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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
Drottning Blankas Gymnasieskola arbetar med engagemang. För oss innebär det ett tätt och nära samarbete 
kring och med varje enskild elev. Vårt engagemang i varenda elev skapar motivation, drömmar, driv och goda 
resultat, dessutom är det smittande vilket gör att våra elever i sin tur engagerar sig i lokala projekt och arbeten. 
Vi arbetar utifrån personligt, lokalt och globalt engagemang - detta är vår skolas innersta kärna och ett starkt 
kännetecken för hur vi arbetar. 

Vår strävan är alltid att bli bättre. Då menar vi bättre utifrån våra elevers perspektiv. Av den anledningen är 
våra elevenkäter viktiga. De bygger grunden till hur vi som skola ska kunna hitta de områden som eleverna 
upplever behöver förbättras. Utöver det samlar vi dagligen information om hur våra elever samt 
vårdnadshavare till elever upplever skolan. Detta utgör sedan grunden till vårt systematiska kvalitetsarbete.  

Som rektor anser jag är det viktigt att alla anställda känner ansvar och delaktighet i de processer och beslut 
som fattas. Skolan ska vara en trivsam och trygg plats för alla våra elever och en trivsam och trygg arbetsplats 
för all personal. Delaktighet tror jag är en nyckel till framgång för alla som rör sig på skolan, personal som elev. 

Under läsåret som gått har vi fortsatt vårt arbete med att kartlägga, analysera och förbättra studieron på 
skolan. Vi har också utvecklat och förfinat vårt systematiska arbete med att följa upp våra elevers resultat och 
för andra året i rad tar 100 % av våra elever sin gymnasieexamen. Framöver kommer vi att rikta ett stort fokus 
på att våra elever ska behandla varandra på ett bra sätt. Trygghet är en basal grundsten för att skapa studiero 
och trivsel och i sin tur för inlärning och utveckling. Vi behöver arbeta för att hitta en bra balans mellan 
studiefokus och den sociala plattform som skolan faktiskt är. Vi kommer även att satsa på det kollegiala 
lärandet samt att varje enskild lärare aktivt tar ansvar för att utveckla sin egen undervisning -  allt för att skapa 
mer engagemang. Vi ser fram emot vår fortsatta resa! 

Sara Dahl, Rektor DBGY Halmstad  
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1. RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 
samt resultat på nationella prov.  
 

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018 
 

 
 
Andel elever med gymnasieexamen är liksom föregående läsår  100 %. Arbetet med att kartlägga och följa upp 
elevernas resultat börjar redan under år 1 och flertalet insatser såsom lovskola, information om 
gymnasieexamen, anpassningar och särskilt stöd görs med motivet att alla elever ska kunna nå sin fulla 
potential och sin examen. Vårt effektiva och systematiska arbete ger effekter på andel elever på 
gymnasieexamen, men vi kan även se att andelen F totalt sett på skolan påverkas positivt. 
 

 
 
Totalt på skolan minskar den genomsnittliga betygspoängen marginellt. En markant sänkning syns på det 
Estetiska programmet. Anledningen är att klasserna är så små att varje individ ger stora utslag när vi gör 
procentuella jämförelser. I jämförelse med rikssnittet ligger vi strax över vad gäller samtliga program samt på 
övergripande nivå. 

 
Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2018 
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 

 
 
 
Andelen F ökar marginellt från 7 % till 8 % från föregående läsår, vi kan även här utläsa att den största 
höjningen finns på ES-programmet där den procentuella jämförelsen ger markant utfall beroende på lågt antal 
elever. Bryter vi ner resultaten ytterligare kan vi utläsa att det sätts lägre andel F i Åk 1 än Åk 2 respektive 3 
vilket tyder på att vårt arbete med  förebyggande insatser för ökad måluppfyllelse börjar ge effekt. Vi kan också 
se att andelen satta  betyg ligger i paritet med resultaten från föregående år, det är andelen A som ökar  något 
och då främst på Hantverksprogrammet. Vi kan se gynnsamma effekter då vi har många högpresterande elever 
på samma program då de driver varandra och utbildningen i stort till en högre nivå. På programnivå är det 
tydligt att vårt arbete med hur vi organiserar för elever på IM-program ger positiva resultat då andelen F 
minskar från 18 % till 8 % på ett läsår. I övrigt ser resultaten på programnivå  likvärdiga ut med föregående års 
resultat. 
 

 
 
Andel elever med godkända betyg ökar markant i samtliga kurser i matematik. Vi kan se att arbetet med extra 
anpassningar och undervisningsmetoder i matematik gett stora effekter. Till stor del har skolan använt sig av 
digitalt material i matematiken, inkluderat både filmer och uppgifter. Kamratbedömning och lärande i mindre 
grupper har också visat sig vara fungerande i just matematiken.  
 
Resultaten i svenska och engelska visar att en högre andel elever får betyget F, särskilt framträdande är 
betygen i Svenska 2. Vi ser att en stor andel av de elever som får F i svenska 2 går på yrkesprogram och vi 
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behöver bli alltmer tydliga med att informera eleverna på yrkesprogrammen om vad det innebär att läsa 
högskoleförberedande kurser. Till nästa läsår behöver vi ta till oss att anpassa undervisningen i framförallt 
svenska 2 för de elever som går yrkesprogram, med hjälp av infärgning och tematiska arbeten tror vi oss kunna 
höja motivationen och därmed även öka måluppfyllelsen.  
 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 

 
 
I det stora hela ser resultaten från de nationella proven bättre ut än föregående år bortsett från SVASVA01 
samt MATMAT02b. Vad gäller resultatet i MATMAT02b hade det varit intressant att jämföra med nationella 
resultat då flera elever just i år upplevde provet  som oerhört svårt. Resultaten i SVASVA01 kan vara ett resultat 
av att vi i år har fler elever än tidigare som varit i Sverige en kortare tid. 
 
