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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 City & City 2 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 City 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.

Under läsåret 21/22 har vi likt hela samhället varit tvungna att anpassa oss till
Covid-19 vilket inneburit att en del av undervisningen har bedrivits även på
distans som fjärrundervisning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi flyttade även in i nya lokaler i centrala Malmö och bytte då namn till Drottning
Blankas Gymnasieskola Malmö City & City 2.

Nu ser vi fram emot att slås samman med CyberGymnasiet som vi delat skolhus
med under läsår 21/22. Vi ser fram emot att välkomna våra elever i samma lokaler
med med en nybyggd entré med reception och café. Vi kommer vid
sammanslagningen ha samma namn, Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö
City & City 2.

Åsa Lilius, Rektor Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö City & City 2

3



VÅR VISION
Inom Drottning Blankas gymnasieskolor är våra elever lika viktiga som världen de
senare ska ut i. På våra skolor erbjuder vi ett sammanhang där elever får en
möjlighet att växa som medmänniskor och samtidigt göra skillnad för andra i
närområdet och världen.

Vår vision är att Drottning Blankas Gymnasieskola ska vara ledande när det
kommer till det mänskliga mötet och är det självklara valet för elever som bryr sig
om varandra såväl som omvärlden. Vi manifesterar detta genom att i varje led visa
att: Det är viktigt för oss att det går bra för dig!

Personligt engagemang
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang.
Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier.
Under årskurs 1 ges man även de verktyg och strategier som behövs för att man
med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas
Gymnasieskolor.

Lokalt engagemang
Drottning Blankas Gymnasieskolor är en positiv kraft på de orter där vi finns!
Genom skarpa samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i
sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen
utanför skolan gör också att man som elev får möjlighet att knyta viktiga
kontakter under sin gymnasietid.

Globalt engagemang
Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi
oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor på
olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får
man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att man under sin
studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

VÅR KVALITETSMODELL
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att
vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
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antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.

Vår kvalitetsdefinition
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt huvudmannen och
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex.
sammansättning av personal och elever.
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken utsträckning vi når de nationella
målen.

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

● Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn
kring vårt uppdrag och ser alltid till våra
elevers bästa när vi fattar beslut.

● Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi
lever upp till krav och förväntningar och
bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att
vårt arbete ger önskat resultat och är snabba
med att korrigera brister och avvikelser.

● Kollegial samverkan: Vi skapar arenor
och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet

våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
● Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra

resurser utifrån förutsättningar och behov.

GEMENSAMMA KVALITETSUPPFÖLJNINGAR / INSATSER
INOM DBGY
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter,
insatser och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De
gemensamma uppföljningarna som genomförs är:
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● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (november) som syftar till att
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för
diskriminering,

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.

● minst fem EWS:er (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas
utveckling mot målen,. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de
är på väg att nå målen eller inte.

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets-
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också alla betyg
för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till
att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som
huvudmannen sina kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram
för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Inom DBGY arbetar vi också med:
● 1-2-3-sen upplägg på våra program med ett samlat innehåll över hela

utbildningen och gemensamma upplägg för varje årskurs. Vi värnar också om att
elevernas ska vara rustade för “sen”  d.v.s. deras fortsatta resa ut i yrkes- och
studieliv.

● Resiliensarbete - Alla elever får via resiliensarbetet möjlighet att stärka sin
motståndskraft mot utmaningar i livet och i utbildningen. Strategier,
förhållningssätt, övningar tillämpas i arbetet.

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för DBGY Malmö Möllan/City är DBGY Kronan AB och för DBGY
Malmö Möllan 2/City 2 är DBGY Juvelen AB, som båda är en del av AcadeMedia.
Drottning Blankas gymnasieområde hade läsåret 2021/2022 nästan 30 skolor runt
om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr och det var över 7000 elever
som studerade på våra skolor.

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng
som gäller för det aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen
är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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OM DBGY Malmö City

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Nedan program återfinns på skolan.
SKOLA Nationellt program Studievägs-

kod
DBGY-profil åk

1
åk2 åk3 Tot

DBGY MALMÖ CITY

Handels- och
administrations-
programmet

HAHAN Säljare 25 26 22 73

Hotell- och
Turismprogrammet HTTUR 11 16 27

Samhällsvetenskapsprogra
mmet SABET Uniform och

beteende 15

DBGY MALMÖ CITY 2 Ekonomiprogrammet EKEKO
Business and
Hospitality
Management

29 18 47

Introduktionsprogram Programinriktat individuellt
val IMV 0 0 0 0

PERSONAL
I dagsläget så har skolan 15 undervisande lärare men eftersom skolan växer
rekryteras nya lärare till läsår 2021/2022. De flesta av lärarna är behöriga lärare eller
har en pågående lärarutbildning.  I elevhälsan på skolan ingår kurator på 33 %,
specialpedagog 80%, lärarassistent 100%  och skolsköterska på 25%. I skolans
ledning finns rektor och biträdande rektor. Gällande skolans  pedagogisk
utveckling så har skolan två förstelärare som tillsammans med rektor leder
arbetet framåt. Skolans program utvecklas ihop med rektor och programansvarig
på varje program. På skolan finns även en mentor för varje klass som ser till och
värnar om elevernas hela studiesituation. Under läsåret 21/22 har vi även haft en
elevstödjare som extra resurs.

