
1 
 

 
 

 

 

 

 

KVALITETSRAPPORT 
 

DBGY Prästgatan 
 

2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 
KVALITETSRAPPORT 1 

LEDARE – REKTOR HAR ORDET 3 

1. RESULTATREDOVISNING- funktionell och upplevd kvalitet 4 
1.1. AVGÅNGSBETYG 4 
1.2. SAMTLIGA BETYG 4 
1.3. UPPLEVD KVALITET 5 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - instrumentell kvalitet 7 
2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 7 
2.2. ELEVHÄLSOARBETET 8 
2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 9 
2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 9 
2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 9 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 10 

4. GRUNDFAKTA 11 
4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 11 
4.2. OM DBGY HELSINGBORG PRÄSTGATAN 13 

 

BILAGOR 14 
 

 

  



3 
 

LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
Läsåret 17/18 har erbjudit en mängd utmaningar som fått alla på skolan att växa. Det inleddes bland annat med 
med  ett helt nytt våningsplan samt nya lokaler för ett av våra hantverksprogram. Eftersom vi fick tillträde till 
de nya lokalerna betydligt senare än utlovat skedde delar av flytten även efter att eleverna startat sitt läsår 
vilket skapade en del stress och oro. Tyvärr upplevde vi att den omtumlande läsårsstarten var svår att ta igen 
under resterande del av läsåret då den skapa nya utmaningar inom flera andra områden.  
 
Hösten påverkades bland annat att av att skolan fått färre elever än beräknat och organisationen justerades 
därför kring slutet av december.  
 
Under läsåret genomgick skolan både en intern inspektion och samt en granskning av undervisningstid från 
skolinspektionen. Båda inspektionerna var omfattande och gav förändringar i vår struktur. Fokus låg både på 
våra rutiner men även på hur vi arbetar rent pedagogiskt. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att 
genomsyra vårt arbete framöver.  
 
Trots alla utmaningar som mötte oss under läsåret 1718  är jag  stolt över skolan och hur långt vi kommit. 
Läsåret har bjudit på en tid då vi verkligen har lärt oss väldigt mycket och vi ser fram emot nästa uppstart.  
 
 

 
Maria Nilsson 
Rektor  
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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 

 

Skolan har hade under läsåret 16/17 en examensgrad på 87,7% och läsåret 17/18 en examensgrad på 88%. 
Trots att exmanesgraden legat stabilt under de två senaste åren är den generella trenden varierande.  
 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2018 
 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
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Generellt sett minskar vi något i andelen högre betyg och ökar i andelen något i underkända betyg. En faktor 
för detta kan vara den studiero vi fått arbeta med under läsåret. En trend vi behöver bryta är den procentuella 
andelen F  på hantverksprogrammet.  
 
Vid analysen av betygen på kursnivå bör är det viktigt att veta att flertalet av kurserna inom matematik är 
förlängda på grund av lärarbyten. Det betyder att de betyg som sattes i dessa kurser utgjordes endast ett fåtal 
elever vilket påverkar det procentuella utslaget. 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 

 

 
 
Överensstämmelsen mellan kursbetygen och nationella proven är tydligt varierande. Både i år och har även 
varit det tidigare. Till viss del bekräftar det den bild vi har av att vi måste öka samsynen i flera delar av 
undervisningen och bedömningen. Det är viktigt för oss att ha en god överensstämmelse och vi måste ställa oss 
frågan huruvida vi på bästa sätt lyckas förbereda våra elever att klara både kursen och provet.  
 

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.  
 



6 
 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 
 
 
Vi kan se att trenden är något nedåtgående inom samtliga delar av upplevd kvalitet. Troligen hänger detta ihop 
med den minskade upplevda arbetsron.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Läsåret 17/18 startade med samtliga lärartjänster tillsatta men med delvis nya lokaler och en flytt. Terminen 
startade även med färre antal elever än beräknat vilket påverkat den organisationen och även övriga operativa 
beslut som fattats under läsåret. Vi hade därtill många nyexaminerade lärare och en elevgrupp med 
utmaningar som vi inte kände igen och stött på tidigare. Redan vt 17 bestämde vi att ha fokus på trygghet och 
studiero samt att stärka skolans elevhälsoarbete och behovet av dessa blev extra tydligt för oss under hösten 
på grund av rådande förutsättningar.  
 
