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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 18/19 har haft fokus på att öka examensgraden. Vi har även arbetat mycket på att skapa 

samsyn i kollegiet, både gällande trygghet och studiero samt undervisning och struktur. Arbetet med 

extra anpassningar har fortsatt men behöver fortsätta även nästa läsår. Vi ser att vårt fokus på 

undervisningen och resultat haft god effekt då examensgraden ökat. Arbetet med struktur har 

bidragit till ökad arbetsro och eleverna har återkopplat positivt i undervisningsutvärderingarna. Detta 

läsår har vi haft fler elever som fått möjlighet att göra APL utomlands, både i Tanzania och i Valencia. 

Vi har haft fler elever än beräknat samt har ett högre söktryck inför kommande läsår, vilket medfört 

att skolan haft möjlighet att utöka övrig personal. Detta har också medfört bättre förutsättningar för 

en god arbetsmiljö både för elever och personal. Vi har ökat samarbetet med vår systerskola då vi 

förutom att dela språklärare även äter i deras matsal. Eleverna har uppskattat bytet av matleverantör 

och lokal. Sammanfattningsvis har det varit lugnt och stabilt läsår och vi kommer fortsätta de 

processer vi startat i år nästa läsår för att ytterligare befästa skolans position i Helsingborg. 

 

Charlotta Björklund 

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 2019 
 

 

 

 

 

Under läsåret 2018/2019 har hela skolans fokus legat på att skapa förutsättningar för att öka examensgraden 

hos eleverna vilket resulterat i en examensgrad på totalt 97%, en ökning från föregående års 88%. Det program 

som sticker ut mest från föregående läsår är ekonomiprogrammet som föregående läsår hade totalt sett 5 

avgångselever och detta läsår totalt 19 avgångselever. Den procentuella förändringen blir därför väldigt stor. På 

hantverksprogrammet är andelen med examen lägre än tidigare vilket främst beror på att skolan under de tre 

åren fått arbeta mycket med att skapa en god studiero i klassen. Flertalet elever har inte varit vana att gå i 

helklass utan gått i liten eller enskild grupp på grundskolan. Övergången till gymnasiet blev därför svårare för 

dessa elever än i många andra klasser vilket tagit fokus och energi från studierna. Kring denna klass har vi 

arbetat med täta uppföljningar och mycket extra stöd i form av enskild undervisning, dubbelbemanning, möte 

med specialpedagog för struktur och extra handling.  

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 

 

4 
 



Totalt 48% av yrkeseleverna läser in sin högskolebehörighet. Störst andel på VO vilket är förväntat med tanke 

på att flera av avgångsklassernas elever vill studera vidare inom vårdfältet. Likaså har vi anpassat poängplanen 

för detta program så att eleverna snabbare kan läsa in sin behörighet än på HV-programmet. Vi är dock aktiva 

med att informera och stödja eleverna i deras framtidsval oavsett om de vill gå vidare inom yrket eller studera 

vidare.  

 

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
  

 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

 

Generellt sett minskar vi något i andelen F har minskat och att andelen högre betyg generellt har ökat något. En 

faktor för det här är det fokus skolan haft på uppföljningsarbetet under läsåret. En annan faktor är de 

förutsättningar som eleverna på programmen har som skiljt sig till viss del från tidigare år. 

 

Vid analysen av betygen på kursnivå är det viktigt att veta att flertalet av kurserna inom matematik är förlängda 

från föregående läsår på grund av lärarbyten. Det betyder att de betyg som sattes i under läsåret 1718 

utgjordes endast ett fåtal elever vilket påverkar det procentuella utslaget. En trend vi behöver bryta är dock 

inom ekonomiprogrammet där matematik 3b upplevs som en mycket avancerad kurs. 

 

Andel godkända betyg på introduktionsprogrammen är lägre än övriga program. Detta beror främst på att de 

behövt lägga sitt fokus och energi på att klara sitt grundskolebetyg vilket i dessa fall krävt en stor ansträngning 

av eleverna då kunskapsnivå skiljt sig väsentligt från den godkända nivån. 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 
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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. Ett av 

fokusområden nästa läsår kommer att handla om betyg och bedömning. 