Skolan har en anställd administratör på 100% och studie- och yrkesvägledare på
20%. Skolans lokalvård och vaktmästeri sköts av egen anställd personal.

ORGANISATION
Skolans inre organisation består av rektor som har det övergripande ansvaret för
verksamheten. Skolans 2 förstelärare ansvarar tillsammans med rektor för skolans
pedagogiska utveckling och då i huvudsak sina ansvars- och utvecklingsområden.

Varje program har en programansvarig som ansvarar för att utveckla
programmets kvalité i flera avseenden.  Skolan arbetar även i olika arbetsgrupper
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där varje grupp tar ansvar för att organisera sitt arbetsområde för att därefter
informera och engagera övriga medarbetare.

Pedagogerna på skolan tillhör olika arbetsgrupper men även arbetslag.
Varje elev har en mentor och elevernas mentorer arbetar även som pedagoger.
De följer och stödjer elevens kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet.
Elevhälsoteamet på skolan består av rektor,  specialpedagog, lärarassistent,
kurator och skolsköterska som tillsammans har regelbundna möten och
samverkar med alla funktioner på skolan och all personal.

På skolan finns  en studie- och yrkesvägledare som hjälper och vägleder våra
elever kring sina studieval. Administration sköts av skolans administratör som
finns på plats alla dagar i veckan så också skolans lokalvårdare/vaktmästare.

LOKALER
Skolan har bytt lokaler läsåret 21/22 och flyttat till Östra Kanalgatan 3 i Malmö där
skolan har delat skolhus med Cybergymnasiet, även de en Academedia ägd
gymnasieskola. Skolan har haft sina lektionssalar på ett eget våningsplan och
utöka sitt antal lektionssalar till 8. Skolan har delat matsal med Cybergymnasiet
och en del gemensamma ytor som skolcafé och bibliotek. Cybergymnasiet är
fördelat på 3,5 våningsplan och eftersom skolhuset är öppet mellan våningarna så
har även Drottning Blankas elever och personal tillgång till att våningsplan som
tillsammans är ca 3500 kvm.

Idrotten fördelas på olika idrottsanläggningar beroende på lektionsinnehåll för att
optimera för de mest anpassade lokalerna.
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RESULTATREDOVISNING
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

AVGÅNGSELEVER
Andel med examen nationella program

Andelen med examen har ökat sedan läsår 20/21 från 87% till 94%.
Flickorna har lyckat bättre och fler har nått examen än pojkarna under
läsår 21/22. Vi har också minskat spridningen mellan pojkar och flickor.
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Per program är andelen med examen 95% för HA  och 93% för HT. På
Handels- och administrationsprogrammet har dock andelen pojkar  med
examen sjunkit från 100% till 83%. Medans flickornas resultat ökat från 70%
till 100%. När det gäller HT-programmet har andelen med examen ökat
både för pojkar och flickor.

Per program är andel med examen…

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Genomsnittlig betygspoäng har ökat något sedan förra läsåret från 13,4 till
14,1. Vi kan se att pojkarna har fått en något lägre GBP läsår 21/22 än
flickorna om vi jämför med läsår 20/21.
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Per program så kan vi se att både Handels- och
administrationsprogrammet och Turismprogrammet har ökat det
genomsnittliga betygspoängen. HA till 14,2 från 13,7 och HT från 13,0 till 14,0.
Dock kan vi se att de pojkar som går på Handels- och
administrationsprogrammet har lyckats sämre i år än förra året deras har
sjunkit från 14,1 till 11,9.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)
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Andelen behöriga till högskola från yrkesprogram har sjunkit något det
största skillnaden är dock pojkarna på Hotell- och turismprogrammet där
andelen behöriga till högskolan ökat med 30%.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram, på skolan har alla våra
elever som gått ut efter fullföljd utbildning gått vidare till nationellt
program. Vid uppföljning ser man att tidig kartläggning och aktivt
studiestöd är en framgångsfaktor för att nå examen. Av elever som inte
klarar examen speciellt där elever börjar som introduktionselever kan
vägen till nationellt program och klara hela utbildningen vara för lång.

Totalt har skolan 38 elever som avslutat sin utbildning och fått
gymnasieintyg ( 32 examensbevis, 2 studiebevis med minst 2500 poäng
och 4 studiebevis med lägre än 2500 poäng).

SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning
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Totalt är andelen godkända betyg 89% vilket är en försämring från föregående års
92%. Per program är det högst andel godkända betyg på Ekonomiprogrammet,
Hotell- och Turismprogrammet och lägst på Introduktionsprogrammet. I år har vi
vår första SA-klass där andel godkända betyg är 81%.
Andel A-C är högst på Ekonomiprogrammet och lägst på
Introduktionsprogrammet.

Resultat nationella prov
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Andel godkända betyg på nationella prov är 71 % i svenska 1 och 0% i mat1a och
13% i mat1b. I eng 5 93% och eng 6 75%. Totalt sett ser vi att eleverna klarar av att
genomföra proven i eng och svenska men har stora utmaningar i matematiken.

