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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Som skolledare vill jag att samtliga på skolan ska känna att de tycker om att gå till skolan. För att lyckas med det
är det en stor fördel om jag som rektor finns tillgänglig och hela tiden är informerad om vad som händer i
verksamheten. Det är också av yttersta vikt att som rektor hela tiden verka för ett gott klimat där alla känner
sig accepterade för den de är, oavsett om det är elev eller personal. För att främja ett gott klimat på skolan tror
jag även att i egenskap som rektor bör man vara lyhörd för initiativ från personalen och att lita på att samtliga
tar ett ansvar. Ska skolan utvecklas i positiv riktning är det av stor betydelse att personalen får ta eget ansvar
och att möjligheten till inflytande finns i verksamheten.
DBGY Falkenberg är en liten och personlig skola där relationer är en viktig del för oss. Goda relationer mellan
elever och mellan elever och personal är en stor anledning till varför både elever och personal trivs hos oss.
Som rektor tror jag det är viktigt att den pedagogiska grunden vilar på goda relationer och en öppen
kommunikation. Vår övertygelse är att ska elever lyckas med sina studier och nå framgång som elever,
människor och professionella är det också viktigt att de känner en tillhörighet och en trygghet i gruppen. När
skolan når denna trygghet underlättar det motivationen som krävs för ett positivt lärande och en bra
kunskapsutveckling. Mår elever bra, samt trivs på skolan behandlar de också andra väl.
Marie Z Andersson
Rektor DBGY Falkenberg
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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 – avgångselever 2020

Tabellen ovan visar resultatet för 2020 års avgångselever gällande andel med examen. Resultatet på 85% visar
på en försämring i jämförelse med 2019 som var 88%. Klasser med få elever ger ett stort procentuellt
genomslag som t.ex. HV med 6 st elever och ES med 8 st elever. HT visar förbättring i jämförelse med
föregående läsår samt rikssnittet. Av 15 st elever var det endast en elev som inte klarade examensmålen. En
förklaring till försämringen i totalen är bl.a. distansundervisningen som påbörjades i mitten av mars. Skolan fick
ytterligare utmaning när undervisningen övergick till att bedrivas på distans. Vi ser också att vår möjlighet att
möta och fånga upp dessa elever minskade. Vi ser ett ökat behov av närvarofrämjande insatser samt
motivationshöjande aktiviteter.

Andel pojkar resp. flickor med examen – avgångselever 2020

Utfallet andel pojkar med examen visar på en försämring med 91% i jämförelse med 2019 som var 100%. Andel
flickor visar även det på en försämring med 81,5% i jämförelse med föregående läsår på 86%. En förklaring till
skillnaden mellan pojkar och flickor kan vara att andel flickor, 71%, är större än andel pojkar, 29%.
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) – avgångselever 2020
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Den genomsnittliga betygspoängen för avgångsklasserna speglar sig väl med andel med examen. Resultatet
visar en försämring totalt vilket bl.a. har sin förklaring i distansundervisningen där flera av avgångseleverna var
svåra att nå fram till. Resultatet visar en marginell uppgång för EK och HT.
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) pojkar och flickor – avgångselever 2020

Den genomsnittliga betygspoängen för pojkar 2020, 13,9%, visar på en försämring i jämförelse med 2019 på
14,2%. En förklaring till försämrade resultatet kan vara att det var färre pojkar i avgångsklasserna föregående år
med högre betygssnitt. Andel flickor 2020 i jämförelse med 2019 ligger oförändrat på 14,0%.
Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020
Andel högskolebehöriga elever av de som läst
Yrkesprogrammet
Programtyp

Radetiketter
DGO
DBGY
DBGY Falkenberg
EK
ES
HT
HV
Totalsumma

(Alla)
Andel som läst yrkesprogrammet som är
behöriga till högskola
60,0%
60,0%
60,0%
0,0%
0,0%
85,7%
0,0%
60,0%

Totalt valde 86% av eleverna på HT att läsa in behörighet till högskola medan ingen elev på HV-programmet
valde att göra detta.

