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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 vår verksamhet. 

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 arbetat hårt för att sätta lärandet i centrum. Vårt mål har varit att i så hög 

utsträckning som möjligt komma ifrån mekanisk avprickning i kursmatriser och det fokus på bokstavsbetyg 

som det medför. Vi har istället fokuserat skarpt på formativ bedömning och återkoppling för att varje elev ska 

kunna följa sin egen kunskapsutveckling i respektive ämne. Vi har även arbetat med att hitta former för hur vi 

ska forma skolans lektioner för att undervisningstiden ska bli så kvalitativ som möjligt. Under läsåret har vi 

kommit långt i denna process. Under nästa läsår känns det givet att vi fortsätter att utveckla vårt arbete med 

fokus på ändamålsenliga lektioner med lärandet i centrum. 

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 2020 

 

Andel elever med gymnasieexamen ökar i år till 100 % i jämförelse med förra årets 94 %.  

Vi kan se att vårt arbete med att kartlägga och följa upp elevernas resultat tidigt och med tät frekvens har gett 

önskade effekter. Skolan har genomfört flertalet insatser för att främja en ökad andel elever med 

gymnasieexamen såsom lovskola, information om gymnasieexamen, anpassningar och särskilt stöd. Vi kan 

tydligt se att dessa insatser har gett goda resultat på de elever som deltagit och vi kan även se att andelen F 

totalt sett på skolan påverkas positivt. Vi har under den tid som skolan bedrivit distansundervisning riktat ett 

stort fokus mot elever i Åk 3 och i hög utsträckning gett dem möjligheter att i mindre grupper komma in till 

skolan för att klara av sina kurser på bästa sätt.  
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Totalt på skolan ligger den genomsnittliga betygspoängen högre än föregående läsår vilket även går hand i 

hand med andel elever med examen. Vi ser även att diskrepansen mellan pojkar och flickor minskar i år. En av 

orsakerna kan vara vårt arbete med basgrupper där vi med ökad tydlighet arbetat med att dela in elever med 

olika kön och bakgrund vilket har gett en annan dynamik i elevernas arbetsgrupper.  

 

 

 

 

 

 
 

 GBP ökar på samtliga program, den mest markanta ökningen är på Vård- och omsorgsprogrammet. Vi har 

under de senaste tre åren fokuserat mycket på att motivera eleverna att nå längre i sin kunskapsutveckling för 

att om inte direkt, så senare i livet vara behöriga för att studera vidare. Vi ser även att flera av eleverna har 

siktet inställt på att läsa vidare direkt efter avslutade gymnasiestudier. Skolans arbete med Yrkesdagar och 

Yrkesmässor tros ha bidragit till att våra elever på yrkesprogrammen hittat motivation för att nå sin fulla 

potential. Skolan behöver fortsatt arbeta med att stimulera elever på Samhällsvetenskapsprogrammet för att 

nå ännu högre. 

 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 

 
 

Andel elever med grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen är 92,5 %. Vi märker att fler elever 

gärna på förebyggande basis vill läsa in en grundläggande högskolebehörighet även om de inte är helt säkra på 

om de kommer att läsa vidare på högskola eller universitet. Vårt fokus på framtida möjligheter med yrkesdagar 
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och lektioner ledda av studie- & yrkesvägledare tros vara en anledning till att eleverna i så hög utsträckning blir 

behöriga för vidare studier. 

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

 
 

 

Andelen F minskar från 6 % till 4 % från föregående läsår. Andel F minskar på samtliga program förutom på IM-

programmen där andelen F ökar något. Det är dock viktigt att poängtera att IM-programmet är förhållandevis 

litet och antalet satta F är endast  6 stycken. Bryter vi ner samtliga resultat ytterligare kan vi utläsa att andelen 

F är jämt fördelade över samtliga tre årskurser och vi kan se tydliga resultat på att vårt kvalitetsarbete över tid 

börjar ge resultat.  

 

Det är även viktigt att beakta att vi under VT 2020 har en högre andel elever med åtgärdsprogram än tidigare. 

De flesta av åtgärdsprogrammen har tydliga men olika kopplingar orsakade av  coronapandemin samt vårens 

distansundervisning- Flera av eleverna i årskurs 1 och 2 har inom ramen för ÅP förlängda kurser för att kunna få 

det stöd de har rätt till för att nå lägst betyget E i respektive kurs. Det innebär att vi i år har fler förlängda 

kurser än vanligt, vilket gör att värdena inte är helt jämförbara med föregående år. 

 

Vi kan också se att andelen godkända betyg ligger något högre i jämförelse med föregående år. Vi har färre 

andel F samt en något högre andel C. Vi behöver dock vara fortsatt uppmärksamma på att lägga upp 

undervisningen på ett sätt som gör att alla elever har möjlighet att nå sin fulla potential, även i de klasser där 

skillnaderna i målsättning är stora. 

 

 
 

Vi kan även utläsa att andelen F för pojkar är fortsatt högre än för flickor men har minskat något sedan 

föregående år. Skolan behöver fortsatt arbeta med att ge pojkar och flickor samma förutsättningar för att nå 

sin fulla potential. Skolans arbete med basgrupper har varit ett sätt att mixa elever med olika kön och bakgrund 

vilket vi tror kan vara en faktor i något mer utjämnade resultat. 
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Under året har vi redan under tidigt höst lagt stort fokus på gymnasiearbetet. Vi har även skapat mindre 

grupper med fler stöttande lärare för de elever som haft behov av anpassningar vilket vi kan se har gett goda 

resultat och är ett arbetssätt som vi tar med oss in i nästa läsår. I övrigt är det ingen kurs som sticker ut extra 

mycket. Det finns en liten andel elever som får F i Svenska 2 & 3, samtliga av dessa elever har haft reducerat 

program.  

