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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
På Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg arbetar vi systematisk med att förbättra kvalitén på 
undervisningen för att öka måluppfyllelsen för våra elever. Kvalitetsrapporten ligger som grund för det 
fortsatta förbättringsarbetet på skolan. Innehållet i kvalitetsrapporten grundar sig på fakta från bland 
annat elev - och medarbetarundersökningar, provresultat, undervisningsutvärderingar, kurs- och 
slutbetyg samt sammanställning av gymnasieexamen. Det är för oss viktigt att vårt systematiska 
kvalitetsarbete är mätbart och därför presenteras en del statistik i kvallitetsrapporten.  
 
På Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg arbetar vi efter ett personligt- lokalt, och globalt 
engagemang. Vi arbetar för att de elever som börjar hos oss ska lämna skolan med en gymnasieexamen. På 
skolan ska alla känna sig trygga, uppleva en god studiero och en kvalitativ motiverande undervisning. 
 
“Det är viktigt för oss att det går bra för dig”! 
 
Stefan Lindh, 
Rektor DBGY Varberg 
 

  



4 
 

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. Siffror inom parentes avser resultat från föregående läsår. 
 
 

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018 

 
        
Andel elever med examen är 83 %, i jämförelse med föregående års 91,2 %. Vid jämförelse med föregående 
läsår är det värt att notera att i föregående års resultat inkluderades även resultat från estetiska 
programmet som inte längre bedrivs på skolan. Hantverksprogrammet och hotell- och turismprogrammet 
uppnådde i år 100 % examen. På samhällsprogrammet ser vi en minskning från föregående 88 % till 75 % 
och på vård och omsorgsprogrammet blev resultatet 80 % i jämförelse med förra årets 88 %.   
 
Förbättringen från föregående år på hotell- och turismprogrammet beror sannolikt på högre närvaro i 
denna elevgrupp i jämförelse mot föregående år. Hög närvaro ger sannolikt bättre förutsättningar att kunna 
bedriva en god undervisning. Eleverna på programmet redovisar även att att de är nöjda med 
undervisningen. Hantverksprogrammet som i år endast bestod av sex elever är svår att se någon särskild 
orsak till förbättringen i jämförelse, det bör dock noteras att två av dessa elever gick ut med ett studiebevis 
under 2500 p. 
 
Minskningen på samhällsprogrammet och på vård och omsorgsprogrammet har också en koppling till en  
lägre närvaro i elevgruppen.  Vi ser också att en del av eleverna på vård- och omsorgsprogrammet inte varit  
helt nöjda med sin skola som helhet och heller inte undervisningen, vilket sannolikt påverkat  
studiemotivationen negativt.      
 
Ett viktigt arbete för kommande läsår är att lägga fokus på att förbättra närvaron, samt att tidigare fånga 
upp de elever som riskerar att inte nå målen. Detta ska göras genom att arbeta med bemötande, förbättra 
undervisningen och tätare uppföljningar av elevernas studieresultat tillsammans med eleverna.  
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2018 
 

Hantverksprogrammet 50 % 

Hotell- och turismprogrammet 40 

Vård- och omsorgsprogrammet 35, 3 

Totalt 37,5  (45,1%) 

 
 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 

 
          
           
       
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) examensbevis+studiebevis blev 13, 0p (13,0p). Högst GBP finner vi på 
Samhällsprogrammet 15, 0 (15,8p) och lägst GBP 11, 8 (12,9p) på vård- och omsorgsprogrammet. Den 
genomsnittliga betygspoängen är alltså totalt på skolan exakt den samma som föregående år.   
       
Kurserna med högst måluppfyllelse är Ma1b 100 % (100 %), Sva1 100 % (71%) och Sva2 100% (100%). 
Andelen elever med minst godkända betyg (E) totalt är 89 % (91 %). Kurserna med andel med minst 
godkända betyg finner vi i Ma3 80 % (100 %), Sve3 84 % (86) och Eng5 (86 %).  
       
Betygsfördelningen såg ut enligt följande 9 % (A), 11 % (B), 22 % (C), 16 % (D),30 % (E) och 11 % (F). Flest 
F utdelades till IM-elever 23 % och på HV-programmet 16 %. Flest A sätts på SA 23 % och på HT 12 %. 
Noterbart är att i jämförelse med föregående år ser vi totalt sett en marginell ökning (+ 2%) av antal F och 
av antalet C  (+3 %). Vi ser också att antalet F har ökat (+5 %) på vård och omsorgsprogrammet. 
 



6 
 

Med tanke på att något fler elever detta läsår fått betyget F kommer skolan nästa läsår satsa på tätare 
avstämningar kring elevernas måluppfyllelse. Hur vi får eleverna att nå de högre betygsstegen A och B bör 
också reflekteras både internt i samband med till exempel samtal kring bedömning, men också tillsammans 
med eleverna i coachande samtal.     
   
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 

 
 
Avvikelsen i Eng5 förklaras av det NP inte innefattar alla kunskapskrav, samt att NP inte är ett kunskapskrav 
i sig. Ma1a:s avvikelse beror utöver de orsaker som redan nämnts för Eng5 av att provskrivningstiden av 
elevernas upplevs som lång och att många elever därmed inte fullföljer provet. Värt att notera är att NP för 
Ma2b stämmer 100 % överens med elevernas slutbetyg. 
 
Skolan kommer fortsatt arbeta för att minska diskrepansen mellan NP och slutbetyg, genom kollegialt 
lärande kring betyg och bedömning. Eleverna som läser Ma1a behöver också bättre förberedas för 
provsituationen, genom att öva på tidigare NP.          
 