1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

Betygsfördelningen för samtliga elever läsåret 19/20 ligger nära föregående läsår.
Andelen F är högre innevarande läsår men glädjande är att även antalet A ligger högre. Andelen F på IM är även
högre detta läsår än föregående men däremot ligger andel E lägre än föregående. En förklaring till
försämringen i andel E på IM-programmet är att flera av dessa elever upplevde distansundervisningen som
svår. Andelen F minskar på HT men ökar på ES – förklaring till det är bl.a att några elever på HT åk 3 läste upp
sina betyg, bl.a. i svenska och spanska och då fick godkänt betyg. På HT-programmet åk 2 var det flera elever
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som valde att gå sommarskola och genom det fick godkänt betyg i matematik. Under vårterminens
distansundervisning tappade flertalet elever på ES åk 2 och 3 motivationen vilket påverkade betygen.
Skillnaden mellan pojkar och flickor ligger till stor del i att andelen pojkar, 29%, är betydligt lägre än flickor,
71%, på skolan och därför ger större utslag i betygsstatistiken. Vidare var det en stor andel pojkar på HT som
fick F i betyg. Vi ser även i vår analys att stor andel utlandsfödda elever står för en stor del av F-btygen. Samma
elever visar även i större utsträckning problematisk situation utanför skolan.
Andel minst godkända betyg EN/Ma/Sv/Gyar - 2020

Positivt för innevarande läsår är att andel godkända betyg i GYAR har förbättrats, 93%, i jämförelse med
föregående läsår, 86%. Utfallet visar även en förbättring i andel godkända betyg i SVA 1, 93%, i jämförelse med
2019, 63%.

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

Historiskt har nöjdhet, rekommendation och trivsel varit bra på DBGY i Falkenberg. Även innevarande läsår
visar goda resultat gällande dessa områden och då förbättring i jämförelse med föregående resultat. En del av
förklaringen är att kulturen på skolan präglas av goda relationer. Detta är något som samtliga på skolan ser som
en naturlig del i den dagliga verksamheten. Elevnöjdheten, rekommendationsgraden och trivseln är relativt
jämlik mellan pojkar och flickor – flickor något mindre nöjda, vilket kan ha sin förklaring i att vi under läsåret
haft fler konflikter bland flickor än tidigare.
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL
KVALITET
2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen
Enligt skolans styrdokument ska rektor leda och fördela arbetet på skolan enligt gällande lagar och
förordningar. Rektor har under läsår 19/20 organiserat skolans arbete gällande planera och genomföra
undervisning genom att:
• Avsätta tid för gemensamma studiedagar inför skolstart där skolans övergripande mål och
fokusområden lyfts fram.
• Avsätta tid vid uppstart för såväl gemensam som individuell planering för lärare.
• Avsätta tid löpande under verksamhetsåret (studiedagar och personalmötestid) till uppföljning och
fördjupning av arbetet kring planering och undervisning.
• Tillsammans med förstelärare drivit flera fokusområden kring undervisning genom t.ex. kollegialt
lärande, auskultationer, digitalisering m.m.
• Tillsammans med elevhälsan arbetat med mentorsavstämningar i syfte att identifiera elever och
elevgrupper i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
• Arbetat för att förtydliga gången och därigenom stärka säkerheten kring elever som riskerar att inte nå
målen för utbildningen.
• Arbetat för att säkerställa att stödtid för flera ämnen fortlöper. Dessa erbjuds och schemaläggs för
elever som av olika förklaringar gynnas av bl.a. mer tid, annat upplägg, mindre undervisningsgrupper.
Under året har vi i vår arbetsplan valt att fokusera på följande fokusområden Digital kompetens och Ordning
och reda. Syftet med Digital kompetens var att öka både elevernas och lärarnas digitala kompetens och syftet
med fokusområdet Ordning och reda var att åstadkomma en lugnare och tryggare studiemiljö och att arbeta
fram en gemensam grundsyn kring normer och värden på skolan.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen

