KVALITETSRAPPORT

1

LEDARE – REKTOR HAR ORDET

3

1. RESULTATREDOVISNING- funktionell och upplevd kvalitet
1.1. AVGÅNGSBETYG

4
4

1.2. SAMTLIGA BETYG

4

1.3. UPPLEVD KVALITET

5

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - instrumentell kvalitet
2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE

7
7

2.2. ELEVHÄLSOARBETET

9

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE

10

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET

11

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

13

4. GRUNDFAKTA
4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN)

14
14

4.2. OM DBGY FALKENBERG

16

BILAGOR

18

2

LEDARE – REKTOR HAR ORDET
I tolv år har jag arbetat på skolan i Falkenberg och de senaste två åren i rollen som rektor. Det är ett fantastiskt
jobb och det är en fantastisk skola! Att få verka tillsammans med elever och personal som trivs och vill
utvecklas är en verklig ynnest.
DBGY i Falkenberg är en personlig skola på det sätt att relationer är viktiga för oss. Det tror jag är en
framgångsfaktor och definitivt en av anledningarna till att jag själv trivs och arbetat här i över ett decennium.
Att se varandra, bekräfta och veta vilka vi möter tror jag gagnar en känsla av identitet och att man hör hemma
här. Det är också en förutsättning för att kunna slappna av och ställa in siktet på att lära och växa som
människa.
Personligen tror jag på glädjen i att “kunskapa sig”, lära sig förstå och bemästra sin omvärld, lära sig nya
begrepp och verktyg och kunna ta del av allt som livet har att erbjuda. Upptäckslusten tillsammans med
systematik och struktur tänker jag är förutsättning för en riktigt bra skola.
Det gångna året har på många sätt karaktäriserats av just glädjen i att lära sig samtidigt som skolan arbetar
kontinuerligt med sina verktyg för att stärka och utveckla sig. Detta gäller för både elever och lärare. Men också
- mig själv!
Per-Henrik Beischer, 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 2019

Ovan syns resultatet för 2019 års avgångselever gällande andel med examen. Utfallet visar en förbättring på
totalen med 88% (83% 1718). Dock sticker ES och HV ut och har ett högre resultat än rikssnittet. Det är
framförallt resultatet för EK och HT som visar ett negativt utfall. Skolan har uppmärksammat och arbetat med
elever som haft hög frånvaro, vilket analyser visat haft påverkan på kunskapsresultat, betyg och i slutänden
examen. Behovet av att intensifiera arbetet med ökad närvaro kvarstår. Skolan satsar extra till nästa läsår på
närvarofrämjande insatser.

Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019

Den genomsnittliga betygspoängen följer i stort samma mönster och trender som andel med examen ovan.
Generellt syns en liten uppgång jämfört med tidigare år. ES och HV har bättre resultat jämfört med rikssnittet.

1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019

4

Betygsfördelningen för samtliga elever läsåret 18/19 är relativt likt tidigare år. Flera program med färre än 10%
F men tyvärr är andelen F högre på IM-programmen. Det finns en viss skillnad mellan pojkar och flickor. Det är
en högre andel pojkar som har högst respektive lägst betyg. Med anledning av fördelningen mellan pojkar och
flickor är det svårt att dra några generella slutsatser. Det går betydligt fler tjejer på skolan och pojkarna är i
minoritet. Betygen skiljer sig mycket åt även på program- och gruppnivå och kan inte ses vara avhängigt kön i
någon högre utsträckning.

Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar 2018-2019

Ovan syns andel med minst godkända betyg i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk samt
gymnasiearbete. Det är främst svenska som andraspråk som sticker ut negativt ifråga om att ej nå målen. Dock
bör understrykas att det i sammanhanget är fråga om en elevgrupp beståendes av endast 1-2 elever.
Matematik är det ämne där behov av fortsatta insatser ses som viktigt.

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019

Ovan redovisas resultatet för de nationella proven. Med anledning av att vissa undervisningsgrupper bestått av
endast ett fåtal elever kan statistiken rent visuellt tendera till att bidra till en något snedvriden tolkning. Totalt
ses en positiv utveckling. Avvikelserna är svenska som andraspråk 1 och svenska 3 där det skett en viss
försämring.
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1.3. UPPLEVD KVALITET
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga
förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam
elevenkät i januari/februari varje läsår.