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUND

Totalt är 89% trygga på skolan (elevenkät VT21) och 85% upplever att
eleverna behandlar varandra på ett bra sätt.
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UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH
PROCESSER
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans
nyckelprocesser:

● Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning)
● Demokratiuppdraget
● Elevhälsoarbete och resiliens
● APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

I undervisningen fungerar engagemanget i personalgruppen och ett driv framåt i
kurserna väldigt väl. Det personliga mötet är extra viktigt utifrån de elever vi har.
Pandemin har gjort att vi varit tydligare kring vad, varför och hur på ett annat sätt
än tidigare. Vi vill också att verkligheten ska genomsyra våra utbildningar. Givetvis
har pandemin påverkat detta men nu när pandemin släppt så har vi kommit
igång med att ta in verkligheten i våra utbildningar och gå ut i verkligheten. Det
för att motivera och skapa ett bättre lärande.
Det vi behöver utveckla i undervisningen. Våra utvecklingsområden är att nå alla
elever. Vi har en viss spridning och vi når ibland inte alla elever så att de blir
motiverade och även når kunskapskraven. Det finns en spridning mellan program
med elever med lägre målsättning på våra yrkesprogram och elever med högre
målsättning på våra högskoleförberedande program. I våra generella
utvärderingar är flickorna mer nöjda än pojkar.
Vi kan se att pojkarnas resultat läsåret 21/22 är sämre än läsår 20/21. Vi tror att det
beror på att undervisnings upplägget med distansundervisning passade pojkarna
bättre. Det blev mer riktad tid att fokusera och mindre distraktioner. Mer fokus på
bara undervisningen och inte något annat. Vi kan nu se att återgången av elever
till skolan har resulterat i att pojkarna inte har lyckats lika bra det här läsåret. Vi
kommer framöver arbeta med att ha en god struktur och en känsla av tydlighet
för att kunna få alla elever.

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET)

Skolans gemensamma pedagogiska utvecklingstid har under hela läsåret legat
varje tisdagseftermiddag 2 timmar. Skolans personal har kontinuerligt samlat för
att utveckla skolans undervisning enligt de dokumenterade fokusområden. De
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har tagits fram och identifierats utifrån skolans resultat, måluppfyllelse, närvaro
elevenkät, trivselenkät. Fokusområdena har dokumenterats i en arbetsplan och
uppföljning och utvärdering görs enligt plan.

Skolans fokusområden har under läsåret 21/22 varit att arbeta utifrån
gemensamma framgångsrika arbetssätt och undervisning för alla elever.  Vi har
arbetat med klassrumsledarskap vilket letts av en av skolans förstelärare. Det har
organiserats genom att vi på den pedagogiska utvecklingstiden har
diskuterat och analyserat kollegiets ledarskap. Detta för att främja studiero
på vår skola och för att skapa samsyn i hur vi tycker att vi ska vara som
ledare gentemot eleverna. Vi har även arbetat med delaktighet och
inflytande i undervisningen och i samband med det har vi genomfört
auskultationer.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

För att skapa så rättssäker bedömning som möjligt har vi skapat gemensam tid
på skolan för sambedömning det har gjorts på en av skolans studiedagar och på
skolans gemensamma pedagogiska utvecklingstid. Ej legitimerade lärare har haft
stöd av legitimerad lärare. På skolan har vi tidigare läsår tillsammans på skolan
arbetat med kursen betyg och bedömning skapad av Karlstad Universitet.

Alla lärare som har nationella prov och skolans specialpedagog har ingått i en
arbetsgrupp på skolan.  Arbetsgruppen har haft tid att samverka och organisera
på skolans gemensamma mötestid.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi har arbetat mycket med skolans  struktur då eleverna vid perioder varit
hänvisade till fjärrundervisning på grund av Covid-19. Vår målsättning blev tydligt
riktad mot att skapa ändamålsenliga lektioner och att eleverna når målen för
utbildningen. Likaså har vi behövt arbeta än mer individfokuserat för att möta alla
elevers behov och hantering av distansundervisningen och vi har också riktat vår
elevhälsa mot att arbeta än mer stödjande och åtgärdande vid behov.

Auskultation arbetet har gått igång på skolan i och med att vi kunde ha vår
närundervisning igen. Det skapar ett lärande mellan kollegor.
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UNDERVISNINGENS KVALITET

Examensgraden har ökat på skolan vilket visar att vårt arbete under läsåret hur vi
jobbar med våra elever har varit framgångsrikt. Dock kan vi se att pojkarna inte
har lyckat lika bra som tidigare läsår 20/21. Fjärrundervisningen tror vi är en stark
bidragande orsak till pojkarnas resultat 20/21 och vi kommer fortsätta jobba för en
lika tydlig struktur och arbetsro för att deras resultat återigen ska öka. GBP är i
stort sett oförändrad från tidigare läsår dock kan vi se att vi har minskat i antal
godkända betyg. Vi kommer fortsätta jobba med vårt kompensatoriska uppdrag
för att nå alla våra elever. Vi kan se att eleverna haft svårt att genomföra nationella
prov på en godkänd nivå och speciellt ta till sig längre texter. På vår pedagogiska
utvecklingstid kommer vi fortsätta arbeta med språkutvecklande arbetssätt och vi
kommer även se över vår stödtid. Pojkarna har generellt lyckat lite sämre med
nationella provet men har klarat kursen genom att klara av andra uppgifter
kopplat till kursmatrisen. Vi behöver träna våra elever och framförallt pojkarna så
att de lyckats prestera bättre på nationella proven.