 

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.  
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Andelen elever som känner sig trygga i skolan minskar även detta läsår. Till störst del har det att göra med att 
de inte anser att elever behandlar varandra med respekt. Det kan vara blickar och kroppsspråk hos andra som 
gör att man känner otrygghet. Vi på skolan behöver bli bättre på att uppmärksamma det som elever upplever 
som otryggt, vi behöver även se till att öka integrationen och samhörigheten på hela skolan. Det är även av 
yttersta vikt att vi tar alla elevers känslor på största allvar. Det ska vara tydligt till vem man vänder sig om man 
känner otrygghet och det ska vara tydligt att all personal tar alla elevers upplevelser på största allvar. 
 
Vad gäller elever som upplever sig kunna få arbetsro i skolan är resultatet detsamma som föregående år - 47 %. 
Vi behöver fortsätta att arbeta med att vara ledare i klassrummen och låta eleverna vara med och ta ansvar för 
att skapa arbetsro. Vi kommer att fortsätta med vårt kollegiala lärande med fokus på just studiero för att hitta 
gemensamma, hållbara lång- och kortsiktiga strategier. 
 

 
 
 
Vad gäller undervisning är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med matriserna i Schoolsoft, vi behöver även 
tydliggöra för eleverna hur de själva kan utläsa sin egen kunskapsutveckling och följa upp sina resultat via 
Schoolsoft. Gemensamma strategier för hur alla lärare ska använda Schoolsoft och GAFE kommer att tas fram 
från huvudmannen. Med klarare riktlinjer för hur lärarna ska arbeta tror vi att tydligheten kommer att öka även 
för eleverna. Vi behöver även bli bättre på att inspirera eleverna till att vilja lära sig mer, tematiska arbeten, 
infärgning, praktiska uppgifter, reella uppdrag kan vara strategier som kan få oss att nå högre. I de 
efterföljande diskussioner vi haft tillsammans med eleverna visar det sig att det ofta är mindre och 
förhållandevis lättkorrigerade saker som skapar missnöje. Vi behöver därför även bli bättre på att skapa fler 
och mer frekventa  forum där eleverna kan komma med förslag på förbättringar vad gäller undervisning och 
utbildningen i stort. 
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Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

 
 
Under de senaste tre åren har både nöjdhet, rekommendation och trivselgrad minskat. Under det senaste 
läsåret är dock inte minskningen lika markant. När vi brutit ner siffrorna ytterligare visar det sig att våra elever i 
Åk 1 är mer nöjda än elever i Åk 2 och 3 vilket visar att de insatser vi gjort gett positiva effekter. Efter samtal 
med elever i årskurs 2 och 3 framkommer det en del synpunkter på undervisningen men framförallt att skolan 
vuxit mycket och att det börjar bli trångbott. Det framkommer även att man som elev inte alltid fyller i enkäten 
efter bästa förmåga vilket visar att vi på skolan måste bli bättre på att förbereda eleverna och framhålla vikten 
av enkäten. Under de senaste två läsåren har skolan fokuserat mycket på att skolan bör och ska vara ett ställe 
för studier. Vi behöver hitta former för att bidra till att kunna fokusera både på studier och social samvaro, 
vilket för många elever är oerhört viktigt. 
 

  



9 
 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Under året har ett av våra fokusområden varit - Att planera en kurs för att öka måluppfyllelsen. En av 
förstelärarna har lett arbetet och träffar med pedagogiska diskussioner har ägt rum var sjätte vecka. 
Försteläraren har planerat träffarna utifrån EWS - dvs en nulägesanalys för att sätta samman bra 
diskussionsgrupper av lärare samt hitta bra gemensamma  iskussionsgrunder. Efter träffarna har varje enskild 
lärare haft möjligheter att omforma sin undervisning med fokus på att alla elever ska kunna nå sin fulla 
potential. Uppföljning utifrån EWS har sedan skett var sjätte vecka. 
 
Diskussionerna som haft grund i EWS, där alla lärare samt elevhälsan kunnat följa alla elevers 
kunskapsutveckling i samtliga kurser. Vi har även använt betygsprognoserna i november samt mars för att 
analysera måluppfyllelsen samt ringa in eventuella kurser där eleverna har svårare att nå målen. Genom 
gemensamma diskussioner om terminsplanering, lektionsupplägg samt bedömning har det kollegiala lärandet 
fungerat som ett stöd för varje enskild lärare. Fokus har hela tiden varit att rikta blicken inåt, dvs - vad kan 
vi/jag göra för att planera om min kurs för att öka måluppfyllelsen? Vi har diskuterat anpassningar, 
undervisningsmodeller, lektionsupplägg och tematiska samarbeten i syfte att höja måluppfyllelsen. Rektor har 
även tagit ansvar för att organisera träffar med specialpedagog, samt extra tid för elever i  mindre stödgrupper 
i framförallt engelska,  naturkunskap och  
matematik. 
 
Lärarna har även genomfört parvisa auskultationer med övergripande syfte att studera vilka anpassningar som 
görs, hur tydliga de är samt vilka effekter de kan tänkas att ge. Arbetet med auskultationer har framförallt varit 
koncentrerat till höstterminen för att snabbt kunna komma tillrätta med eventuella brister. Arbetet kommer 
att fortlöpa och förfinas under nästa läsår.  
 
I övrigt är målet att alltid ha behöriga och legitimerade lärare i samtliga ämnen. 
 
