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VÅR VISION 
Inom Drottning Blankas gymnasieskolor är våra elever lika viktiga som världen de 
senare ska ut i. På våra skolor erbjuder vi ett sammanhang där elever får en 
möjlighet att växa som medmänniskor och samtidigt göra skillnad för andra i 
närområdet och världen.  
 
Vår vision är att Drottning Blankas Gymnasieskola ska vara ledande när det 
kommer till det mänskliga mötet och är det självklara valet för elever som bryr sig 
om varandra såväl som omvärlden. Vi manifesterar detta genom att i varje led 
visa att: Det är viktigt för oss att det går bra för dig! 
 
Personligt engagemang 
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang. 
Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier. 
Under årskurs 1 ges man även de verktyg och strategier som behövs för att man 
med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas 
Gymnasieskolor.  
 
Lokalt engagemang 
Drottning Blankas Gymnasieskolor 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 man som elev 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 på 
olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får 
man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att man under sin 
studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser. 

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

VÅR KVALITETSMODELL 
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias 
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. 
Detta innebär att vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, 
och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att 
vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt 
utvecklas och nå uppsatta mål. 
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Vår kvalitetsdefinition 
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god 
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 
 
Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt huvudmannen och 
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens och 
undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex. 
sammansättning av personal och elever. 
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör. 
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken utsträckning vi når de nationella 
målen. 

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER 
 
● Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn kring 
vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers 
bästa när vi fattar beslut. 
● Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever 
upp till krav och förväntningar och bjuder in 
elever, föräldrar och medarbetare i 
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att 
vårt arbete ger önskat resultat och är snabba 
med att korrigera brister och avvikelser. 
● Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och 
utrymme för gemensamt lärande och 
erfarenhetsutbyte som leder till att 
verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet 

våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 
● Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra 

resurser utifrån förutsättningar och behov. 
 

GEMENSAMMA KVALITETSUPPFÖLJNINGAR / INSATSER 
INOM DBGY 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter, 
insatser och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De 
gemensamma uppföljningarna som genomförs är: 
 

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (november) som syftar till att 
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för 
diskriminering,  

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att 
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och  
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● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på 
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om 
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.  

● minst fem EWS:er (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas 
utveckling mot målen,. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de 
är på väg att nå målen eller inte.  

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets- 
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete 
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet. 

 
Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för 
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också alla betyg 
för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till 
att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 
under läsåret. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport. 
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som 
huvudmannen sina kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas 
fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.  
 
Inom DBGY arbetar vi också med:  

● 1-2-3-sen upplägg på våra program med ett samlat innehåll över hela 
utbildningen och gemensamma upplägg för varje årskurs. Vi värnar också om att 
elevernas ska vara rustade för “sen”  d.v.s. deras fortsatta resa ut i yrkes- och 
studieliv.  

● Resiliensarbete - Alla elever får via resiliensarbetet möjlighet att stärka sin 
motståndskraft mot utmaningar i livet och i utbildningen. Strategier, 
förhållningssätt, övningar tillämpas i arbetet.  

HUVUDMAN OCH SKOLENHET 
Huvudman för DBGY Falkenberg är DBGY Kronan AB , som är en del av 
AcadeMedia. Drottning Blankas gymnasieområde hade läsåret 2021/2022 nästan 
30 skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr och det var över 
7000 elever som studerade på våra skolor. 
 
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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OM DBGY Falkenberg 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 
 
Nedan program återfinns på skolan.  
 

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot 

Ekonomiprogrammet EKJUR Kriminologi (åk 1) 23 5 9 37 

Estetiska programmet ESBIL Bild och form, 
Design, Inredning, 
Stil- och trendstylist 

6 13 16 35 

Hantverksprogrammet HVFRI Frisör 11 8 12 31 

Hotell- och turismprogrammet HTHUT (åk 1) 
HTTUR 

Hotell och turism 6 14 13 33 

Introduktionsprogram          

Programinriktat individuellt val IMV  5   5 

Yrkesintroduktion IMY   1   1 

Totalt     52 40 50 142 

 
Aktuella siffror: juni 2022 
 

PERSONAL 
På DBGY Falkenberg har totalt 22 personer arbetat under läsåret 21/22, 4 män och 
18 kvinnor med ett åldersspann mellan 22-66 år. Några av dessa har mindre 
tjänstgöringsgrad, t.ex. idrottsläraren. Flertalet av lärarna har utöver undervisning 
har även varit mentorer. 

Skolan har 14 lärare, av dessa är 12 legitimerade. De två obehöriga lärarna 
undervisar i idrott respektive hantverkskurser på HV-programmet. Rektor och 
biträdande rektor delar på de administrativa uppgifterna. Övrig personal 
inkluderar 1 skolvärd och samtliga professionerna i EHT.  

ORGANISATION 
DBGY Falkenberg leds av rektor och biträdande rektor, ledningsgruppen träffas 
vid ett tillfälle i veckan, 1 tim. Skolan har även två förstelärare som träffar rektor vid 
ett tillfälle i månaden. Vid träffen diskuterar gruppen skolutvecklingsfrågor på 
såväl kort som lång sikt.  Utöver det har skolan gemensam personalmötestid, 
APT, programmöten, arbetsgruppsmöten och elevhälsomöten veckovis med 
stående agenda. Utöver den undervisande personalen finns olika funktioner inom 
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elevhälsan, lunchservering och IT-ansvar. Personalen ingår i olika arbetsgrupper 
som träffas kontinuerligt under läsårets gång för att bla.a. arbeta med APL, 
likabehandling och värdegrund och skolans fokusområden. 
 

LOKALER 
DBGY Falkenberg ligger centralt beläget på Arvidstorpsvägen 12 på entréplan 
med lokalyta på 1335 kvm. Skolan erbjuder såväl högskole- som 
yrkesförberedande program med ändamålsenliga lokaler. Idrottsundervisningen 
bedrivs i Nordic Wellnes lokaler som ligger promenadavstånd från skolan. 
Idrottsundervisningen bedrivs i samarbete med Strandhälsan i Falkenberg. 
 
Förutom lektionssalar och personalrum finns även grupprum samt elevytor med 
elevskåp och sittgrupper. 
 
Skolledningen, elevhälsan och personalrum är centralt belägna på skolan vilket 
ger en känsla av närhet till eleverna. Skolan inhyser även matsal/cafeteria som 
också fungerar som en naturlig samlingsplats för elever och personal. 
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RESULTATREDOVISNING 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det 
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. 

KUNSKAPER 

AVGÅNGSELEVER 
Andel med examen nationella program 

 

Andel elever med gymnasieexamen är innevarande läsår 94%. 95% av flickorna 
och 90% av pojkarna går ut med gymnasieexamen. 

 
 
Resultatet för gymnasieexamen visar att det minskar på Ekonomiprogrammet, 
från 100% till 89%. Det är även en minskning på Hotell- och turismprogrammet 
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från 100% till 92%. På Estetiska programmet ökade andel gymnasieexamen från 
83% till 94% och på Hantverksprogrammet är examensgraden 100% precis som 
föregående läsår. 
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 

 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) sjunker, 14,1 i jämförelse med 
föregående läsår som var 14,8. GBP för flickor ligger lägre innevarande läsår, 14,8, i 
jämförelse med föregående läsår som låg på 16,1. Även resultatet för pojkar 
sjunker innevarande läsår, 11,7, i jämförelse med 2021 som låg på 14,0. 

 

I diagrammet ovan visas GBP fördelat över samtliga program på skolan. GBP 
ligger högs på Estetiska programmet på skolan respektive lägst på Ekonomiska 
programmet. Gällande jämförelse mellan pojkar och flickor ligger flickor högst på 
Estetiska programmet samt Hotell- och turismprogrammet 
 
Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram) 

Andel elever med grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram ökar 
Hantverksprogrammet från 25% till 36% medan Hotell- och turismprogrammet 
sjunker från 71% till 67%. Gällande skillnad mellan kön ligger både pojkar och 
flickor på 67% medan det enbart är flickor som läst på Hantverksprogrammet 
under läsåren 2021 och 2122. 
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Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram 

 

Av skolans 9 IM-elever når 6 elever behörighet till nationellt program under 
innevarande läsår.  
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SAMTLIGA ELEVER 
Betygsfördelning 

 

Den totala betygsfördelningen på skolan visar att andel E och C ökar medan D, B 
och A minskar. Totalt sett minskar även F från 7% till 6%. 