Nöjdhet, rekommendation och trivsel

På DBGY i Falkenberg har nöjdhet, rekommendation och trivsel historiskt varit bra. Skolan har även för läsåret
18/19 goda resultat och har bättre värden än snittet för både AcadeMedia och Drottning Blanka centralt. En
trolig anledning är att skolan har en kultur av tillit och goda relationer att luta sig emot. Detta är emellertid
inget skolan kan ta för givet utan behöver fortsatt vårda för att bevara. Årets resultat utgör marginella
skillnader mot tidigare år men är alltså fortsatt mycket goda jämfört med andra DBGY-skolor och
AcadeMedia-snittet.
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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 läsåret 18/19 organiserat skolans arbete kring att planera genomföra
undervisning genom att:
● avsätta tid på gemensamma studiedagar inför skolstarten där skolans övergripande mål och
fokusområden lyfts fram.
● avsätta tid vid uppstart till både gemensam och 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 fokus kring undervisning genom t.ex. kollegialt lärande,
auskultationer, digitalisering, pedagogiska caféer m.m.
● tillsammans med elevhälsan arbetat med mentorsavstämningar i syfte att identifiera elever och
elevgrupper i behov av extra anpassningar eller pedagogiska förändringar i utbildningen. Detta har
också tjänat till att uppmärksamma undervisande lärare på eventuella anpassningar som kan iakttas.
● arbetat för att förankra gången och därigenom stärka säkerheten kring elever som riskerar att inte nå
målen.
● arbetat för en gemensam lektionsstruktur.
● säkerställa att skolans arbete med “ämnes-stugor” fortlöper. Dessa erbjuds och schemaläggs för elever
som av olika anledningar gynnas av mer tid, annat upplägg, mindre undervisningsgrupper m.m.
● arbeta med fokusdagar där elever ges möjlighet till både fördjupning och tid att arbeta ikapp eller få
extra stöd vid behov.
● avsätta tid för lärare att ta del av specialpedagogisk kompetens i syfte att stärka arbetet kring extra
anpassningar.
● specialpedagog genomfört screeningar på elever i årskurs 1 i syfte att identifiera och möta upp
eventuella behov hos eleverna.
● uppmärksammat och medvetandegjort garanterad undervisningstid tillsammans med schemaläggare
och administratör.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
Resultatet för de undervisningsutvärderingar som gjorts under läsåret redovisas nedan. I dessa får eleverna
skatta hur de uppfattar undervisningen i de de olika undervisningsgrupper (med olika lärare) de deltar i.