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
 
Enligt undervisningsutvärderingen är skolans styrkor ansvar och inflytande, tydlighet vad gäller vilka 
kunskapskrav eleverna arbetat mot samt trygghet. En stor andel av eleverna känner sig trygga med att lärarna 
skulle ingripa om något inträffar i klassrummet. Vi kan även se att den gemensamma samt individuella  analys 
av undervisningsutvärderingen,  följt av strategiska insatser  som gjordes under höstterminen gett effekter 
inom samtliga områden i vårterminens mätning. Skolan behöver fortsatt arbeta mer med Betyg och 
Bedömning, att ha regelbunden kontakt med eleverna och hur de ligger till i kursen. En del i detta kan vara att 
bli bättre på att utbilda eleverna i hur de själva kan läsa av sina kursmatriser i Schoolsoft. Det händer 
fortfarande att är elever blir ”förvånade” över att de får ett visst betyg, framförallt F. Vi behöver börja tidigare 
med att vara tydliga att förmedla sista dag för betygsättning samt samverka individuellt med varje enskild elev 
för att inspirera  till att nå sin fulla potential. 
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Lärarnas analyser pekar på att vi är bra på att ge eleverna inflytande, vi är öppna för deras förslag, tankar och 
idéer. Vi har höga förväntningar på våra elever. Även undervisningsutvärderingen visar att 74 % av våra elever 
anser att vi är duktiga på att visa att vi tror på dem och har en hög tro om att de kan lära.  
 
Skolan har en del utmaningar vad gäller att skapa studiero för våra elever. Vi har under året haft kollegiala 
samtal med studiero i fokus där vi ringat in riskfaktorer och lyft friskfaktorer. Vi har anpassat utifrån klass, 
lärare och sal och alltid sett till behovet när vi tagit fram gemensamma strategier. Denna modell har haft stor 
effekt framförallt hos undervisande lärare utan längre erfarenhet. Vi kan även se stora effekter i de klasser där 
vi haft störst utmaningar. Det är dock fortfarande så att eleverna upplever studieron som ett område vi 
behöver arbeta ytterligare med.  
 
Fokusomådet - Hur planerar man en kurs för ökad måluppfyllelslse? har gett effekter. Våra analyser i slutet på 
terminen visar att de lärare utan undervisningserfarenhet har upplevt detta som ett stort stöd. Nu riktas fokus 
om till att dokumentera alla  årets gemensamma diskussioner till en guideline. Totalt sett ökar andelen F från 7 
% till 8 %, främst på ES och HV. Vi kan dock se att andelen F på IM-programmen minskar markant. Vi kan även 
tydligt se att andelen F i Åk 1 endast är 3 %, vilket ger oss starka indicier för att vårt arbete gett positiva 
effekter 
 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
 
Arbetet med extra anpassningar har under året tydliggjorts ytterligare för undervisande personal genom kursen  
“ Specialpedagogisk kompetensutveckling” som specialpedagogen har drivit. Vi kommer att fortsätta 
utbildningen även under nästa läsår då vi ser att det fortfarande finns en del brister. I de fall som eleven själv 
varit delaktig i att ta fram anpassningar har det gett stora positiva effekter. För de elever som till mindre del 
varit delaktiga blir inte heller effekterna lika tydliga. Under nästa läsår behöver vi arbeta mer med att fortsätta 
utbilda undervisande personal om anpassningar, samt öka elevernas inflytande i arbetet med att ta fram 
fungerande anpassningar. Vi behöver även bli bättre på att fånga upp eleverna tidigt under hösten för att det 
ska finnas tid för att anpassa och följa upp effekterna. Undervisande lärare behöver också bli bättre på att 
aktivt dokumentera vilka anpassningar som gjorts för respektive elev.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Framöver kommer vi fortsätta att arbeta med att organisera för samplanering och sambedömning kring 
respektive elev. Det kollegiala lärandet och  kommer att få ta stor plats  under nästkommande läsår och fokus 
kommer även fortsättningsvis att vara att vända blicket inåt för att omforma och anpassa undervisningen efter 
elevernas behov. Arbetet med att lära av varandra, öka transparensen och bjuda in kollegor att ta del av 
planering, undervisningsmodeller och bedömning är ett vinnande koncept och ett fortsatt önskemål från 
undervisande lärare. Rektor behöver ta än mer ansvar för att skapa organisatoriska möjligheter för att arbetet 
ska bli så optimalt som möjligt. 
 
Vi är duktiga på att låta eleverna ha inflytande på undervisningen, vilket vi givetvis måste fortsätta att utveckla 
och värna om samt arbeta med positiv förstärkning och visa eleverna att vi tror på dem. Personalen behöver 
också fortsätta det goda arbetet med trivsel och trygghet i klassrummen. 
 
Under nästa år behöver vi fokusera på att använda utvecklingssamtalen på ett bättre sätt, vi behöver bli 
tydligare och snabbare på att signalera till vårdnadshavare/myndig elev  då elever riskerar att inte nå målen för 
utbildningen. Till viss del har utvecklingssamtalet fokuserat för mycket på trivsel och trygghet, nu behöver vi 
finjustera balansen för att väva in även måluppfyllelsebiten. Både vårdnadshavare och elever behöver utbildas i 
Schoolsoft på ett djupare plan för att kunna ta del av elevens kunskapsutveckling på ett mer effektivt sätt. 
Rektor behöver även ta ansvar för att alla undervisande lärare använder Schoolsoft enligt skolans 
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gemensamma rutiner. I de fall där läraren är konsekvent med att uppdatera matriser och resultat ser vi att 
eleven blir tryggare och mer motiverad till att vilja lära mer. 
 