 

Betygsfördelningen generellt ligger relativt lika i jämförelse med föregående 
läsår. Den största minskningen av F ligger på IM-programmen som minskat från 
10% till 2%. Det program där F ökat är på Hotell- och turism från 6% till 9%. 
Diagrammet för kön visar att andel F är högst hos pojkar som ökat från 10% 
föregående läsår till 14%. 
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Betygsfördelningen i matematik ligger andel F högst i Matematik 3b, 57%. 
Resultatet visar trots det att andelen godkända elever i Matematik 1a och 
Matematik 2b har ökat detta läsår. Tydligt är också att andelen elever med 
betyget A har ökat i Matematik 2a och Matematik 3b. 
 

 
 
Betyget F är högre i Engelska 5 och Engelska 7 i jämförelse med föregående läsår. 
Dock har andelen E ökat i flera av kurserna. Betyget A är däremot betydligt lägre i 
Engelska 7, 20%, än föregående läsår som låg på 33%. I Engelska 5 är andelen A 
högre på 12% i jämförelse med 2021 som var 0%. Färre flickor har A i Engelska 7 i 
jämförelse med tidigare – en minskning från 60% till 25%. 
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I Svenska som andraspråk 1 har andelen med betyget E minskat, från 40% till 15%, 
medan betyget A har ökat från 0% till 23%. I Svenska som andraspråk 2 har 
andelen F minskat från 10% till 0% läsår 2122. Även i Svenska som andraspråk 3 har 
andel F minskat från 20% till 10%. Genomgående är att det har satts färre 
underkända betyg i svenska och svenska som andraspråk än under föregående 
läsår. 
 

 
 
Inom samtliga program, bortsett Hantverksprogrammet där samtliga elever 
klarat godkänt betyg under 2021 samt 2122, har andelen F minskat.  
 
Resultat nationella prov 

 

Andel godkända nationella kursprov minskar i mat1a till 85% i jämförelse med 
2019 då 100% klarade kursen. En förklaring är att elevgrupp har haft större 
svårigheter med problemlösning som kräver tid, fundering och redovisning samt 
att analysförmågan förefaller vara svagare en tidigare grupper. Gällande ma 2/3 
förefaller uppgifter där det inte finns en given modell för problemlösning vara 
mycket svårare för läsårets elever än tidigare. För dessa elever har Geogebra 
(Inspera) fungerat väl för att öka förståelsen hos eleverna.  
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Andel godkända betyg på NP i Engelska 5 minskade med 3 procentenheter i 
jämförelse med läsåret 2019. En förklaring är att elevgruppen innevarande läsår 
har haft större svårigheter med såväl skrivdelen som hördelen vilket påverkar 
slutresultatet för NP. 

 

I NP för Svenska 1 och SVA 1 har en hög andel elever svårigheter med framför allt 
skrivdelen. En förklaring är att en stor andel elever som har svenska som 
andraspråk påbörjade sin skolgång i Sverige för 5 till 6 år sedan. Flertalet elever i 
Svenska 1 samt SVA 1 har även svårigheter med att tolka instruktioner vilket också 
påverkar resultatet. 

Andelen F i nationella prov i matematik visar att andel F ökat i alla kurser förutom 
Matematik 2a. 50% av eleverna i Matematik 3b uppnår inte ett godkänt betyg 
samt Matematik 1b där 36% inte klarar ett godkänt betyg. Andelen A har ökat och 
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då i kursen Matematik 2a. 

 

 

Överensstämmelsen mellan betyg i nationella prov och betyg i kursen är 100% i 
Matematik 2a, 85% i Matematik 1 a medan det är något lägre överensstämmelse i 
övriga kurser i matematik. 

Överensstämmelse i relation till program visar att Matematik 1a Hotell- och 
turismprogrammet och Hantverksprogrammet stämmer överens till 100% samt 
även Matematik 2a på HT-programmet. Vidare överensstämmer NP-betyg och 
kursbetyg i Matematik 3b på Ekonomiprogrammet. 

Betygsfördelningen i engelska är relativt likt NP som genomfördes 2019. Det som 
skiljer är framför allt andel elever som inte klarar ett betyg i Engelska 5. I såväl 
Engelska 5 som Engelska 6 är det fler flickor än pojkar som når godkänt betyg. 
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Den största överensstämmelsen mellan NP-betyg och kursbetyg är i Engelska 5 
på Estetiska programmet och Hantverksprogrammet. I Engelska 6 är det störst 
överenskommelse på Hotell- och turismprogrammet. 

 

Andel högre betyg har ökat i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i stor grad. I 
Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 ligger det mer i paritet med kursbetyg. 
Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 genomfördes inte vårterminen 2019. 
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På programnivå är det även tydligt att överensstämmelsen har sjunkit i framför 
allt Svenska 1 och svenska som andraspråk medan det är bättre 
överensstämmelse i Svenska 3 och svenska som andraspråk 3. 

 
Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät) 

 

Elevenkäten som genomfördes i januari 2022 visar att eleverna i relativt hög grad 
är nöjda med undervisningen på skolan. Resultatet har dock sjunkit från 76% till 
73%. Eleverna upplever i lägre grad att de kan få den hjälp de behöver, 68%. 59% 
av eleverna upplever att de kan få arbetsro i skolan vilket är en försämring i 
jämförelse med föregående läsår som var 64%.  
 

 

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUND 
 

 
 
Andel elever som upplever sig trygga i skolan har sjunkit till 73% i jämförelse med 
2021 som var 81%. Vidare upplever 59% av eleverna att de behandlar varandra väl i 
jämförelse med föregående läsår som 63%. 
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Höstterminen 2021 genomfördes en LoV-enkät som visar att 90% av eleverna 
känner sig trygga på skolan i jämförelse med höstterminen 2020 då motsvarande 
resultat var 91%. Fördelning över kön visar att pojkar i högre grad känner sig 
trygga i skolan än vad flickor gör. 
 

 
Av eleverna upplever 69% att de får stöd och råd gällande framtida studier och 
yrkesval, vilket är ett lägre resultat i jämförelse med föregående läsår som var 
73%. 64% av eleverna upplever att det finns ett internationellt perspektiv i 
utbildningen i jämförelse med 2021 då siffran var 67%. 
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63% av eleverna upplever att skolan lever upp till DBGYs motto ”Det är viktigt för 
mig att det går bra för dig!” Resultatet har försämrats kraftigt i jämförelse med 
2021. Vidare visar elevenkäten att 50% av eleverna upplever att Resiliens ger 
strategier att hantera svårigheter och motgångar. 23% upplever att det inte ger 
någon inverkan alls.  
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UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH 
PROCESSER 
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket 
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar 
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för 
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans 
nyckelprocesser: 
 

● Skolinspektion VT22 
● Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning) 
● Demokratiuppdraget 
● Elevhälsoarbete och resiliens 
● APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden 

 

SKOLINSPEKTION VT22 
Under våren genomförde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning 
där områdena Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet & studiero samt  
Bedömning & betygssättning bedömdes utifrån kvalitet i låg utsträckning, hög 
utsträckning eller i vissa delar. Granskningen visade att skolans kvalitet fanns i 
flera delar på samtliga områden. I november ska skolan redovisa följande 
utvecklingsdelar:  
 

● Rektorn behöver kontinuerligt informera sig om hur undervisningen 
genomförs och hur väl den fungerar. 

● Lärarna behöver i högre utsträckning utforma sin undervisning så att 
eleverna förstår och kommer igång med sitt skolarbete. 

● Rektorn behöver tydligare leda ett samlat och förebyggande arbete med 
att skapa trygghet och studiero. Rektorn behöver dessutom säkerställa att 
eleverna görs delaktiga i arbetet. 