7

Som synes i resultatet finns en relativt liten spridning i hur eleverna upplever undervisningen från höst- till
vårtermin. Den stapel som benämns med “Läraren har regelbunden kontakt med mig (via samtal eller skriftligt)
om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer” är den stapel som utgör störst skillnad mellan höst
och vår. Arbetet kring att säkerställa ATT och HUR schoolsoft ska användas kommer har getts tid under läsåret
och kan därför också förklara det mer positiva resultatet.
Vidare visar samtal, enkäter, diskussioner, observationer och utvärderingar genomförda av både skolverket,
elever och personal att:
● skolans arbete med studiero ligger på en mycket god nivå jämfört med tidigare år. Skolan fortsätter
med en gemensam lektionsstruktur och uppmärksammar HUR lektioner genomförs, t.ex. att
uppmuntra arbete i klassrum framför grupprum eller i korridorer, att göra klart uppgifter i skolan
istället för hemma m.m.
● skolan har haft ett ökat fokus på motivation genom att arbeta med en tydlighet i lektionsstrukturen
där eleven ska förstå lektionens syfte, innehåll, ramar och upplägg. Detta arbete har mynnat ut i att i
stort sett alla lärare aktivt arbetar med en gemensam lektionsstruktur.
● auskultationer och efterföljande samtal tillsammans med pedagogiska caféer upplevs fungera mycket
bra i syfte att stärka lärarnas arbete med fokusområdena.
● närvaro/frånvaro ses direkt vara avhängigt motivation och även i viss mån självkänsla. Det finns ett
samband mellan hög frånvaro och låg motivation liksom det finns ett samband mellan närvaro och god
motivation. Skolan har i flera fall sett en avsevärd förbättring kring motivation och närvaro när skolan
och elev tillsammans jobbat på att förbättra närvaron och skapa struktur kring studier och
skolvardagen. Detta arbete behöver fortsatt arbetas vidare med. Det sker bl.a. genom att mentorstid
avsätts till individuella samtal och stärkande gruppövningar. Likaså arbetar skolan med
gemensamhetsskapande aktiviteter och närvarofrämjande insatser m.m.
● elevrådet har under året upplevts fungera bättre än tidigare år och bl.a. har elevrådet drivit igenom
förändringar på skolnivå gällande matleverantör. I samband med det är upplevelsen att elevrådet fått
stärkt mandat på skolan.
● I samband med nationella prov och löpande under året har lärare delat med sig av elevexempel och
bedömningar i syfte att få stöd och råd men också kunna erbjuda en likvärdig och rättssäker
bedömning.
● Lärare och personal har identifierat ett behov av att öka elevernas digitala kompetens. Mot bakgrund
av att digitala verktyg blir allt vanligare ses ett ökat behov av att lära eleverna ett hållbart
förhållningssätt. När använder man, hur använder man mobil, dator, program, appar m.m.
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
● Årligen fokuserar och går elevhälsan igenom elever i årskurs 1 i syfte att bl.a. identifiera eventuella
behov av extra anpassningar. Detta bedöms fungera bra och fortsätter kommande läsår.
● Varje termin hålls elev- och klasskonferenser där alla undervisande lärare samlas tillsammans med
mentor, elevhälsa och skolledning. Syftet är bl.a. att uppmärksamma elever i behov extra
anpassningar. Skolans bedömning är att detta fungerar bra och kommer fortsätta arbeta med detta.
● Skolan har haft ett digitalt formulär där alla elevers anpassningar funnits registrerade och tillgängliga
för undervisande lärare.
● Fler strategier att nå ut med kunskap och information kring extra anpassningar till undervisande lärare
behövs.
● Skolan genomför terminsvis betygsprognoser och dokumenterar i samband med det även vilka
anpassningar som görs. Detta fångas upp i diskussioner i lärarlagen.
● Elevhälsan har genomfört mentorsavstämningar i syfte att tillsammans med mentor lyfta och
diskutera individ- och gruppnivå kring t.ex. anpassningar i klasserna. Detta har upplevts som positivt av
mentorer och lärare, samt elevhälsan.
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●

För de elever där skolan uppmärksammat, utrett och mött eventuella behov med extra anpassningar i
undervisningen har det synts en förbättring kring elevernas inlärning och måluppfyllelse.

