv, dels för att fortsätta förbättra
förutsättningarna för programmens utveckling av GBP och dels för att underlätta spridningen av goda
exempel för att nå högre andel elever med gymnasieexamen.
● Förtydliga den organisatoriska strukturen för skolans personal med tydliga kopplingar mellan skolans
elevhälsoteam och undervisande personal, för att underlätta och understödja skolans hälsofrämjande
arbete och minska skolans åtgärdande arbete.
● Utveckla skolans elevråd för att kvalitetsförbättra de relationella processerna mellan elev-elev och
elev-lärare, som ett led i förarbetena mot en tydligare gemensam värdegrund, i harmoni med
gymnasieskolans tredelade uppdrag, där attityder kring det personliga engagemanget för studie- och
yrkesliv stärks.
● Skolans arbete med undervisningskvalitén och den upplevda kvalitén har under året sett en
tillbakagång. Här behöver skolan rikta insatser för att återta de tidigare mätvärdena och helst öka förbi
dem. Undervisningskvalitén, tillsammans med elevens upplevda kvalité, får anses tangera skolans
kärnverksamhet allra tydligast av de olika kvalitetsmätningarna för skolans systematiska
kvalitetsarbete och behöver därför ses som särskilt angelägna att utveckla.
FOKUSOMRÅDE 2 - Undervisningskvalité och Upplevd kvalité
● Implementera ny ordningsregel på skolan samt uppdatera klassrumsreglerna och i detta säkerställa,
genom kontinuerliga uppföljningar i kollegiet, att dessa “baslinjeregler” följs av hela kollegiet för att
komma tillrätta med de olika förutsättningarna som uppstår inom olika kursers möjlighet att säkra bl a
studiero.
● Att fortsatt kompetensstödja skolans didaktik för läskunnighet, genom att driva läslyftet på skolan av
förstelärare.
● Att genom fördjupade samarbeten mellan skolan och intresseorganisationer kompetensutveckla
personal i relationella frågor och utmaningar därtill, för att understödja förmågan att agera ledare i
klassrummet.
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●

Utveckla skolans elevhälsoteam genom effektivare kommunikationsvägar med särskilt fokus på INPUT
dvs informationskanaler till EHT och OUTPUT dvs informationskanaler från EHT. I detta arbete bör
också säkerställas hur pedagogisk personal utbildas inom områden som berör elevers psykiska och
fysiska mående, för att lättare kunna möta eleven i klassrummet och därmed kvalitetssäkra skolans
tillgängliga lärmiljöer.
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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 har läsåret 2017/2018 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
Borås
Falkenberg
Göteborg

startår
2010
1999
2010

Skola
Linköping
Lund
Malmö Söderport
Malmö Slussen

Halmstad
Helsingborg Prästgatan
Helsingborg S.Kyrkogatan
Kungsbacka
Falun

2006
2004
2017 (DBGY)
1996
2017 (DBGY)

Stockholm
Trollhättan

Startår
2017
2011
2009
2017
(DBGY)
2013
2011

Varberg

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.
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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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4.2. OM DBGY MALMÖ - SLUSSEN
Organisation och arbetsformer
DBGY Malmö Slussen leddes av rektor Andreas Berntsen under läsåret på heltid. Från den 1 maj 2018 tog också
rektor över ansvaret för Drottning Blankas gymnasieskola Malmö Söderport.
Under läsåret har det funnits två programansvariga fördelade på de olika programmen, med en uppdelning i
programarbetslag bestående av;
Hotell- och turismprogrammet, El- och energiprogrammet inr El och Teknikprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet, El- och energiprogrammet inr Data och Samhällsprogrammet.
Skolledningen har träffats varje vecka. Utöver undervisande personal finns ett komplett elevhälsoteam. På
skolan hålls gemensamma stormöten (APT), programarbetslagsmöten, pedagogisk utvecklingstid och
elevhälsomöten fördelade under veckan. Skolans undervisande personal organiserar sig i programarbetslag.
Dessa programarbetslag leds av en Programansvarig som har till uppgift att leda programmets utveckling.
Läslyftet tillsammans med utvecklingen av modulbaserat arbetssätt har detta år fått ta stort plats tidsmässigt.
Läslyftet har främst inriktat sig på förbättrade lässtrategier med utgångspunkt i skolverkets moduler inom
Läslyftet och det modulbaserade arbetssättet har utgått från synkroniseringen av kompletterande
kursplaneringar mellan två eller fler ämnen.