● Rektorn behöver ge samtliga lärare förutsättningar att säkerställa 
likvärdigheten i bedömningar och betygssättning 

 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET) 

Enligt skolans styrdokument ska rektor leda och fördela arbetet på skolan 
gällande lagar och förordningar. Under läsåret 21/22 har rektor organiserat 
skolans arbete gällande planer och genomföra undervisning genom att: 
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Hela verksamheten ska genomsyras av ”Det är viktigt för mig att det går bra för 
dig”; i såväl undervisningen som det mänskliga mötet. Det är viktigt att rektor 
kontinuerligt följer hur undervisningen genomförs samt informerar sig om hur 
väl den fungerar. Det är även viktigt att lärarna utformar undervisningen så att 
eleverna förstår och kommer igång med skolarbetet. Skolans övertygelse är att 
ska elever lyckas med studierna och nå framgång som elever, människor och 
professionella är det också viktigt att de känner tillhörighet och trygghet i 
gruppen. När skolan når trygghet underlättar det motivationen som krävs för ett 
positivt lärande och en bra kunskapsutveckling. Mår elever bra samt trivs på 
skolan behandlar de också varandra väl. För att åstadkomma det är det av största 
vikt att rektors ledarskap gällande förebyggande arbetet med att skapa trygghet 
och studiero är tydligt. Här är det också viktigt att rektor säkerställer att eleverna 
görs delaktig i arbetet med trygghet och studiero.  

 
● Avsatt 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.  
● Avsatt tid löpande under läsåret (studiedagar och personalmötestid) till 

uppföljning och fördjupning av arbetet kring planering och undervisning. 
● Tillsammans med förstelärare fortsatt driva skolans fokusområden kring 

klassrumsledarskap och mentorskap genom t.ex. pedagogiska caféer där 
lärarna fortsatt och slutfört Academedias kurs ”Lektionsdesign”, kollegialt 
lärande samt genomfört Academedias utbildning Närvarolyftet Bas.  

● Inom ramen av försteläraruppdragen fortsatt förtydliga arbetet med 
utformning av undervisning så eleverna förstår samt kommer igång med 
skolarbetet.  

● Tillsammans med elevhälsan fortsatt arbetat med att förtydliga 
arbetsgången i syfte att säkerställa arbetat kring elever som riskerar att 
inte nå målen för utbildningen. 

● Fortsatt arbeta för att säkerställa att stödtid för flera kurser fortlöper som 
planerat. Stödtid erbjuds och schemaläggs för elever som av olika 
förklaringar gynnas av bl.a. mer tid, annat upplägg, mindre 
undervisningsgrupper.  

● Rektor har fortsatt ansvar för att samtliga elever får sin garanterade 
undervisningstid schemalagd samt stödtider utöver där elever får 
möjlighet till ytterligare tid i matematik, engelska och svenska.  

● Under APL-perioden har elever på yrkesprogrammen inte haft 
undervisning på skolan. Berörda kurser kompenseras genom att mer tid 
läggs ut under övriga veckor.  

● I samråd med ansvarig lärare för APL fattar rektor fortsatt beslut om i vilka 
kurser samt när APL-perioden ska förläggas.  

● Genom resiliensprojektet som samtliga DBGY-skolor arbetar med har det 
personliga engagemanget blivit allt tydligare och utgör nu en viktig del i 
organisationen.  
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● Vidare arbetar skolan ständigt med att tydliggöra och utveckla innehållet 
i skolans program genom att arbetet med ”1-2-3-sen” vilket innebär ett 
aktivt ansvar under såväl gymnasietid som vad utbildningen kan leda till i 
framtiden. 

● Elever som riskerade att inte nå målen har haft möjlighet att bedriva 
studier på lovskola. Under sportlov och påsklov har möjligheten funnits 
för elever i samtliga årskurser medan sommarskolan har varit för elever i 
årskurs 1 och 2. 

 
Tid har avsatts för gemensamma studiedagar inför skolstart där skolans 
övergripande mål och fokusområden lyfts fram. Tid har även avsatts vid uppstart 
av det nya läsåret för såväl gemensam som individuell planering för lärare. Under 
läsårets gång har tid avsatts löpande (studiedagar och personalmötestid) till 
uppföljning och fördjupning av arbetet kring planering och undervisning. 
 
Skolans fokusområden har delvis legat inom ramen för försteläraruppdragen, dvs 
Klassrumsledarskap och Mentorskap. Ytterligare fokusområden har varit Resiliens 
samt Elevhälsoarbete. Syftet för klassrumsledarskap, som även var fokusområde 
föregående läsår, har varit att skapa trygghet, struktur och lugn och ro i 
klassrummet. Fokusområdet mentorskap har också syftat till att skapa trygghet 
och studiero men också att skapa en samsyn kring mentorskapet. 
Elevhälsoarbetet har syftat till att arbeta för att öka upplevelsen av tillgängligt 
elevhälsoteam, fortsatt arbete med att förtydliga elevärendegången för mentorer 
och undervisande lärare samt att i högre grad involvera lärarna i EWS-analysen. 
 
Skolans förstelärare har drivit två av skolans fokusområden, Klassrumsledarskap 
och Mentorskap genom bl.a. pedagogiska caféer där lärarna har genomfört 
Academedias kurs ”Lektionsdesign”, Academedias kurs ”Närvarolyftet, 
återkoppling och feedback till elever, gemensam ordlista gällande återkoppling 
och feedback, samtalsmodeller samt samsyn kring hur vi använder Schoolsoft, 
källhänvisning etc. 
 
På grund av att stora delar av läsåret fortsatt präglades av pandemin genomförde 
rektor lektionsbesök först under senare delen av läsåret. Pandemin har även 
påverkat lärarnas möjlighet att auskultera varandra under läsårets gång. 
 
 

 

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH 
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR) 

 
Skolan har som mål att alltid ha legitimerade lärare i samtliga kurser. Gällande 
olegitimerad lärare utgår lärarna i samtalet från framför allt en sammanfattad 
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dokumentation som visar de kunskaper eleven visat i olika examinerande 
situationer. Rektor ansvarar för att informera olegitimerad lärare om skolans 
rutiner för betyg och bedömning. 

 
Under läsåret har arbetsgrupper haft kollegiala diskussioner gällande betyg och 
bedömning med syfte att skapa en samsyn och rättssäker bedömning. 
Arbetsgrupper har även diskuterat ändringar i hur betyg ska sättas som gäller 
från och med 1 juli 2022.  

 
Flertalet av lärarna är ensamma i de ämnen de undervisar men möjlighet till 
sambedömning med lärare från övriga DBGY-skolor finns. Forum för att dela 
material och erfarenheter mellan DBGY-skolor finns också. På huvudmannanivå 
finns förstelärare med ansvar inom olika program samt kurser/ämnen. Lärarna 
inom programmen och ämnena blir inbjudna till träffar där programupplägg och 
innehåll i kurser/ämnen och lektioner diskuteras. 

 
 

Inför nationella prov har berörda lärare haft kollegiala diskussioner kring 
organisation samt förberedelser inför NP. Respektive lärare har förberett eleverna 
genom att avsätta lektionstid för information samt genomgång av provens 
innehåll och upplägg. Efter nationella proven var genomförda analyserade och 
utvärderade berörda lärare resultatet samt hur undervisningen ska utvecklas 
framåt för att fler elever ska klara nationellt prov kommande läsår. 
 