 

Ett ämne som sticker ut i relationen mellan slutbetyg och resultatet vid nationella provet är matematik 2b som 

endast skrevs av ett fåtal elever. I denna grupp har skolan satt in extra stöd bland annat för att klara matematik 

1b. 

 

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. I detta avsnitt presenteras och kommenteras skolans resultat.  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

  

Vi kan se en trend att procentuellt fler elever kan rekommendera skolan till andra elever (andel med svar 7-10) 

vilket bland annat kan förklaras med att skolan fått en bättre studiero. Andelen med svar 1-3 har dock ökat 

vilket vi kommer att arbeta vidare med under nästa läsår.  

 

Upplevd trivsel och upplevelsen av skolan som helhet ligger relativt stabilt de senaste läsåren. Ett mål framöver 

är naturligtvis att öka båda dessa upplevelser. 

 

Den generella nöjdheten med skolan är 63%. Med tanke på hur läsåret har varit känns den siffran lite låg. Vi 

upplever i samtal med eleverna att de generellt är mycket nöjda med skolan och verksamheten. Vi behöver 

således snarare  arbeta mer med eleverna och prata om vad en bra skola innebär, hur definieras studiero för 

varje individ, påminna om det som är bra då fokus lätt blir på de saker som fungerar sämre. Detta arbete ser vi 

fram emot under kommande läsår.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  

Fokus under läsåret 1819 har legat på att skapa förutsättningar för en ökad examensgrad. Läsårets arbetsplan 

utgår från detta och anger mål inom tre områden. Dessa områden är kultur, struktur och systematik. Inom 

området kultur arbetar vi med våra pedagogiska möten som grund för att skapa en mer samverkande kultur 

där lärare delar med sig av erfarenheter och hjälper varandra för att få eleverna att nå målen.  

 

Inom området struktur har en av förstelärarna under läsåret haft som uppdrag att sätta en gemensam struktur 

kring de digitala lärplattformar vi använder (SchoolSoft och Google Classroom). Rektor och förstelärare har 

sedan följt upp för att säkerställa att alla elever möte den struktur som är angiven så det lätt kan hitta sökt 

information. Inom detta område har även skolan under de pedagogiska konferenserna diskuterat upplägget 

som gäller king lektionens struktur och upplägg och hur vi kan fånga elevernas intresse i undervisningen.  

 

Inom det sista arbetsområdet (systematik) har specialpedagogen bland annat haft täta uppföljningar med hjälp 

av klasskonferenser som skett. Efter det har både rektor, specialpedagog och mentor under läsåret lagt stor 

vikt vid att säkerställa progressionen hos eleverna och medvetandegöra dem om de konsekvenser som riskerar 

att bli följden av en ej uppfylld examen genom elevsamtal.  

 

Eftersom vi tidigare läsår sett att det finns ett behov av extra hjälp för eleverna har skolan använt en del av 

resurserna till extra handledningstid för eleverna, både ämnesspecifikt men även schemalagt en öppen 

handledningstid varje vecka för samtliga elever på skolan.  

 

Under läsåret 1819 har sjukfrånvaro av lärare hanterats med nya rutiner. en följd av detta är att färre lektioner 

ställts in och det har funnits en kontinuitet hos personerna som vikarierat vilket har medfört en ökad arbetsro 

på dessa lektioner samt en ökad arbetsaktivitet hos eleverna.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

Under läsåret 17/18 har skolan förtydligat strukturen kring undervisningen och därigenom öka studieron. Målet 

var att nå en ökad samsyn mellan lärarna kring ramarna för vad eleverna möter och en förstelärare med detta 

uppdrag tillsattes inför läsåret 1819 som också arbetat med uppföljning av detta. Fokus har legat på att 

diskutera vad eleverna skall möta i SchoolSoft och i Google Classroom samt hur lektionens upplägg, start och 

avslut skall struktureras. Under personalmötena har även frågor återkommande lyfts om utmaningar och 

strategier i undervisningen. Kort sagt kan man uttrycka det som att målet varit att bygga grunden och öka 

samsynen i kollegiet. En effekt vi sett av detta är att 63% av eleverna upplever att de är nöjda med 

undervisningen jämfört med 58% föregående år och att studieron samt examensgraden har ökat. 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