 
 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt skolpsykolog och 
skolläkare som är knutna till skolenheten. Arbetet följer DBGYs huvudmannagemensamma elevhälsoplan. EHT 
träffas en timme varje vecka och arbetar då med flertalet elevärenden samt planering och uppföljning av 
förebyggande och främjande insatser. Under året har särskilt fokus legat på elever i behov av anpassningar och 
särskilt stöd. Specialpedagogen har genomfört en utbildning med undervisande lärare, som Academedia 
Academy tagit fram med fokus på anpassningar och särskilt stöd. Hela elevhälsan(inklusive skolläkare och 
skolpsykolog) har haft 2 gemensamma träffar under året för planering, uppföljning och utvärdering. 

Skolan följer upprättade rutiner för uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar och 
eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I undervisningen genomförs också stödinsatser i form av extra 
anpassningar. Skolan arbetar med extra anpassningar genom att undervisande lärare gör anpassningar i 
undervisningen samt att specialpedagogen kartlägger elevens behov. Anpassningar kan vara specialpedagogiskt 
stöd under en kortare period, exempelvis uppläsning av texter, uppdelade prov osv. 

Under det gångna året har elevhälsan arbetat med främjande insatser så som: 

● Rökförbud på skolgården, Hälsosamma alternativ i cafeterian, samtal  om Sömn, Fysisk aktivitet, 
Psykisk hälsa, Ergonomi som genomsyrar många ämnen, Öppen mysig skolmiljö   - Personal som 
uppmärksammar och bekräftar eleverna  , Utvecklingss amtal med alla elever två gånger/läsår , Fokus 
på Mentorskap  , Lektionsplanering på Schoolsoft  , Ombyggda lokaler med fokus på studiero  , Arbete 
med trivsel i klasserna  , Tillgänglighet till personal  

Förebyggande insatser så som: 

● Hälsosamtal med alla elever, friskvårdsdagar/friluftsdagar, uppmärksammande EHT, schemaläggning 
som ger lugn i matsalen vid lunch, frukost till självkostnadspris - elevkårsengagemang i frågan om 
rökning, mentorstid på schemat med inslag av likabehandling. Temadagar med fokus på 
Likheter/Olikheter -Frågor som HBTQ, Kulturer, Språk, Sexuell läggning Lägervistelser, Stegtävling 
under VT 2018 med alla klasser/personal, Mindre grupper och tillgång till stöd 

● Mer effektiva  EHT-möten, kartläggning av examensvarningar, nyttjande av EWS och betygsprognoser, 
Klasskonferenser med gemensam analys, specialpedagogiska insatser, tysta läsrum. Klasskonferenser, 
tät kontakt med vårdnadshavare, utbildad personal och samtal om gemensam lärosyn, ökat kollegialt 
lärande, veckorapportering och uppföljning av närvaro    

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Under det senaste året kan vi tydligt se att elevhälsan till större del arbetat mer förebyggande och främjande 
än åtgärdande. Många av de insatser som gjorts kan mätas i goda resultat och vi anser att arbetet fallit väl ut. 
Framförallt har arbetet med anpassningar av undervisningen gett goda resultat, dock behöver rutinerna stärkas 
ytterligare och elever behöver involveras mer. Rektor behöver även tillsammans med specialpedagog planera 
för ett ökat främjande specialpedagogiskt arbete ute i klassrummen, där specialpedagogen utgör stöd till 
undervisande lärare. 
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Den renovering skolan genomgick sommaren 2017 har skapat ytor som inbjuder mer till studier, lugn och ro. 
Även ventilation, ljud och ljus har blivit avsevärt mycket bättre vilket har bidragit till en än mer lugn atmosfär 
på hela skolan. Arbetet med att personal ska finnas tillgänglig har fallit förhållandevis väl ut då elever upplever 
att det alltid finns någon på skolan som det lätt går att få kontakt med. Under nästa läsår behöver fokus ligga 
på att effektivisera schemat, framförallt kring lunch för att skapa än mer trivsel och lugn miljö. 
 
Temadagarna med fokus på Lika-Olika gav mycket positiva effekter. Enligt den enkät som genomfördes i 
samband med dagarna var det mycket uppskattat att få lyssna på föreläsningar från andra elever på skolan. Vi 
hade elever som pratade om olika funktionsnedsättningar och kulturer samt workshops med möjligheter att 
lära sig danser och språk från andra kulturer. I samband med diskussioner efter temadagarna upplevde vi på 
skolan att nyfikenheten och förståelsen för andra elever har ökat och vår förhoppning är att kunna fortsätta att 
bygga vidare på detta koncept under nästa läsår. 
 
Rutinerna för uppföljning av närvaro har fungerat till så del att eleven fått varning om hög frånvaro, samt 
eventuellt indrag av CSN-medel. Detta har i flera fall gett goda effekter och ökat elevers närvaro. Under våren 
2018 skapades nya rutiner för att inkludera mentorerna mer i arbetet med elevers frånvaro, i de fall rutinerna 
följdes fungerade det mycket väl och vår förhoppning är att under nästa läsår kunna stärka detta arbete 
ytterligare. I de fall där utredningar om elevers frånvaro gjorts har utredningarna varit gedigna men trots 
insatser har dessa sällan gett önskade effekter. Svårigheterna handlar främst om att få myndiga elever att ta 
ansvar för sin skolgång, givetvis med stöd från hela elevhälsoteamet samt mentor. Här behöver vi arbeta fram 
nya strategier för att kunna sätta in rätt insatser. Vi behöver även stärka uppföljningsarbetet kring dessa elever 
för att kunna arbeta mer flexibelt och stödjande. 
 
Det är tydligt att arbetet med täta kontakter med vårdnadshavare har gett effekter på både elevers närvaro 
och deras resultat. Det är framförallt för  elever i Åk 1 vi kan utläsa resultaten. Där har mentorerna arbetat 
intensivt för ett nära samarbete med vårdnadshavare, vilket har skapat goda relationer, bra närvaro och ökad 
måluppfyllelse. Elevhälsans samlade uppfattning och bedömning är att det goda mentorskapet behöver 
appliceras och stärkas i samtliga årskurser. 
 