 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

UNDERVISNINGENS KVALITET 

På övergripande nivå är skolans resultat relativt goda. Gällande andelen elever 
med examen är resultatet betydligt positivare än vad tidigare prognoser visat. En 
förklaring till att inte samtliga klarat examen är på grund av dåligt mående samt 
privata svårigheter. Att beakta är också att elevgruppen drabbats av pandemin 
och distansundervisning i hög grad. Resultatanalysen visar att 95% av flickorna 
går ut med examen medan 90% av pojkarna gör, vilket är marginell skillnad. Det 
goda resultatet förklaras genom skolans stöd och åtgärder på såväl grupp- som 
individnivå, t.ex stödtid i grupp och individuellt, lovskola. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) ligger lägra innevarande läsår i 
jämförelse med 2021. Resultatet kan bl.a. förklaras med lägre motivation efter 
samtal med elever vilket vi i stor utsträckning beror på distansundervisningen 
som präglat elevernas studietid i hög grad. Flera av eleverna har även påbörjat 
årskurs 3 med flertalet F med sig från tidigare kurser vilket kan vara en del av 
förklaringen. Estetiska programmet är det program med högst GBP på 15,0 samt i 
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stort sett oförändrat resultat i jämförelse med 2021. Även Hantverksprogrammet 
ligger nära tidigare resultat vilket kan förklaras med att eleverna fick möjlighet att 
läsa sina praktiska kurser på APL-salong under pandemin. I resultatet ser vi att 
NP-resultatet i lägre utsträckning speglar kursbetyget i framför allt  
 
Vi ser ingen större avvikelse i betygsfördelning A-E i jämförelse med tidigare läsår. 
Vi ser dock en avvikelse att beakta hos eleverna på HV-programmet som har 
lägre andel elever som uppnår de högre betygsnivåerna. En förklaring kan vara 
att eleverna på HV-programmet har ett s.k branschprov, vilket innebär att 
elevernas arbete granskas och kvalitetssäkras med utgångspunkt i 
betygskriterierna på ett mer fördjupat sätt Vi kan se en koppling mellan 
psykosocial problematik och resultat i bl.a ekonomiprogrammet samt pojkar 
inom turismprogrammet och då framför allt årskurs 1. Vi kan också se att 
grupperingar inom vissa klasser påverkar resultat såväl positivt som negativt. 
Generellt ser vi ett sämre resultat bland pojkar än tidigare läsår. En förklaring kan 
vara att det procentuellt vara fler pojkar innevarande läsår. Vidare ser vi att ES-
klasserna har fått bättre resultat, färre i F i betyg, än föregående läsår. En 
förklaring kan vara att distansundervisningen som präglade föregående läsår i 
högre utsträckning påverkade resultaten negativt. 
 
     Gällande bedömning och betygsättning visar Skolinspektionens granskning 
under våren att förutsättningar för likvärdig bedömning och betygssättning ges 
inom flera delar men skolan behöver förtydliga systematiken kring tid för 
diskussioner och samarbeten inom området. 
 
Flertalet av skolans lärare är ensamma i sina kurser. Vid behov kan såväl 
samplanering som sambedömning ske med behörig lärare på en av de andra 
DBGY-skolorna. Lärare inom DBGY har initierat en delarkultur utifrån olika ämnen 
och kurser i Workplace. Det finns även förstelärare på huvudmannanivå med 
särskilt ansvar för olika program/ämnen. 
 
 
 

 



26 
 

 
Skolan har en välfungerande organisation kring stöd och anpassningar i 
undervisning enligt undervisningsutvärderingarna. Lärarna i bl.a. EN, MA och SV 
upplever att eleverna har lättare för att ta till sig ny kunskap i form av fysisk 
kurslitteratur. Kollegiet har skapat en samsyn kring regler i klassrummet, bl.a att 
eleverna ska stanna i klassrummet istället för att sitta i grupprum, vilket gett en 
bättre överblick över kunskapsnivån hos eleverna samt att inte riskera att elev 
”faller mellan stolarna.” Att behålla eleverna i klassrummet under hela 
lektionstiden har även skapat ett lugnare klimat i korridorerna, vilket påverkat 
den generella studieron i positiv riktning. En styrka skolan har är även en bra 
kommunikation mellan lärare, mentorer och elevhälsan. Det skolan behöver 
arbeta vidare med gällande undervisning är att inte ge omdöme/feedback i form 
av betyg under kursens gång. Fokus bör istället ligga på att utveckla elevs 
förmågor och genom det stärka elev. Det kan t.ex. ske genom att aktivt använda 
begreppet resiliens, skapa samsyn kring deadlines. Förbättringar som 
genomförts är arbetet inom ramen för skolans förstelärarskap och pedagogiska 
caféer där samsyn och en mer sammanhållande verksamhet skapats. 
 
Fokusområdenas insatser märks bl.a genom ökad samsyn kring regler i 
klassrummet, vilket resultatet kring trygghet och studiero (86%) visar i skolans 
undervisningsutvärdering som eleverna besvarade under vårterminen. Vi ser 
också en ökad medvetenheten hos eleverna om lärares insyn i deras skolgång.  
 
Klassrumsledarskap har organiserats i form av pedagogiska caféer samt 
pågående diskussion under läsårets gång som har lett till en målsättning inför 
kommande läsår, t.ex regler kring mobiltelefoner. Gällande trygghet och studiero 
visar elevenkäten att pojkar i högre utsträckning upplever trygghet på skolan. 
Skolan har i stor utsträckning arbetat med trygghet och studiero i klasserna på 
såväl individ- som gruppnivå. Det har skett genom skapandet av en tjejgrupp i 
samarbete med Ung Falkenberg men också genom övningar på mentorstid bl.a. 
Varje mentor har också haft en aktivitet med klassen i syfte att öka känslan av 
sammanhang och gemenskap.  
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Undervisningsutvärderingen från vårterminen visar att 78% av eleverna upplever 
att läraren får eleverna att tro på sig själva samt att de kan lära. Under läsårets 
gång har lärarna även fokuserat mycket på feedback och återkoppling vilket 
också UU-resultatet visar där resultatet ökat från 68% till 75%. Skolan behöver 
fortsatt arbeta med feedback och återkoppling i syfte att ytterligare förtydliga när 
det sker. Skolans resultat har förbättrats inom majoriteten av områdena som 
ingår i undervisningsutvärderingen (se tabellerna ovan) men skolan behöver 
fortsatt arbeta med att öka kunskapen hos eleverna kring begrepp som de möter 
i skolans enkäter så de ser hur enkäterna är kopplade till deras skolvardag. 
Diskussioner kring betyg och bedömning har även genomförts med 
utgångspunkt i Academedias utbildning Lektionsdesign vilket ingått i 
förstelärarskapen. 

 
EWS-uppföljningarna har fungerat bättre i jämförelse med föregående läsår 
genom att lärarna har efter varje tillfälle de fyllt i mallen analyserat prognosen i 
programlag, såväl på individ- som gruppnivå. Därefter har elevhälsan analyserat 
resultatet samt tagit del av programlagens analyser. Arbetet med resiliens har 
också utvecklats genom att det ska genomsyra hela verksamheten, t.ex. på 
kursnivå men även under mentorstid. Fortsatt behöver skolan utveckla arbetet 
vidare med resiliens på grund av att en relativt låg andel elever ser effekten av 
arbetet. Inför kommande läsår kommer skolans kurator vara ansvarig för 
resiliensarbetet. 
 
Eleverna upplever i hög grad (80%) att de får den hjälp de behöver av läraren för 
att det ska gå så bra som möjligt i utbildningen. Motsvarande resultat HT21 var 
77%. Vidare upplever eleverna i relativt hög grad (75%) att läraren är bra på att 
leda undervisningen i klassrummet.  
           
73% av eleverna upplever att läraren inspirerar dem att vilja lärare i jämförelse 
med HT21 som var 70%. Det är en marginell förändring men i 
            positiv riktning. 
 
Arbetet med extra anpassningar har fungerat väl, men vi ser också att det är 
viktigt att alltid ha god uppföljning för att det ska bli den effekt vi önskar. 
Specialpedagogen har skapat ett dokument Elevärendegång och protokoll vid 
extra anpassningar i syfte att tydliggöra arbetet samt göra det möjligt att följa 
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upp vid läsårsslut. Tillfällen där kollegiala samtal kring elev genomförs är vid 
klasskonferenser, EWS-analys och avsatt personalmötestid. I EWS-arbetet har 
programlagen utgått från ett analysstöd där de diskuterat följande områden som 
årskurs, behörighetsgivande kurser samt klass och kurs. Skolans arbete med 
kartläggning i åk 1 har under läsåret utvecklats i rätt riktning. Lärarna i respektive 
kurs, engelska, matematik och svenska, har använt materialet från Kartläggaren 
och skolans specialpedagog ansvarar för sammanställning samt uppföljning. 
Arbetet med EWS har även tydliggjorts genom att elev som markeras med röd 
färg ska berörd lärare dokumenterat och utvärderat aktuella anpassningar. Inför 
nästa läsår har vi som mål att arbeta mer språkutvecklande. Hur arbetet ska se ut 
är inte fastslaget i nuläget. Anledningen till behovet av språkutvecklande arbete 
är att skolan har en stor elevgrupp med annat modersmål än svenska.  
 