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

Under läsåret har inga nationella prov genomförts i och med distansundervisningen till följd av Covid-19.  

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.  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 

 
 

Elevenkäten visar att 78 % av skolans elever är nöjda med sin utbildning. Eleverna är i hög grad nöjda med 

möjligheten att kunna påverka sin utbildning. Elevenkäten visar även att eleverna är nöjda med 

undervisningens upplägg och innehåll samt möjligheten att vid behov få stöd. 80 % av eleverna anger att de 

kan rekommendera skolan till andra elever. Vår tro på att varje elev kan lyckas framkommer i alla diskussioner 

med elever som en av nycklarna till både hög trivsel, rekommendationsgrad samt nöjdhet. Eleverna anser 

också att de kan få stöd och hjälp och att personal skulle ingripa om någon beter sig illa mot någon annan. 

Skolan behöver arbeta vidare med att bygga upp skolbiblioteket samt integrera det i undervisningen. 
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Vi kan tydligt utläsa att pojkar i högre utsträckning är trygga och känner att de kan få studiero i skolan. Vi 

behöver arbeta vidare med att kartlägga vad det är som gör att skillnaderna är så stora samt arbeta med fler 

förebyggande och främjande insatser för trygghet och studiero. Vi har under året arbetat mycket med att 

bearbeta dynamiken i klasserna med hjälp av flertalet olika övningar. Vi har även aktivt arbetat med att förklara 

att de ord och uttryck elever ibland använder på ett “skämtsamt” sätt inte alltid uppfattas som skämtsamt för 

andra. Vi på skolan behöver fortsätta med vårt arbete för att alla våra elever ska kunna känna sig trygga i 

skolan. 

Vad gäller elever som upplever sig kunna få arbetsro i skolan är resultatet något sämre än föregående år. Vi har 

under året arbetat med att försöka skapa fysiska lärmiljöer för att underlätta för elever att studera. 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.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  

Skolan har totalt 19 undervisande lärare som är uppdelade i fyra programspecifika arbetslag samt ett arbetslag 

för de lärare som undervisar i moderna språk.  För läsåret har vi haft olika forum för att arbeta med utveckling 

av undervisningen. Arbetslagen har organiserats utifrån vilket program respektive lärare ansvarar för och har 

större delen av sin undervisning för. Under året har betyg och bedömning kopplat till lektionsdesign varit fokus 

för arbetsgrupperna. Utifrån detta och för att öka samsyn, samplanering och sambedömning mellan lärarna 

startade arbetet med mindre arbetslag HT 2018. Var sjätte vecka har EWS-analyser i respektive arbetslag 

genomförts- dvs en nulägesanalys med möjligheter för lärarna att diskutera anpassningar kring respektive elev. 

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 (Early warning system), där alla lärare samt elevhälsan kunnat följa alla 

elevers kunskapsutveckling i samtliga kurser. Vi har även vid fyra olika tillfällen under året haft ämnessamtal. 

Samtalet har genomförts mellan respektive elev och undervisande lärare med syftet att uppmärksamma varje 

elev på hur långt denne nått i sin kunskapsutveckling samt vad den behöver fokusera mer på för att nå ännu 

längre. Det har även varit ett samtal där elever kunnat ge direkt återkoppling på lärarens undervisning samt en 

möjlighet att muntligt kunna diskutera anpassningar och/eller behov av anpassningar. Arbetet med 

ämnessamtalet har gjort att vi har satt lärandet och elevens individuella utveckling i centrum. Syftet har även 

varit att få bort betygs- och matrishetsen, allt i enlighet med Skolverkets nya allmänna råd som kom ut i 

november 2018. Vi har under året som gått arbetat helt utan att sätta betyg på enskilda uppgifter och inte 

förrän i april har lärarna haft betygssamtal och efter det publicerat respektive elevs kursmatris.  

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 matematik och engelska. 

Med stöd i forskning samt resultat från en elevenkät om schemat har vi under året startat våra dagar kl. 09.00. 

Syftet har främst varit närvarofrämjande, men även bidragit till lugn och ro samt mindre stress för både elever 

och lärare på morgonen. 

För att ytterligare skapa forum för kollegialt lärande och inkludering har vi fortsatt arbetat med 

professionshandledning. Varje arbetslag har haft en egen professionshandledare som arbetat utifrån en 

handledningsmodell utvecklad av Handal och Lauvås (1997). Varje deltagare har innan samtalet fått lämna 

förslag på dilemma, där sedan det mest aktuella tagits upp för kollegial handledning. Professionshandledningen 

har varit ett bra sätt för lärarna att på ett strukturerat sätt få tips samt hinna reflektera kring sin egna 

undervisning och roll i sammanhanget. Vi planerar att fortsätta med detta arbete under nästa läsår.  
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I övrigt är målet att alltid ha behöriga och legitimerade lärare i samtliga ämnen.  

När skolan den 18 mars, 2020 övergick till distansundervisning organiserades den genom att använda Google 

Meet i kombination med Google Classroom. Undervisningen har under denna tid skett i realtid och eleverna har 

kunnat följa sitt ordinarie schema. Strukturer för att skapa engagemang och nyfikenhet hos elever togs fram och 

lärarna gavs under denna tid fler tillfällen att kunna samplanera, diskutera och sambedöma. Lärarna har under 

denna tid försökt att efterlikna den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt. De flesta examinationer har 

skett i form av inlämningar, seminarier eller presentationer för att i största mån skapa ett tillförlitligt 

bedömningsunderlag.  

