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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
För en rektor är varje arbetsdag ett litet äventyr! Elever behöver hjälp att lösa allt från borttappad väska till att 
planera för det kommande provet. Lärare kommer med fantastiska idéer om hur vi kan utveckla just det där 
som vi slitit så länge med, eller så är man kanske frustrerad över att eleven som nästan var i mål plötsligt lagt 
fokus någon annanstans. Oavsett vad, så försöker vi alltid hjälpa och stötta, att ta till oss problemen och att 
komma med förslag på lösningar. Allt för att vi ska känna att vi lyckas. Och för att lyckas. 
 
Under året som gått har vi arbetat med så gott fokus vi kan kring området måluppfyllelse. Det har genomsyrat i 
stort sett vart möte, funnits som rubrik i vart veckomail och varit ett ord, eller snarare begrepp, vi gemensamt 
strävat efter att sätta i främsta rummet. Alltså att våra elever ska klara sina kurser och betyg så bra som möjligt 
för att så småningom uppnå examen. 
 
När jag så inom ramen för skrivandet av denna rapport tittar tillbaka på året som gick, kan jag känna att vi i 
stort har lyckats ganska bra! Vi har livliga och livgivande pedagogiska processer på gång, det råder god 
stämning bland elever och medarbetare. Och mellan elever och medarbetare.  Vi arbetar som ett lag mot 
samma mål (i samma sport!) och även om det naturligtvis inte alltid går som på räls har vi i slutet av året 
uppnått goda resultat inom en rad områden, inte minst vad gäller andel elever som uppnått gymnasieexamen! 
 
Rapporten kommer ta läsaren genom våra faktiska resultat, våra analyser av dessa och så småningom vägen 
framåt. Framåt mot nästkommande läsår och goda resultat. Slutligen redovisas en del fakta kring hur skolan är 
organiserad. 
 
Äventyret fortsätter! 
 
Mikael Fors, 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.  
 
Diagramblad 1 

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2017 
Examensgraden 93 % är en markant förbättring jämfört med föregående läsårs 79 %. Särskilt glädjande är den 
höga examensgraden på våra tre yrkesprogram, som alla tre når 100 %. Generellt har skolan relativt hög 
examensgrad (90 %) även när samtliga elever ingår i sammanställningen, alltså inklusive det så kallade 
“mörkertalet”. 
 
Ett av programmen avviker från övriga: Samhällsvetenskapliga programmet (SA). Det är första läsåret vi har 
examenselever på SA. Det är alltså våra första SA-elever på skolan. Tyvärr har vi i den elevgruppen inte gott nog 
lyckats stimulera- och utveckla den skolkultur som krävs för höga resultat, vilket medfört att där dels varit hög 
frånvaro, dels att den lilla elevgruppen (9 elever) haft utmaningar att skapa bra driv i gruppen. Detta i 
kombination med lärarbyten i kritiska skeden har bidragit till en för gruppen svagare examensgrad. 
 
Snitt för betygspoäng har dock endast ökat med en tiondel sedan föregående läsår (12,9 jämfört med 12,8). 
Här är det på El- och energiprogrammet (EE) och Teknikprogrammet (TE) vi lyft resultaten jämfört med året 
innan men backat något på Handels och administrationsprogrammet (HA). 
 
Men på det stora hela har vi alltså gjort en mycket positiv utveckling sett till förra årets siffror. Vi menar att 
detta är resultat av flertalet faktorer som vi utvecklat jämfört med tidigare år:  
 

1. Begreppet måluppfyllelse har  varit ständigt återkommande rubrik i de flesta gemensamma 
sammanhang: 

a. Arbetsplanen : Det dokument som utgjort vår “karta” och hjälpt oss prioritera de områden vi 
identifierat främja just måluppfyllelse. Planen sitter även uppe på varje arbetsrum.  
(Se bilaga 5) 

b. Arbetslagsmöte: Vid de möten som arbetslagen håller varje måndag morgon har 
måluppfyllelse varit stående rubrik. Under den rubriken har arbetslaget organiserat 
aktiviteter för att dels följa upp elever, dels utveckla och justera planering med syfte att öka 
graden av måluppfyllelse i de aktiviteter/moment eleverna arbetar med. 

c. Ledningsgruppsmöte: Måluppfyllelse stående och första rubrik. Till stor del uppföljning av vad 
arbetslagen arbetat med (se ovan) men också för att utveckla arbetet mot målen ytterligare. 

2. Begreppet “Halvera F:en” myntades efter att EHT deltagit vid nätverksträff med skolorna i Malmö, 
som en del i arbetet mot högre måluppfyllelse. Innebörden är att kontinuerligt stötta elever i såväl 
planering och genomförande av prövningar och/eller att släcka eventuella kursvarningar så tidigt som 
möjligt. 

3. Vi har ännu tydligare coachat eleverna mot gymnasieexamen, även om det inneburit 250 poäng F. 
Tidigare har elever lagt mycket energi på att klara gamla F och därmed dragit på sig ytterligare i år 3, 
vilket gjort ansträngningen kontraproduktiv. 

4. Långsiktighet. Vi påbörjade arbetet med att stötta årets avgångselever redan (tidigt) föregående läsår, 
i högre grad än tidigare, vilket medfört att eleverna i riskzonen för att inte nå examen haft längre tid 
på sig att uppnå de mål som krävs. 
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Diagram 1: Examensgrad på skolan samt på respektive program.  

 

 
Diagram 2: Genomsnittlig betygspoäng på skolan samt på respektive program. Jämförelse 2016, 2017 och 2018, samt rikssnitt. 
 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2017 
 
Diagramblad 2 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
Diagram 3 nedan visar fördelningen över de för året satta betygen. Andelen F minskar ytterligare jämfört med 
tidigare läsår (se diagram 4). Detta läsår står dock för den största förbättringen hittills: En positiv förbättring 
med 5 procentenheter.  
 