 

 
 
85% av eleverna som skrivit nationellt prov VT22 klarade ett godkänt betyg. 
Överensstämmelsen mellan nationellt prov och kursprov ligget på 69,7%. I kursen 
MATMAT01b är överensstämmelsen lägst vilket kan ha sin förklaring i att 
begreppsförståelsen är svag hos flertalet elever som läst kursen. Framför allt har 
eleverna svårare att klara del 2, problemlösning, som kräver tid, fundering och 
redovisning. Analysförmåga förefaller också vara svagare hos flertalet elever som 
läst MATMAT1b. En förklaring till varför resultatet är sämre i MATMAT1b är att 
årskurs 1-elever som läst kursen är 30 elever i jämförelse med årskurs 1 VT19 som 
var 21 st elever. Ett språkutvecklande arbetssätt som ökar begreppsförståelsen 
tror vi kan hjälpa  elever att klara Ma1 i större utsträckning. 
 



29 
 

 
 

I engelska klarade 97% nationella provet för Engelska 5 och 100% för Engelska 6. 
Överensstämmelsen mellan nationella prov och kursprov i engelska är 88% i 
Engelska 5, vilket är högre än rikssnittet, och 81% i Engelska 6. Gällande delar där 
eleverna var svagare var det framför allt listening-delprovet i engelska vilket 
påverkade elevernas slutresultat i nationella provet. Läraren i engelska kommer 
under läsår 2223 bl.a. konstruera uppgifter som NP-uppgifter och genom det 
träna ytterligare på listening-uppgifter. Betygsfördelningen i engelska är relativt 
likt NP som genomfördes 2019. Det som skiljer är framför allt andel elever som 
inte klarar ett betyg i Engelska 5. I såväl Engelska 5 som Engelska 6 är det fler 
flickor än pojkar som når godkänt betyg. Störst överensstämmelsen mellan NP-
betyg och kursbetyg är i Engelska 5 på Estetiska programmet samt 
Hantverksprogrammet. I Engelska 6 är det störst överenskommelse på Hotell- 
och turismprogrammet. 

 

I Svenska och svenska som andraspråk presterar eleverna generellt bättre än 2019 
bortsett Svenska 2 där en högre andel elever inte nådde ett godkänt betyg (8%). 
Andel elever som inte klarade nationella proven i Svenska som andraspråk 1 är 
30%. Framför allt var det skrivdelen som var svår för eleverna. En förklaring kan 
vara att en stor andel elever med svenska som andraspråk började läsa engelska 
senare än eleverna med svensk bakgrund. Lärarna i engelska kommer framåt 
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lägga mer tid på uppgifter där eleverna tränar sina skrivkunskaper i större 
utsträckning samt konstruera uppgifter som liknar de i nationella proven. Andel 
elever som nådde godkänt kursbetyg i Svenska som andraspråk 1 är 100% vilket 
kan förklaras med att det finns stort underlag från läsårets gång där förmågor 
prövats utifrån kunskapskraven. Förberedelser som gjorts inför nationella prov är 
bl.a. att läraren i svenska planerade in muntliga framställningar med samma 
upplägg som vid nationella prov i nära anslutning till kommande nationellt prov 
vilket gjorde att eleverna kände sig väl förberedda. Andra förberedelser var också 
skriftliga uppgifter från gamla nationella prov vilket gjorde att eleverna fick träna 
inför det ”riktiga” nationella provet.  

Skillnaden mellan nationellt prov och kursbetyg var generellt större detta läsår i 
jämförelse med 2019.  Skolan behöver därför arbeta vidare med sambedömning 
och ha gemensamma diskussioner om bedömning och betygsättning. Vidare 
behöver skolan arbeta med att minska skillnaden mellan flickor och pojkars 
resultat, att ta hänsyn till dock är att majoriteten av skolans elever är flickor. 
Viktigt är också att fortsatt arbeta för att skolans samtliga lärare ska ha 
behörighet samt legitimation i de ämnen de undervisar i. 

 

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Skolan har arbetat fram en struktur för klassrumsledarskap kopplat till 
lektionsdesign, trygghet och studiero bl.a, mentorskap kopplat till bl.a närvaro, 
resiliens och EWS-arbetet. Med utgångspunkt i skolinspektionens beslut kommer 
stort fokus ligga på utveckling och tydligare systematisering av arbetet med 
bedömning och betygssättning, elevers delaktighet i arbetet med trygghet och 
studiero. 
 
Läsårets fokusområden har gett god effekt vilket gör att vi kommer arbeta vidare 
med pedagogiska caféer, kollegialt lärande samt avsatt personalmötestid för 
uppföljning och fördjupning av arbetet kring planering och undervisning.  
              
Skolan kommer arbeta vidare med studiero inom ramen för 
försteläraruppdragen, dels utifrån tidigare arbetsplan men även som ett av 
utvecklingsområdena efter kvalitetsgranskningen i våras där det framkom att 
rektor behöver förtydliga ledarskapet kring det förebyggande arbetet i skapandet 
av trygghet och studiero. Vidare behöver elevernas delaktighet förtydligas. Skolan 
kommer fortsatt utveckla arbetet kring feedback och återkoppling genom t.ex. 
att inte ge betygsbesked på uppgifter under kursens gång och fokusera på att 
utveckla elevers förmågor istället och därmed undvika att elev påverkas negativt 
inför kommande prestationer. Vi behöver bli bättre på att använda begreppet 
resiliens. Vi behöver även arbeta fram en samsyn kring deadlines för inlämningar. 
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Tidigare processer kring auskultationer mellan lärare, men även där rektor 
auskulterar, behöver uppdateras, genomföras samt följas upp under kommande 
läsår. Arbetet ska ledas av rektor med syfte att öka det kollegiala lärande samt 
genom detta informera sig om undervisningens genomförande samt hur 
undervisningen fungerar. Därutöver förbereda eleverna på de nationella proven i 
mycket högre utsträckning och med bättre kvalitet.  
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET  
Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för 
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland 
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors 
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. 

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 

På DBGY Falkenberg finns en arbetsgrupp där lärare och även övrig personal 
ingår som arbetar fokuserat och aktivt med skolans arbete kring värdegrund och 
likabehandling. Arbetsgruppen leds av rektor och samverkar även med skolans 
elevråd.  

 
Arbetsgruppen har till uppgift att planera, iscensätta och följa upp arbetet kring 
skolans värdegrund och likabehandling som beskrivs i skollagen 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 att 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, tävlingar under läsåret, mentorsmöten, 
personalmöten, utvärderingar, trivselkvällar, lärares och elevers genomlysning av 
kurser m.m. 

 
I inledningen av varje nytt läsår går varje mentor igenom planen mot 
diskriminering och kränkande behandling tillsammans med eleverna. Mentorn 
går även igenom skolans trivselregler i början av läsåret. Mentorn ansvarar för att 
kontinuerligt arbeta med klassen för att skapa en trygg miljö och goda relationer 
mellan eleverna. Detta kan ske genom t.ex. samarbetsövningar eller genom att 
föra diskussioner kring trivsel på skolan. Mentorerna hjälps åt att genomföra och 
diskutera åtgärder för skolans elever tillsammans med likabehandlings- och 
värdegrundsgrupp och rektor.  
 
Under oktober månad får eleverna information om LoV-enkäten som ska 
genomföras. Mentorerna presenterar sedan resultatet från LoV-enkäten efter det 
att resultatet har analyserats och diskuterats i personalgruppen. 



33 
 

 
Varje lärare ska vid planering av lektionsinnehåll ta hänsyn till samtliga 
diskrimineringsgrunder. Detta ska genomsyra såväl lektionsupplägg i klassrum 
som under APL för eleverna på yrkesprogrammen. 
 