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  

Enligt undervisningsutvärderingen (genomförd under HT) är skolans styrkor att elever upplever att de får den 

hjälp de behöver, 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. Skolan har under 

året arbetat mer med att säkerställa att alla elever får återkoppling om hur de ligger till i respektive kurs, detta 

har skett via ämnessamtalen men även under utvecklingssamtal med mentor.  

Lärarnas analyser pekar på att vi är bra på att ge eleverna inflytande, vi är öppna för elevernas 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.  

Årets fokusområden Närvaro och Betyg & Bedömning har gett många nya infallsvinklar och effekter. Skolan har 

en fortfarande en del utmaningar vad gäller att skapa studiero för våra elever. I elevenkäten uppger 57 % att de 

har studiero i skolan,vilket är något lägre än föregående år (61%). Vi har under våren haft kollegiala samtal i 

professionshandledning där många av de inlämnade dilemman handlat om just studiero och ledarskapet i 

klassrummet. Professionshandledningen har varit ett sätt att kunna tipsa varandra om strategier och former för 

att kunna upprätthålla en god studiemiljö. Det gäller att vi framgent håller en ständig dialog med eleverna om 

vårt gemensamma ansvar att skapa goda lärmiljöer. Vi har även arbetat med Helena Wallbergs bok 

“Lektionsdesign” kopplat till både betyg & bedömning samt studiero. Vår utgångspunkt i diskussionerna har 

varit hur man med enkla medel kan designa en lektion för att främja studiero. Lärarna har i par planerat en 

lektionsram för lektioner som de sedan genomfört. Under genomförandet har kollegan auskulterat lektionen 

och därefter gemensamt analyserat för att se vilka effekter lektionsramen gett. Diskussionen har sedan lyfts i 

hela kollegiet med möjligheter att ta del av varandras erfarenheter och tips.  

När det kommer till undervisning har vi under året arbetat mycket med att fokusera på det formativa lärandet 

med ständig återkoppling på elevernas arbetsinsatser. Vi har arbetat med ämnessamtal där läraren satt 

lärandet i fokus och kontinuerligt återkopplat vad respektive elev behöver träna mer på för att nå ännu längre i 

sin kunskapsutveckling. Vi har fört diskussioner i såväl arbetslag som i blandade grupper och i hela 

arbetsgruppen som handlat om betyg och bedömning kopplat till lektionsdesign. Under nästa läsår behöver vi 

bygga på arbetet med att eleverna får goda insikter vad de ska göra för att nå sina mål med hjälp av 

lärandematriser i kombination med ämnessamtal och formativ återkoppling. Vi behöver 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.  

Närvaron under detta läsår är totalt på skolan 83,3 % som är att jämföra med föregående års 78,5 %. Den ökade 

närvaron kan delvis bero på det mer effektiva schemat med senare lektionsstart. analysen visar oss att andelen 

sena ankomster har blivit färre i år än tidigare läsår. En annan bidragande faktor kan vara 
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distansundervisningen där fler elever är närvarande i högre utsträckning än tidigare. 

Under vårterminen har huvudmannen genomfört en enkät gällandes distansundervisningen. Tyvärr var 

svarsfrekvensen låg, då endast 125 av 211 elever besvarat den. Det gör att tillförlitligheten är betydligt lägre än 

övriga genomförda enkäter. Enkäten om distansundervisning visar att elevernas motivation att delta i 

undervisningen är förhållandevis låg (40 %). Trots det så är den totala närvaron på skolan högre än när vi 

bedriver vanlig undervisning. De allra flesta elever uppger att datorerna och tekniken har fungerat väl och att 

de har fått tillräckligt med information av skolan om hur den digitala undervisningen ska bedrivas. 60 % av de 

svarande eleverna anser att distansundervisningen i det stora hela har fungerat väl. 20 % av de svarande 

eleverna anser att distansundervisningen inte har fungerat. Vi behöver följa upp enkäten med fler fördjupande 

frågor för att kunna göra en mer detaljerad analys.  

Trots det att vi bedrivit undervisning i realtid uppger majoritet av eleverna att distansundervisningen till störst 

del handlar om att göra uppgifter på egen hand. En del av det kan vara för att flera elever är i slutet av sin 

utbildning och har en del större arbeten istället för skriftliga prov. Ett annat motiv kan vara att under de veckor 

då undersökningen genomfördes hade alla våra lärare betygssamtal med alla elever. Under den perioden blev 

det därför en större andel eget arbete men givetvis alltid möjlighet att ställa frågor till läraren. Vi har under 

denna tid försökt att efterlikna det “vanliga” klassrummet så mycket som möjligt och anser att vi trots 

omständigheterna lyckats väl.  

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar  

Skolan har generellt sett ett fungerande arbete med extra anpassningar och resultaten visar att eleverna lär sig 

och når kunskapskraven i kurserna. Samtidigt finns förbättringskapacitet. Arbetet med extra anpassningar 

behöver alltid vara i fokus och vi behöver framförallt skaffa oss en bredare kollegial kompetens inom området 

språkutvecklande arbetssätt då vi idag har flertalet elever med annan bakgrund. Vi behöver även bli snabbare 

på att kartlägga våra elever i årskurs ett och noggrant följa upp om de insatser som görs ger önskad effekt. 