När det gäller fördelning av betyg som satts i kurserna matematik, svenska och engelska, så står matematik ut 
från de övriga genom att ha oproportionerligt många som inte uppnår betyget E eller högre. Svårast har 
eleverna på SA att klara kurserna matematik 1b (48 % F) och 2b (50 % F). Men även viktiga matematik 1a har 
hög andel F (30 %).  
 
Skolan kommer under kommande läsår att organisera stödundervisning och mer lärarstöd i matematik för att 
komma tillrätta med dessa resultat.  

 
Diagram 3: Fördelning av de betyg som satts under läsåret 2017-2018 (Källa: Schoolsoft).  
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Diagram 4: Fördelning av de betyg som satts under läsåret 2017-2018 jämfört med tidigare läsår (Källa: Schoolsoft). .  

 
Diagram 5: Fördelning av de betyg som satts i kurserna Ma, Sv, En under läsåret 2017-2018 (Källa: Schoolsoft).  
OBS: Ma2a är ej avslutad, därav 100 % icke-F. 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
När det gäller resultaten på nationella proven så avspeglas även här att det är inom matematikämnet eleverna 
har svårast att uppnå resultat. Lägst resultat hittar vi i kurserna Ma1a, 2a, 1b och 2b, dvs de kurser som läses av 
HA, HT och SA. Kurserna som TE läser (c-kurserna) uppvisar inte lika låga resultat. 
Vi har även relativt låga resultat vid NP i svenska, ca 30 % F.  
 
Vid sammanställningen av resultaten kan vi dock generellt se att en relativt stor andel elever inte genomfört 
alla delprov, vilket då resulterar i ett totalt betyg F på provet. Att de inte genomfört delarna är dock i sig en 
indikator på att de upplever ämnet svårt. 
 

 
Diagram 6: Betygsfördelning (%) nationella prov, kursnivå. 
 
Diagramblad 3 
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1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 
förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 
elevenkät i januari/februari varje läsår. Vid undersökningen besvarar eleverna en rad påståenden, inom en rad 
områden, genom att på en skala 1-10 ange hur väl påståendet stämmer med deras upplevelse. 
 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
Vid årets undersökning (goda 84 % i svarsfrekvens) uppvisar skolan en stor förbättring jämfört med tidigare 
läsår, vilket även stärker den känsla av förbättring som vi på många nivåer menar har skett. Trenden är att 
eleverna generellt anser sig nöjdare, i större grad kan rekommendera verksamheten och trivs bättre. Ökningen 
på “NKI-index” (nöjdhet, diagram 7 nedan) är hela 15 procentenheter jämfört med året innan. 
 
Det område där skolan ser störst förbättringspotential är “arbetsro”, där endast 38 % anser det råda god 
arbetsro, 36 % är mer tveksamma och 26 % menar det inte råder arbetsro.   
 
Att arbetsro är ett utvecklingsområde understöds av den enkät kring elevernas fritid och skoltid som 
Helsingborg stad genomför årligen i mars-april: Även i denna undersökning framhålls området arbetsro som 
något vi bör utveckla på skolan. (Se bilaga 3) 
 

 
Diagram 7: Fördelning över tre år: Nöjdhet, rekommendation och trivsel. Från koncerngemensam elevenkät. Årets svarsfrekvens: 84 %. 

 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Verksamheten på skolan är till stor del organiserad runt respektive program, där arbetslag formats med lärare 
som innehar olika kompetenser. Arbetslagen har även utformat arbetet på programmen så att det finns en 
tydlig progression över de tre skolåren, vad gäller innehåll i kurser och vilka projekt som genomförs. Syftet är 
bland annat att skapa en tydligare koppling mellan skolan och arbetslivet samt att utforma utbildningen så att 
den så bra som möjligt strävar mot programmets examensmål.  Arbetet med detta inleddes inför föregående 
läsår och innevarande läsår har vi börjat se positiva effekter av detta arbetssätt. 
 
Arbetslagen leds av en arbetslagsledare. Denne är även en del av skolans lokala ledningsgrupp, där rektor, 
biträdande rektor och specialpedagog också ingår. Arbetslagen planerar och genomför undervisningen utifrån 
gällande lagar, förordningar och riktlinjer i läroplanen.  
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Skolans rektor är ytterst ansvarig för att så sker. Skolans ledningsgrupp träffas varannan vecka, arbetslagen har 
(minst) ett möte varje vecka för att planera och följa upp undervisningen. Arbetslagen utgör även en viktig 
komponent i det kollegiala lärandet, samplanering och sambedömning i och med att de flera 
lärarkompetenserna möter programmets elever i olika kontexter.  
 
Vid de veckovis återkommande personalmötena, kallade pedagogisk workshop, stärks kollegialt lärande genom 
att skolans förstelärare ansvarar för att vi genomför ett gemensamt utvecklingsarbete kring skolans 
fokusområden och/eller aktuella saker som ämnar stärka lärande, trivsel och måluppfyllelse. Rektor leder 
förstelärarnas arbete vid de möten som hålls varannan vecka med dessa. 
 
Elevernas behov av mer undervisningstid i vissa kurser, främst 50-poängskurser och till viss del matematik, 
hanteras genom att eleverna schemaläggs fler timmar än inom andra kurser, samt att arbetslagen strävar efter 
att inkludera även de gymnasiegemensamma ämnena inom ramen för de mer karaktärsnära kurserna. På så 
sätt ges eleven förutsättning att såväl öva som examineras i fler kontexter än om varje ämne skulle läsas helt 
för sig. 
 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
Undervisningen utvärderas på ett rad olika sätt: 

● Undervisningsutvärdering (UU) som genomförs varje höst och vår, där eleverna utvärderar lärarens 
arbete med undervisning i specifika kurser. 