En del av skolans styrkor läsåret 21/22 är att vi haft fler resurser än tidigare läsår.
Förutom lärarassistent har vi även haft en elevstödjare vilket gjort att vi kunnat
resursfördela extra stöd till lärare med utmanande elever. Dock är upplevelsen
från personal att stödet får en bättre effekt om det är riktat och planerat. Det har
vi utvecklat under läsårets gång genom att varje vecka ha resursmöten för att
fördela skolans resurser där det bäst behövs och på vilket sätt.

Klassrumsledarskap- Det har organiserats genom att vi på den pedagogiska
utvecklingstiden har diskuterat och analyserat kollegiets ledarskap. Detta för att
främja studiero på vår skola och för att skapa samsyn i hur vi tycker att vi ska vara
som ledare gentemot eleverna. Vi har haft gemensamma mål när det gäller
struktur i vårt klassrum. Dessa mål utvärderades i juni och vi har kommit en bra
bit framåt. Exempelvis att vi ska tydliggöra lektionsmål, ha en nedskriven
lektionsstruktur och rapportera närvaro i början av lektionerna. Detta arbete ska vi
fortsätta med att utveckla under nästa läsår. Vi har tagit små steg nu i början för
att sedan landa i hur vi pedagogiskt kan arbeta kring vårt ledarskap och
relationsbyggande med våra elever.

Dock kan vi se i elevenkäten att resultat kring arbetsro sjunkit sedan tidigare år
vilket vi analyserat och tror beror på att vi som skola flyttat och hade en utmaning
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med nya lokaler och vissa elever som hade svårt att följa skolans trivselregler. Vi
kan se att vårterminens undervisningsutvärdering visar att arbetsron har ökat
sedan tidigare år vilket bekräftar att vår analys från elevenkätens resultat var
korrekt och att elevenkätens resultat var kopplat till något tillfälligt och att vi nu
landat i vår nya lokal.

Stödinsatser

Extra anpassningar innebär en individinriktad stödinsats av mindre omfattning
och varaktighet. Vårt arbete med extra anpassningar fungerar bra eftersom vi når
de flesta av våra elevers behov,  vi vet att det är viktigt att vi följer upp de
anpassningar vi gör så att  vi har möjlighet att justera dem om de fungerar
mindre bra. Vi vill tidigt fånga upp eventuella behov och har därför kontinuerligt
uppföljning med och om elever. För att vi ska bli bättre ser vi över vårt
systematiska arbete och stärker de arbetsgångar som vi tycker behöver förbättras.
Inför nästa läsår implementeras ett nytt digitalt verktyg.

Det behövs inte någon formell beslut för att stödinsatser ska utföras.  Att lärare
och övriga skolpersonal informerar och samverkar med elev och vårdnadshavare
är mycket viktigt och bör dokumenteras som en del av skolans rutiner.

Särskilt stöd innebär en individinriktad stödinsats av mer ingripande karaktär.
Enligt Skolverkets allmänna råd kan särskilt stöd och åtgärdsprogram reducera
programmet. En elev som har reducerat program får inte ut en gymnasieexamen.
Det sker endast när andra möjligheter är uttömda.

Nationella Prov
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Vi har framförallt en lägre överensstämmelse i mat1a 5%, mat1b 38%, sve 1 33%,
sva1 20%. Något bättre överensstämmelse finna i eng5 59% och eng6 75% som
båda är i linje med/högre än rikssnittet. Att vi har en låg överensstämmelse i vissa
kurser beror på till viss del att vi har många elever som tycker det är svårt med
läsförståelse och har lättare att prestera muntligt.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vår styrka i undervisningen är att vi försöker möta varje elev utifrån elevens
behov. Vi kommer arbeta vidare med de strukturer och processer som vi är i
eftersom det är viktigt att de fortsätter att utvecklas så att vi kan stötta våra
elever på bästa sätt.

● Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning)
● Språkutveckling
● Elevhälsoarbete
● APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden.

Vi behöver utveckla elevernas läsförståelse eftersom vi kan se att de lyckats
mindre bra med läsförståelsen på Nationella proven.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)
På Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö City ska alla bli sedda och
respekterade. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande, trakasserande
samt diskriminerande behandlingar.

I grunden ligger de lagar och riktlinjer som reglerar skolors arbete med
likabehandling för att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsvariation.
På Drottning Blankas Gymnasieskola City ska alla bli sedda och respekterade.
Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande, trakasserande samt
diskriminerande behandlingar.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elever, är delaktiga i likabehandling- och värdegrunds gruppens arbete på skolan
kallad Trivselrådet. Trivselrådet deltar i att aktivt utforma aktiviteter för att främja
trivsel och gemenskap på skolan. De elever som är med i Trivselrådet  verkar för
en god stämning på skolan och att ingen känner sig utanför.

Lärarna, är ansvariga för att ta del av informationen i det samlade plandokument
samt vara väl bekant med den. Lärarna ansvarar också för att sätta gränser och
ingripa direkt om en kritisk situation ur likabehandlings- eller värdegrunds
synpunkt uppstår. Läraren är ansvarig att rapportera om de upptäcker någon
form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling till rektor. Läraren
ska även meddela mentor om man anser att en klass behöver någon form av
klassaktivitet för att stärka trygghet och gemenskap. Läraren ska arbeta
främjande för en trygg miljö som skapar trygghet och studiero.