De utvärderingar, enkäter, observationer och samtal som genomförts visar en generellt trygg miljö i skolan,
men resultatet har sjunkit något innevarande läsår i jämförelse med läsåret 2018/2019. En förklaring till det
sjunkande resultatet kan delvis vara att vi har haft en årskurs 1-klass som vi arbetat extra med för att
åstadkomma trygghet och studiero. Vi har även haft en del konflikter i mindre grupper som påverkat övriga på
skolan genom att det har skett i de allmänna utrymmena.
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Resultatet av elevernas upplevelse av undervisningen visar en relativt liten spridning i hur eleverna upplever
undervisningen under ht 19 i jämförelse med ht 18. Störst skillnad mellan läsåren är påståendet ”Läraren har
regelbunden kontakt med mig (via samtal eller skriftligt) om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu
mer”.
Vidare visar resultatet att pojkarna i högre grad än flickorna upplever trygghet och studiero, att eleverna på
skolan behandlar varandra på ett bra sätt samt att de kan få arbetsro på skolan. Flickorna upplever däremot i
högre grad än pojkarna att personalen ingriper på skolan om någon blir illa behandlad.
Inom ramen för försteläraruppdraget har fokus delvis varit att öka både elevernas och lärarnas digitala
kompetens. Detta blev högst aktuellt när skolan skulle övergå till digital undervisning. I samband med det fick
alla elever utbildning i hur Google Classroom och Google Meet fungerar vilket gjorde övergången till
fjärrundervisning smidigare.
Elevutvärderingarna visar att vi fortsatt behöver arbeta vidare med våra fokusområden under läsåret 20/21.
Målet är att samtliga elever ska uppleva trygghet och studiero och genom det kunna fokusera på sina studier
oavsett om de behöver ha det lugnt eller inte för att koncentrera sig.