Systematiskt kvalitetsarbete
DBGY Slussen följer den huvudmannagemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbete. Utöver dessa
riktlinjer har DBGY Slussen genomfört ett antal elevavstämningar för att på ett mer nogsamt sätt kunna följa
elevernas arbete mot målen.
Våra fokusområden under läsåret har varit att:
• Ökad Attraktivitet
• Ökad Effektivitet
För att kunna uppnå ovanstående mål för ökad attraktivitet valde vi följande medel:
1. Öka skolans strukturkapital – Förtydligande av skolans organisatoriska sammansättning med tydliga
ansvarsområden, som fungerar flexibelt, och som har en direkt koppling till elevernas
utbildningsplaner. Återanvändning av goda exempel och implementering av nya förankrade
arbetssätt.
2. Modulbaserat lärande – Kollegiala samarbetsområden som syftar till att förtydliga och förenkla
elevernas arbete med kurskriterier inom olika pågående kurser. Undervisning med mer fokus på
elevernas valda yrkesinriktning.
3. APL – Skolan har idag ett gott nätverk av företag men behöver se över hur dessa också kompletterar
studieplanen så att vi med hjälp av branscher och arbetsplatser förbättrar skolans narratologi om
utbildningens syfte
För att kunna uppnå ovanstående mål för ökad effektivitet valde vi följande medel:
1. Kulturskapande områden – Genom förankring av tillvägagångssätt, transparenta beslut och
konsekvenser samt effektivare användning av skolans digitala verktyg utvecklar vi en skolkultur där
personal och elever upplever högre grad av trygghet
2. Arbetslagens förhållningssätt – Samordningen av arbetslagen genom arbetslagsledaren ska under
detta läsår fokusera på samtliga elever inom programmet. Förändringar av mentorslistor, där varje
undervisande lärare äger en mentorselev inom programmets årskurs, för att öka relevansen för
personalen samlande intresse kring klasserna. EHT samt förstelärare riktar sina uppdragsområden
inom respektive arbetslag för att simultant och homogent kommunicera och synliggöra processer.
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3.

Ekonomistyrning – Genom införandet av budget för arbetslag samt rutiner och riktlinjer för inköp kan
ekonomiska medel konteras mer korrekt och med en förbättrad översyn kring skolans totala
budgetutrymme. Ekonomiska beslut delas mellan rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare inom
forum för ledningsmöte. Ekonomisk transparens försöker utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt
för att underlätta förståelsen för vilka möjligheter skolan att agera inom.

Lokaler
DBGY Slussen har under läsåret 17/18 funnits på adressen Fredriksbergsgatan 16, uppdelad mellan två skillda
ingångar, där ena ingången också leder till skolans matsal.
Undervisningssalarna har under läsåret uppdaterats gällande projektorteknik samt undergått visst
basunderhåll.

Elever och personal
Under läsåret 17/18 har DBGY Malmö Slussen haft en bemanning som sett ut som följer:
● Rektor 100 %
● Bitr Rektor och SYV 100 %
● Administratör 50 % (Inhyrd arbetskraft med start dec 2017 och avslut mars 2018)
● Förstelärare 20 %
● Elevhälsoteam (skolsköterska, kurator och specialpedagog) 150 %
● Lärarna har varit indelade i två arbetslag som också har legat till grund för arbetet med läslyftet och
modularbetet.
Under läsåret 17/18 har 17 lärare undervisat på skolan, varav 48 % är kvinnor och 52 % är män.
Behörighetsnivån detta år har varit 82 %. De övriga har bedömts ha adekvat och lämplig erfarenhet för att
bedriva undervisning. Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Inom verksamheten följs andel
behöriga lärare upp via huvudman och rektor och plan för att öka behörigheten finns.
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.
Totalt 134 elever finns på skolan och elevgruppen består till 83% av flickor och till 17 % av pojkar. Elevtal
återfinns på nedanstående program:

Nationellt program

DBGY Program

Nationell inriktning

HAHAN
HTTUR
EEEE, EEDA

Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet
Introduktionsprogram

Säljare
Hotell och Event
El och Data
Design och
produktutveckling
Samhällsvetenskap
IMPRO

Handels- och administrations
programmet
Hotell- och turismprogrammet
El- och energiprogrammet

Totalt

Aktuella siffror

TEDES
SASAM
IMPRO

År 1

25
19

År 2

10
19

År 3

15
16
12
6
7

3

2

47

31

56

16

BILAGOR
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Resultat 2017/2018
DBGY MALMÖ SLUSSEN

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.

Resultat avgångselever 2017/2018

*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

•

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.)

Resultat samtliga elever 2017/2018

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.

Resultat nationella prov VT2018

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 beksriva 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.

Indikatorer – trygghet & värdegrund

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
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.

Indikatorer – undervisning

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.