Slutsats – arbetet framåt
I arbetet framöver är det viktigt att:
● elevhälsan bibehåller ett fokus på elever i årskurs 1 för att tidigt kartlägga eventuella behov och
anpassningar.
● lärare aktivt tar del av dokument/formulär kring elevers anpassningar.
● elevhälsans avstämningar med mentorer fortsätter.
● betygsprognoser med anpassningar fortsätter.
● elev- och klasskonferenser fortsätter.
● arbetsgången kring hur elever som riskerar att inte når målen och har anpassningar behöver lyftas och
förankras.
● skolan ska arbeta med en ökad digital kompetens hos eleverna.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet
På DBGY i Falkenberg ingår i elevhälsoteamet rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska. Dessa kompetenser träffas på regelbunden basis och arbetar förebyggande, främjande och
åtgärdande kring elevers hälsa, välmående och behov. Utöver beskrivna kompetenser finns även skolläkare och
skolpsykolog knutna till skolan som deltar i skolans förebyggande och främjande arbete.
Rektor har under läsåret 18/19:
● gett uppdrag åt specialpedagog att öka medvetenheten kring strategier gällande studieteknik för
elever genom att avsätta tid på personalmöten och studiedagar.
● säkerställt att elevhälsan fokuserar eleverna i årskurs 1 i syfte att förebygga eventuella behov.
● säkerställt att hälsosamtal hållits med skolsköterska.
● arbetat för att medvetandegöra DBGY:s elevhälsoplan i elevhälsoteamet samt i personalgruppen.
● iordningställt en årsplanering för elevhälsoteamet där det förebyggande och främjande arbetet
tydliggjorts och fokuserats.
● 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 samt att lärare aktivt tagit del av det i syfte att sprida kunskap och öka
genomslagskraften.
Vidare planerar skolan för att:
● fortsätta hälsosamtalen med skolsköterska
● fortsätta med mentorsavstämningar
● fortsätta elevhälsans fokus kring 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
● säkerställa en implementering av Resiliens-projektet
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Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Under läsåret har elevhälsan efter genomlysning sett att sitt arbete till stor del bestått av åtgärdande insatser
på individnivå. Detta vill skolan förändra och siktar därför på att tydligt dela upp mötestid för att säkerställa ett
mer förebyggande och främjande arbete.
Resiliensprojektet har fortlöpt enligt plan och alla elever i åk 1 har erbjudits både praktiska och teoretiska tips
att hantera t.ex. sin syn på stress och misslyckande i syfte att hitta strategier att arbeta med motgångar.
Utvärderingar visar att vissa elever inte nåtts fullt ut och också haft en del frånvaro. Detta ses bl.a. bero på
schematekniska orsaker samt det faktum att projektet inte mynnar ut i betygssättning.
Elever som av olika anledningar hamnat i svårigheter som hängt samman med frånvaro ses fortsatt vara ett
utvecklingsområde för skolan. I de fall där skolan lyckats arbeta åtgärdande och förebyggande har tydliga
förbättringar synts.
Utvärdering – Åtgärdande arbete
Rektor, lärare och elevhälsan har upplevt att arbetet/rutinerna kring att uppmärksamma elever i behov stöd
behöver förbättras. Därför har elevhälsan och lärarlaget arbetat med mentorsavstämningar och följt upp
arbetet kring EWS där undervisande lärare flaggar för elever de upplever kan ha svårt att nå målen.
Slutsats – arbetet framåt
Framgångar:
● hälsosamtalen med skolsköterska
● mentorsavstämningar
● elevhälsan har fokus på årskurs 1
● betygsprognoser och anpassningar
● årshjul med tydligt inbäddat 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
● säkerställ att Resiliensprojektet ges tid och rätt förutsättningar
● säkerställ att arbetet med EWS ges tid och rätt förutsättningar