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Varje läsår går elevhälsan igenom elever i årskurs 1 i syfte att bl.a. identifiera eventuella behov av extra
anpassningar. Under läsåret som varit har det dessvärre varit svårare att få en kontinuitet i elevhälsans arbete
på grund av sjukskrivningar samt att det varit svårt att rekrytera vikarier för perioden. Även jag som rektor
påbörjade min tjänst en bit in i höstterminen – i slutet av september.
Varje termin hålls en elev- och klasskonferens där alla undervisande lärare samlas tillsammans med mentor,
elevhälsa och skolledning, vilket också har påverkats av vakans inom elevhälsan under höstterminen. Detta har
inneburit att klasskonferenser har hållits som planerat men delar av elevhälsan har inte närvarat.
Skolan har, precis som föregående läsår, ett digitalt formulär där alla elevers anpassningar funnits registrerade
och tillgängliga för undervisande lärare. Formuläret uppdaterades under vårterminen när hela elevhälsan var
på plats igen.
Skolan genomför terminsvis betygsprognoser och dokumenterar i samband med det även vilka anpassningar
som görs och behövs.
Slutsats – arbetet framåt
I arbetet framöver är det viktigt att:
• Elevhälsan har fortsatt fokus på elever i årskurs 1 för att tidigt under höstterminen kartlägga
eventuella behov och anpassningar. I samband med detta genomförs även överlämningar från
grundskolan.
• Lärare aktivt tar del av dokument/formulär kring elevers anpassningar. Elevhälsan skapar dokument
med förteckning över extra anpassningar.
• Elevhälsans stämmer av med mentor vid veckovisa möten.
• Betygsprognoser med anpassningar fortsätter.
• Elev- och klasskonferens fortsätter.
• Arbetsgången kring hur elever som riskerar att inte nå målen och har anpassningar behöver lyftas och
förankras. En elevärendegång har arbetats samt ett dokument med extra anpassningar. Detta kommer
att implementeras under Ht 2020.
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2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet
I elevhälsoteamet på DBGY i Falkenberg ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska därtill skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet har veckovisa möten där vi arbetar
förebyggande, främjande och åtgärdande kring elevers hälsa, välmående och behov. Utöver beskrivna
kompetenser finns även skolläkare och skolpsykolog knutna till skolan.
Under läsåret har EHT bl.a. arbetat med följande:
• Säkerställt att hälsosamtal för årskurs 1 hållits med skolsköterska. På grund av sjukdom inom
elevhälsan samt svårighet i rekrytering påbörjades hälsosamtalen för årskurs 1 under november
månad. Hälsosamtalen påverkades även under distansundervisningen då det blev svårt för
skolsköterskan att genomföra delar av samtalet.
• Arbetat för att medvetandegöra DBGY:s elevhälsoplan i elevhälsoteamet samt i personalgruppen.
• Säkerställt att förebyggande och främjande insatser och aktiviteter genomförts på grupp- och
individnivå.
• Säkerställt att åtgärdande insatser genomförts.
• Tydliggjort och repeterat arbetsgången och rutinen kring anmälan, utredning och uppföljning av
särskilt stöd.
• Säkerställt att det förebyggande och hälsofrämjande projektet ”Resiliens” har getts tid och utrymme i
skolans organisation.
Vidare planerar skolan för att:
• Fortsätta hälsosamtalen med skolsköterskan.
• Fortsätta med mentorsavstämningar.
• Elevhälsan kommer fokusera på årskurs 1
• Fortsätta arbetet med att förankra DBGY:s elevhälsoplan bland personal.
• Fortsätta arbetet med betygsprognoser och anpassningar.
• Tydliggöra gången vid oro kring att elev inte når målen.
• Fortsätta arbetet med Resiliens-projektet.
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Under hösten 19 var elevhälsan inte alltid fulltalig på grund av sjukdom och svårigheter i rekrytering, vilket
inneburit att fokus framför allt legat på åtgärdande aktiviteter. Under vårterminen blev elevhälsan återigen
fulltalig vilket möjliggjorde att det förebyggande arbetet åter kom igång. Fokus för det förebyggande arbetet
har legat på att skapa gemensamma rutiner för ärendegången i EHT-ärenden. Delar av elevhälsan har även
deltagit på mentorstid för att tidigt fånga upp elever som riskerat att inte nå målen.
Kuratorn genomför frånvaroutredningar på uppdrag från veckovisa EHT-möten. Mentor har genomfört
mentors kartläggning som kan ha följts av en situationsbeskrivning till elevhälsoteamet. Där beslutades om
eventuell åtgärd. Rutinen behöver förbättras så till nästa läsår kommer tid läggas ut där mentor vid behov kan
träffa elevhälsan i olika ärenden.
Det närvarofrämjande arbetet har bl.a. inneburit att kurator och specialpedagog har stöttat elever i form av
coachning i samtal hem och därigenom fått elever att närvara i större utsträckning. Under
distansundervisningen har närvaron ökat hos en del elever, och då framför allt elever med psykisk ohälsa eller
koncentrationssvårigheter. Vid frånvaro av åk 1-elever har undervisande lärare ringt vårdnadshavare vilket gett
positiv effekt kring elevs närvaro.
Utvärdering – Åtgärdande arbete
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Anmälan om särskilt stöd kan utvecklas och bli bättre. Elevhälsan kommer förtydliga rutinen för anmälan för att
inte riskera att elever inte får det stöd de har rätt till.
Slutsats – arbetet framåt
Framgångar:
• EHT-möten en gång i veckan.
• Hälsosamtal med skolsköterska.
• Mentorsavstämningar.
• Elevhälsan har fokus på åk 1.
• Betygsprognoser och anpassningar.
• Årshjul med tydlighet kring förebyggande och främjande arbete för EHT.
Områden att stärka:
• Tydliggöra gången vid oro kring att elev inte når målen.
• Fortsätta arbetet med att förankra DBGY:s elevhälsoplan bland personal.
• Säkerställa att Resiliens-projektet ges tid och rätt förutsättningar.
• Säkerställa att EWS ges tid och rätt förutsättningar.