Rektor har även tydliggjort arbetet med EWS där förtydligandet framförallt legat i att om en elev markeras röd 

måste läraren ha genomfört, dokumenterat och utvärderat genomförda anpassningar tillsammans med eleven. 

Eleverna har även enligt ovan nämnda ämnessamtal varit mer delaktiga och inkluderade i arbetet med extra 

anpassningar.Under tiden med distansutbildning har arbetet med extra anpassningar varit i fokus och tätare 

uppföljningar har skett kring de elever som tidigare hade åtgärdsprogram, IM-elever samt elever med extra 

anpassningar.  

Distansutbildningen har framförallt krävt att lärare skapar kortare uppgifter med större möjligheter att arbeta 

och få återkoppling under lektionstid. Under tiden med distansundervisning har mycket fokus lagts på elever i 

årskurs 3, vilka i större utsträckning har fått komma in till skolan för att kunna nå betyg i sina kurser. Flera av 

eleverna i Åk 1 och 2 har utretts under våren. Utredningarna har visat att det är fler än tidigare som är i behov 

av stöd och det handlar framför allt om förlängd tid samt tydligare förklaringar till uppgifter. 

Slutsats – arbetet framåt  

Framöver kommer vi fortsätta att arbeta med att organisera för ytterligare samplanering och sambedömning 

kring respektive elev. Det kollegiala lärandet har en stor plats och kommer att få ta en ännu större plats under 

nästkommande läsår och fokus kommer även fortsättningsvis att vara att vända blicket inåt för att kunna 

bedriva en undervisning som inkluderar och förtydligar för alla elever. Vi behöver även lägga vikt och fokus för 
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fler tematiska och ämnesöverskridande arbeten. Arbetet med arbetslagen har visat på positiva effekter och i 

de utvärderingar som gjorts har arbetslagen lyfts fram mycket positivt. Under nästa läsår behöver rektor 

arbeta för att tydliggöra agendan för arbetslagen ytterligare.  

 

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 klassrummet. 

Under nästa år behöver vi fortsätta vårt arbete med att utveckla goda rutiner för arbetet med ämnessamtalen, 

betygssamtalen och kursmatriserna. Vi behöver även bli ännu tydligare med att förmedla vad eleverna behöver 

arbeta och träna mer på för att kunna utvecklas i respektive kurs. Till vår hjälp kommer vi under nästa läsår att 

arbeta med boken “Lärandematriser” av Johan Alm. Rektor behöver tillsammans med lärarna även 

organisatoriskt arbeta fram ett bra system för att alla lärare ska få tid för att genomföra ämnes- & 

betygssamtalen.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- & 

yrkesvägledare  samt skolpsykolog och skolläkare som är knutna till skolenheten. Arbetet följer DBGYs 

huvudmannagemensamma elevhälsoplan. EHT träffas under höstterminen en timme i månaden och arbetar 

då med planering och uppföljning av förebyggande och främjande insatser. Under hösten träffas elevhälsan 

vid behov för att följa upp enskilda elever. Under året har särskilt fokus legat på psykisk hälsa där elevhälsan 

planerat och genomfört flera insatser. 

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:  

Gemensamma frukostar, Öppen skolmiljö, Veckans utmaning för att stimulera både rörelse 

och mer läsning, Schemalagd Studie-& Yrkesvägledning, Mentorstider med inslag av 

likabehandling och övningar för ökad trivsel/gemenskap. 

Förebyggande insatser som:  

Hälsosamtal, Friluftsdagar, Yrkesdag, Betydligt mer effektiva EHT-möten, kartläggning av 

examensvarningar, nyttjande av EWS och betygsprognoser, specialpedagogiska insatser, tysta 

läsrum. Klasskonferenser, tät kontakt med vårdnadshavare, utbildad personal och samtal om 

gemensam lärosyn, ökat kollegialt lärande, veckorapportering och uppföljning av närvaro  

När skolan övergick till distansundervisning fick elevhälsan något förändrade arbetsuppgifter. 

Kurator och specialpedagog har dagligen följt upp elevers närvaro  början på skoldagen. De har 
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sedan tagit kontakt med alla de elever som är frånvarande. Elevhälsan startade direkt med 

digitala elevhälsoteamsmöten en gång i veckan med stort fokus på kartläggning och uppföljning 

av enskilda elever.  

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

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. Ämnessamtalen där respektive lärare kontinuerligt samtalat enskilt med varje elev har 

också gynnat arbetet med anpassningar och kommunikation/inkludering av elever. 

Schemaläggning är mycket viktig för att eleverna ska uppleva att skolan erbjuder en lugn miljö.Vid lunch har 

schemat vid flera olika tillfällen lagts om för önskad effekt. Rektor gör även ett nytt schema för vårterminen för 

att skapa ökad variation. 

Rutinerna för uppföljning av närvaro har fungerat till så del att eleven fått varning om hög frånvaro, samt 

eventuellt indrag av CSN-medel. Vi har varit noga med att följa CSNs regler om indraget CSN vid fyra timmars 

olovlig frånvaro. Vi kan se att det för vissa elever ger önskad effekt och ökad närvaro i skolan. Under året som 

gått har vi haft ett frånvaroteam bestående av specialpedagog, studie-och yrkesvägledare samt kurator. 

Teamet har träffats en gång i veckan för att gemensamt kartlägga, följa upp och ta kontakt med elever som är 

frånvarande från skolan. Specialpedagog har ansvarat över att genomföra de frånvaroutredningar som rektor 

fattat beslut om. Teamet har även haft tät kontakt med mentorer för att inkludera de i arbetet med elevers 

närvaro.  