För att bättre kunna möta eleverna i klassrummet påbörjade skolan ett arbete läsåret 1718 där bland annat 

specialpedagogiska skolmyndigheten bjöds in för att föreläsa om extra anpassningar och olika behov. Skolan 

arbetade sedan vidare med olika fall och gruppdiskussioner. Arbetet har även till viss del fortsatt under läsåret 

1819.  Ett av klasskonferensernas syften är att diskutera strategier för att kunna möta eleverna. Samsyn och 

gemensam grund skapar goda förutsättningar för extra anpassningar och därmed öka examensgraden vilket vi 

sett effekt av detta läsår. De anpassningar vi främst har arbetat med är de grundläggande, exempelvis 

användandet av tavlan, tydliga och begränsade instruktioner, alltid muntlig och skriftlig instruktion, förstorad 
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text vid behov, inläst material, färgscheman, individuell instruktion. Vi har även haft studiedagar då lärarna 

gruppvis fått diskutera kritiska situationer och olika case. 

 

Klasskonferenserna har lagt en del av tiden till att arbeta med HUR vi ska möta eleverna. Vilka ämnen har 

lyckats möta dem och varför? Hur kan vi göra mer av det som fungerar bra? En faktor vi sett spelat stor roll är 

lärarens engagemang i att eleven ska lyckas. Varje lärare har på medarbetarsamtal fått sätta mål för sin 

undervisning och haft uppföljning på dessa under vårens uppföljningssamtal. Det har varit en bidragande faktor 

till att påtala vikten av att kontinuerligt utvärdera sin egen undervisning i syfte att hjälpa eleverna framåt. En 

annan faktor handlar om hur mycket eleven fått hjälp med struktur och uppföljning. Alla dessa faktorer 

kommer skolan att arbeta vidare med under nästa läsår.  

 

En fråga som kanske delvis är kopplad till detta är - Varför eleverna hellre kommer på handledningstillfällena än 

på ordinarie lektioner? Problematiken kan dock ha fler orsaker och kommer därför att behandlas närmare 

under läsåret 19/20 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Årets strukturförstärkning och gemensamma arbetssätt har lett till god resultatutveckling. För att nå ytterligare 

framgångar med examensgraden kommer vi att fortsätta arbetet kring att stärka den gemensamma strukturen 

och samsynen i kollegiet under nästa läsår. Ett steg i detta är att hela personalen ska gå Karlstads universitets 

kurs i betyg och bedömning. 

 

En fråga vi ställer oss inför kommande läsår är varför eleverna hellre går på handledning istället för ordinarie 

lektionstillfälle och hur vi kan arbeta med det. En aspekt av det hela handlar om den struktur eleven möter i 

klassrummet och en annan om att förtydliga de CSN-rutiner vi har på skolan samt att utöka intensiteten av de 

frånvaroutredningar som kurator genomför på skolan. Kuratorstjänsten går från 25% till 100% under nästa 

läsår. Detta ger även förutsättningar för ett mer elevnära och klassrumsbaserat arbete för kurator. 

 

Specialpedagogen kommer att arbeta mer ute i klasserna för att undersöka lärsituationen för att få en ökad 

helhetsbild över elevens skolsituation.  

 

Mentorstiden kommer under nästa läsår att användas som redskap för att strukturera skolarbetet och skapa 

delmål samt tydliggöra resan för eleverna. Mentorerna kommer att få stödmaterial för att underlätta och 

säkerställa likvärdigheten.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoteamet (EHT) har träffats en gång i veckan för att se hur professionerna kan samverka kring de elever 

som behöver stöttning. Utöver detta har biträdande rektor även drivit ett Resilliensprojekt på skolan för 

samtliga i årskurs 1. Projektet har arbetat för att stärka eleverna och bygga upp dem så att de ökar sin 

motståndskraft mot de utmaningar de stöter på i livet så de lättare kan fokusera på sina studier. 