● Elevenkät (NKI), den årliga enkätundersökning som samtliga skolor inom AcadeMedia genomför 
innehåller även den frågor som rör undervisning och studiero 

● Ytterligare enkätundersökningar som genomförs årligen: 
○ Helsingborg stads årliga “Attitydsundersökning”. 
○ SIRIS, Skolverkets enkät med år 2-elever. 

● Klassrumsbesök i form av antingen planerade och strukturerade besök eller mer slumpmässigt besök 
där rektor sitter med en stund för att ta del av lektionen och för att observera hur samspelet 
lärare/elev fungerar, osv. 

● Samtal med elever och lärare som söker upp rektor eller på annat sätt är tillgängliga för samtal kring 
undervisning. 

 
Överlag bedöms undervisningen fungera tillfredsställande. Sett resultaten från de olika undersökningarna ovan 
så framträder bilden att det förvisso finns skillnader mellan de olika klassernas upplevelser av exempelvis 
undervisning och arbetsro. Dessa utgör även kommande läsårs fokusområden.  
Bilden av såväl undervisningsutvärdering som elevenkät stämmer i stort utifrån de klassrumsbesök som skett 
 
Så arbetar vi med: Aktivt lärarstöd  
Lärarnas arbete för att stimulera och motivera eleven för ökat lärande och självkänsla sker på olika sätt 
beroende på kontext och behov. Behoven identifieras genom bland annat:  

● Samtal som sker inom arbetslagen, 
● Elevavstämningar (EWS) som genomförts sex gånger under läsåret. 
● I det dagliga arbetet med eleven i klassrummet och undervisningssituationen: Lärarna rör sig runt i 

klassrummet och försöker prata med/observera alla elever i olika kontexter. 
 
Exempel på vad lärarna gör för att stötta eleverna med olika former av aktivt lärarstöd: 

● Förstärkning av elevens positiva sidor och egenskaper för att bygga vidare på det som fungerar bra. 
● Anpassning av uppgifter så att dessa blir en lagom stor utmaning för alla elever. 
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● Förtydligar aktuella uppgifter så att såväl förutsättningar som förväntat resultat är tydligt för eleven 
samt vilket stöd den eventuellt behöver för att lyckas. 

● Formativ återkoppling, där läraren tillsammans med eleven diskuterar elevens studiesituation. Även 
återkoppling via våra lärplattformar, Google Classroom och SchoolSoft, löpande och i slutet av varje 
projekt/uppgift. 

● Vid mentorspasset passar mentor på att följa upp elevens skolarbete och eventuell frånvaro för att på 
så sätt lättare kunna stötta och hjälpa eleven planera sitt skolarbete och sådant som eleven eventuellt 
kommit efter med. 

● Flera av lärarna loggar lektionsaktiviteter digitalt för att tydligare se mönster i hur eleven arbetar och 
sedan kunna stötta eleven i att förbättras och utvecklas. 

● I stor utsträckning arbetar man med verklighetsnära projekt i undervisningen, för att på så sätt 
stimulera elevens nyfikenhet och lärande, samt på ett mer naturligt sätt låta flera ämnen och 
kompetenser samlas runt aktuellt område. Dessa projekt stärker även möjligheten till sambedömning, 
se nedan. 

 
Så arbetar vi med: Bedömning  
Förutom den bedömning lärarna själva gör i olika situationer så sker även en hel del sambedömning.  I 
utvärdering av läsåret menar lärarna att detta sker på olika sätt och styrs av de förutsättningar som finns. 
Generellt upplevs det lättare att åstadkomma sambedömning på yrkesprogrammen (HA, HT, EE) då eleverna i 
stort sett alltid arbetar med projekt där flera kurser är inblandade. Även på TE och SA sker sambedömning i de 
ämnesövergripande projekt som genomförs, även om det (än så länge) inte är utmärkande för dessa program 
att arbeta med klassöverskridande projekt i samma utsträckning som på yrkesprogrammen. Ofta bjuds dock 
andra lärare in vid redovisningar och kan på så sätt ta del av elevernas uppvisade kunskaper även utanför sin 
egen kurs för att på så sätt få ytterligare bedömningsunderlag.  
 
Gemensamt för alla arbetslag är dock att man gemensamt diskuterar programmets elevers kunskapsutveckling 
vid arbetslagsmöten.  
 
Inför kommande läsår siktar vi på att utveckla fler gemensamma bedömningsmallar för att tydliggöra hur vi 
bedömer elever i andra kontexter än den egna kursens. Vi ämnar även i större grad samordna hur vi ger skriftlig 
återkoppling i SchoolSoft samt använder de kursmatriser som där finns. Allt för att göra sambedömning till ett 
ännu effektivare och bättre verktyg till att säkra elevens kunskapsutveckling och kunskapsnivå.   
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Så arbetar vi med: Studiero 
Området studiero (arbetsro) är enligt våra utvärderingar ett område vi bör prioritera att förbättra. Trots att 
våra trivselregler bland annat klargör att eleven ska lyssna på läraren, ta av sig ytterkläder och inte använda sin 
mobiltelefon, allt med syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att eleven ska hålla fokus på 
lektionens innehåll och kommunikation med läraren, så upplever vi att många elever inte riktigt engagerar sig i 
detta. Snarare används lektionen av dessa elever som tid för att prata med sina kompisar. 
 
Vi har dock arbetat med frågan kring arbetsro, på olika sätt med olika klasser. I vissa klasser funkar det bra med 
tillsägelser och tillrättavisningar. Men i vissa fall fungerar det inte alls.  
 