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet
På DBGY i Falkenberg finns en arbetsgrupp där lärare och även övrig personal ingår som arbetar fokuserat och
aktivt med skolans arbete kring värdegrund och likabehandling. Gruppen handleds av rektor och samverkar
med skolans elevråd.
Arbetsgruppen har till uppgift att planera, iscensätta och följa upp arbetet kring skolans värdegrund och
likabehandling som beskrivs i skollag och Lgy11. I arbetet ingår bl.a. att kartlägga (genom enkäter,
observationer och dialoger) och att arbeta åtgärdande, främjande och förebyggande. Arbetet följs upp och
analyseras vilket leder till nya insatser. Detta beskrivs närmare i den årliga upprättade och reviderade plan mot
kränkande behandling skolan tar fram i december/januari. Det är de normer och värden som beskrivs i Lgy11
som ligger till grund för skolans åtagande. Skolan kännetecknas av medmänsklighet, förståelse och respekt för
andra människor och kulturer. Skolan ska arbeta för att förankra värden av demokrati och mänskliga
rättigheter samt ta avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.
Skolans arbete kring värdegrund och likabehandling kommer till uttryck i aktiviteter som t.ex. temadagar,
mentorsmöten, personalmöten, utvärderingar, trivselkvällar, lärares och elevers genomlysning av kurser m.m.
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling
De utvärderingar, enkäter, observationer och samtal som genomförts visar en generellt trygg miljö i skolan.
Den upplevda tryggheten har dock sjunkit något innevarande läsår i jämförelse med läsåret 2018/2019. En
förklaring kan vara att vi har haft en årskurs 1-klass som vi har fått arbeta extra med för att åstadkomma
trygghet och studiero. I övrigt framkommer det att skolan upplevs som familjär och trygg. Upplevelsen finns
hos både elever och personal. Trivselgraden på skolan har ökat detta läsår i jämförelse med föregående läsår.
Till stor del har de planerade aktiviteterna och insatserna genomförts med undantag vårterminen då
distansundervisningen sjösattes på grund av pandemin. Skolan har bl.a. arrangerat relationsskapande
aktiviteter och temadagar.
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Rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling har följts och resulterat i en handfull ärenden som
rapporterats till huvudman.
Utvärdering – Normer och värden
Årligen genomlyser undervisande lärare sina kurser utifrån ett värdegrunds- och likabehandlingsperspektiv.
Detta arbete fungerar bra och är en viktig del av att uppmärksamma och gå tillbaka till skolans uppdrag som
beskrivs under ”Normer och värden” i Lgy11. Det är rektors och personalens uppfattning att skolan aktivt i sin
vardag arbetar med normer och värden. Vi kommer fortsatt arbeta med innevarande läsårs fokusområde
”ordning och reda” och vilket då kommer ingå i en av förstelärarnas uppdrag med arbetsområde
”klassrumsledarskap”.
Slutsats – arbetet framåt
Det är en framgångsfaktor när eleverna deltar och arbetar med frågor och aktiviteter i LoV-arbetet. Dels
synliggör det själva uppdraget och gör målen levande, och dels underlättar det kontinuiteten och lusten i
arbetet.
Skolan kommer fortsatt arbeta med aktiviteter och insatser som t.ex. ”Perspektiv på livet-dag”, uppstart,
tävlingar i samband med Halloween och jul m.m.
Eleverna kommer att, tillsammans med personal, revidera och gå igenom skolans ordningsregler och
gemensamt komma fram till förhållningssätt som ska råda på skolan. Arbetet påbörjas vid skolstart ht 2020.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan
Det arbetsförlagda lärandet (APL) på DBGY i Falkenberg berör Hantverksprogrammet Frisör och Hotell- och
turismprogrammet Turism. Båda programmen har förlagt 15 veckor på APL. Båda programmen har med
utgångspunkt i kurser och kursmål identifierat mål som är lämpliga för APL och därefter förlagt dessa kursmål
till APL-perioden. Skolans lärare har i kontakt med handledarna på elevernas APL-platser försett APLhandledarna med material kring APL och information om vad som gäller kring exempelvis bedömning. Skolans
lärare följer också upp eleverna och handledarna/arbetsplatserna under APL-tiden.
Hantverksprogrammet Frisör har ett programråd som träffas regelbundet där förutsättningarna för skolan och
tankar från branschen diskuterats. Frisöreleverna har fördelat sin praktik till en dag per vecka i åk 2 och 3.
Samarbeten med APL-platser finns främst i Falkenberg, men även i övriga Halland.
Turismprogrammet har även detta läsår haft svårigheter med att få en kontinuitet i programråden med
anledning av att personer i branschen byts ut. Målet är fortsatt att få programrådet att fungera fullt ut. APLperioderna för turismprogrammet har legat i olika perioder, 4 veckor åk 1, 4 veckor åk 2 och 7 veckor i åk 3.
Samarbeten med APL-platser är framför allt i Falkenberg men även i andra områden. Turismprogrammet har
även haft samarbete med en hotellkedja på Kanarieöarna, Lanzarote samt ett hotell i Brasilien. Samarbetet har
varit genom både Atlas och Erasmus+ och har fungerat bra. Sammanlagt var 10 elever på APL utomlands, 8 i
Spanien och 2 i Brasilien. Samtliga elever var väldigt nöjda med sin praktikperiod, och kände sig väldigt stolta
när de kom tillbaka till skolan. Elevernas entusiasm spred sig också till eleverna i årskurs 2 på
turismprogrammet där 11 av 16 elever nu vill göra utlandspraktik kommande läsår.
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande och samverkan med näringslivet
En svårighet har varit att få APL-platser för elever på turismprogrammet under distansundervisningen då
flertalet av företagen inom branschen varslat ordinarie personal. Däremot fungerade det väldigt bra för
11