Mentorerna, är ansvariga för att kontinuerligt arbeta med sin mentorsgrupp för
att skapa en trygg miljö och goda relationer mellan elever. Det kan vara genom
t.ex. samarbetsövningar eller genom att föra diskussioner kring trivsel på skolan.
Mentorerna hjälps åt att genomföra och diskutera främjande och förebyggande
arbete för skolans klasser.

Förankring av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling görs
via lärarna. Lärarna ansvarar också för att sätta gränser och ingripa direkt om en
kritisk situation ur likabehandlings- eller värdegrunds synpunkt uppstår. Läraren
är ansvarig att rapportera om de upptäcker någon form av diskriminering,
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trakasserier eller kränkande behandling till rektor. Läraren ska även meddela
mentor om man anser att en klass behöver någon form av klassaktivitet för att
stärka trygghet och gemenskap. Läraren ska arbeta främjande för en trygg miljö
som skapar trygghet och studiero.Mentorerna, är ansvariga för att kontinuerligt
arbeta med sin mentorsgrupp för att skapa en trygg miljö och goda relationer
mellan elever. Det kan vara genom t.ex. samarbetsövningar eller genom att föra
diskussioner kring trivsel på skolan. Mentorerna hjälps åt att genomföra och
diskutera främjande och förebyggande arbete för skolans klasser.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

● 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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ELEVHÄLSOARBETE
Inom DBGYs verksamhetsområde finns en gemensam Elevhälsoplan som alla
skolor nyttjar. Den beskriver det övergripande arbetet och de rutiner, mallar och
stödmaterial som finns. Nedan är den lokala beskrivningen av hur skolan
organiserat och lett elevhälsoarbetet (främjande och förebyggande) och på vilket
sätt samverkan med skolans lärare och övrig personal skett.

Vi arbetar också med Resiliens i undervisningen, vid mentorstiden samt via
elevhälsans funktioner.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Elevhälsan har träffats för möten på tisdagar där rektor, specialpedagog,
skolsköterska och kurator och lärarassistent deltagit. I elevhälsoarbetet arbetar vår
skolsköterska med hälsosamtal och vaccinationer vilket är en del av skolans
hälsofrämjande arbete.  Skolans elevhälsoteam arbetar  systematiskt med
elevernas närvaro. I nuläget arbetar kuratorn med frånvaro utredningarna men vi
önskar ha med mentorerna mer aktivt  i uppföljningsarbetet  vilket kommer
tillämpas nästa läsår då vi har tänkt att arbeta mer med heltidsmentorer.

Under åren har vi haft utmaningar med personalomsättning vilket påverkat det
långsiktiga arbetet. Vi har kunnat tillgodose elevernas behov av stöd men inte fått
den regelbundenheten eller effekten i det främjande utvecklingsarbetet. Nu har
vi det här läsåret delat både skolsköterska och kurator med Cybergymnasiet i
samma skolhus vilket varit positivt efter skolan då haft tillgång till kurator
måndag-fredag och skolsköterska måndag-torsdag. Inför nästa läsår går skolorna
ihop vilket gör att vi kan arbeta mer främjande och förebyggande med ett
gemensamt fokus.

Resiliens har vi arbetat med på olika sätt under läsåret 21/22. På vår gemensamma
mötestid med personal har vi arbetat med en del del övningar. Skolans resiliens
instruktör har även arbetat ihop med  lärare under lektionstid och mentorerna har
arbetat på mentorstid med vissa övningar. Även på viss stödtid har
specialpedagog och lärarassistent jobbat resilient.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

● Skolan EHT arbete har  arbetat aktivt med uppföljning och stöd. Vi ser att
det påverkar elevernas måluppfyllelse och skolan examensgrad och
måluppfyllelse har blivit bättre.

● Vårt elevhälsoarbete på skolan har haft utmaningar eftersom vi bytt
personal i vissa befattningar. Vi har arbetat aktivt för att ha en tydlig
arbetsgång och har även arbetat med att förbättrat dialogen mellan EHT
och skolans personal. Vi kan se att det gett resultat och vi tidigare fångar
upp elevernas behov. Det leder till att vi kan jobba något mindre
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åtgärdande och mer främjande. Vi kommer framgent fortsätta jobba aktivt
med det.

● Vi har jobbat med olika resilensövningar för att förbättra elevernas
motståndskraft vid motgångar. Det har vi gjort på mentorstiden och andra
lektioner. Även på skolans studiestöd används resiliens för att få våra elever
att prestera. Vi kan se att det ihop med skolans andra arbetssätt har god
effekt på lärandet och måluppfyllelsen.

Elevhälsan har träffats för möten på tisdagar där rektor, specialpedagog,
skolsköterska, kurator och lärarassistent deltagit. I elevhälsoarbetet arbetar vår
skolsköterska med hälsosamtal och vaccinationer vilket är en del av skolans
hälsofrämjande arbete.  Skolans elevhälsoteam arbetar  systematiskt med
elevernas närvaro. I nuläget arbetar kuratorn med frånvaro utredningarna men vi
önskar ha med mentorerna mer aktivt  i uppföljningsarbetet  vilket kommer
tillämpas nästa läsår.