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

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 respektive arbetslag analyserat vilka anpassningar som gett goda effekter. Elevhälsan 

behöver fortsatt arbeta än mer med att inkludera undervisande lärare i de insatser som gjorts och vilka som 

gett resultat.  

Slutsats – arbetet framåt  

Under nästa läsår kommer vi fortsätta med EHT-möten varje vecka för att under hösten fokusera på det 

förebyggande och främjande arbetet framförallt avseendes likabehandlingsarbetet. Rektor kommer organisera 

för att både EHT och gruppen som ansvarar för likabehandlingsfrågor kan närvara på mötena.  

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. 

Elevhälsan behöver även snabbt göra kartläggningar över de nya klasserna för att kunna stötta lärarna i vilka 

anpassningar som kan fungera på både individ - och gruppnivå. 

Om skolan vid något tillfälle skulle behöva gå tillbaka till att bedriva distansundervisning behöver vi på ett 

snabbt och effektivt sätt öka samplaneringen för att minska elevers arbetsbörda. Vi behöver även arbeta fram 

en förebyggande planering innehållandes strategier för ökad andel sjuka, eller av annan orsak frånvarande 
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elever.  

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 

Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

 

Likabehandlingsgruppen har under året arbetat dels med en långsiktig plan som löper över ett perspektiv på tre 

år samt med en kortsiktig plan som berör pågående läsår. I den långsiktiga planen har gruppen bland annat 

fokuserat på framtida temaveckor som ska innefatta samtliga personal och samtliga elever. Syftet är att stärka 

sammanhållningen på skolan och att inspirera till förståelse för andra människor. I det pågående arbetet under 

läsåret har likabehandlingsgruppen informerat alla elever om vad gruppen gör, vad planen för diskriminering 

och kränkande behandling är samt vad man som elev ska göra om man känner att man blivit utsatt för 

diskriminering eller kränkande behandling. Utöver detta har mentorer arbetet med värdegrund, normer och 

värden på mentorstid. Målet är att alla elever ska känna sig trygga.  

 

Integrerat i undervisningen i ämnen som Naturkunskap, Vårdkurser, Hantverksteknik, Specialpedagogik, 

Psykologi, Sociologi, Samhällskunskap, Religion och Historia diskuteras värdegrund, etik och moral extra. 

Personal på skolan för ständiga diskussioner med eleverna kring de olika diskrimineringsgrunderna. 

Gemensamhetsdagar där alla elever deltar syftar till att skapa förståelse, nyfikenhet och respekt för varandra. 

Likabehandlingsgruppen har som en del i det förebyggande arbetet ätit lunch tillsammans med eleverna.  

Mer om skolans främjande och förebyggande insatser finns beskrivet i planen mot kränkande behandling och 

diskriminering som upprättas i januari varje år. 

Utvärdering - målinriktat arbete mot kränkande behandling  

Under läsåret 19/20 har nio anmälningar om kränkande behandling anmälts till och utretts av huvudmannen. 

Detta kan jämföras med föregående år då sju anmälningar och utredningar gjordes. Året dessförinnan var 

antalet endast tre. Rutinen för anmälningar om kränkande behandling har förbättrats vilket är en av 

anledningarna till att fler anmälningar gjorts. Vi behöver arbeta vidare med hur vi informerar elever om 

skolans likabehandlingsarbete och hur detta ställer sig mot alla former av kränkande behandling.  

En trend är att majoriteten av anmälningar görs under höstterminen och flertalet incidenter är kopplade till 

höstlovet. Kommande läsår kommer likabehandlingsgruppen därför att lägga extra fokus under veckorna 

innan och efter höstlovet.  

Av de incidenter som skett på skolan är de koncentrerade till enstaka elever. De eleverna som varit inblandade 

i incidenter under hösten har fått hjälp av skolan och vi ser ett resultat av det redan under vårterminen. Det är 

viktigt att vi skapar oss en bild av eleverna tidigare under höstterminen för att snabbare sätta in de insatser 

som visat sig fungera.  

Vi har under läsåret arbetat med att stärka skolans elevkår. Vi har nu en fungerande elevkår som träffas 

regelbundet. Detta bidrar till att eleverna engageras i skolans arbete mot kränkande behandling.  

 

 

 

Utvärdering Normer och värden 
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Enligt LOV-enkäten som genomfördes under höstterminen 2019 är det 80% av eleverna som känner förtroende 

för att läraren skulle ta tag i situationen om de får reda på att någon känner sig illa behandlad. Samma siffra 

2018 var 77% vilket innebär en liten förbättring. Det är 20% som upplever att de har blivit illa behandlade av 

någon på skolan jämfört med 21% 2018. Av de 20% som upplevt sig illa behandlade har majoriteten skett i 

skolans korridorer eller i klassrummen. Under nästkommande läsår kommer vi att ha lärarrum på alla 

våningsplan i skolan vilket kommer att bidra till att fler personal finns på plats i korridorerna och kan stävja 

kränkande behandling. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med att stärka lärarna i att och hur de ska 

säga ifrån och agera om det förekommer kränkningar i klassrummet. 

Andelen elever som känner sig trygga i skolan minskar enligt elevenkäten något detta läsår. När vi bryter ner 

resultaten på klass- och årskursnivå kan vi se tydliga kopplingar till anmälda ärenden om kränkande behandling. 