Elevrådets representanter väljs ut varje nytt läsår. Till ordförande väljs alltid en 
elev från årskurs 2. Elevrådet träffas en gång i månaden där även kurator och 
rektor närvarar. Under läsåret har elevrådet bl.a. jobbat för att förbättra 
inomhusmiljön där de önskat att få mörkläggningsgardiner i en av salarna. Vidare 
har de ansvarat för aktiviteter som en halloween-dag där de pyntade skolan samt 
anordnade en tävling tillsammans med en personalrepresentant i 
likabehandlingsgruppen. Elevrådet har också deltagit i revideringen av skolans 
ordningsregler. 
 
Samtliga lärare jobbar med elevinflytande i respektive kurs där eleverna bl.a får 
möjlighet att bestämma examinationsform. Undervisningsutvärderingen VT22 
visar att 78% av eleverna upplever att de har inflytande över undervisningens 
upplägg, vilket är en förbättring i jämförelse med VT22 då motsvarande siffra var 
73%.  
 
Likabehandlingsgruppen arbetar med gemenskapande aktiviteter i syfte att öka 
elevernas upplevelse att trygghet i skolan, men också för öka förståelsen för 
olikheter hos varandra. Under VT22 genomfördes en temadag, Perspektiv på 
livet-dag, med föreläsningar. Under mentorstid genomför även samtliga 
mentorer värdegrundsövningar tillsammans med eleverna i syfte att stärka 
gemenskapen och sammanhållningen i mentorsgruppen. Läsåret har 
genomsyrats av värdegrundsövningar såväl under lektionstid som mentorstid. 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Höstterminens LoV-enkät visar att skolans arbete med trygghet och studiero gett 
positivt resultat. 91% av eleverna känner sig trygga på skolan och 88% vet vem de 
ska vända sig till om de själva eller någon annan blir utsatt av kränkande 
behandling. Vidare har 97% kännedom om skolans värdegrundsarbete i 
jämförelse med motsvarande resultat HT20 som var 81%., och 93% av eleverna 
känner till skolans ordningsregler vilket är en förbättring sedan föregående LoV-
enkät som låg på 90%. Vi har i stor  utsträckning arbetat med värdegrundsarbetet 
under läsår vilket har gett resultat. Skolan kommer fortsatt arbete med 
värdegrundsfrågor samt diskrimineringsgrunderna eftersom vi upplever att 
eleverna behöver få det repeterat kontinuerligt. 
 
Det program med högst andel trygga elever är det estetiska programmet med 
97% medan ekonomiska programmet har lägsta resultatet på 82%. Den årskurs 
där flest elever upplever trygghet är årskus 2 med 94% medan det i åk 3 är den 
årskurs där minst andel elever upplever trygghet med 84%. Gällande kön 
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upplever pojkar i högre utsträckning trygghet i jämförelse med flickor. 
Fritextensvaren i LoV-enkäten ger en tydlig indikation på att elever kränker 
varandra på nätet i en större omfattning än tidigare läsår. 
 
Under läsår 2122 har 8 st kränkningsanmälningar behandlats är det högst andel 
anmälningar i årskurs 1 och på ekonomiprogrammet. Det vi tar med oss till läsår 
2223 är att förtydliga skolans värdegrundsarbete ytterligare vid läsårsstart. Vi ser 
också att vi behöver förtydliga samt repetera under läsårets gång vad kränkande 
behandling är. Inför kommande läsår kommer vi bl.a arbeta förebyggande i större 
utsträckning i syfte att motverka att mindre konflikter växer sig större och 
därmed påverkar en större grupp elever. 
 
Andel elever som känner förtroende över att skolans personal tar tag i situationer 
är oförändrad i jämförelse med föregående läsår, 81%. Här behöver skolan fortsatt 
arbeta för att öka tydligheten gällande återkoppling till elever. 76% av skolans 
elever upplever att de behandlar varandra väl. Vanliga områden på skolan där 
eleverna upplever att det sker kränkningar är i korridorer och andra allmänna 
utrymmen. Skolan har arbetat intensivt med trygghet och studiero i såväl 
klassrum som i allmänna utrymmen och kommer fortsatt arbeta med det under 
kommande läsår. Av de elever som upplevde sig illa behandlade av andra elever 
berättade 17% för någon i personalen om situationen och av dessa 17% upplevde 
14% att skolan tog tag i situationen. Skolan behöver bli bättre på att informera om 
skolans rättigheter samt vilka följder det kan bli vid kränkande behandling. 
Skolan behöver även bli bättre på att följa upp avslutade ärenden, men det måste 
också bli tydligare för elever att skolan inte kan berätta vilka åtgärder som 
vidtagits.  
 
9% av skolans elever upplever att de har blivit illa behandlade av personal vilket är 
en försämring med en procentenhet sedan enkäten 2020. Det är framför allt 
elever i årskurs 3 som upplever att de har blivit illa behandlade av personal. En 
förklaring är att flertalet elever i åk 3 har upplevt sig orättvist behandlade av lärare 
samt att de har fått ett felaktigt betyg. Detta skedde framför allt under 
höstterminen årskurs 3. Skolan kommer fortsatt arbeta med att utveckla arbetet 
med bedömning och betygssättning samt feedback och återkoppling.  

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

 
Skolans arbete kring värdegrund och likabehandling fungerar väl som helhet. Vi 
behöver dock arbeta vidare med att tydliggöra arbetet samt utvecklas i det 
förebyggande och främjande arbetet. 
 
Vi behöver fortsatt synliggöra LoV-gruppens arbete i större utsräckning, bl.a. 
genom klassrumsbesök. Involvera elevrådet i värdegrunds- och 
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likabehandlingsarbetet i större utsträckning, bl.a. genom aktiviteter men också i 
utvärderingar av LoV-enkäten.  
 
Under nästa läsår kommer kollegiet med ledning av förstelärarna fortsatt arbeta 
med trygghet och studiero kopplat till klassrumsledarskap samt mentorskap.  
 
Skolan ska fortsatt arbeta med gemenskapande aktiviteter i första hand klassen, 
men också mellan årskurser och program. Detta kommer att ske genom 
resiliensövningar, mentorstider samt temadagar. Vi har också kommit överens 
om att vi tydligare ska arbeta med årskurs 1 inledningsvis för att i största möjliga 
mån motverka grupperingar samt kränkande behandlingar vilket framför allt har 
förekommit i årskurs 1 under innevarande läsår. 
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ELEVHÄLSOARBETE 
Inom DBGYs verksamhetsområde finns en gemensam Elevhälsoplan som alla 
skolor nyttjar. Den beskriver det övergripande arbetet och de rutiner, mallar och 
stödmaterial som finns. Nedan är den lokala beskrivningen av hur skolan 
organiserat och lett elevhälsoarbetet (främjande och förebyggande) och på vilket 
sätt samverkan med skolans lärare och övrig personal skett.  
 
Vi arbetar också med Resiliens i undervisningen, vid mentorstiden samt via 
elevhälsans funktioner.  

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 

I elevhälsoteamet på DBGY Falkenberg ingår rektor, biträdande rektor, 
specialpedagog, kurator och skolsköterska. Utöver beskrivna kompetenser ingår 
även skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet har veckovisa möten där vi 
arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande kring elevers hälsa, välmående 
och behov.  
 
Elevhälsan träffas två timmar varje vecka där vi arbetar såväl åtgärdande som 
främjande och förebyggande. Specialpedagogen har även tid inledningsvis vid 
personalmöten en gång i veckan. 
 
Skolan följer de rutiner som upprättats centralt inom DBGY gällande 
uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar, 
kartläggningar i engelska, matematik och svenska samt upprättande av 
åtgärdsprogram. Stödinsatser i form av anpassningar i undervisning genomförs 
av undervisande lärare. Vidare genomför specialpedagogen kartläggning av elevs 
behov. Anpassningar kan vara i form av stöd av specialpedagog under en 
begränsad period. Skolan har i tillräcklig utsträckning tillgång till elevhälsans 
samtliga fyra kompetenser för att kunna tillgodose elevers olika behov såsom 
medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogisk kompetens. 
 
Elevhälsan har i hög grad samverkat med övriga personal genom bl.a. 
lektionsbesök. Under studiedagar har tid avsatts till elevhälsan för förtydliga 
elevhälsans arbete och rutiner. 
 