Under åren har vi haft utmaningar med det främjande utvecklingsarbetet mycket
på grund av viss personalomsättning. Vi ser nu att vi har hittat en organisation
och ett upplägg att hålla fast vid som ger goda resultat och kommer fortsätta
utveckla det.

I år ser vi att regelbundenheten och systematiken och innehållet (elever, klasser,
grupper - behov etc) påverkat oss i positiv riktning. Vi har fått en ökad koll och
kontroll och även kunnat arbeta lite mer proaktivt/främjande. Fler elever har nått
examen och samarbetet mellan elevhälsa och lärarlag har varit en viktig del att
fortsätta utveckla.

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 stödinsatserna.

Då vi har elever som haft utmaningar att nå målen i kurserna i grundskolan och
gymnasiet har det varit extra viktigt för elevhälsan och framförallt specialpedagog
att följa elevernas utveckling mot målen. Syftet har varit att kunna arbeta närmare
lärare och elever på gruppnivå men vi har främst haft ett individfokus med
anledning av när- och distansundervisningen.

Vi har en lärarassistent på skolan vilket vi ser ger direkt effekt eftersom vi kan ha
en till resurs i klassrummet där det behövs men också ha mer stöd på skolan då
lärarassistent ihop med skolans specialpedagog skapat fler
stödtider/studieverkstad för våra elever vilket möjliggör fler godkända betyg på
skolan. Under läsåret har vi även haft extra stöd genom en elevstödjare vilket
bidragit till att vi kunnat rikta mer stöd till behövande klasser och individer. Det
extra stödet satte vi in för att kompensera Covid-19 perioden.

25



Samtidigt som vi har en bättre överblick och koll vill vi fortsatt utveckla det
kollegiala utvecklingsarbetet där vi identifierar framgångsrik undervisning, provar
gemensamma upplägg, utvärderar dess effekt och landar i liknande arbetssätt för
våra elever. En del i att nå hit är att vi läsåret 22/23 fortsätter att arbeta med
kartläggningar för elever i åk 1.2,3. Dessa kartläggningar görs på gruppnivå och
hjälper oss att finna gemensamma förhållningssätt och strategier på gruppnivå.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Vi kommer fortsätta jobba kontinuerligt med uppföljning och tillsammans hjälpa
eleven mot målet. Genom att fortsätt med våra gemensamma arbetssätt så
hoppas vi kunna stärka stödet eftersom vi blir trygga i våra gemensamma
arbetssätt och når eleven bättre .

Vi vill fortsatt arbete med det långsiktiga utvecklingsarbetet med mer stöd för
kollegiet på gruppnivå och att vi hjälper till att forma undervisningen med
gemensamma arbetssätt och strategier.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

Här beskrivs hur skolan organiserat och lett APL-arbetet och internationell APL på
skolan och på vilket sätt samverkan med handledare, skolans lärare och övrig
personal sker. Beskriv på vilket sätt rektor säkerställt fungerande rutiner,
trepartssamtal, förläggning av kurser/delar av kurser och bedömning samt
eventuella anpassningar eller stöd på APL-platsen. Därtill hur skolan organiserat
studie- och yrkesvägledningen.

ORGANISERING OCH UTVÄRDERING (STRUKTURKVALITET)

APL - Hotell- och Turismprogrammet

● APL har fungerat bra utifrån de förutsättningar som fanns vid start av
läsåret då pandemin fortfarande påverkade HT-branschen starkt negativt.
Eleverna har fått kvalitativa apl-platser där det funnits goda möjligheter att
uppnå kursmålen i apl-förlagda kurser. På grund av pandemin så fanns
vissa svårigheter att få fram apl-platser med 50% av tiden förlagd på en
konferensavdelning för några få elever i åk2 och de gjorde då större delen
av sin apl i frukostmatsal och restaurang och färre dagar i
konferensavdelningen.

Årskurs tre elever fick utöver apl på hemort möjlighet att i år göra kvalitativ
APL-utomlands och på vinterort vilket var mycket positivt för deras
yrkesprofession och personliga utveckling. Möjligheten att utveckla sin
yrkesskicklighet är stor för eleverna när man åker iväg till annan
ort/utomlands då ofta yrket blir mer i fokus och även utmaningen i att klara
sig ”själv” och hantera sitt eget boende, skaffa nya vänner och bekanta gör
att eleverna mognar och lär sig ta mer ansvar.

Upplägg för åk 2 med två dagar i veckan under två perioder, V.41- 49
(höstlov emellan) och V. 6-13 (sportlov emellan) om 8 veckor, totalt 16 veckor
30 apl-dagar har av både elever, handledare och oss yrkeslärare upplevts
som splittrat och att det tog lång tid för eleverna att komma in i
arbetsrutinerna på arbetsplatsen. Det positiva var att de flesta elever hade
möjlighet att återkomma till samma apl-plats båda perioderna vilket gav
eleverna något mer självförtroende till period 2.
Alla, elever, handledare och yrkeslärare var överens om att så som vi haft
upplägget för åk2 tidigare fungerade bättre, framför allt för eleverna. Fem
dagar i veckan under 7 veckor, 35 apl-dagar (hösten, november och
december är normalt sett en bra period för apl i branschen). Eleverna har
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då kunnat fokusera på att de första veckorna kunna komma in i
arbetsrutiner, lära känna lokalerna och medarbetarna och haft lättare för
att utveckla sina kunskaper och färdigheter i apl-kurserna och det som ska
övas under apl.