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet
På DBGY i Falkenberg finns en arbetsgrupp av personal och lärare som arbetar fokuserat och aktivt med skolans
arbete kring värdegrund och likabehandling. Gruppen handleds av rektor och samverkar med elevernas
trivselgrupp som är en del av elevrådet.
Arbetsgrupperna har till uppgift att planera, iscensätta och följa upp arbetet kring skolans värdegrund och
likabehandling som beskrivs i skollag och Lgy11. Arbetet består bl.a. av att kartlägga (genom enkäter,
observationer och dialoger) och arbeta både åtgärdande, främjande och förebyggande. Arbetet följs upp och
analyseras vilket leder vidare till nya insatser. Detta beskrivs närmare i den årligt 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 åtaganden. Skolan ska kännetecknas av medmänsklighet, förståelse och
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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 genomlysningar 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.
Ofta framkommer det att skolan upplevs som familjär och trygg. Denna uppfattning finns både bland personal
och elever. De tidigare tendenserna, från föregående år, till vad elever benämner varandra har
medvetandegjorts i elevgrupper och i lärarlag i syfte att förstå och komma tillrätta med problemet. Elevernas
enkätsvar vid kartläggning visar inga indikationer på att detta skulle utgöra ett problemområde för 18/19.
I övrigt har de planerade aktiviteterna och insatserna som genomförts under vårterminen förlöpt väl och blivit
bra mottagna av elever och personal. Det har bl.a. arrangerats temadagar, perspektiv-på-livet-dag,
trivselkvällar m.m.
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- 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. Emellertid har elevrådet framlagt önskemål om ett fortsatt fokus på ”ordning
och reda”. Elevrådet har bl.a. diskuterat en önskan om tydliga regler och konsekvenser i lektionssammanhang.
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 en kontinuitet och lust i arbetet.
Lärare planerar att genomföra ett större gemenskapande projekt till 19/20 som går under arbetsnamnet
”evolotionism” där flera av skolans program och elever är tänkta att medverka kring ett gemensamt tema.
Skolan kommer även fortsätta med aktiviteter och insatser kring exempelvis “Perspektiv-på-livet-dag”,
uppstart, elevernas trivselkvällar, julmästerskap 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. Detta arbete påbörjas vid skolstart ht 19.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) på DBGY i Falkenberg berör frisörprogrammet och hotell- och
turismprogrammet. Båda programmen har förlagt 15 veckor på APL. Båda programmen har utifrån kurser och
kursmål identifierat mål som är lämpliga för APL och därefter förlagt dessa kursmål till APL-perioderna. Skolans
lärare har i kontakten med handledarna på elevernas APL-platser försett APL-handledarna med material kring
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APL och information om vad som gäller kring exempelvis bedömning. Skolans lärare följer också upp eleverna
och handledarna/arbetsplatserna under APL-tiden.
Frisörprogrammet har ett programråd som träffas regelbundet där förutsättningar för skolan och tankar från
branschen diskuteras. Vår skola har även stått som värd för gesällprov m.m. under det gångna
verksamhetsåret. 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 och i göteborgsregionen. Under året har skolan
haft Erasmus-projekt där två av skolans frisörelever genomfört praktik i England.
Turismprogrammet har haft ett programråd i träda och har haft svårigheter att få kontinuitet med anledning av
att personer från branschen kommit och gått. Målet är dock att programrådet åter ska fungera till 19/20.
Kontakter med organisationen Visita har tagits i syfte att hitta former för turism-branschråd framöver.
Turismprogrammet har förlagt sin APL koncentrerad i sjok med 4 veckor i åk 1, 4 veckor i åk 2 samt 7 veckor i åk
3. För turismprogrammet har det varit svårare att upprätta samarbeten med APL-platser och därav har en
större geografiskt grepp tagits. Samarbeten med APL-platser finns främst i Falkenberg, men även i övriga
Halland och i göteborgsregionen. Turismprogrammet har även haft ett utlandssamarbete med en hotellkedja
på Kanarieöarna. Samarbetet har varit ett Atlas-projekt genom UHR och har fungerat utmärkt. Skolans
ambition är det ska fortgå under kommande läsår eventuellt som del i ett nytt Atlasprojekt.
DBGY har från centralt håll tillsatt en senior rektor med uppdrag att utveckla och stärka arbetet kring APL.
Detta har resulterat i en träff på DBGY i Halmstad där representant från skolverket bjöds in och delgav lärare
och rektorer hjälp kring struktur och organisation för APL. Det seniora rektorsuppdraget med fokus på APL
kommer fortsätta 19/20.
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande och samverkan med näringslivet
Som nämndes ovan har en svårighet synts i att hitta en kontinuitet i branschsamarbetet för turismprogrammet.
Detta återspeglas i både programråd och antal APL-platser som skolan tar fram. Det finns också en vinst för
skolan att samköra APL-tiden för frisör och turism. Samarbetet med skolans partnerorganisation utomlands
fungerar utmärkt och blir en vinst i kvalitet och motivation för turism-eleverna.
Slutsats – Arbetet framåt
Skolans ambition är att fortsätta med utlandssamarbetet i samband med APL. Skolan har som målsättning att
söka Atlas-projekt för turism. Eventuellt kan även Erasmus bli aktuellt för turismprogrammet beroende på hur
många platser som kan tilldelas skolan från den centrala ansökan som genomförts. Programrådet för turism
behöver stärkas och likaså behövs en ännu längre framförhållning i planerandet av APL-perioder för samma
program för att säkerställa APL-platser i närområdet. Skolan kommer också samordna APL-perioder för turism
och frisör. Från årskurs 1 (19/20) kommer turism- och frisöreleverna ha praktik i block. Det är positivt att DBGY
centralt fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra organisation och strukturer kring APL genom det seniora
rektorsuppdraget som fortsätter med APL som fokus.