Sådant som upplevs främjar god studiero är  

● Där läraren är tydlig med reglerna och upprätthåller dem.  
● Tydliga lektionsupplägg, där det klart framgår vad som ska hända och vad som förväntas av eleven.  
● Där lärare lyckats skapa goda relationer med klassen och där det finns goda relationer mellan eleverna 

i klassen. 
● Om det är en större grupp elever är det bra att om möjligt kunna arbeta i flera klassrum som ligger i 

anslutning till varandra, så att läraren kan gå mellan rummen. 
● I projekt där flera lärares kunnat vara med elevgruppen har arbetsron generellt fungerat bättre. 
● Närvaro. När eleven har varit med på tidigare lektioner så är det lättare förstå sammanhanget och 

därmed kunna fokusera på skolarbetet.  
● I de fall elev visats ut från klassrummet har arbetsron tillfälligt blivit bättre, men eleven har då ofta 

avvikit från skolan eller stört andra elever i andra klasser.  
 
Inför kommande läsår ska vi fortsätta utveckla ett relationsbyggande förhållningssätt och en gemensam 
inställning till vilket arbetsklimat vi vill ha i klassrummet. Skolan är allas arbetsplats och eleverna är sin 
arbetsmiljö. 
 
Så arbetar vi med: Inflytande 
Arbetet med att ge eleverna inflytande i kurser sker främst genom att läraren presenterar kursmål och kursens 
syfte. Sedan får eleverna diskutera tillsammans med läraren kring arbetssätt och examinationsformer. Lärarna 
har dock oftast en grundplan klar, som sedan kan justeras efter elevernas bidrag. 
 
Skolans elevråd är en anna plattform för inflytande. Där har elevrepresentanter under läsåret haft möten med 
skolledningen kring frågor som uppkommit i respektive klass. Tillsammans har man försökt lösa dessa.  
 
Så arbetar vi med: Närvaro 
Vid varje lektion rapporterar läraren eventuell elevfrånvaro eller sena ankomster i vår lärplattform SchoolSoft. 
Inför det veckovisa mentorspasset (måndag morgon) ska mentor gå igenom klassens frånvaro och följa upp 
eventuell frånvaro med berörd elev, med syfte att stötta eleven i att öka sin närvaro.  
 
Framgångsfaktorer för ökad närvaro 
För att främja närvaro har vi genomfört  en rad olika åtgärder som visat sig fungera relativt effektivt: 

● Tidigt uppmärksamma frånvaro på individnivå, redan på kursnivå, för att visa att vi ser att de saknas 
och att de är viktiga i ett större sammanhang. 

● Många enskilda samtal med elever som dragit på sig mycket frånvaro, för att försöka förstå orsaken 
och hjälpa eleven åter till skolan. 

● Aktivt söka eleven via sms, telefonsamtal och mail för att uppmärksamma eleven på att den är saknad. 
Ofta måste man som lärare/mentor upprepa detta för att nå effekt. 
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● Regelbundna samtal om vad som krävs för gymnasieexamen och hur hög frånvaro negativt påverkar 
lärarens möjlighet att bedöma elevens kunskaper och elevens förutsättninga att utveckla sina 
kunskaper. 

● Elevhälsan (kurator och skolsyster) särskilda uppdrag i att bevaka mönster i frånvaron för att 
identifiera vad eleven behöver hjälp att överkomma.   

● Möten och uppföljningsmöte kring frånvaro där vårdnadshavare varit med, i de fall elev inte är 
myndig. 

 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
Under läsåret har vi för att kartlägga behov av extra anpassningar använt ett centralt utvecklat verktyg för vår 
lärplattform SchoolSoft: Elevavstämningsverktyget, även kallat EWS (Early Warning System, ett sätt att tidigt 
signalera att en elev behöver någon form av extra anpassning för att nå målen). 
Regelbundet över året (ca med sex-åtta veckors mellanrum) genomlyser lärarna tillsammans med elevhälsan 
elevernas olika behov i de olika kurserna.  
Lärarna menar att verktyget i sin nya form (tidigare hade vi en lokal variant, ej det nu centraliserade) är 
effektivare än innan då det ger mer överblick över vilka anpassningar som provats i olika kurser, av olika lärare. 
Därmed har anpassningarna kunnat spridas och gett bättre effekt.  
 
Utöver det samtalar lärarna sinsemellan vid såväl arbetslagsmöten som vid de pedagogiska workshops vi 
genomfört, för att prata om anpassningar i mer generella termer och men också ofta kopplat till individuella 
elevers behov. Flera av lärarna loggar lektionsaktiviteter digitalt för att tydligare se mönster i hur eleven 
arbetar och sedan kunna stötta eleven i att förbättras och utvecklas. Detta gör det även lättare att följa upp hur 
eventuella anpassningar faller ut och kan utvecklas ytterligare. 
 
När läsåret summerats konstaterar vi att många extra anpassningar verkar ha gett goda resultat då vi 

● Satt färre F-betyg och fler C-betyg än innan, dvs förskjutit betygskurvan åt rätt håll.  
● Ökad måluppfyllelse med betydligt högre examensgrad i år 3 (95 %!) 

 
Slutsats – arbetet framåt  
Framgångsfaktorer 
Under året har vi identifierat ett antal faktorer som vi bedömer har påverkat våra resultat positivt.  

● Lärarna har i större grad arbetat aktivt arbetat med relationsbyggandet, vilket bland annat medfört att 
elevernas förtroende för läraren ökat. Detta har i sin tur lett till att eleven dels kunnat fångas upp 
tidigt om det uppstått svårigheter, dels att eleven själv kunnat öppna för att den behöver hjälp med 
något.   

● Hög grad av ämnesövergripande arbete och sambedömning (se ovan) har uppmärksammat eleverna 
på att många moment i olika kurser hänger samman, med ökad måluppfyllelse som följd. En lärare 
uttrycker det så här:  

○ “Det gäller att samtala om vad vi gör i våra kurser och lyfta blicken från våra egna kurser. Det 
är viktigt att det finns en röd tråd i det man gör så eleverna tydligt ser hur de ska använda 
sina kunskaper och när!” 