Skolsköterskan har sett till att hela skolan gått på föreläsningar om anti-rökning och beroende. Kurator har 

föreläst i klasserna om ångest av olika slag. Specialpedagogen har drivit klasskonferenserna för att skapa ytor 

att möta lärarna i och säkerställa elevernas progression mot målen.  

 

Skolan utgår från DBGYs centrala elevhälsoplan och har i skolans egna elevhälsoplan förtydligat det lokala 

arbetet inkl. vilka personer som ingår i elevhälsan och hur vi arbetar på skolan med elevhälsoarbetet. 
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Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Närvaron har ökat på grund av förtydligande av rutiner kring CSN och ambitionen att snabbare agera då elever 

varit frånvarande. Även kontakten med hemmet har ökat. Rutinerna för sjukanmälan av myndiga elever har 

under läsåret förändrats och vi kan se en klar förbättring i närvaro på grund av det. Det närvarofrämjande 

arbetet kommer att prioriteras av nya kuratorn som har en ökad tjänstegrad under nästa läsår. Då kurator har 

mer tid kommer kurator ha möjlighet att, förutom samtal och andra inplanerade aktiviteter, röra sig runt i 

skolan, sitta ner med eleverna på ett sätt som inte skett tidigare. Det hoppas vi ska ge ökad trygghet och 

förtroende för kurator.  Vi tror också att nästa läsårs förtydligande av mentorsuppdraget, där vi bland annat 

tagit fram stödmaterial för mentorerna,  kommer medföra ökad närvaro. 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

Bedömningen är att lärarna varit snabba på att tala om när det inte fungerar kring en elev så att ärendegången 

kan gå vidare. Även klasskonferenserna har fångat upp en del av de ärenden som behövts belysas lite extra. 

Många samtal har skett med elev och rektor/ mentor/ SYV eller specialpedagog. 

 

För att skapa en god studiero på skolan har samtliga lärare fått grundläggande information om hur eleverna på 

bästa sätt kan bemötas. Detta har bland annat lyfts via klasskonferenserna. 

 

Skolan har även arbetat under läsåret med att tydliggöra och renodla personalens olika uppdrag så att elever 

inte missförstår situationer utan vet vad de kan förvänta sig av personalen på skolan.  

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Elevhälsoarbetet är fungerande men vi vill bli än mer  

Inför kommande läsår kommer kuratorstjänsten att utökas vilket ger möjlighet till att arbeta mer aktivt med 

klasserna än tidigare. Bland annat kommer detta att ske genom mer omfattande frånvaroutredningar och mer 

uppsökande verksamhet. Skolsköterskan ökar tjänstegraden då vi ökar i elevantal. Även specialläraren kommer 

att öka sin tjänstegrad under nästa år och arbeta mer ute i klasserna för att ge en så god effekt som möjligt. 

 

Under kommande läsår kommer arbetet att fortskrida kring förtydligande av rutiner och professionernas 

rollbeskrivningar. Arbetet med struktur kommer också att utvecklas ytterligare. 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

Skolans arbete för att stärka värdegrundsfrågor att motverka kränkande behandling och 
diskriminering finns nedtecknat i planen mot kränkande behandling och diskriminering som utarbetades i 

januari 2019. Där finns en mer detaljerad information kring åtgärder och insatser.  

 

Ett tillägg i arbetet som gjorts under året är att mentorerna har under läsåret i ökad utsträckning nyttjat 

mentorstiden till att utgå från klassernas behov och situation och inom undervisningen kopplat bland annat 

arbetet med värdegrund till kommande arbetsliv och vikten av mötande och bemötande. Detta sker på 

samtliga program i olika form. Olika mentorer har dock arbetat med sina klasser på olika sätt vilket vi ser 

behöver förändras till nästa läsår och ha en mer likartad process.  