95 % av eleverna anger i LOV-enkäten (HT19) att de vet vem de ska säga till om de upplever att de har blivit illa 

behandlade. En högre andel uppger även i samma enkät att de har förtroende för att personalen ingriper om 

någon blir illa behandlad. Även elevenkäten visar att eleverna har högt förtroende för att personalen skulle 

ingripa. Vi kan dra slutsaten att eleverna är trygga med att skolan tar ansvar när incidenter och konflikter sker.  

Slutsats - arbete framåt 

Det arbete som elevhälsan gjort under framför allt vårterminen, med daglig uppföljning, har förbättrat 

strukturen för elevhälsans arbete och vi kommer att fortsätta att arbeta på samma sätt framöver. Vi behöver 

fortsätta att arbeta med gemensamma aktivitetsdagar för att stärka sammanhållningen på skolan. En del i att få 

gemensamma aktivitetsdagar att fungera bra är att eleverna själva är med och planerar dessa. För LOV-gruppen 

kommer en del av arbetet att handla om just detta, men även att stärka de förebyggande och främjande 

insatserna framför allt under tidig höst för att motverka kränkningar i samband med höstlovet.  

LOV-gruppen kommer även att fortsätta att interagera med eleverna. Under läsåret som gått har 

medlemmarna i gruppen turats om att äta med eleverna i skolmatsalen vilket vi kommer att fortsätta att göra 

som en förebyggande åtgärd men även för att eleverna ska ha kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan.  

Vi behöver fortsatt förtydliga de rutiner och processer som skolan har för såväl elever som personal för att 

utveckla de normer och värden som utbildningsmålen anger. Samtlig personal på skolan behöver vara tydlig 

med att vi inte accepterar kränkningar och att vi tar elevernas åsikter och känslor på allvar. Detta gör vi genom 

att följa upp de rutiner som redan finns och genom att tillsammans planera och utvärdera mentorstiderna.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

Eleverna på Vård- & Omsorgsprogrammet har haft 5 sammanhängande veckor med APL i respektive årskurs, 

totalt 15 veckor. 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 social omsorg, 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. Under året som gått har 
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undervisande lärare och elever arbetat mer med självskattning utifrån ett gemensamt framtagen material. 

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.  

 

Under året som gått har vi även arbetat mycket med att stärka elevers motivation för APL, där samtliga 

medlemmar i elevhälsan varit inkopplade. Vi har sett mycket gynnsamma effekter av vårt arbete där framförallt 

specialpedagog och Studie- & Yrkesvägledare varit viktiga nyckelpersoner. Utifrån ett gemensamt framtaget 

material har lärare och elever även arbetat mer med matchning av APL-plats där eleven fått fylla i egenskaper, 

mål och önskemål om arbetsplats med syftet att öka trivsel, trygghet och lärande under APL. 79 % av skolans 

elever som haft APL uppger att de är nöjda med den. 

Elevenkäten visar att nästintill alla elever är trygga på sin APL-plats. 

 

Alla APL-ansvariga har tillgång till en gemensam sajt med riktlinjer och kvalitetssäkrade dokument. Sajten 

lanserades av huvudmannen under höstterminen och används av samtliga APL-ansvariga på skolan. 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande  

Kvaliteten på APL-platserna är mycket god och det som ska ingå i elevernas APL har visat sig vara 

ändamålsenligt. Under läsåret som gått har skolan satsat på att bygga ut metodrummet för eleverna på Vård- 

& Omsorgsprogrammet. Syftet är att eleverna ska kunna få fler och större möjligheter att träna på praktiska 

moment innan de går ut på APL. ELeverna har efter respektive APL-period bekräftat att de känt sig mer 

förberedda än tidigare läsår. Eleverna på Hantverksprogrammet får mycket träning i flertalet arbetsuppgifter 

innan de går ut på APL då skolan har en salong.  

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.  

Under flera år  har skolan haft många elever som valt vår DBGY-profil Räddningsmedicin och Akutsjukvård och 

vi har i diskussioner med VO-college fått tillgång till platser som matchar både mål och elevers önskemål. Vi 

kommer fortsätta vårt samarbete med VO-college för att kunna erhålla kvalitetssäkrade och ändamålsenliga 

APL-platser till samtliga elever.  

Eleverna i år två har erbjudits APL-platser i Spanien. I år hade skolan 6 elever som valde att göra sin APL 

utomlands. Projektet föll ut väl och eleverna var mycket nöjda med både APL-platser, koordinatorer och 

mottagande organisation.  

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 
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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 ytterligare bredda utbudet av 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.  

Skolan behöver även motivera elever som ska göra APL på sjukhuset lite extra då det är mycket svårt för 

eleverna att inhämta de kunskaperna på skolan. Vi behöver tidigt tydliggöra detta för eleverna samt föra dialog 

med VO-college om behovet att kunna justera vissa elevers APL-veckor.  

Vi behöver fortsätta det goda arbetet med noggranna matchningar mellan elever och APL-platser. Vi behöver 

även arbeta vidare med att låta likabehandlingsarbetet genomsyra även det arbetsplatsförlagda lärandet så att 

samtliga elever känner sig trygga på APL.  

 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

 Vi har elever på introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion (IMY) samt Programinriktat val (IMV). Redan när 

eleverna får sina antagningsbesked i början på juli tar skolan kontakt för att boka in ett individuellt samtal med 

respektive elev samt vårdnadshavare. 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 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. Inför att skolan övergick till distansutbildning gjordes 

en extra uppföljning för eleverna på IM-programmen för att inventera eventuella behov av ytterligare 

anpassningar. Under våren 2020 gjordes sedan uppföljningar på elever på IM-programmen var tredje vecka i 

anslutning till de digitala EHT-mötena då respektive undervisande lärare bjöds in. 