Våra närvarofrämjande insatser har gett effekter, dock något kortvariga vilket ger oss indikationer på att vårt 
uppföljningsarbete varit något bristande. Under nästa läsår behöver vi arbeta än mer närvarofrämjande för att 
kunna öka elevers lärande och motivation för att vara i  skolan.  

 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
 
Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har fungerat väl. Samtliga undervisande 
lärare har under året fyllt i EWS var sjätte vecka, där har även lärarna dokumenterat vilka anpassningar som 
gjorts. Utifrån EWS har klasskonferenser med alla undervisande lärare, samt specialpedagog, biträdande rektor 
och rektor genomförts. På klasskonferenserna har varje enskild elev som riskerar F i något ämne lyfts och 
utifrån diskussionerna har sedan rektor fattat beslut om utredningar om särskilt stöd. Vårt arbete med 
uppföljning och återkoppling behöver dock bli synligare med en högre grad av uthållighet. Elevhälsan behöver 
arbeta mer med att inkludera undervisande lärare i de insatser som gjorts och vilka som gett resultat.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Framgent ska skolan fortsätta att planera för aktiviteter som gynnar integration mellan årskurser och program. 
För att ytterligare öka närvaron vid dessa tillfällen behöver eleverna själva aktivt ta del i att ta ansvar för 
planering, genomförande och utvärdering. Skolan behöver således organisera för att  sådan planering ska 
kunna ske. På en liten skola är det av yttersta vikt att stärka gemenskapen, det är viktigt att vi även lyfter in 
denna insikt i de undervisningsgrupper där vi har elever från olika program och årskurser för att kunna 
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förebygga att det skapas undergrupper utan interaktion.  Vi kommer under nästa läsår även att bygga vidare på 
det positiva arbetet som gjordes under temadagarna Lika-Olika då elever fick föreläsa om framförallt  sina 
olikheter. Detta visade sig ha stor effekt på förståelsen för andra människor och vi känner att det finns många 
fler berättelser att kunna ta del av.  
 
Under nästa läsår behöver specialpedagog och rektor organisera för att specialpedagogen ska kunna verka mer 
ute i klassrummen för att stötta undervisande lärare och elever i deras processer med extra anpassningar. Vi 
behöver även öka inkluderingen i ärendegången  för de elever som är i behov av extra anpassningar. 
Specialpedagogen kommer att bli en viktig länk för att säkerställa så att rutiner och riktlinjer följs, samt för att 
stärka undervisande lärare i tankar kring extra anpassningar. Vi behöver även bli bättre på att inkludera 
undervisande lärare i uppföljning kring elever. Under året som gått har elevhälsan tagit ett stort ansvar och av 
då även till viss del missat att informera och inkludera lärarna i så stor utsträckning som är optimalt.  
 
Vi kommer att fortsätta arbeta med det stärkta mentorskap som påbörjats under detta läsår. Det kommer även 
innefatta att ta ansvar för att följa upp närvaron för respektive mentorsklass samt hålla täta kontakter med 
vårdnadshavare. Det behövs även en tydligare och bättre systematik kring utredningar av elevers frånvaro samt 
mer frekvent uppföljning kring om de insatser som gjorts gett önskad effekt. Vi tror att dessa förändringar 
kommer att leda till ökad måluppfyllelse för eleverna. 
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Under året har gruppen för Likabehandling arbetat med att informera elever och personal om planen om 
diskriminering och kränkande behandling samt vad man som elev ska göra om man känner att man har blivit 
utsatt för diskriminering eller kränkande  behandling. Utöver detta har mentorer arbetat med 
värderingsövningar på mentorstiden. Rektor har även tagit ansvar för att tydliggöra och stärka arbetet med 
rutinerna för anmälan om kränkande behandling. Målet är att alla elever ska känna sig trygga, hela tiden.  
 
Personal på skolan för ständiga diskussioner med eleverna kring de olika diskrimineringsgrunderna. I ämnen 
som Naturkunskap, Vårdkurser, Hantverksteknik, Specialpedagogik, Psykologi, Sociologi, Samhällskunskap, 
Religion och Historia belyses de extra. Genom att arbeta integrerat och med flera gemensamhetsdagar skapar 
vi förståelse och nyfikenhet för varandra. Elevhälsans temadagar med fokus Lika-Olika gav tydliga effekter och 
under vårterminen har flera gemensamhetsdagar planerats och genomförts. Under vårterminen har vi även 
haft ett särskilt fokus på språkbruk och hur vi tilltalar varandra. All personal på skolan har aktivt fört 
diskussioner med eleverna om vikten att använda språket på ett korrekt och respektfullt sätt, detta arbete har 
pågått under hela skoldagen och inte enbart på lektionstid.       
  
     
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 
 
Under året har tre anmälningar om kränkande behandling anmälts till och utretts av huvudmannen. Detta kan 
jämföras med föregående år då nio anmälningar och utredningar gjordes. Vårt arbete med att säkerställa en 
skolmiljö fri från kränkningar har inte helt fungerat men blivit avsevärt mycket bättre sedan föregående läsår.  
Under året har en anmälan om kränkande behandling gjorts till skolinspektionen. Ärendet är utrett och 
avslutat, men skolinspektionens bedömning visar att skolan behöver bli ytterligare bättre på att stärka 
rutinerna för anmälan av kränkande behandling. Skolan har under vårterminen arbetat aktivt med att stärka 
rutinerna, men även med att öka gemenskapen på skolan genom att genomföra flertalet aktivitets- och 
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temadagar. Detta tror vi  har varit en del i  att vi under den sista delen av vårterminen inte haft några fall av 
kränkande behandling. Syftet med aktivitetsdagarna var att stärka gemenskapen och var en aktiv insats utifrån 
resultaten för NKI då många elever ansåg att elever på skolan inte behandlar varandra bra. Under nästa läsår 
behöver vi fortsatt arbeta med gemensamma aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen på skolan och 
öka integrationen mellan program och årskurser.  
 