● Kontinuerlig uppföljning av elevernas arbete. Detta ger den viktiga återkopplingen för fortsatt 
utveckling och visar också att lärarna engagerar sig i och om elevernas resultat. 

● Förändrat arbetssätt i vissa klasser. På HA har man tidigare haft projekt som genomförts över lång tid. 
Detta läsår har man kortat ned dessa till mindre delar: korta uppgifter och snabb feedback. Detta har 
gett mindre möjlighet att skjuta på uppgifter, gjort det tydligare vad som ska göras och att det går att 
göra. 

● Fördjupningsdagar: Inför respektive lov (November-, jul, påsk- och sommarlov) har så kallade 
fördjupningsdagar genomförts. Där har respektive program och gymnasiegemensamt ämne tilldelats 
salar som eleverna under en dag kunnat välja att gå till. Syfte och effekt med dagen har varit att 
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eleverna får extra hjälp att fördjupa sig i ett område de antingen ligger efter med eller vill vässa sig 
ytterligare inom. Dagarna har varit uppskattade och har minskat antal kursvarningar. 

● Tidigt släcka kursvarningar. Att lärare i ett tidigt skede markerar att risk för att betyg inte uppnås finns 
och tidigt stöttat eleven i att uppnå målen för delmoment. 

● Klasser med god närvaro har överlag goda resultat. 
● Klasser där man tidigt tagit kontakt med vårdnadshavare vid risk för att eleven en når målen (och/eller 

har hög frånvaro) har överlag goda resultat. 
● Att arbeta i verklighetsanknutna och ämnesöverskridande projekt med tydliga delmål. 
● Kombinera teori och praktik. Att göra saker så nära verkligheten som möjligt.  
● Att bedöma elevernas kunskaper på många olika sätt vid flera tillfällen under läsåret.  
● Att det finns en progression i uppgifter och projekt där vi först testar av grundkunskaper som vi sedan 

bygger vidare på. En del elever går vidare till uppgifter på högre nivå andra stannar och arbetar med 
uppgifter på de lägre kunskapskraven.   

● Samverkan mellan lärare och kurser, där man hitta gemensamma nämnare i respektive kurs och sedan 
arbeta utifrån dem.  

 
Fortsatt utveckling 
Arbetslagen har kommit lite olika långt vad gäller samplanering och sambedömning, där vi ser att HA och HT 
kommit längre än vad SA och TE har gjort så arbetslagen kommer under under året arbeta med detta men på 
lite olika vis och omfattning. Detta för att vi ser att helhetstänk och sambedömning är bra både för elever och 
lärare, bedömningen blir tryggare och mer rättssäker när flera ser samma sak fast ur olika perspektiv vilket 
båda parter uttrycker i samtal och diskussioner kring undervisning. Ur lärarperspektiv reducerar det både stress 
samt ökar förutsättningar för att ge eleverna en mer allsidig feedback, vilket uppfattas positivt.  
 
Ett annat område som vi skall arbeta lite extra med är att utveckla våra kontakter med våra nuvarande och nya 
APL-platser, bygga relationer och utbilda våra handledare ute på platserna. Att ytterligare stärka uppföljningen 
när eleven väl är ute är också ett mål för kommande läsår. 
 
På skolan som helhet är ambitionen att fortsätta arbetet med att få eleverna att känna KASAM- känsla av 
sammanhang, i allt vad vi gör och för att nå dit kommer vi lägga tid på att skapa arbetsmiljö i klassrummet som 
inbjuder till elevaktivitet och engagemang. I matematiken som för alla program utom TE är en akilleshäl 
kommer vi försöka stärka samverkan med övriga lärare ytterligare (KASAM), vi är av den övertygelsen att om 
man förstår varför jag behöver en sak så blir det i alla fall, lite lättare att göra, fast det är svårt och utmanande.    
 
Att få eleverna att se framåt och se sig själva som blivande anställda, vidare studenter ser vi som en faktor som 
kommer att bidra till att nå god måluppfyllelse.  
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Arbetet med elevhälsa sker i ett samarbete mellan skolans skolans elevhälsoteam (EHT) och lärare/skolledning. 
Arbetet sker sker på  olika sätt:  

● Direkt arbete med elever som söker hjälp av exempelvis skolsyster eller kurator,  
● Lärare eller specialpedagog stöttar elever i eller utanför undervisningssituationer 
● Stöd och hjälp till lärarna i hur de kan arbeta med en elevs eller elevgrupps specifika behov.  

 
EHT har under läsåret regelbundet deltagit vid arbetslagsmöten där genomgång av elevärenden lyfts upp av 
respektive arbetslag. Kurator och skolsköterska har även aktivt arbetat med klasserna på mentorstid i frågorna 
kring likabehandling och andra värdegrundsfrågor. 
 
Centralt i EHT-arbetet är de klasskonferenser som sker var fjärde vecka programvis. Vid dessa används ett 
avstämningsverktyg (EWS) där lärarna markerar om en elev på kursnivå riskerar att inte nå betyget E-A, och 
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utifrån det skapas en profilering av elevens behov av eventuella extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid det 
veckovisa EHT-mötet används dessa klasskonferenser som en del av underlaget i de elevärenden som tas upp.  
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Främjande och förebyggande arbete 
För att skapa förutsättningar för att kunna arbeta främjande och förebyggande så har representanterna för 
elevhälsan (kurator, skolsyster och specialpedagog) medverkat vid bland annat: 

● Mentorspass: Handlett elevgrupper och elever i bland annat värdegrundsfrågor, informerat om 
hälsoaspekter, genomfört kartläggningar och lett diskussioner. 