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. För de elever som är obehöriga i ett eller två ämnen läser de oftast samtliga gymnasiekurser parallellt 

med att de läser in sin behörighet, undantaget är endast de ämnen de är obehöriga i. Vi har sett att det ger 

eleverna på introduktionsprogrammen motivation till att vilja bli behöriga så snabbt de kan. 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
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Utifrån EWS följs sedan varje elevs kunskapsutveckling upp och efter varje klasskonferens ser rektor och 

specialpedagog över elevernas individuella och samlade behov. Under året har vi haft helt separata 

klasskonferenser för eleverna på Introduktionsprogrammen. Utifrån detta organiseras sedan utbildningen. De 

individuella studieplanerna följs i samband med detta upp och revideras om det finns behov. Av 15 elever på 

introduktionsprogrammen nådde under året 14 elever behörighet till ett nationellt program. 1 elev avslutade 

sin utbildning efter 3 år, dock forfarande obehöring i Engelska. 

 

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. Vi behöver även bli bättre på att tidigt ta kontakt med elevens förra skola för att kunna få en 

bra överlämning för att tidigt kunna möta respektive elevs behov. 

 

Slutsats - Arbete framåt 

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 vart eleven har befunnit sig och 

rektor har kunnat omorganisera för att möta elevernas behov. Främst har det rört förändringar i gruppstorlekar 

samt korrigeringar i schemat.  

Vi behöver fortsatt bli bättre på att tidigt inventera elevers kunskaper och behov bland annat genom smidigare 

övergång och överlämning från grundskolan 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 tydliggöra den individuella planen för respektive elev. Den viktigaste faktorn är att vi fortsätter att 

tro på att våra elever på introduktionsprogrammen ska lyckas med att nå sin behörighet. Det är även viktigt att 

vi fortsätter att integrera eleverna på introduktionsprogrammen i övriga gymnasiekurser för att eleven ska få 

motivation och ett sammanhang i sin utbildning,   

 

 

2.6 DISTANSUNDERVISNING VT20 

När skolan den 18 mars, 2020 övergick till distansundervisning organiserades den genom att använda Google 

Meet i kombination med Google Classroom. Undervisningen har under denna tid skett i realtid och eleverna har 

kunnat följa sitt ordinarie schema. För att skapa utrymme och möjligheter till social samverkan skapades nya 

schemastrukturer med gemensamma förmiddags - och lunchraster för samtliga elever och personal. Även 

luncher och raster har kunnat delas digitalt för att öka den sociala samvaron fast på distans.  

Lärarna har under denna tid försökt att efterlikna den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt. De flesta 

examinationer har skett i form av inlämningar, seminarier eller presentationer för att i största mån skapa ett 

tillförlitligt bedömningsunderlag. Under april månad genomfördes digitala betygssamtal mellan samtliga lärare 

och alla elever där respektive lärare tydliggjorde vad eleven behöver fokusera på för att nå ännu längre. i 

samband med detta delades även ett skriftligt dokument med ett prognosbetyg för varje elev. Våra analyser i juni 

visade att detta arbetssätt gynnat både elever och lärare i att i god tid kartlägga och tydliggöra varje elevs 
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kunskapsnivå.  

Distansutbildningen har framförallt krävt att lärare skapat kortare uppgifter med större möjligheter för eleverna 

att arbeta och få återkoppling under lektionstid. Detta arbetssätt är något vi behöver ta med oss in i framtiden då 

det minskade arbetsbördan för eleverna och bidragit till att undervisningstiden blivit mer kvalitativ.  

Initialt var närvaron högre än vad den någonsin varit på skolan. Efterhand blev det mycket tydligt vilka elever 

som inte gynnades av distansundervisningen då närvaron blev en tydlig indikator. Elevhälsan har i ett tidigt skede 

kartlagt vilka orsaker frånvaron berott på och huvudmannen har sedan fattat beslut om vilka elever som getts 

möjlighet till undervisning på skolan. 

Under tiden med distansutbildning har den gemensamma mötestiden för personal varje vecka utökats från tre 

till  fyra timmar. Behovet av kortare informationspass för personalen har blivit tillgodosett genom att rektor lett 

digitala möten varje måndag morgon. Strukturer för att skapa engagemang och nyfikenhet hos elever togs fram 

och lärarna gavs under den ordinarie mötestiden fler tillfällen att kunna samplanera, diskutera och sambedöma.  

För vissa elever har distansundervisningen varit mycket gynnsam medan den för andra elever inte varit det. Vi tar 

framförallt med oss vikten av att planera lektioner som bidrar till ökad studiero och kvalitativ undervisning med 

fokus att minska elevers arbetsbelastning. Vi tar även med oss att vi fortsatt behöver komplettera tydligheten i 

de muntliga betygssamtalen med ett skriftligt dokument. 

 

 

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Skolan har en välfungerande verksamhet och har fortsatt mycket goda resultat inom de flesta områden. 

Eleverna är trygga, samtliga når examen och verksamheten kännetecknas av en driven personalgrupp där den 

gemensamma och enskilda pedagogiska utvecklingen står högt på agendan.  