Uppföljning av närvaro har fungerat väl. Skolan följer CSNs regler gällande 
indraget CSN vid fyra timmars frånvaro. Vid första tillfälle av hög frånvaro får 
eleven muntlig varning som följs av skriftlig varning vid fortsatt hög frånvaro. 
Kurator har ansvar för att genomföra frånvaroutredningar som rektor fattar 
beslut om. Elevhälsan har ett nära samarbete med mentorer kring elevers 
närvaro. 
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Skolans studie- och yrkesvägledning har dels varit planerad, dels en naturlig del 
av skolans undervisning. Den genomsyrar framför allt de programgemensamma 
kurserna men även övriga kurser.  
 
Resiliensövningar har genomförts i olika kurser men även under mentorstid. 
 
Under läsåret har elevhälsan arbetat med: 
 
Främjande insatser 

● Säkerställt att hälsosamtal för årskurs 1 genomförts med skolsköterska. 
● Arbetat för att medvetandegöra DBGYs reviderade elevhälsoplan i 

personalgruppen. 
● Säkerställt att främjande insatser och aktiviteter genomförts på grupp- och 

individnivå t.ex. temadagar, aktivitetsdagar, tävlingar, likabehandling på 
mentorstid samt säkerställt att de hälsofrämjande projektet Resiliens getts 
tid och utrymme i skolans organisation. 

 
Förebyggande insatser 

● Säkerställt att åtgärdande insatser gjorts som hälsosamtal med åk 1, 
friluftsdagar, organiserade och strukturerade EHT-möten, kartläggning av 
examensvarning, EWS och betygsprognoser, klasskonferenser, 
specialpedagogiska insatser, frånvarouppföljningar, frånvaroutredningar, 
kontakt med vårdnadshavare och kollegialt lärande i form av 
klassrumsledarskap och mentorskap. 

● Arbetat med att ytterligare förtydliga elevärendegången för mentor och 
undervisande lärare. 

 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Även detta läsår har till viss del präglats av distansundervisning vilket kan 
förklaras med att många av elevhälsans insatser har varit åtgärdande. Många av 
de insatser som gjorts har gett god effekt vilket kan utläsas i skolans resultat. Där 
vi kan se goda effekter är anpassningar och stöd som ökat måluppfyllelsen 
betydligt mer än tidigare prognoser under läsåret visade. Även 
försteläraruppdragen klassrumsledarskap och mentorsskap med arbetet kring 
trygghet och studiero, lektionsdesign bl.a. som gett god effekt enligt resultaten.  
 
Skolans måluppfyllelse visar att rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av 
särskilt stöd varit välfungerande. Samtliga lärare har fyllt i skolans EWS under 
läsårets gång samt fyllt i aktuella anpassningar i undervisningen. Programlagen 
har analyserat resultatet och därefter har elevhälsan tagit del av analyserna. 
Elevhälsan behöver fortsatt utveckla arbetet kring främjande insatser.  
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Skolans rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har 
fungerat väl, men vår utvärdering av elevhälsans arbete visar att vi behöver 
ytterligare förtydliga tillvägagångssätt för lärare då elev har haft hög frånvaro. 
Utvärderingen visar vidare att lärare saknar återkoppling på utvecklingsarbetet 
gällande situationsbeskrivningen vi använder vid anmälan om elevs situation till 
elevhälsan. Det finns bl.a. en osäkerhet kring hur dokumentet 
Situationsbeskrivning ska användas. Även större effektivitet efterfrågas gällande 
dokumentsamling. Undervisande lärare har under läsåret fyllt i EWS-mallen 
kontinuerligt samt analyserat den vid varje tillfälle i programlagen. Respektive 
lärare har även fyllt i vilka anpassningar i undervisning som genomförts. Även 
elevhälsan har analyserat EWS-resultatet vid varje period för att på bästa sätt 
kunna stötta lärarna i deras undervisning.  
 
En viktig del i arbetet med trygghet och studiero är schemaläggningen. Skolan 
har därför arbetat för att förelägga lunchtid så inte allt för många klasser ligger 
parallellt. Skolvärdinnan har även sett över möbleringen i matsalen för att skapa 
mer utrymme och minskad trängsel för eleverna. Matsalen används även under 
övriga raster vilket gör att möbleringen ska vara fungerande.  
 
Arbetet med främjande av närvaro har skett genom bl.a. Academedias utbildning 
Närvarolyftet under läsåret 2122 där förstelärare i mentorskap samt 
specialpedagog varit ansvariga. Frånvaron har legat högt under läsåret vilket har 
sin förklaring i att pandemin har präglat stora delar av läsår då elever sjukanmält 
sig vid symtom. När närundervisningen kom igång på heltid var det inte längre 
tillåtet att undervisa elever på distans vilket också gjorde att frånvaron ökade. 
Kuratorns arbete med frånvaroutredningar har fungerat väl under läsåret. Det 
skolan kan utveckla är hur dessa utredningar kan användas mer effektivt för att 
hjälpa eleverna att öka närvaron på skolan.  
 
51% av eleverna upplever att resiliens hjälpt dem att ge strategier att hantera 
svårigheter och motgångar vilket gör att vi behöver diskutera i personalgruppen 
hur vi kan öka upplevelsen hos eleverna. 
 
Resultaten visar att eleverna i lägre grad, 69%, får råd och stöd i valet av framtida 
studier och yrkesval i jämförelse med föregående läsår som var 73%. Skolan 
behöver fortsatt bli bättre på att informera gällande studie- och yrkesvägledning 
med fler riktade insatser som t.ex. information på elevgruppnivå. 

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

Framgångar – fortsatt arbete 
● EHT-möten en gång i veckan. 
● Hälsosamtal med skolsköterska för åk 1. 
● Betygsprognoser och anpassningar. 
● Lärarnas analys av EWS. 
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● Examensprognoser. 
● Arbetsgång vid oro kring elev inte når målen. 
● Elevärendegång för mentor och undervisande lärare. 
● Årshjul med tydlighet kring förebyggande och främjande arbete. 

 
Områden att stärka: 

● Fortsatt arbeta med att förtydliga elevärendegång, tillvägagångssätt, för 
mentor och undervisande lärare. 

● Fortsatt säkerställa att samtlig personal är involverad i Resiliens-projektet 
samt att projektet ger den önskade effekten för eleverna. 

● Återkoppling på utvecklingsarbetet gällande situationsbeskrivning till 
mentor och undervisande lärare. 

• Studie- och yrkesvägledningen      
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE, 
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED 
OMVÄRLDEN  
 
Här beskrivs hur skolan organiserat och lett APL-arbetet och internationell APL 
på skolan och på vilket sätt samverkan med handledare, skolans lärare och övrig 
personal sker. Beskriv på vilket sätt rektor säkerställt fungerande rutiner, 
trepartssamtal, förläggning av kurser/delar av kurser och bedömning samt 
eventuella anpassningar eller stöd på APL-platsen. Därtill hur skolan organiserat 
studie- och yrkesvägledningen.  

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET) 

Det arbetsförlagda lärandet (APL) på DBGY Falkenberg berör 
Hantverksprogrammet Frisör samt Hotell- och turismprogrammet. Båda 
programmen har förlagt 15 veckor på APL. Båda programmen har i samråd med 
rektor och med utgångspunkt i kurser och kursmål identifierat mål som är 
lämpliga för APL och därefter förlagt dessa kursmål i APL-perioder. Skolans lärare 
har i kontakt med handledare på elevernas APL-platser försett APL-handledarna 
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 
förutsättningar för skolan och tankar från branschen diskuteras. Samtliga 
yrkeselevers praktik ligger i praktikperioden koncentrerat under alla tre årskurser; 
åk 1 tre veckor, åk 2 fem veckor och åk 3 sju veckor. Samarbeten med APL-platser 
finns främst i Falkenberg men även i övriga Halland.  
 