● Arbetslagsmöten: Handlett arbetslagen och diskuterat elevhälsofrågor kring arbetslagets elever. 
● Personalmöten (onsdagsmöten): Utbildat personalgrupp samt lett diskussioner och besvarat 

frågeställningar från personalen. 
 
En del av det förebyggande arbetet är att försöka kartlägga riskfaktorer för frånvaro på individ-, grupp och 
organisationsnivå. Vi fortsätter lägga stort fokus på att undanröja sådana faktorer exempelvis genom försöka 
en ökad känsla av sammanhang (KASAM) för eleven, bland annat genom att tydliggöra vad lektionen går ut på, 
vilka strategier som kan användas för lösningar osv. Något som också främjar är att verkligen synliggöra eleven 
vid varje lektion, så att den känner sig sedd och behövd.  
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Arbetet med att arbeta hälsofrämjande och förebyggande menar vi har gett resultat, då vi ser att det är ett 
färre antal elever har riktigt hög frånvaro och att vi på skolan generellt sänkt frånvaron jämfört med 
föregående läsår. Att kurator och skolsköterska haft särskilt uppdrag på att utreda frånvaro på individnivå 
bedömer vi vara en viktigt förklaring till detta. Vår ökade examensgrad är också tecken på att elever varit mer 
närvarande. 
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT) 
Under läsåret har vi börjat använda en ny variant av EWS-verktyg, vilket haft vissa inkörningsproblem. Dock har 
elever i behov av särskilt stöd identifieras på ett bra sätt, när vi väl hittade fungerande rutiner för att följa upp i 
verktyget.  Vi har även infört en uppdaterad arbetsgång vid EHT-möte, med ett modifierat blankettstöd, vilket 
gett oss bättre kontroll på processen från anmälan till utredning till uppföljning.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
Våra mentorer har under läsåret mer aktivt arbetat med elevernas plan för examen, i ett tidigare skede av 
läsåret. Vi kan känna en kulturförändring på arbetsplatsen, där begreppet “måluppfyllelse” genomsyrat alla 
nivåer på ett bra sätt. Vi strävar efter att fortsätta utvecklingen av en sådan kultur, genom att förtydliga vårt 
sätt att arbeta genom en tydlig arbetsplan för måluppfyllelse.  
 
Där kan man bland annat se faktorer som vi identifierat som framgångsrika. Ett urval: 
 

● Kortare skoluppgifter under begränsad tid t.ex. en uppgift på en lektion och sedan inlämning.  
● Tidig upptäckt av frånvaro och skolsvårigheter och tidiga åtgärder t.ex. tidig kontakt med föräldrar och 

tydlighet gentemot både elev och föräldrar av vad som gäller.  
● Goda relationer med eleven, inom ramarna för skolfokus och skolkultur och uppdelning av ansvar 

baserat på vem som har bäst relation med eleven.  
 
Arbetsplan för läsåret 2018-2019 bifogas som bilaga 6, där finns mer att läsa. 

2.2 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
Skolans likabehandling och värdegrundsarbete redogörs för i planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. I den redovisas enkätresultat samt beskrivning av det konkreta främjande och förebyggande 
arbetet tillsammans med åtgärdande arbetet och upprättade rutiner.  
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2.3. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Skolan genomför APL på två av skolans program (yrkesprogrammen HA och HT). Eleverna genomför under 
årskurs ett ingen regelrätt APL utan är ute på olika former av “prova på” för att under årskurs två genomföra 
två perioders APL, de är då ute under två fem veckors perioder där de är ute tre dagar per vecka. Under årskurs 
tre genomförs den resterande delen av de 15 veckors APL som ingår i utbildningen.  
Kursmoment förläggs till APL efter beslut från Rektor, ett beslut som fattats i samråd mellan rektor, ansvariga 
lärare samt aktuellt branschråd. Branschråden ses en till två gånger per termin och bidrar med kunskap om hur 
läget i branschen är just nu, vilka kunskaper är viktiga för eleverna att ha med sig ut i arbetslivet.  
 
Yrkeslärarna arbetar mycket med att få till ett gott och långsiktigt arbete med APL-platser och handledare, ett 
arbete vi kommer ha fortsatt fokus på under nästa läsår.  Ambitionen är att vi får ihop ett stort antal 
återkommande platser som vi arbetar med, vilket är på god väg men det är ett ständigt pågående arbete, 
människor byter arbete och affärer stänger ned och andra öppnar.   
Under tiden innan eleverna går ut på APL så görs det en intressekoll på vilken typ av plats de kan tänka sig samt 
ser om de har några egna förslag/önskemål, annars matchas eleverna med hjälp av CV och lärarna.  
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
Samverkan med arbetslivet i form av praktikplatser och programråd fungerar tillfredsställande. Vi har 
upparbetat bra kontakter i branschen och återanvänder flertalet APL-platser från år till år. Detta ser vi som ett 
kvitto på att vi lyckats ska gott samarbete och förtroende hos våra samarbetspartners. 
Lärare och elever vittnar om att kursmoment som förlagts till APL bidrar till elevens kunskapsutveckling. 
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
Programråden har genomförts i omfattningen en gång per termin. Utöver dessa så engageras representanter 
från branschen i olika arrangemang, exempelvis som jury i olika uttagningsmoment (exempelvis till gymnasie-
SM), föreläsare etc. Detta har även stärkt vår möjlighet att tillhandahålla adekvata APL-platser, då det skapat 
goda kontakter med branschen.  
Tillgången till APL-platser är relativt god om vi vidgar upptagningsområdet till att sträcka sig utanför 
Helsingborg, även om det för lärarna blir längre resor. Det har dock gett elever som bor lite längre bort från 
skolan möjlighet att genomföra APL på eller nära sin hemort och därmed gett dem goda kontakter inför 
framtida yrkesliv.  
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Vi fortsätter utveckla vårt samarbete med branschen via programråd och andra arrangemang. APL kommer vi 
genomföra på snarlikt sätt kommande läsår, men vi försöker utveckla mer rationella metoder för att enklare ta 
hjälp av handledarna att följa upp elevernas genomförande, med syfte att ge lärarna bättre möjlighet att dels i 
undervisningen koppla samman vad eleven genomfört vid APL, dels bättre kunna stötta handledare och elev i 
genomförandet.  