För att stärka arbetet med studiero har kollegiet bland annat jobbat med skolinspektionens rapport om ökad 
studiero. Fokus har legat på att skapa en gemensam grund och ökad samsyn i kollegiet. Lärare har därför 
genomfört auskultationer hos varandra utifrån skolinspektionens auskultationsmall som ingår i rapporten. 
Ledningen har även förtydligat de gemensamma mallar som finns för hur lektionens start och avslut skall 
genomföras. Under läsåret har uppföljningar genomförts kring auskultationerna och kopplats till 
undervisningsutvärderingarna.  
  
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
Som beskrivits ovan fanns under ht 17 inte de generella förutsättningar för att arbeta med hela 
personalgruppen och undervisningsutvecklingen. Den interna granskningen som genomfördes då visade också 
att vi behövde nå en ökad samsyn inom kollegiet och ha en mer välfungerande styrkedja ner till elevnivå. Vi ser 
i våra undervisningsutvärderingar att eleverna var betydligt mer nöjda med skolan under vt18 än samma 
tidpunkt för ett år sedan. Dessa resultat bör dock sättas i relation till de resultat som framkommit i NKI (63%) 
och vid de interna granskningar som skett på skolan (HT17 där eleverna var mindre nöjda). Visserligen har 
skolan under året genomgått en process och tidpunkten för mätningen kan därför påverka resultatet.   
 
Under läsåret 17/18 har skolan försökt förtydliga strukturen kring undervisningen och därigenom öka 
studieron.  
Målet har varit att nå en ökad samsyn mellan lärarna kring ramarna för vad eleverna möter. Tyvärr är vi inte i 
hamn och arbetet måste fortgå under kommande läsår. Några av de utmaningar som skolan haft under läsåret 
17/18 är kombinationen av att skolan haft flera lärarbyten samt tagit emot nya elever fram till januari. Detta 
har försvårat arbetet med att skapa en kontinuitet. För att motverka detta ökar kraven på tydlighet och 
struktur.  
 
Skolan har under våren förbättrat strukturen och kommunikationen mellan skolledning och personal via 
gemensamma digitala plattformar, förändring av onsdagskonferenser samt utskick av veckobrev. Dessa 
forum/plattformar har även gett ökade förutsättningar för personalen att nå viss samsyn. De digitala 
plattformarna har bidragit till ökad motivation och sammanhang i undervisningen för eleverna genom att ge 
återkoppling under arbetsprocessen. I vissa fall har detta även lett till en ökad sambedömning. Eleverna har 
fått en ökad möjlighet att få en överblick över sina resultat och därmed lättare ta ansvar för sin utbildning. 
Detta speglas även i de resultat som framkommit i undervisningsutvärderingarna.  
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
Under det gångna läsåret har skolledningen satt in åtgärder för att öka kunskaperna kring extra anpassningar. 
Bland annat har specialpedagogiska myndigheten varit och föreläst vid två tillfällen, rektor och specialpedagog 
har förtydligat elevhälsoplanen och skolans rutiner kring arbetet med extra anpassningar, personalen har även 
fått arbeta med dilemman för att skapa en ökad samsyn. Detta i kombination med arbetet kring ökad studiero 
har gett en effekt under våren. Arbetet kommer dock att fortskrida under läsåret 18/19.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
Under läsåret 17/18 har vi lyckats vända en del nedåtgående trender kring bland annat studiero genom ett 
systematisk arbete kring tydlighet och struktur. Den interna granskningen belyser en del utvecklingsområden 
och med dessa som bas har skolan på en kort tid skapat en grund att stå på inför nästa läsår.  
 

● Arbetet kring rutiner och struktur på alla nivåer måste dock fortsätta som en röd tråd i alla processer 
under kommande läsår.  

● Vi blir mer åtgärdande än vi önskat. Således måste vi mycket tidigare under elevens skolgång (år 1 och 
år 2) sätta in rätt insatser i pågående undervisning och planera för exempelvis prövningar för att 
eleverna ska nå målen.  