eleverna på frisör där flertalet fick möjlighet att göra de praktiska momenten på sin APL-plats. Samarbetet med
skolans partnerorganisation utomlands har fungerat väl och blir därigenom en viktig faktor i motivationen för
elever. Under läsåret samordnades APL-perioden för åk 1 i frisör och turism i form av block. Utvärdering visar
att såväl APL-platser som elever och lärare är positiva till att fortsatt samplanera även kommande läsår.
Slutsats – Arbetet framåt
Ambitionen är att fortsätta med utlandssamarbetet i samband med APL. Skolan har som målsättning att delta i
Erasmus+-projekt även under kommande läsår samt att även ansöka om Atlas-medel. Vi behöver fortsatt
arbeta med att förstärka programrådet för turism samt utveckla planeringen för APL-perioderna.

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram
Inför innevarande läsår erbjöd skolan 6 platser på IMV. IMV är en ettårig utbildning som syftar till att göra
eleven behörig till nationella gymnasieprogrammen som eleven önskar gå. Med anledning av att elevernas
bakgrund och olika behörighet ser olika ut påverkas även deras individuella studieplaner. Alla elevers
studiesituation genomlyses innan skolstart och följs sedan upp och kan förändras efter vägen för att passa
eleven och de mål som arbetas mot. Detta gäller för samtliga elever på introduktionsprogrammen och är en
viktig del i elevernas progression.
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram
Av de elever som varit inskrivna på IMV har alla bortsett två nått målet att bli behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Det ser vi som ett lyckande för både elever och skola och innebär för eleverna att de kan
fortsätta den studieväg de önskar gå.
En framgång gällande elever på introduktionsprogrammen är uppföljningen av enskilda elevers studier för att
kunna göra eventuella förändringar på såväl individ- som gruppnivå, t.ex. säkerställa anpassningar, ändring av
schema m.m.
Vidare ses de olika ”stugorna” som en framgångsfaktor. Hit kommer, eller schemaläggs, flertalet av de elever
som är i behov av mindre undervisningsgrupper, repetition, muntliga prov m.m.
Slutsats
Utifrån utvärdering och samlad erfarenhet ser skolan det som viktigt att:
• Fortsätta stärka organisationen kring ”stugorna” för att erbjuda stöd och anpassningar till elever i
behov av det.
• Ha kontinuerliga uppföljningar med eleverna under studietiden för att kunna göra eventuella
förändringar i både studieplaner och undervisning.