Turismprogrammet har som tidigare läsår haft svårigheter med att få en 
kontinuitet i programråden, där en stor förklaring är pandemin och de varsel som 
följt i dess spår. Till nästa läsår planerar vi att lägga ytterligare tid för arbete med 
att organisera för programråd på turismprogrammet. Turismprogrammet 
kommer också att förlägga APL-perioden koncentrerat med tre veckor i åk 1, fem 
veckor i åk 2 och sju veckor i åk 3. Samarbeten med APL-platser är framför allt i 
Falkenberg men även andra områden som t.ex. Göteborg. Turismprogrammet 
har samarbete med en hotellkedja på Kanarieöarna samt Lanzarote inom ramen 
för Erasmus+-projekt. Det var inte möjligt under läsåret 2021 men har kunnat 
genomföras innevarande läsår. 
 
Studie- och yrkesvägledning planeras med utgångspunkt i Academedias årshjul 
kopplat till Drottning Blankas ledord Engagemang. Under åk 1 inleder SYV med 
att presentera sig för eleverna samt presenterar den individuella studieplanen 
och var den ligger i Schoolsoft. Under åk 1 väljer även eleverna sina individuella val 
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där SYV är delaktig. I åk 2 får eleverna information om meritvärde, träna gamla 
högskoleprov och information om utlandsstudier bl.a. I åk 3 ligger fokus på 
möjligheterna efter gymnasiet så som information om Studera.nu, information 
om Högskoleprovet samt anmälan osv. 

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

 
 
Sammantaget har det fungerat väl med APL-platser, men det har funnits 
svårigheter inom turism på grund av pandemin som präglat delar av läsåret.  
Trots delar av svårigheter har skolan kunnat tillgodose elever med de kunskaper 
som krävs för att nå yrkesexamen. Samverkan mellan lärare på yrkesprogrammet 
och handledare har fungerat väl vilket finns dokumenterat och gör det möjligt att 
kontakta dem vid kommande APL-perioder. Upplägget med APL-perioderna har 
fallit väl ut vilket gör att båda yrkesprogrammen kommer fortsätta med 
upplägget framåt. Samtliga elever på yrkesprogrammen har sammanhängande 
APL-period mellan 3 – 7 veckor. Turismelevernas APL-period utomlands föll 
väldigt väl ut. Samtliga elever var nöjda med sin APL-plats samt handledarna gav 
eleverna gott omdöme. Elever från gruppen informerade blivande åk 3 på 
turismprogrammet om utlandspraktiken i syfte att inspirera dem samt ge 
exempel på hur APL-tiden kan se ut och vilka eventuella problem man kan möta. 
 
Skolans rutiner för APL har fungerat bra. Yrkeslärarna har bl.a. använt 
huvudmannens site där de kan få hjälp med rutiner, blanketter och dokument av 
olika slag. 
 
Hantverksprogrammet Frisör har haft fungerande programråd med regelbundna 
träffar där förutsättningar för skolan och tankar från branschen diskuteras. De 
som deltar i programrådet är elever och lärare från programmet, SFF (Sveriges 
frisörföretagare), politiker från utbildningsnämnden, Handelsanställdas förbund, 
representant från frisörbranschen samt rektorn på skolan.  
 
Programråd för turismutbildningen har dessvärre inte fungerat som önskat vilket 
gör att vi kommer lägga mer tid för en organisation kring det. Vi kommer arbeta 
vidare med det inledningsvis kommande läsår.  
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59% av eleverna som genomfört APL uppger att de är nöjda. Att ta i beaktning är 
att det vid tidpunkten för elevenkäten endast var elever i årskurs 2 som 
genomfört APL innevarande läsår. Det vi har diskuterat är att vi måste vara 
tydligare i början av läsåret i informationen kring vad APL innebär samt vikten av 
att genomföra APL för att kunna nå en yrkesexamen för årskurs 1. Vi behöver 
också bli tydligare med vad eleverna kan förvänta sig av APL-perioden i årskurs 1. 
Vi har sett en tendens där elever tror att de kan få göra mer avancerade moment 
än vad som är möjligt i årskurs 1 och då framför allt på hantverksprogrammet. Vi 
har därför valt att senarelägga första APL-perioden för årskurs 1 i syfte att göra det 
möjligt för eleverna att tillskansa sig större kunskap kring yrket. 
 
Eleverna får information om individuella val samt grundläggande behörighet 
genom att studie- och yrkesvägledaren besöker varje enskild klass vid bokade 
tider. Eleverna får då också möjlighet att ställa frågor men även boka in 
individuell tid med SYV på skolan. Eleverna får även råd kring studier och yrkesval 
av undervisande lärare i programgemensamma kurser.  
 
Andel elever som har läst in behörighet för högskolan på yrkesprogram är 54%. 
67% på Hotell- och turism och 36% på Hantverksprogrammet Frisör. Förklaringen 
till varför det är så låg andel på Hantverksprogrammet är att majoriteten av 
eleverna vill gå vidare inom frisöryrket och inte läsa vidare på 
högskola/universitet. 

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET) 

 
Framgångar – fortsatt arbete 

● APL-perioder i block. 
● Rutiner kring APL-arbetet. 
● Regelbundna programråd på Hantverksprogrammet Frisör. 
● Fortsätta med utlandspraktik inom ramen för Erasmus+. 

 
Områden att stärka 

● Utveckling av programråd för Hotell- och turismprogrammet. 
● Medvetandegöra elever i framför allt årskurs 1 vikten av att genomföra APL 

för att nå yrkesexamen. 
● Förtydliga informationen kring hur APL-perioden ser ut respektive årskurs. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS 
FRAMÖVER 
Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av verksamheten 
samt de utvecklingsområden man identifierat (förbättringar av de centrala 
processerna) i syfte att öka måluppfyllelsen (resultaten).  
 
Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att 
utveckla verksamheten dokumenteras i Arbetsplanen för kommande läsår.  
 
Sammanfattning av skolans områden och utvecklingsarbete framåt.  
 
Sammanfattningsvis har skolan en verksamhet och visar fortsatt goda resultat 
inom flera områden. Eleverna är trygga i relativt hög grad, examensgraden är hög 
och verksamheten präglas av ett gott klimat med engagerad och driven 
personalgrupp där elevernas bästa finns i allas fokus.  
 
Framgångar i skolans arbetssätt och goda resultat är: 

● Utvecklingen av EWS-arbetet med anpassningar och särskilt stöd 
● Systematik kring kollegiala lärandet inom ramen för förstelärarskapen 
● Arbetet med trygghet och studiero inom ramen för förstelärarskapen 
● Lektionsdesign inom ramen för klassrumsledarskap 
● Ledning och organisation av elevhälsans arbete 
● Mötesstrukturer 

 
Under läsårets kvalitetsgranskning framkom det att skolan behöver utveckla 
arbetet kring områdena rektors ledarskap kopplat till hur undervisning 
genomförs och hur väl det fungerar, undervisning kopplat till utformning av 
undervisning så elever förstår och kommer igång med sitt skolarbete, trygghet 
och studiero kopplat till ett tydlighet kring arbetet med att skapa trygghet och 
studiero, betyg och bedömning kopplat till förutsättningar för att säkerställa 
likvärdighet i bedömning och betygssättning. Vi kommer fortsatt arbeta för att 
utveckla skolan åt ett positivt håll genom: 
 

● Fortsatt arbeta vidare med samtliga områden i innevarande läsårs 
arbetsplan, dvs klassrumsledarskap, mentorskap och resiliens i syfte att 
bl.a. skapa trygghet och studiero samt tydlighet för eleverna i form av 
återkoppling och feedback.  

● Elevhälsan kommer utveckla dokumentet tillvägagångssätt i syfte att 
förtydliga ärendegången för mentorer och undervisande lärare.  

● Utveckla arbetet med kollegiala lärandet och auskultationer.  
● Vidare kommer vi planera för klassrumsbesök för såväl LoV-gruppen som 

elevhälsan.  
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● Organisera för att även högskoleförberedande program ska få möjlighet till 
resor utomlands inom ramen för Erasmus+. 

● Utveckla arbetet med programråd på Hotell- och turismprogrammet. 
● Utveckla resiliens som verktyg i syfte att stärka eleverna men även öka 

gemenskapen i klassen, över klassgränserna samt programmen. 
● Förbereda eleverna så att de klarar av de nationella proven 
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