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Under läsåret 17/18 har skolan fått utveckla sitt elevhälsoarbete genom att förtydliga och förändra 
uppgiftsfördelningen inom elevhälsoteamet. Rutiner har stärkts och nya strukturer för arbetet har 
implementerats. Detta har medfört att skolan under året inte haft fokus (i samma utsträckning som planerat) 
på de fokusområde som skolan satt upp.  
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Elevhälsoteamet har kontinuerligt under läsåret haft tydliga uppföljningar med elevers frånvaro och pågående 
ärenden. Teamet har även genomfört punktinsatser kring psykisk hälsa och temabuildning i klasserna på en 
skolövergripande nivå. För att stärka arbetet har rutiner förändrats och förtydligats under det år som varit. 
Detta arbete kommer att fortgå under nästa läsår.   
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
I samband med att rutiner har förtydligats kring elevhälsoteamets övriga delar har även arbetet kring anmälan, 
utredning och uppföljning av särskilt stöd genomlysts och förändrats. Skolan lägger nu större tonvikt vid att 
fånga upp elever i ett tidigt skede. Samtidigt ser vi att samarbetet mellan EHT och övriga delar av skolans 
verksamhet inte är fullt välfungerande.  
 
Slutsats – arbetet framåt 

● Under kommande läsår kommer elevhälsoteamet att arbeta med att stärka de satta rutinerna samt att 
utveckla samarbetet mellan elevhälsoteam och kollegium. Detta skall till exempel göras genom 
klassrumsbesök och skapa mer formella samverkansytor (tid/forum).  
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2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Skolans arbete för att stärka värdegrundsfrågor att motverka kränkande behandling och 
diskriminering finns nertecknat i planen mot kränkande behandling och diskriminering som utarbetades i 
januari 2018.  
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Skolan har under många år haft ett samarbete med vård- och omsorgscollege för att säkerställa samarbetet 
kring bland annat APL. Detta samarbete är också en kvalitetssäkring för att trygga skolans behov av utbildade 
handledare och garantera en god kvalitet på APL:en.  
 
Inom hantverksprogrammet har ett stabilt nätverk byggts upp under många år där skolans APL-ansvariga utför 
flertalet besök under tiden eleven har APL. Praktikplatserna har därför god kännedom om skolans uppdrag och 
förväntningar. Tydliga pärmar med dokumentations och bedömningsdiskussionsunderlag medföljer även elev 
ut på APL.  
 
Kurserna som ingår i APL:en är beslutade av rektor efter inrådan av yrkeskunniga lärare. 
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
Lärare genomför flertalet besök på APL-platserna då eleven har sin praktik. Skolan har även en APL-ansvarig 
person som har kontakt med platserna via mail och telefon utöver detta.  
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
Alla elever har genomfört APL utifrån sina förutsättningar och skolan har haft en god kontakt med näringsliv 
och vård. Detta har skett bland annat via vård- och omsorgscollege och ute i de olika verksamheterna. 
 
Slutsats – Arbetet framåt 

● Samarbetet med APL-platserna och branschen har fungerat bra och haft en god kvalitet. Under 
kommande läsår kommer eleverna få möjlighet att ha praktik utomlands. VI kommer även att arbeta 
för att utöka det ämnesöverskridande samarbetet under det arbetsplatsförlagda lärandet.  

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering, utvärdering och slutsats av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, 
”förutsättningar”) 
Vi har haft introduktionsprogrammen till viss del integrerade i de nationella programmen. Detta innebär att 
eleverna läst sina grundskolekurser tillsammans med elever som läser nationella kurser. Läraren har haft 
uppföljningsansvar och planerat för att möta eleven där den befinner sig. Vi ser att andelen godkända betyg är 
lägre än förväntat. Till 1819 tar vi inte in elever på introduktionsprogram vilket gör det möjligt att mer ingående 
följa upp de elever i år 2 och 3 på IM-program. Vi behöver arbeta upp en vana av mer strukturerad uppföljning 
av våra elever.  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Skolan har under läsåret arbetat än mer systematiskt än tidigare. Vi har stärkt kommunikationen inom 
personalgruppen och vi har vänt ett negativt utgångsläge under hösten 17 till ett något mer stabilt läge inför 
läsåret 1819. Insatserna som genomfördes för varje elev fungerade tack vare en starkt  engagerad och 
motiverad personalgrupp.  
 