2.4. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Elever som läser vid IMPRO eller IMPRE organiserats så att de ingår i de klasser som tillhör det nationella 
program den ämnar gå när den erhållit full behörighet. Dessa elever får tidigt en individuell utvecklingsplan för 
att säkerställa att de uppnår den behörighet som erfordras för det nationella programmet. I detta arbete är 
skolans specialpedagog en viktigt del, då det är han som dels intervjuar eleven kring orsak till att betyg inte 
uppnåtts i grundskolan, dels kontaktar avlämnande grundskola för att en god överlämning ska ske. 
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Målet är att eleverna så snart det är möjligt ska kunna övergå till nationellt program. 
 
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
 
Eleverna har ofta haft extra undervisningstid i det ämne de saknat och beretts möjlighet att examineras så 
snart läraren bedömt det vara läge, självklart i samråd med eleven.  
Studieplaner för elever som går på IMPRO/IMPRE utvärderas regelbundet. Dessa elever är en stående punkt vid 
EHT-mötena och vid elevvårdskonferenser. Detta upplevs fungera tillfredsställande.  
 
Utvärdering 
Vår bedömning är att eleverna på IMPRO/IMPRE beretts möjlighet att nå behörighet till ett visst nationellt 
program. 
 
Slutsats 
Vi fortsätter arbeta med IMPRO/IMPRE på inslagen väg, med täta uppföljningar och analyser kring elevens 
specifika behov och kunskapsutveckling, med mål att de snarast ska nå behörighet. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÅT 

När vi summerar årets resultat och de processer vi drivit, ser vi att vi inom en rad områden förbättrat oss. Detta 
bör vi kunna ta som ett kvitto på att vi systematiskt arbetat med tidigare års utvecklingsområden och att det 
utvecklingsarbete vi bedrivit under året tagit oss i rätt riktning.  Särskilt glädjande är naturligtvis att vi ökat 
andel elever som tar gymnasieexamen. 

Vi ser också att det finns utrymme för fortsatt utveckling och kommer framåt att fokusera på dessa fyra 
utvecklingsområden under kommande läsår: 

1. Undervisning: Ökad tydlighet, delaktighet och inflytande. 
2. Återkoppling och bedömning: Fortsätta kommunicera med eleven kring målen, återkoppla tidigt så 

att eleven har möjlighet att uppnå satta mål. 
3. Skolfokus: Utveckla en “kultur för att lyckas med skola”, bland annat genom att stärka trygghet, 

studiero och trivsel på skolan. Här är mentorspassen en viktig del i arbetet utanför de vanliga 
kurserna.   

4. Närvaro: Främjande processer för att ge eleven känsla av sammanhang, synliggöra eleven och arbeta 
med helhetstänk. Vi vill även förebygga frånvaro genom att arbeta såväl pro- som reaktivt med 
närvaro.  

I vår arbetsplan för året (bilaga 6) visar vi mer i detalj hur vi tänker oss arbeta med dessa områden. 
Arbetsplanen är det dokument vi kommer anslå i varje arbetsrum och som kommer vara vägledande vid 
exempelvis våra pedagogiska utvecklingsmöten, vid introduktion av nya medarbetare och i löpande uppföljning 
av verksamheten.  

***  
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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 av 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 
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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 
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 SÖDRA KYRKOGATAN, HELSINGBORG 
 
Organisation och arbetsformer 

 
Rektorer, ledningsgrupp och förstelärare 
Vid skolan finns rektor och biträdande rektor (båda 100 %). Rektor leder arbetet vid skolan. Biträdande rektor 
ansvarade under året bland annat för organisation av schema samt arbetet med elevhälsoteamet och många av 
de dagliga elevärenden som uppstått. Rektorerna har varannan vecka möte med arbetslagsledare från 
respektive arbetslag (se nedan), som tillsammans med rektor, biträdande rektor och specialpedagog utgör den 
lokala ledningsgruppen.  
 
I ledningsgruppen behandlas frågor från respektive arbetslag, samt frågor som rör skolan som helhet. Varannan 
vecka hålls möte med förstelärarna för att driva frågor för skolutveckling framåt.  
 

Lärare och arbetslag 
Skolans lärare är indelade i fem programvisa arbetslag, där ingående lärare så långt det schematekniskt är 
möjligt endast undervisar programmets elever. Lärarna har hög grad av behörighet för sina kurser, samt i 
många fall även fleråriga erfarenheter av det yrke som respektive program syftar mot. De samarbetar ofta 
mellan de olika kurserna, med syfte att skapa en hög grad av sammanhang och relevans i de olika uppdrag och 
uppgifter eleverna arbetar med.  
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Lärarna har även ansvar som mentorer inom ramarna för programmet. En eller två lärare är mentor för varje 
klass. Som mentor ansvarar man dels för det mentorspass varje klass startar veckan med på måndag morgon, 
men också för att genomföra utvecklingssamtal en gång per termin och att vara den lärare varje elev kan gå till 
först med eventuella frågor. 
 

Arbetslagsledare 
Respektive arbetslag leds av en arbetslagsledare, som utgörs av en av lärarna i laget. Denne ansvarar för att 
lyfta program- eller skolspecifika frågor vid de arbetslagsmöten som sker varannan vecka. Där medverkar 
rektor, biträdande rektor samt ansvarig för elevhälsa (se nedan). 
 