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram
På DBGY i Falkenberg har det tidigare varit aktuellt med introduktionsprogrammen IMPRO, IMPRE och
språkintroduktion. Varje år har skolan erbjudit minst 4 platser på IMPRO och har även också tagit in elever på
preparand. Det senare har dock inte varit sökbart utan intag har skett efter platstillgång och föregås av
intervjuer där elever får möjlighet att se skolan och skolan får tillfälle att se hur skolan kan möta elevernas
eventuella behov. IMPRO och IMPRE har varit ettåriga utbildningar som syftat till att göra eleven behörig till de
nationella gymnasieprogrammen som eleverna önskar gå. Med anledning av att elevernas bakgrund och olika
behörighet ser olika ut påverkas även deras individuella studieplaner. Alla elevers studiesituation genomlyses
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innan skolstart och följs sedan upp och kan korrigeras efter vägen för att bäst passa eleven och de mål som
arbetas mot. Detta gäller för samtliga elever på introduktionsprogrammen och är en viktig del i elevernas
progression. Sedan 1 juli 2019 har IMPRO och IMPRE försvunnit och istället ersatts med programinriktat val.
Skolans arbetssätt och målambition för introduktionsprogrammen kvarstår dock och är desamma.
Skolan har tidigare haft ett större mottagande av elever på språkintroduktion med anledning av den stora
migrationsströmmen 2015. Emellertid har elever därefter slutat pga flytt och andra personliga situationer och
programmet har under läsåret 18/19 haft sina sista elever.

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram
De elever som varit inskrivna i skolans IMPRO- och IMPRE-program har alla, förutom en, nått målet om att bli
behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Detta ses som ett lyckande för eleverna och skolan och innebär
för eleverna att de kan fortsätta den studieväg som de önskar gå.
Ett framgångskoncept för organisation av introduktionsprogrammen är att följa upp de enskilda eleverna
genom studierna för att kunna göra eventuella justeringar som kan behövas på individ-, grupp- och skolnivå.
T.ex. säkerställa anpassningar, ändra schema m.m.
Vidare ses de olika “stugorna” som en annan framgångsfaktor. Hit kommer, eller schemaläggs, en hel del av de
elever som är i behov av mindre undervisningsgrupper, repetition, muntliga prov m.m.
Den minskande elevgruppen på språkintroduktionsprogrammet har varit en utmaning då det varit svårt att få
en kontinuitet för elever och lärare då elever försvunnit kontinuerligt och elevgruppen stadigt minskat.
Slutsats
Utifrån utvärdering och samlad erfarenhet ser skolan det som viktigt att:
● fortsätta och 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
justeringar i både studieplaner och undervisning.

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
De viktigaste slutsatserna utifrån utvärderingar, iakttagelser, diskussioner, analyser m.m. är följande:
● DBGY i Falkenberg måste fortsatt arbeta mot att alla eleverna ska kunna nå examen.
● DBGY i Falkenberg har en hög andel nöjda elever (jmf med övriga DBGY-skolor och AcadeMedia i
stort).
● DBGY i Falkenberg har en hög andel trygga elever (jmf med övriga DBGY-skolor och AcadeMedia i
stort).
● Elevhälsan ska fortsätta förankra elevhälsoplanen och arbetsgången vid oro om att en elev inte når
målen i personalgruppen.
● Mot bakgrund av bl.a. elevrådets önskan om att tydliggöra normer och värden (ordning och reda)
kommer skolan, personal och elever gemensamt revidera skolans trivselregler.
● Mot bakgrund av lärares och personals iakttagelser och analyser kommer ett ökat fokus läggas på
elevernas digitala kompetens.
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4. GRUNDFAKTA
4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN)
Historik, fakta och organisation
På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt
engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev.
●

●

●

Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att
man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en
mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och
strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY.
Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten
skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att
vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga
kontakter under sin gymnasietid.
Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr
vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever
engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och
kulturer bortom Sveriges gränser.

DBGY AB har läsåret 2018/2019 totalt 12 skolor runt om i Sverige och från och med 1 juli 2019 ingår även DBGY
Falun, DBGY Helsingborg S.Kyrkogatan och DBGY Malmö Slussen i DBGY ABs verksamhet. Under läsåret är det
drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns en
ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, skolchef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom ekonomi,
marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande förutsättningar
och behov.
Skola
Borås
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Helsingborg Prästgatan
Kungsbacka

startår
2010
1999
2010
2006
2004
1996

Skola
Linköping
Lund
Malmö Söderport
Stockholm
Trollhättan
Varberg

Startår
2017
2011
2009
2013
2011
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.
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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 18/19 är:
●
●
●
●
●
●