Utifrån vår samlade analys ser vi att skolan behöver bli ännu lite bättre. Vi måste alla följa de  strukturer som 
upprättats inom ett område. Vårt fokus blir således att under 1819 landa i en professionell samsyn och 
identifiera minsta gemensamma nämnare i de processer vi arbetar med (undervisning, planering, 
genomförande av insatser och uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet och EHT-arbete). Till detta 
kommer vi fortsätta verka för transparens och återkoppling  inom kollegiet och mellan skolledning och 
personal.   
 
Till 1819 anställs en ny rektor som kommer leda processerna vidare. Nuvarande rektor finns kvar i skolans 
organisation och kommer bistå i att utveckla skolan ytterligare.   
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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 startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 

Malmö Slussen 
2009 
2017 
(DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
Falun 2017 (DBGY)   

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 
processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 
att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 
processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 
gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 
varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 
kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 
innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 
kvalitetsrapporter.  
 
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 
och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 
sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 
behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

 

Finansiering 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  
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4.2. OM DBGY HELSINGBORG PRÄSTGATAN 
 
Organisation och arbetsformer 
DBGY Helsingborg leds läsåret 17/18 av rektor Maria Nilsson. Biträdande rektor är Adam Bohlin. På skolan 
fanns under läsåret också fem programansvarig som driver programutveckling internt (program och pedagogik) 
samt externt (marknadsföring, öppna hus, mässor etc).  

Skolledningen har träffats varje vecka. Därutöver har skolan gemensamma APT, lärarmöten och 
elevhälsomöten fördelade under månaden med agenda på onsdagar. 

Skolan erbjuder både högskoleförberedande- och yrkesprogram och utbildningen bedrivs i  lokaler som är 
anpassade efter respektive programutbud.  

Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolan följer huvudmannens rutiner. Under året har vi dessutom förtydligat rutiner kring hur vi arbetar med 
analys och uppföljning av våra resultat.  

 
Lokaler 
DBGY Helsingborg startade 2010 och ligger centralt i staden nära Knutpunkten. Byggnaden är belägen på 
Prästgatan där skolledning, rektor och elevhälsa finns.  

 
Elever och personal 
DBGY Helsingborgs upptagningsområde är inom Helsingborgs stad och närliggande kommuner. Totalt var 222 
elever inskrivna under läsåret varav en majoritet var flickor. Programutbudet och fördelningen av elevantal 
redovisas nedan. 

 

 Nationellt program DBGY-Program År 1 År 2 År 3 
SABET Beteendevetenskap 23 26 16 
EKEKO Ekonomi 26 19 5 

VOVAR 
Räddningsmedicin och 
akutsjukvård 26 18 14 

HVHUD Spa och hudvård - 2 5 
HVSTY Hår- och makeupstylist 23 17 15 
Totalt   98 82 55 
     
Introduktions-program - År 1 År 2 År 3 
IMPROVO   1  
IMPROHV   1 1 

IMPRE  1  
 

1 
Totalt  1 2  2 
     
Totalt Skola  99 84 57 

Aktuella siffror: VT 2018 
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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER 

DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER 

DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO 

DIAGRAMBLAD 4: INDIKATORER – LÄRARBEHÖRIGHET, ÖVERENSSTÄMMELSE NP, UPPLEVD KVALITET 
 



Resultat 2017/2018
DBGY HELSINGBORG PRÄSTGATAN



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.

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.

Andel elever med examen



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

Resultat avgångselever 2017/2018



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.)

Betygsfördelning



Resultat samtliga elever 2017/2018



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.

Betygsfördelning – nationella prov

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. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



Resultat nationella prov VT2018



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.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

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. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – trygghet & värdegrund



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.

Undervisningsutvärdering

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. 

Elev/kundundersökning



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. 
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