2.6. DISTANSUNDERVISNINGEN
Skolan har sedan den 18e mars 2020 bedrivit distansundervisning. Planeringen inför övergången inleddes med
ett informationsmöte för eleverna den 17 mars där försteläraren bl.a. informerade om Google Classroom samt
Google Meet. Inför distansundervisningen beslutades det att samtliga lektioner skulle följa ordinarie schema
och att samtliga lektioner skulle inledas samt avslutas i Google Meet. Majoriteten av lärare och elever arbetade
sedan tidigare i Classroom vilket gjorde att övergången inte upplevdes svår. 5 st elever saknade internet, eller
hade väldigt dålig uppkoppling hemma, fick genom skolan låna ett mobilt bredband.
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En stor del av eleverna på turismprogrammet kunde inte fullfölja sin APL på grund av pandemin och fick därför
läggas in på lektioner, medan det på frisörprogrammet fungerade bättre med APL-platserna. De flesta elever på
frisörprogrammet fick dessutom vara där mer än planerat och kunde därmed göra praktiska moment som var
svåra att göra på distans.
Utvärderingen av distansundervisningen visar att elever på frisörprogrammet i årskurs 2 var den elevgrupp som
i störst utsträckning upplevde att distansundervisningen fungerade bra som helhet. Den elevgrupp som i lägre
grad upplevde att det fungerade bra som helhet var elever i årskurs 1 (53%). Dels kan det förklaras med att
studier på gymnasiet fortfarande var ganska nytt för dem, men också att de har fått många nya vänner som de
saknade. Flertalet i årskurs 1 hade behov av anpassningar i undervisningen vilket ockå kan ha påverkat
resutlatet negativt. Årskurs 2 som visade mest nöjdhet kan ha sin förklaring i att de har kommit in i sina studier
och känner sig trygga i det. Årskurs 3 var inte fullt lika nöjda med distansundervisningen vilket kan bero på att
det kände större press inför examen och student. Utvärderingen visar dock ingen stor skillnad mellan årskurs 2
(72%) och årskurs 3 (70%).
De lärdomar vi tar med oss från distansundervisningen är bl.a. att flertalet elever med hög frånvaro sedan
tidigare, har deltagit i distansundervisningen i betydligt högre grad. Vi behöver därför diskutera vidare hur vi
kan möta dessa elever när skolan öppnar igen. Vidare behöver vi fortsätta arbeta i Classroom i lika stor
utsträckning som under distansundervisningen för att fortsatt ge elever som t.ex. är sjuka samma möjlighet att
följa med i undervisningen i den mån det är möjligt, men också för de elever med anpassningar som då kan gå
tillbaka till Classroom vid behov. Vidare tar vi också med oss att erfarenheten med Google Meet, t.ex. vid
utvecklingssamtal där föräldrar inte har möjlighet att komma till skolan, men också där det är möten med rent
informativ karaktär.

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
De viktigaste slutsatserna utifrån utvärderingar, iakttagelser, diskussioner, analyser m.m. är följande:
• Skolan ska fortsatt arbeta mot att alla elever ska kunna nå examen.
• Skolan har en hög andel nöjda elever i jämförelse med övriga DBGY-skolor och Academedia i stort
vilket är positivt, men vi behöver fortsatt arbeta med att öka andelen nöjda elever.
• Andel trygga elever på skolan är hög men har sjunkit något vilket innebär att skolan måste arbeta med
att tydliggöra normer och värden (trygghet och studiero) genom att skolan, personal och elever
gemensamt reviderar skolans trivselregler. En av förstelärarna kommer även inom ramen för sitt
uppdrag arbeta med klassrumsledarskap i syfte att bl.a. öka trygghetsgraden hos eleverna.
• I arbetet med att skapa gemensamt förhållningssätt gällande digitala plattformar kommer skolan
fortsatt lägga fokus på digital kompetens för både personal och elever.
• Elevhälsan ska fortsatt förankra elevhälsoplanen och arbetsgången vid oro om att en elev inte når
målen i personalgruppen.
• De positiva lärdomar vi har med oss från distansundervisningen tar vi med oss för att diskutera hur vi
kan använda det när undervisningen åter bedrivs i skolans lokaler.
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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
Borås
Falkenberg
Göteborg

startår
2010
1999
2010

Skola
Linköping
Lund
Malmö Söderport
Malmö Slussen

Halmstad
Helsingborg Prästgatan
Helsingborg S.Kyrkogatan
Kungsbacka
Falun

2006
2004
2017 (DBGY)
1996
2017 (DBGY)

Stockholm
Trollhättan

Startår
2017
2011
2009
2017
(DBGY)
2013
2011

Varberg

1998

Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande
processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och
att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.
Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala
processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns
gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.
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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.