 
Utvärdering – Normer och värden 
 
Enligt Undervisningsutvärderingarna ökade på skolnivå andel elever som tror att läraren skulle ingripa om 
någon elev utsätts för kränkningar (80 %),  samt läraren är mån om att alla ska få komma till tals (78 %). 
Lärarnas individuella resultat skiljer sig lite åt och här behöver vi fortsatt arbeta med det kollegiala lärandet, 
samt auskultationer för att kunna stärka varandra i arbetet med skolans värdegrundsarbete.  

 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Vi kan se att det arbete som gjorts under året med att öka integrationen mellan program och årskurser har gett 
resultat. Vi behöver fortsättningsvis arbeta med gemensamma aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen 
på skolan. Under nästa läsår behöver vi även arbeta än mer inkluderande med eleverna redan i 
planeringsstadiet. Vi tror att det kommer att höja ansvarstagandet och därmed närvaron samt öka förståelsen 
för syftet med sådana dagar. Arbetet med att låta elever föreläsa för varandra var ett vinnande och mycket 
uppskattat projekt vilket elevhälsan kommer fortsätta att arbeta med även under nästa läsår. 
 
För att fler elever ska kunna utveckla de normer och värden som utbildningsmålen tar fasta på behöver vi vara 
än mer tydliga med att beskriva rutiner och processer både för personal och elever. Likabehandlingsgruppen 
behöver arbeta med att försöka kartlägga var, när och hur elever upplever att de inte behandlar varandra bra, 
samt tillsammans med elever planera för insatser för att komma tillrätta med detta. All personal på skolan 
behöver dessutom tydligt visa att alla elevers upplevelser och känslor tas på allvar och att skolan tar tag i de 
utmaningar som finns. 
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Eleverna på Vård- & Omsorgsprogrammet har haft 5 sammanhängande veckor med APL i respektive årskurs. 
Förläggningen i kurser har fördelats så att eleven får med sig breda grundläggande kunskaper under år 1 och 2 
för att sedan kunna få fördjupade kunskaper utifrån respektive vald profi, akutsjukvård respektive träning och 
hälsa, i år 3. Samverkan mellan handledare och undervisande lärare kring bedömning av elevers kunskaper har 
organiserats genom att undervisande lärare gör minst ett besök under elevens fem veckors APL-period. 
Undervisande lärare kontrollerar dessutom alltid genom telefonsamtal eller kortare besök  så att eleven 
kommit på plats och om det finns några frågor skolan behöver svara på. Ett trepartssamtal organiseras i mitten 
eller slutet på respektive APL-perio där handledare, elev och undervisande lärare pratar igenom målen för hur 
eleven når målen för det arbetsplatsförlagda lärandet. 
 
Eleverna på Hantverksprogrammet har 2 veckors APL i Åk 1, 6 veckor  i Åk 2 och 7 veckor  i Åk 3. Under årskurs 
1 har eleverna flera reella projekt i samarbete med näringslivet med syftet att lära känna branschen och rutiner 
för arbetet. De verkliga projekten fortlöper även under år två och tre då eleverna tillåts vara mer självständiga 
och ta större eget ansvar. 
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Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
 
Kvaliteten på APL-platserna är mycket god och det som ska ingå i elevernas APL har visat sig vara 
ändamålsenligt. På Vård- och Omsorgsprogrammet behöver skolan arbeta mer aktivt med att låta eleverna 
träna på de uppgifter som ska genomföras på APL, dels för att ge eleverna större självförtroende men även för 
att höja kvalitén på de arbetsuppgifter som ska utföras. Under läsåret som gått har skolan hyrt ett metodrum, 
vilket bidrar till låg kontinuitet.  Skolan behöver ta ansvar för att utrusta ett metodrum för eleverna på Vård- & 
Omsorgsprogrammet där de kan träna på dessa uppgifter. För eleverna på hantverksprogrammet är detta 
ingen utmaning då de har tillgång till en sal där samtliga arbetsuppgifter kan utföras.  
Samverkan mellan undervisande lärare och handledare har fungerat mycket bra vilket också har 
dokumenterats så att skolan kan fortsätta att använda samma platser och handledare. För handledare på 
Hantverksprogrammet behöver information om fortbildning spridas så att fler blir utbildade handledare enligt 
skolverkets modell. 
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
 
Då skolan har ett avtal med Vård- och Omsorgscollege får vi till stor del hjälp med anskaffning av platser. 
Fördelen är att vi får platser med hög kvalitet, nackdelen kan vara att vi i ganska låg utsträckning kan planera 
för när i tid våra elever har APL. Till eleverna på Hantverksprogrammet är det svårare med anskaffning av 
kvalitativa platser men då ansvariga lärare har många kontakter i Halmstad med omnejd har tillgången alltid 
motsvarat behovet. Bransch- och programråden har för båda yrkesprogrammen fungerat väl med flera träffar 
under läsåret. 
 
Slutsats – Arbetet framåt 
 
Under nästa läsår behöver vi arbeta med att införskaffa ännu fler kvalitativa APL-platser till eleverna på 
Hantverksprogrammet. Vi har allt fler elever som väljer programmet och det är av yttersta vikt att vi kan 
tillgodose samtliga elever med bra APL-platser, vi behöver även informera handledarna om Skolverkets 
webbaserade handledarutbildning för att ytterligare kunna stärka kvaliteten. 
 