 

Under läsåret 18/19 har skolan också genomfört ett Resiliensprojekt på skolan. Det innebär att samtliga elever i 

årskurs 1  har genomgått en utbildning för att stärka sin inre motståndskraft. Utbildningen behandlar allt från 

de styrkor eleven har till vanliga tankefällor samt  tips på tekniker på hur man kan komma runt dessa tankar. i 

dessa tankefällor finns även diskussionen om synen på sig själv i förhållande till andra .  
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Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Rutinerna kring anmälan av kränkande behandlingar generellt sett fungerat bra även om det finns möjlighet att 

utveckla arbetet ytterligare då det behöver förtydligas ytterligare. Detta är något skolan kommer att arbeta 

mer med under kommande läsår. 

 

Resiliensprojektet har skapat en större förståelse hos många elever både för varandra och för sig själv. Bland 

annat har skolan arbetat med vilka styrkor eleverna har samt hur vanliga tankefällor ser ut. Detta påverkar 

både elevernas syn på sig själv och på andra elever. Resiliensprojektet kommer att fortskrida nästa läsår som en 

påbyggnad av årets utbildning.  

 

Utvärdering – Normer och värden 

För att eleverna skall få en ökad kontinuitet kommer mentorstiden nästa läsår att styras betydligt mer. Detta 

ger också möjlighet att gemensamt lyfta frågor kring normer och värden utifrån vad som händer på skolan och i 

omvärlden.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Under kommande läsår är planen att fortsätta med Resilliensprojektet med nytt fokus för att utveckla eleverna 

ytterligare. Skolan kommer även att erbjuda ökade möjligheter att få stöd i klassrumsarbetet genom ökad 

tjänstegrad av kurator och specialpedagog var uppdrag delvis kommer att förläggas i klassrumsmiljö. 

 

Eftersom skolan gjort observationen är att eleverna oftare anmält kränkningar direkt till rektor än att personal 

gjort det drar vi slutsatsenatt personalen behöver prata mer om skoljuridik. 

 

Läsåret 1920 kommer skolan att starta upp en elevkår för att stärka elevernas inflytande och arbete med 

normer och värden.  

 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 

Organisering av APL och samverkan  

Skolan har under många år haft ett samarbete med vård- och omsorgscollege för att säkerställa samarbetet 

kring bland annat APL och programråd. Detta samarbete är också en kvalitetssäkring för att trygga skolans 

behov av utbildade handledare och garantera en god kvalitet på APL:en. Ett omgjort system kring fördelning av 

APL-platser inom vård- och omsorgscollege har dock medfört en utmaning att få relevanta APL-platser. Skolan 

har dock lyckats i sitt uppdrag och samtliga elever har genomfört den arbetsplatsförlagda utbildningen. 

 
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. Under läsåret 1819 har 

elever från de båda yrkesprogrammen haft praktik utomlands. Både i Tanzania och i Spanien. Projekten har 

varit mycket uppskattade och skolan ämnar fortsätta med koncepten. 
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
Lärare genomför flertalet besök på APL-platserna då eleven har sin praktik. Skolan har även en APL-ansvarig 

person per program som har kontakt med platserna via mail och telefon utöver detta. Alla elever har 

genomfört APL utifrån sina förutsättningar. Då majoriteten av eleverna klarat sin APL kommer upplägget vara 
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detsamma nästa läsår. De elever som inte nått målen i kurserna har inte kunnat genomföra APLen fullt ut. De 

elever som varit tillräckligt närvarande har samtliga klarat kursen. Vår bedömning är att APL fungerar bra på 

alla yrkesprogrammen.  
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning  

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. En svårighet har varit att få till programråd på 

hantverksprogrammet eftersom näringsliv ofta har ett fullbokat schema och svårighet att lämna verksamheten. 
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Samarbetet med APL-platserna och branschen har fungerat bra och haft en god kvalitet. Under kommande 

läsår kommer eleverna fortsätta att möjlighet att ha praktik utomlands. VI kommer även att arbeta för att 

utöka det ämnesöverskridande samarbetet under det arbetsplatsförlagda lärandet.  

 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  

Under läsåret 2018/219 har skolan inte påbörjat några nya introduktionsprogram. Fokus har därför legat på att 

avsluta de påbörjade utbildningarna. Plan för läsåret upprättade tillsammans med specialpedagog i augusti 

hösten 2018. Extra stödinsatser har sattes in med bland annat enskild undervisning samt möjlighet att gå på 

extra handling inom ämnet.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Den ena eleven som gick ett introduktionsprogram under läsåret lyckades tyvärr inte gå över till ett nationellt 

program innan examensdagen trots att planen som upprättades i början av studierna och som reviderades vid 

ett flertal tillfällen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. De andra två eleverna som gick på 

introduktionsprogram kunde dock under våren skrivas över på nationella program.  