Förstelärare 
Våra förstelärare har under året varit fyra till antalet och har av rektor tilldelats ansvar för att leda delar av 
skolans pedagogiska utvecklingsarbete i form av att med 2-3 veckors mellanrum anordna pedagogiska 
workshops, där all pedagogisk personal deltagit. Innehållet har varierat men alltid hört till något av områdena: 
Delaktighet & inflytande, verklighetsnära undervisning, ledarskap i klassrummet samt IKT-användande.  
 

Elevhälsoteam (EHT) 
EHT-möte har skett varje vecka. Där har aktuella elevärenden diskuterats, pågående ärenden följts upp och 
genomförda insatser utvärderats. Till skillnad från föregående år har främjande och förebyggande frågor lyfts 
upp på agendan i större utsträckning. Vi har även fått processtöd av Skolverket vad gäller arbetet med att 
förebygga elevfrånvaro. Skolans elevhälsoteam (EHT) har under läsåret bestått av: Rektor, biträdande rektor, 
specialpedagog (100 %), kurator (60 %), SYV (10 %) och skolsköterska (50 % över året). Vid behov har vi kallat in 
skolpsykolog och skolläkare.  
 

Administration och vaktmästare 
Skolans administratör har bemannat expedition är bemannad till 50 % och skolan har under läsåret haft en 
elevvärd/vaktmästare i omfattningen 75 %. 
Skolans administratör har en central roll i att assistera såväl ledning och personal med administrativa sysslor, 
men även för att bistå elever med hjälp att lösa olika praktiska saker såsom matersättning vid praktik, 
reseutlägg mm. Administratören har även arbetat med att samordna marknadsföringsinsatser under året.  
Vaktmästaren har även rollen som elevvärd och allt i allo, en person som rör sig mycket bland eleverna för att 
främja trygghet och bra trivsel.  
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vårt systematiska kvalitetsarbete löper under året med hjälp av en rad avstämningspunkter och verktyg enligt 
nedan. Dessa utgör till stor del underlag för hur vi organiserar undervisningen och korrigerar vid behov. 
 
Augustiveckan: Vid uppstarten på läsåret sätter vi agendan för stort och smått. Här är viktiga delar att planera 
för avstämningar i kurserna, målsamtal och betygssamtal.  
Månadsavstämning i kalendariet: Status på olika områden som löper under året. EWS - regelbunden 
uppföljning av elevens väg mot målen. Här är EWS viktig (förkortning för Early Warning System). Även kallad 
elevuppföljningsverktyget. Klasskonferenser: Här går vi igenom EWS på klass- och individnivå.  
Junivecka: Summering av läsåret, utvärderingar och planering för kommande läsår. 

 
Lokaler 
Skolans är belägen i centrala Helsingborg, nära buss- och tågstation. Byggnaden är ett före detta kontorshus, 
där vi nu använder fyra våningsplan med en yta på toalt ca 1550 kvadratmeter, fördelat enligt nedan:  
Våning 1: Expedition, konferensrum och  uppehållsrum. 
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Våning 2: Matsal, rektor, biträdande rektor och specialpedagog.  
Våning 3: Klassrum, personalrum, arbetsrum HA, arbetsrum HT och skolsköterska. 
Våning 4: Klassrum, arbetsrum TE, arbetsrum SA, laborationslokaler och kurator. 
 
Klassrummen är alla utrustade med projektorer och högtalaranläggning. Uppehållsrummen är relativt små, 
men utrustade med funktionella möbler där eleverna trivs att sitta mellan lektionerna. Matsalen rymmer ca 90 
personer. Skolan saknar skolgård.  
 

Elever och personal 
 
Elever: 
Skolan samlar elever från totalt 12 kommuner. Fördelningen mellan flickor/pojkar: 60/40 %. Eleverna kommer 
från vitt skilda skolbakgrunder, med många olika etniciteter. Det var sista läsåret vi hade EEDAT, se nedan, så 
det programmet är i och med läsåret utfasat från skolan.  
 

Nationellt program DBGY Program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

El- och energi  EEDAT 0 0 7 

Handels- och administration  HAHAN 30 25 19 

Hotell- och turism  HTTUR 22 24 32 

Samhällsvetenskapligt  SABET 22 15 9 

Teknikprogrammet  TEDES 17 7 17 

Totalt    91 71 84 

     246 
Aktuella siffror: maj 2018  
  
Personaltäthet, lärare 
Vid skolan har antalet lärartjänster under året varit 16,2, utöver detta har vi haft en specialpedagog på 1,0 
tjänster. Lärartätheten var vid höstens rapportering till Skolverket 15,5 elever per lärare. Andelen behöriga 
sjönk något under detta läsår från 79 % till 76 % vid läsårets slut, främst på grund av svårighet att rekrytera en 
behörig lärare i matematik. De obehöriga lärarna är främst verksamma på yrkesprogrammen där 
behörighetskraven är lägre. 
 

 
Tabell: Personalstatistik läsåret 17/18* 
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Källa: Skolverket, läsåret 2017/2018 (SIRIS) 
* Skolan är fortfarande organiserad under sitt tidigare namn Hermods Design & Construction College AB i den 
officiella statistiken! 
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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER 
 
 
 
 
< Åter 
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DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER 
 

 

 
< Åter 
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DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO 

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

 
 
Lärarbehörighet 
(diagram) 
 
 

 
 
< Åter 
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BILAGA 5: ARBETSPLAN LÄSÅRET 1718 
Planen har “Måluppfyllelse” högst upp, med de komponenter vi menar är avgörande för måluppfyllelse under. 
Denna plan har under året ersatt de mer traditionella textdokumen som tidigare arbetsplaner bestått av.  
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<< Åter  
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BILAGA 6: ARBETSPLAN LÄSÅRET 2018-2019 

 



Resultat 2017/2018
DBGY HELSINGBORG SÖDRA KYRKOGATAN



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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