 

Arbetssätt/insatser som bidragit till våra goda resultat i år och över tid: 

 

● Fungerande arbete med EWS, anpassningar och särskilt stöd 

● Organisation av arbetslag och mötestider 

● Systematiskt kollegialt lärande 

● Arbetet med frånvarouppföljning och utredningar 

● Organisation och ledning av av elevhälsans arbete 

● Organisation av IM-programmet 

● Organisation av förstelärarnas arbete 

● Synliggörandet av Studie- & Yrkesvägledningen 

● Gemensam lektionsdesign 

● Arbetet med Betyg & Bedömning med fokus på lärandet 
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Som skola vill vi givetvis bli ännu bättre. Således kommer vi under kommande läsår ytterligare finslipa vårt 

arbete genom att 

 

● Fortsätta vårt arbete med att utveckla goda rutiner för arbetet med ämnessamtalen, betygssamtalen 

och lärandematriser. 

● Ökad samverkan mellan lärare både med avseende på samplanering och sambedömning men även 

tematiska och ämnesöverskridande samarbeten. 

● Arbeta med klassrumsledarskapet för att främja studiero samt ökad kvalitativ lektionstid. 

● Skapa fler och mer frekventa forum där eleverna kan komma med förslag på förbättringar vad gäller 

undervisning och utbildningen i stort.  

● Utforma rutiner för snabbare kartläggning för att snabbare komma tillrätta med fungerande 

anpassningar. 

● Arbeta för en tydlig och snabb kartläggning för elever på IM-program. 

● Förstärka det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar. 

● Fortsatt arbeta för ökad integration och minskade grupperingar i klasserna och på skolan i stort. 

 

Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att utveckla verksamheten 

dokumenteras i arbetsplanen för kommande läsår (d.v.s. separat från själva kvalitetsrapporten). 
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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 2019/2020 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 
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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 HALMSTAD 

Organisation och arbetsformer 

Skolan har fyra programspecifika arbetslag samt ett för lärare som undervisar i moderna språk. Lärarna i 

moderna språk har träffats 45 minuter varje vecka, träffarna har letts av en förstelärare. De programspecifika 

arbetslagen har träffats två timmar var tredje vecka, i vissa perioder oftare. Arbetslagen har även haft en 

gemensam kontaktyta utifrån de gemensamma arbetsplatsträffarna då samtliga medarbetare möts. 

Arbetslagen har under året delvis fått planera sin egen tid vilket har medfört en kombination av behovsstyrt 

kollegialt samspel och lärande, men även utifrån skolans behov i stort. Som komplement till de lite friare 

arbetet har vi under läsåret fortsatt med ett kollegialt lärande i form av professionshandledning. Syftet med 

träffarna har varit att i mindre grupper kunna lyfta dilemman för egen reflektion och  kollegiala tips. 

Utgångspunkt för professionshandledningen är en handledningsmodell, kollegahandledning, utvecklad av 

Handal och Lauvås (1997) där både förstelärare och specialpedagog fungerat som professionshandledare. 

Utöver arbetet i arbetslagen har vi gemensamma arbetsplatsträffar var tredje vecka. Under våren 2020 när 

skolan övergick till distansutbildning har samtliga träffar varit gemensamma men även inkluderat mindre 

gruppdiskussioner i olika konstellationer. Förändringen var ett sätt för rektor att öppna upp för fler kollegiala 

samspel för att diskutera framförallt distansundervisning, betyg och bedömning. Parallellt med de 

gemensamma mötena har rektor även haft två kortare informationspass varje vecka från det att skolan 

övergick till distansundervisning. Syftet med dessa möten har varit att ge alla medarbetare samma information 

samt möjlighet att få svar på frågor. 
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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 samt 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 och elevhälsa finns samlade på ett och samma våningsplan. Skolan har en 

central cafeteria/matsal som utgör husets mittpunkt och som också är en naturlig samlingsplats för elever på 

hela skolan. Skolan har 4 arbetsrum som är centrerade kring plan 1 och 2. Under sommaren 2019 genomfördes 

en större renovering och uppfräschning av en stor del av skolans lokaler, arbetet med renovering kommer att 

fortlöpa under nästkommande två år. 

 

Elever och personal 

 

 DBGY Halmstad har under läsåret 19/20 haft 19 lärare anställda, 6 män och 13 kvinnor. Åldersspannet var 24-

55 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 8 lärarlegitimation, 3 av lärarna har avlagd examen och ansökt om lärarlegitimation. Av 

de obehöriga lärarna är 2 yrkeslärare, varav samtliga läser in yrkeslärarexamen parallellt med arbetet. Av 

ämneslärarna är samtliga under utbildning och förväntas nå sin examen inom kort. 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.  

 

Tre förstelärare har under läsåret haft uppdraget att driva processer inom kollegial handledning med fokus på 

Betyg och bedömning, APL samt Trygghet och Studiero. 

 

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.  
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DBGY Halmstads upptagningsområde är inom Halmstad och närliggande kommuner. Totalt var 210 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 Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 11 18 19 48 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Internationella 
Relationer SABET 10 7 6 23 

Ekonomiprogrammet Ekonomi EKEKO 10 0 0 10 

Hantverksprogrammet Hår- & Makeupstylist HVSTY 23 17 21 61 

Vård- & Omsorgsprogrammet Social Omsorg VOVAR 9 3 2 14 

Vård- & Omsorgsprogrammet 
Räddningstjänst & 
Akutsjukvård VOVAR 12 21 17 50 

Totalt    75 66 65 206 

       

Introduktionsprogram       

  IMV 3 1  4 

  IMYRK   1 1 

       

Totalt   78 67 66 211 

 

Aktuella siffror: maj 2020 

  

 