Elevhälsa
Programgrupper (ES, EK, HV, HT, IM)
Likabehandlings- och värdegrundsgrupp
Arbetsmiljögrupp (inkl brand)
Kvalitet/utveckling
Marknad

Utöver ovanstående har vissa uppdrag/insatser organiserats av tillfälliga arbetsgrupper såsom t.ex.
● julmästerskapsgrupp
● aktivitetsdagsgrupp
● uppstartsgrupp
Skolan har avsatt tid på måndagar och onsdagar där ovanstående arbetsgrupper getts tid och arbetat med sina
respektive områden.

Systematiskt kvalitetsarbete
DBGY i Falkenberg följer DBGY:S kvalitetsarbete genom att arbeta aktivt med elevenkäter, UU, LoV, EWS och så
vidare. Dessa instrument 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 på ett entréplan.
Idrottsundervisningen har bedrivits i Nordic Wellnes lokaler som ligger på promenadavstånd från skolan. Från
läsåret 19/20 kommer idrottsundervisning bedrivas i samarbete med Strandhälsan och i deras lokaler.

Elever och personal
På DBGY i Falkenberg arbetar 22 personer totalt. Några personer har något mindre tjänstgöringsgrad beroende
på att t.ex. ett språk inte läses av så många elever.
De funktioner som finns på skolan är:
Rektor
Biträdande rektor/administratör
Specialpedagog
Skolsköterska
Kurator
Studie- och yrkesvägledare
Skolvärdinnor
Lärare
Skolan har även en central skolläkare och en extern skolpsykolog kopplade till sig. Skolan har också haft ett
avtal med Falkenbergs bibliotek och därigenom tillgång till mediebestånd och bibliotekstjänster. Dock har
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avtalet sagts upp med anledning av den ringa nytta avtalet inneburit. Skolan är belägen bredvid
stadsbiblioteket och kan även utan avtal ta del av och nyttja samma mediebestånd.
Det är flest kvinnor som arbetar på skolan liksom det är flest kvinnliga elever på skolan. Traditionellt har skolan
attraherat tjejer genom sina utbildningar inom frisör, styling och design. Dock är det fler killar som läser på
skolans turism och ekonomiprogram samt på språkintroduktion.
Det finns en spridning geografiskt på personalen som till största delen bor i Falkenberg men som också bor i
närliggande kommuner. Bland elever finns också en geografisk spridning även om flertalet elever kommer från
Falkenberg. Flera elever kommer från Varberg, Halmstad och Laholm men även från Småland och andra delar
av Sverige (även om det är mer sällsynt). Det finns även en socioekonomisk spridning bland eleverna som
kommer både från olika delar av kommunen samt med varierande bakgrund, t.ex. akademiskt, kulturellt,
etniskt osv. Trots att skolan tenderar till att vara något homogen utifrån kön finns en heterogenitet sett till
socioekonomisk bakgrund, kultur, etnicitet, geografi m.m.

Nationellt program

Studievägskod

Estetiska programmet

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

År 1

År 2

År 3

Totalt

ESBIL

14

9

12

35

Ekonomiprogrammet

Juridik

EKJUR

7

12

3

22

Hantverk

Frisör

HVFRI

14

6

14

34

Hotell och turism

Hotell och turism

HTTUR

18

16

17

51

53

43

46

142

Totalt
Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Totalt

2
53

43

48

144

Aktuella siffror: månad år: juni 2019
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Samlade resultat 2018/2019
DBGY Falkenberg

Andel elever med examen
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen.
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.
Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program.
Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga
betygspoängen.
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Avgångselever - examen

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

Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram)

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

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

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

•

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

•

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

•

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

•

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

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

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

Betygsfördelning – nationella prov
Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska av
varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara ett stöd
för bedömning i respektive kurs.
Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i motsvarande
kurs.

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg
Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg.
Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått på
det nationella provet.

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning
Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.
Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%).
Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer.
Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Elev/kundundersökning
Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.
Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Trygghet och Studiero

Undervisningsutvärdering
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i
läroplanen ("Läraren ska" [...]). Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.
Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Elev/kundundersökning (Undervisning)
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.
Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Undervisning

Upplevd kvalitet

Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse.