Vi behöver även arbeta med att öka elevers motivation för APL. Vi kommer i ett tidigt skede anordna 
informationsdagar med fokus på APL för elever på båda våra yrkesprogram. Vi kommer då att bjuda in äldre 
elever, handledare, elevhälsa samt representanter från respektive programråd. Syftet är att stärka 
informationskedjan för att skapa trygghet och motivation inför APL-perioderna. 
 
 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Vi har elever på introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion (IMYRK),  Preparandutbildning (IMPRE) samt 
Programinriktat Individuellt val (IMPRO). Redan när eleverna får sina antagningsbesked i början på juli tar 
skolan kontakt för ett individuellt samtal med respektive elev. För de elever som är obehöriga i Svenska, 
Matematik eller Engelska erbjuds de deltaga i lovskolan redan innan terminsstart. För varje elev görs sedan en 
individuell studieplan, för de flesta elever handlar det om att skaffa sig behörighet i ett eller två ämnen - oftast 
matematik eller engelska. Målsättningen är alltid att eleven ska bli behörig så fort som möjligt för att kunna 
antas till ett nationellt program. Undervisning i Engelska, matematik och svenska för År 9 sker i separata 
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undervisningsgrupper, det är elevernas behov som styr frekvensen och antalet utlagda undervisningstimmar. 
Undervisande lärare ansvarar för uppföljning av elevens kunskapsutveckling genom att fylla i EWS var sjätte 
vecka. Rektor ansvarar för den långsiktiga uppföljningen. För eleverna på Yrkesintroduktion är målet att få goda 
kunskaper inom yrkesämnena samtidigt som de läser in behörighet till ett nationellt yrkesprogram. 
Yrkesintroduktionen är av den anledningen organiserad med en större andel APL och enbart yrkesämnen på 
gymnasienivå samt de grundskoleämnen eleven saknar behörighet i. För eleverna på IMYRK är utbildningen 
organiserad så att eleverna ska kunna nå gymnasiebehörighet inom tre år. 
 
 
 
 
 
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
 
Utifrån EWS följs sedan varje elevs kunskapsutveckling upp och efter varje klasskonferens ser rektor och 
specialpedagog över elevernas individuella och samlade behov. Utifrån detta organiseras sedan utbildningen. 
De individuella studieplanerna följs i samband med detta upp och revideras om det finns behov. Av 20 elever 
på introduktionsprogrammen IMPRO samt IMPRE  nådde under året 15 elever behörighet till ett nationellt 
program. 1 elev avslutade sin utbildning för arbete. 4 av eleverna är fortfarande obehöriga, samtliga i ämnet 
engelska. 
 
Utvärdering 
 
Utifrån ovanstående anses eleverna i mycket hög utsträckning ges rätt förutsättningar för att nå sina 
individuella målsättningar inom respektive introduktionsprogram. Den största utmaningen ligger i att lyckas 
med de elever som har mycket bristfälliga kunskaper i ämnet engelska när de antas till ett 
introduktionsprogram. Skolan behöver arbeta mer med att säkerställa att eleven har tillräckliga kunskaper för 
att kunna nå ett betyg i engelska grund samt de gymnasiekurser som krävs för att kunna nå sin 
gymnasieexamen. 
 
Slutsats 
Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med att separera undervisningsgrupperna i grundskoleämnena då 
det visat att eleverna blivit trygga samt fått det stöd och den hjälp de haft behov av för att kunna nå målen för 
respektive kurs. De täta uppföljningarna har gjort att elevhälsan haft full insyn i var varje enskild elev befunnit 
sig. Under nästa läsår kommer vi att stärka uppföljningarna ytterligare genom att ha helt separata 
klasskonferenser för eleverna på Introduktionsprogrammen. Syftet är att ännu tydligare kunna se varje elevs 
enskilda behov och därefter kunna organisera för eventuella insatser. 
 
De elever som har mycket bristfälliga kunskaper i engelska behöver vi arbeta mer intensivt med för att snabbt 
kartlägga behov och kunna tydliggöra den individuella planen för respektive elev. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 
Skolan har en välfungerande verksamhet och har fortsatt mycket goda resultat inom de flesta områden. 
Eleverna är trygga, nästan samtliga når examen och verksamheten kännetecknas av en driven personalgrupp 
där den gemensamma och enskilda pedagogiska utvecklingen står högt på agendan. Som skola vill vi givetvis bli 
ännu bättre. Således kommer vi under kommande läsår ytterligare finslipa vårt arbete. Vi kommer således att... 
 

● Arbeta mer med att organisera för, systematisera och utveckla det kollegiala lärandet. 
● I högre grad motivera elever för APL 
● Främja integrationen på skolan ytterligare 
● Stärka mentorskapet och utredningar av frånvaro. 
● Inkludera elever i anpassningar - dokumentera mer systematiskt 
● Använda utvecklingssamtalen för att kunna ge vårdnadshavare en bredare bild om elevens 

kunskapsutveckling. 
● Ökade uppföljningar av Introduktionsprogrammen  
● Upprätta/uppdatera rutiner för personal, anpassningar och betyg & bedömning 
● Utbilda i matriser 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 
 

Historik, fakta och organisation 
På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 
engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 
 

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 
man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 
mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 
strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY.  

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

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 
vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 
engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 
kulturer bortom Sveriges gränser.  

DBGY har läsåret 2017/2018 totalt 15 skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Falun i norr. Under 
läsåret är det drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns 
en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom 
ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande 
förutsättningar och behov.  
 