Upplägg för åk 3, 4 apl-dagar under 9 veckor + 4 dagar extra för
gymnasiearbetet, V.9-19 (Påsklov emellan).
Efter apl-periodens slut hade åk 3 fyra veckor till studentavslutningen.
Många elever hade fått arbete under sin apl och prioriterade då att fortsätta
arbeta på sin apl-plats istället för att komma till skolan.Vi kommer se över
åk3 schema och hur vi kan lägga APL och kurser på bästa sätt så eleverna
inte har så mycket kvar i de andra kurserna när de går ut på APL. Och
eventuellt skjuta APL-perioden så det är endast 2 veckor kvar till
skolavslutningen.

APL- Handels- och administrationsprogrammet har under läsåret 21/22
fungerat mycket bra på Handels- och administrationsprogrammet trots
osäkerhet kring restriktioner gällande Covid 19. Vi har under läsåret haft alla
årskurserna ute på APL

● ÅK 1 under VT i två veckor, här kortade vi perioden med en vecka pga Covid
restriktioner men alla eleverna fick en plats och kvalitativa platser.
Platserna som eleverna tilldelades var platser som vi har utarbetat under
en längre tid. Några enstaka elever ordnade APL-platser själva. APL
uppskattades av eleverna och vi  ser en stor förtjänst att vi får ut eleverna
redan i årskurs 1.

● ÅK 2 var ute en längre period from v 45-50. Även här fungerade APL mycket
bra, Vi hade ett antal elever som gjorde sin APL inne i Köpenhamn,
fantastisk kul att vi har den möjligheten att skicka iväg våra elever dit.
Upplägget är bra då eleverna är ute under en väldigt intensiv period under
julhandeln. Även här utnyttjades till största delen redan befintliga platser.
Eleverna hann komma ut på APL, innan nya restriktioner både i Danmark
och i Sverige trädde i kraft i December.

● ÅK 3 Här är upplägget lite annorlunda då eleverna har två olika
sammanhängande perioder (v 41, 42, 43) och efter första perioden är
eleverna ute fredagar och inne i skolan 4 dagar. På VT fortsätter de sedan
på fredagar fram till en ny sammanhängande period (v 9,10,11) och därefter
fredagar igen fram tom v 22.
Upplägget fungerar väl, det ger eleverna möjlighet att  komma in i de
dagliga rutinerna på arbetsplatsen. Och resultatet visade sig falla ut mer än
väl, hela 90% av klassen erbjöds anställningar efter studenten.
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Programråd - Hotell- och turismprogrammet har lyckats genomföra ett
efterlängtat programråd efter två år nästan i karantän av branschen. Programmet
har ett välfungerande programråd med deltagare från branschen som har lång
erfarenhet av att ta emot och handledare gymnasieelever under apl. Deltagarna
är också intresserade att utöver apl ha ett nära samarbete med skolan och har
genom åren ställt upp på både studiebesök, visningar av sina anläggningar och
verksamheter samt föreläst på skolan vid olika tillfällen och temadagar.

Alla de större hotellkedjorna i Malmö/Lund är representerade med personer som
har ledande positioner och också ofta beslutande inom sina respektive
verksamheter. Det vi gärna skulle vilja ha är någon mer deltagare från event- och
aktivitets branschen.

På Handels- och administrationsprogrammet lyckades vi mindre bra att få ihop
ett gemensamt programråd. Det handlade framförallt om svårigheten att få till ett
möte pga de allmänna restriktionerna som rådde vid tilltänkta programråd. Vi har
därför i år fått kompensera det med att ha dessa råd med våra
handledare/APL-platser enskilt. När vi har haft kontakt med branschen förutom
samtal om eleverna, har vi diskuterat och samtalat med handledarna om
branschens utveckling, behov, förväntningar och skyldigheter.

Framtidsutveckling: Vi ser över om vi eventuellt ska ha närvaro samt apl-matriser
digitalt via en app som både handledare, elev och yrkeslärare kan ta del av.

Internationalisering

Läsåret 21/22 har DBGY Malmö City arbetat med internationalisering genom
ERASMUS i följande projekt.

● Elever har inom ramen för kursen Besöksnäring på Ekonomiprogrammet
årskurs 2 gjort en studieresa till Dubrovnik i Kroatien. Alla elever i klassen
erbjuds en plats på resan om man uppfyller de kraven som fanns för
Covid19 vaccinering samt en god status i alla ämnen på programmet.

● Innan resan åkte ansvarig lärare till Dubrovnik för att träffa skolan och
verksamheter dit eleverna skulle åka på studiebesök.

● Lärare i Svenska gjorde ett besök i Amsterdam i Nederländerna för att
påbörja arbetet med att planera en resa som fördjupar arbetet som görs
om Anne Frank i Svenskan. Resan kommer att erbjudas i årskurs 2.

● Lärare i historia gjorde ett jobb skuggnings besök på en skolan i Malaga i
Spanien för ett eventuellt pedagogiskt utbyte vid ett senare tillfälle.

● En elev på Hotell & Turismprogrammet utförde sin APL på Lanzarote.
Eleven fick skriftligt ansöka och uppfylla krav på god närvaro och status i
alla ämnen.