 

Utvärdering 

Eleverna har fått mycket hjälp och stöd under sin tid på skolan. De har både läst integrerat i klassrummet under 

sitt första år men även fått enskild undervisning under de två senaste åren med kontinuerlig uppföljning av 

undervisande lärare, specialpedagog samt mentor. Under senaste året har uppföljningen varit veckovis. Skolan 

bedömer att förutsättningar har erbjudits för att eleverna skulle kunnat klara att skrivas över på ett nationellt 

program. 

 

Slutsats 

Skolan kommer inte att erbjuda introduktionsutbildningar framöver på något av programmen men upplägget 

har generellt sätt fungerat. Det har dock varit en utmaning att få eleverna att arbeta aktivt.  

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Året har präglats av resultatfokus. Både utifrån examensgrad men även betyg i år 1 och 2. Fokus har också varit 

att skapa en trygghet och likvärdighet hos personalen för att kunna arbeta vidare med våra 

utvecklingsområden. Våra främsta insikter har varit vikten av uppföljning, struktur och tydlighet. Både för 

elever och personal. Vi kommer fortsätta med samma områden nästa läsår och utvidga det genom den 

gemensamma webkursen i  bedömning och betyg. Vi kommer även fortsätta utveckla utlandspraktiken.  
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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 AB har läsåret 2018/2019 totalt 12 skolor runt om i Sverige och från och med 1 juli 2019 ingår även DBGY 

Falun, DBGY Helsingborg S.Kyrkogatan och DBGY Malmö Slussen i DBGY ABs verksamhet. Under läsåret är det 

drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns en 

ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, skolchef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom ekonomi, 

marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande förutsättningar 

och behov.  

 

Skola startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 2009 
Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 2004 Trollhättan 2011 
Kungsbacka 1996 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. 

  

Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 
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kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen. 

 

  

4.2. OM DBGY HELSINGBORG PRÄSTGATAN 

Organisation och arbetsformer 

Drottning Blanka Prästgatan leds läsåret 18/19 av rektor Charlotta Björklund. Biträdande rektor är Maria 

Nilsson. På skolan fanns under läsåret också fem programansvarig som driver programutveckling internt 

(program och pedagogik) samt externt (marknadsföring, öppna hus, mässor etc).  

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 

Drottning Blanka Prästgatan ligger centralt i staden nära Knutpunkten. Byggnaden är belägen på Prästgatan där 

skolledning, rektor och elevhälsa finns.  

Elever och personal 

På skolan arbetar en rektor på 100% och en biträdande på deltid. Det finns även en administratör på 80% sedan 

januari och specialpedagoger på deltid. Totalt sett finns det ca 3,5 tjänster av övrig personal under året. På 

skolan finns även skolsköterska och skolkurator med deltidstjänster.  På skolan finns ca 15 heltidslärartjänster 

större delen är behöriga eller har en pågående utbildning för att bli. 
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Nationellt program DBGY-program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Kriminologi/ 

Beteendevetenskap SABET 28 25 24 77 

Ekonomiprogrammet Ekonomi EKEKO 28 22 19 69 

Hantverksprogrammet Spa- och hudvård HVHUD 9 0 1 10 

Hantverksprogrammet Stylist- och makeup HVSTY 16 16 17 49 

Vård- och omsorgsprogrammet  VOVAR 26 25 14 65 

       

Totalt        

   107 88 75 270 

Introduktionsprogram       

IMPRO - Hantverksprogrammet   0 0 1 1 

Totalt      271 

 

Aktuella siffror: maj 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Helsingborg PG



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.

Avgångselever - examen



Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 



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



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

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

Betygsfördelning



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



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



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



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



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

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



Trygghet och Studiero



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 (Undervisning)

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



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. 

Upplevd kvalitet
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