Skola startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 

Malmö Slussen 
2009 
2017 
(DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
Falun 2017 (DBGY)   

 

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

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

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

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

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

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

 

Finansiering 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  
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4.2. OM DBGY HALMSTAD 
 
Organisation och arbetsformer 
Skolan har ett arbetslag vilket innefattar samtliga anställda över 50 %. Arbetslaget träffas 3 timmar varje vecka 
och beroende på arbetsområde är arbetsgrupperna varierade. Tanken med att ha flytande grupper beroende 
på arbetsområde är för att kunna maximera det kollegiala lärandet samtidigt som varje enskild lärares 
kompetens tas tillvara. Under det gångna läsåret har mycket fokus legat på att sätta ord på vårt personliga 
engagemang, programutveckling samt specialpedagogisk kompetensutveckling med fokus på anpassningar. 
 
Var sjätte vecka har förstelärarna drivit sina arbetsområden med fokus på studiero respektive ökad 
måluppfyllelse. Arbetspassen har haft fokus på kollegialt lärande genom att ta tillvara på goda exempel och 
möjligheter att ge råd och tips till varandra.  
 
Genom rektorsprogrammet har rektor även genomfört aktionsforskning med fokus på elevers motivation för 
APL. Detta arbete har genomförts utanför APT och innefattat intervjuer med framförallt elever men till viss del 
även personal. Arbetet förväntas vara klart i december 2018. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vår arbetsplan och våra fokusområden följs tillsammans i personalen upp var sjätte vecka. Då presenteras 
utgångsläge, nuläge och mål för respektive arbetsområde. Det är rektor tillsammans med förstelärarna som 
leder arbetet med uppföljningen, den görs på APT vilket innebär att samtliga lärare tar del. Var sjätte vecka 
genomförs även EWS, en kartläggning kring hur varje enskild elev ligger till i samtliga ämnen vilket då blir en del 
i att kunna presentera nulägesanalyser.  
 
Utifrån de enkäter som görs under året genomförs i direkt anslutning till resultatet analyser både i personalen 
och i elevgrupper. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan dra nytta av våra enkätsvar och direkt arbeta fram 
handlingsplaner för hur vi ska kunna bli bättre. I slutet av läsåret görs en större analys i personalgruppen. Då 
utvärderas handlingsplaner och arbetsplanen och skolans samtliga resultat analyseras.Utifrån den analys som 
görs blir näst kommande läsårs fokusområden synliga. 
 

Lokaler 
DBGY Halmstad startade 2001. Skolan erbjuder både högskoleförberedande- och yrkesprogram och bedrivs i 
lokaler som är anpassade efter respektive programutbud. Skolan är belägen i centrum av Halmstad på 
Syskonhamnsgatan 5 där skolledning, rektor och elevhälsa finns (huvudbyggnad). Övriga lokaler finns på 
Syskonhamnsgatan 3 där Estetiska programmet har sina lokaler. Under sommaren 2017 har lokalerna fräschats 
upp och renoverats med fokus på ventilation, ljud och ljus. 

Elever och personal 
DBGY Halmstad har under läsåret 17/18 haft 19 lärare anställda, 6 män och 13 kvinnor. Åldersspannet var 24-
66 år. De flesta lärare har under året utöver undervisning också verkat som mentorer. DBGY Halmstad leds av 
rektor och en biträdande rektor, skolledningen träffas en timme i veckan.. Därutöver har skolan gemensamma 
APT, lärarmöten och elevhälsomöten fördelade under veckan med fast agenda. Utöver undervisande personal 
finns funktioner inom elevhälsa, lunchbespisning, vaktmästeri och IT. Personalen har ingått i arbetslag och både 
haft gemensam planerings- och utvecklingstid på torsdagar, där man bland annat arbetat med skolans 
fokusområden. 

Av skolans 19 lärare har 10 lärarlegitimation. 4 av de obehöriga lärarna är yrkeslärare, varav 2 läser in 
yrkeslärarexamen parallellt med arbetet. 5 av de obehöriga lärarna är ämneslärare och förväntas att erhålla sin 



21 
 

lärarlegitimation inom det närmsta halvåret. Lärare har formell behörighet för de kurser de undervisar i. De 
övriga har bedömts ha adekvat och lämplig erfarenhet för att bedriva undervisning. Lärare i yrkesämnen är 
fråntagna behörighetskravet. Inom verksamheten följs andel behöriga upp via huvudman och rektor och plan 
för att öka behörigheten finns. 

Två förstelärare har under läsåret haft uppdraget att driva processer inom kollegial handledning med fokus på 
Studiero samt Betyg och bedömning. En av förstelärarna har utöver det arbetat för att öka skolans 
internationella prägel. 

Skolan har en studie- och yrkesvägledare. Denne ansvarar för information och handledning för elever. Under 
året har SYV arbetat med enskilda samtal för att stärka eleverna i sina framtida val, men även information på 
gruppnivå om yrkesval eller framtida utbildningsvägar. SYV har även arbetat med motiverande samtal samt att 
organisera studiebesök till olika högskolor/universitet och mässor.  

DBGY Halmstads upptagningsområde är inom Halmstad och närliggande kommuner. Totalt var 207 elever 
inskrivna under läsåret varav en majoritet var flickor. Eleverna kommer från olika delar av Halmstad, men även 
från många andra kommuner. 
 

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

Estetiska programmet  Mode Bild och formgivning - 4 4 
Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Kriminologi/ 
Internationella relationer Beteendevetenskap 22 29 25 

Hantverksprogrammet Hår- & Makeupstylist Övriga hantverk 23 11 18 
Vård- & 
Omsorgsprogrammet 

Räddningsmedicin och 
akutsjukvård - 23 25 23 

      

Totalt    68 69 70 
Aktuella siffror: maj 2018 
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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER 

DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER 

DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO 

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



Resultat 2017/2018
DBGY Halmstad



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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