● Skolan tog emot ett besök av en delegation av lärare från yrkesskolor i
Polen då vi presenterade skolan och yrkesprogram under en förmiddag.
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Övriga projekt med internationalisering som fokus

● Vi har ansökt och är nu en Amnesty skola
● Vi tog emot fotoutställning från Kenya, Wale Wale.
● Vi skickade två elever till Summer Camp i Schweiz. HIM arrangerade resan

efter elever hade skriftligen ansökt och intervjuats av programansvarig för
ekonomiprogrammet och beslut togs i samråd med skolans rektor

SYV - Vår studie- och yrkesvägledare är ute i våra klasser för att informera om i-val
och vad det finns för möjlighet för våra elever med val och fortsatta studier efter
gymnasieexamen. Där är också skolans erfarna yrkeslärare en tillgång som kan
vägleda eleverna till olika APL-platser. Eftersom det är en yrkesutbildning finns
det goda möjligheter för våra elever att få jobb efter gymnasieexamen och då är
erfarenheten ifrån APL viktigt.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi har tagit stora kliv framåt när det gäller uppföljning och utvärdering av våra
processer och våra resultat. Fler elever når målen för lägst E i kurserna och vi har
ett bättre utgångsläge gällande andel med examen till kommande läsår.

En ökad målstyrning tillsammans med fokus på vad som fungerar i
undervisningen har gjort detta möjligt.  Vi följer i högre utsträckning vår
arbetsplan och genomför de insatser vi planerar för. Pandemin har påverkat men
vi har också landat i att befästa våra gemensamma mötesupplägg och fokus. Till
kommande år ska andel med examen öka och spridningen mellan pojkar/flickor
minska. Vi ska också ha en fortsatt god studiero och öka närvaron.

Vi kommer fortsätta med kartläggning i åk1 och att stärka elevernas
motståndskraft med resiliens övningar. De insatser som vi listat i vår arbetsplan
för läsår 22/23 och som vi kommer lägga lite extra fokus på är:

1.EHTs fokusområde närvaro
2. Frånvaroutredning med uppföljning
3. Gemensam utvecklingstid varje vecka, gemensam baspolicy, personalsite,
4. Kollegialt utvecklingsarbete som leds av förstelärarna (såsom auskultationer,
gemensamt förhållningssätt, lektionsstruktur, klassrumsledarskap,
språkutveckling, tillgängligt lärande och matematik.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av verksamheten
samt de utvecklingsområden man identifierat (förbättringar av de centrala
processerna) i syfte att öka måluppfyllelsen (resultaten).

Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att
utveckla verksamheten dokumenteras i Arbetsplanen för kommande läsår.

- Undervisning och lärande
- Demokratiuppdraget
- Elevhälsoarbete
- APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden

Skolan har under de senaste åren haft strukturella utmaningar vilket påverkat
möjligheterna till samsyn och samverkan både i och utanför undervisningen. Vi
har fokuserat på att skapa ett gemensamt fungerande ramverk och ett
gemensamt förhållningssätt. Vi har en gemensam utvecklingstid på tisdag
eftermiddag. Vi har arbetat aktivt med att skapa och bibehålla ett gemensamt
förhållningssätt/gemensamma arbetssätt.
Till kommande år arbetar vi för att andel med examen ska fortsätta öka och
måluppfyllelsen.Vi ska också ha en fortsatt god studiero och öka närvaron.  Vi ska
fortsätta med de insatser som vi har i vår arbetsplan.

● Fungerande ramverk (årshjul, rutiner, skolledning, elevhälsa, arbetsgrupper
etc)

● Genomföra de utvecklingsinsatser som planerats för och att dessa följs upp
● Ökat kollegialt arbete på skolnivå och mellan programmen

Vi kommer fortsätta arbeta med dessa områden för att stärka och förbättra
skolans resultat. Att vi nu också går ihop med CyberGymnasiet läsåret 22/23 gör
att vi framgent kommer fokusera på det tillsammans i vår nya organisation.

Vi har tagit stora kliv framåt när det gäller uppföljning och utvärdering av våra
processer och våra resultat. Fler elever når målen för lägst E i kurserna och vi har
ett bättre utgångsläge gällande andel med examen till kommande läsår.

En öka målstyrning tillsammans med fokus på vad som fungerar i undervisningen
har gjort detta möjligt.  Vi följer i högre utsträckning vår arbetsplan och genomför
de insatser vi planerar för. Pandemin har påverkat men vi har också landat i att
befästa våra gemensamma mötesupplägg och fokus. Till kommande år ska andel
med examen öka. Vi ska också ha en fortsatt god studiero och öka närvaron.

Vi fortsätter göra konkreta insatser i kollegiet:

● Auskultationer lärare-lärare, rektor-lärare
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● Vi fortsätter arbeta aktivt med  lektionsinramning/ledarskapet i
klassrummet/studiero, gemensam baspolicy (förhållningssätt) etc.

● Aktivt närvaroarbete, med kontinuerliga uppföljningar.
● Kartläggning åk 1
● Resiliens, alla klasser på skolan arbetar kontinuerligt med övningar.
● Språkutveckling
● Tillgängligt lärande
● Gällande nationella proven så kan vi se att våra elever har haft svårt att

lyckas med läsförståelsen och vi kommer att jobba vidare med våra elevers
språkutveckling både på grupp- och individnivå.
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