4.2. OM DBGY FALKENBERG
Organisation och arbetsformer
DBGY i Falkenberg leds av rektor som i sin tur har till sitt förfogande olika arbetsgrupper som var och en sörjer
för ett visst ansvars-/verksamhetsområde. De arbetsgrupper som funnits under läsåret 19/20 är:
• Ledningsgrupp
• Elevhälsan
• Programgrupper (ES, EK, HV, HT och IM)
• Likabehandlings- och värdegrundsgrupp
• Arbetsmiljögrupp (inkl. brand)
• Marknad
Utöver ovanstående har vissa uppdrag/insatser organiserats av tillfälliga arbetsgrupper, t.ex:
• Aktivitetsgrupp
• Halloween-grupp
• Julmästerskapsgrupp
Tider har avsatts på måndagar och onsdagar där ovanstående arbetsgrupper getts tid och arbetat med sina
respektive område.
Systematiskt kvalitetsarbete
DBGY i Falkenberg följer DBGY:s kvalitetsarbete genom att arbeta aktivt med elevenkäter, UU
(undervisningsutvärdering), LoV (likabehandling- och värdegrund), EWS (early waring system) osv. Dessa
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mätinstrument är viktiga i det kontinuerliga arbetet att förbättra, utveckla och stärka skolan i syfte att eleverna
ska nå målen med bästa möjliga resultat.
Lokaler
DBGY i Falkenberg ligger centralt beläget och har alla sina lokaler samlade i entréplan. Idrottsundervisningen
har bedrivits i Nordic Wellnes lokaler som ligger promenadavstånd från skolan. Idrottsundervisningen bedrivs i
samarbete med Strandhälsan och i deras lokaler.
Elever och personal
På DBGY i Falkenberg arbetar totalt 21 personer. Några av dessa har mindre tjänstgöringsgrad, t.ex. språk som
inte läses av så många elever.
En förstelärare under läsåret har inom ramen för sitt uppdrag fokuserat på områdena ”digital kompetens” och
”ordning och reda”. Målet för fokusområdena har varit att stärka den digitala kompetensen hos såväl personal
som hos elever samt att med tydlig lektionsstruktur skapa ordning och reda i klassrummet. Lärarlaget har
under läsåret deltagit i utbildning i form av pedagogiska caféer, kollegialt lärande och auskultationer.
Auskultationerna genomfördes framför allt under höstterminen då distansundervisning bedrevs under större
delen av vårterminen. I auskultationen utgick lärarna från ett visst antal punkter; lektionsupplägg, ledarskap,
ordning och reda samt digital kompetens. I de pedagogiska caféerna diskuterades bl.a. framgångsfaktorer i
undervisning samt utvecklingsområden.
Upptagningsområdet för DBGY Falkenberg är inom Falkenberg och närliggande kommuner som Varberg,
Halmstad och Laholm. Totalt var 146 elever inskrivna under läsåret varav en majoritet var flickor.
Programutbud och fördelning av elevantal redovisas nedan.
Nationellt program

Studievägskod

Estetiska programmet

DBGY-program
Bild och form,
Design, Inredning,
Trendstylist

ESBIL

16

14

8

38

Ekonomiprogrammet

Juridik

EKJUR

11

6

12

29

Hantverksprogrammet

Frisör

HVFRI

13

12

6

31

Hotell- och turismprogrammet

Hotell och turism

HTTUR

16

17

15

48

56

49

41

146

Totalt

År 1

År 2

År 3

Totalt

Aktuella siffror: juni 2020
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