 

1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 
förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 
elevenkät i januari/februari varje läsår.  
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Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 
Elevenkäten visar att områdena nöjdhet, rekommendation och trivsel minskat i jämförelse med föregående 
år. Då resultaten för examen detta år också har försämrats, kan rimligtvis de negativa resultaten av den 
upplevda kvaliteten ha ett samband med resultaten för examen. Att förbättra elevernas upplevda kvalitet 
kommer därför vara ett nödvändigt uppdrag för skolan. Vi ser också att upplevelsen av kvaliteten varierar 
stort mellan elevgrupperna.  Som exempel är eleverna i åk 2 på samhällsprogrammet 100 % nöjda med sin 
skola som helhet medan endast 54 % av eleverna i åk 3 på samhällsprogrammet beskrev att de var nöjda. 
Detta mönster av variation klasserna emellan ser vi inom alla områden, vilket betyder att kommande 
åtgärder och främjande arbete även bör ha ett klassfokus.        
 
 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Rektor har utifrån tidigare läsårs resultat, lärares och elevers önskemål planerat ett schema som på bästa 
vis ska gynna elevernas lärande. I den mån det har varit möjligt har därför håltimmar tagits bort och tid för 
förflyttning tagits med i planeringen. Undervisningstiden har i några fall justerats då lärare uttryckt behov 
av mer undervisningstid, till exempel i matematik. En resurstid (Studiecafét) på 1h varje onsdag har 
erbjudits alla elever på skolan. 
 
Pedagogiska möten för lärare har varit inplanerade onsdagar och varierat mellan 1-2 h.  I samråd med EHT 
och lärare har rektor arbetat med att stärka arbetet kring extra anpassningar i undervisningen. 
 
Skolans fokusområde för läsåret 17/18 “Motiverande undervisning och uppföljning av elevernas utveckling 
för ökad drivkraft, kreativitet och studiero” hade som mål att elevernas studiemotivation skulle förbättra för 
att öka måluppfyllelsen. Målet var även att eleverna tydligare skulle uppleva att lärarna har en bättre 
regelbunden kontakt med dem gällande hur det går i de olika kurserna/ämnena, samt att studieron skulle 
förbättras.      
 
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
Majoriteten, 63 % av eleverna är nöjda med undervisningen på skolan enligt elevenkäten och 60 % anser att 
lärarna gör det tydligt för eleverna om vad de behöver kunna för att nå de olika betygen. I UU framkommer 
det att 69 % av eleverna anser lärarna är måna om att alla ska få möjlighet att få komma till tals. Två 
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områden som behöver utvecklas i samband med undervisningen är elevernas upplevelse om lärarens 
regelbundna kontakt med eleven gällande studiesituationen (52%) och hur väl läraren inspirerar eleverna 
(56%). Elevenkäten visar också att eleverna upplever att personal har höga förväntningar på eleverna. 
 
Studieron har inte förbättrats i jämförelse från föregående år. I elevenkäten svarade 60 % i jämförelse med 
66 % 2017 att de var nöjd med studieron. UU visar att  60 % anser att läraren är bra på att skapa arbetsro i 
jämförelse med 74 % föregående läsår. Lärare uttrycker dock muntligen och skriftligen i utvärdering i slutet 
av läsåret att de anser att studieron blivit något bättre. 
 
Gällande våra fokusområden har vi inte nått hela vägen fram. Resultaten visar att skolan inte uppnått en 
högre måluppfyllelse, inte förbättrat motivationen eller lyckats öka motivationen hos eleverna.  Den 
huvudsakliga orsaken till att målen inte har uppfyllts är att fokusområdet inte fått utrymme att bearbetas 
under läsåret. Den icke uppfyllda måluppfyllelsen beror på bristande mötesstruktur och att andra områden i 
verksamheten har prioriteras. Ett val skolan gjorde under läsåret som bland annat påverkat prioriteringen 
var genomförandet av två internationella samverkansprojekt, Tanzania & Kuba        
      
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
Majoriteten av skolans elever anser i elevenkäten att de får det stöd och den hjälp de behöver. Skolan har 
dock svårt att utvärdera effekten av extra anpassningarna i relation till måluppfyllelsen eftersom 
uppföljningen av de extra anpassningarna inte skett i önskad form och omfattning.  Den lägre andelen 
examen kan till viss del möjligtvis kopplas till brister kring just arbetet med extra anpassningar. En 
utveckling kring uppföljning och hur vi arbetar med extra anpassningar är således nödvändigt kommande 
läsår. 
 
 
Slutsats – arbetet framåt 
Det är positivt att 63 % av eleverna är nöjda med undervisningen och att 56 % av eleverna anser att 
personalen har höga förväntningar på dem. Vi är dock inte alls nöjda med dessa siffror eftersom vi 
eftersträvar en 100%-ig nöjdhet, likaväl som vi eftersträvar 100 % i måluppfyllelse för examen. För att då 
bättre kunna följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, fokusområden, utveckla undervisningen och i 
slutändan nå en högre måluppfyllelse kommer planeringen av  pedagogiska möten och andra möten, 
mötesstruktur, arbetslag att omorganiseras nästa läsår. I grund och botten handlar förändringen om att 
under läsåret hålla fast vid ett rullande återkommande mötesschema för skapa fler forum där ledning, EHT 
och pedagogisk personal möts. Ledningen avser också genomföra professionshandledning tillsammans med 
lärare och planen är att också fördela nuvarande arbetslag till två arbetslag.  Skolans två förstelärare 
kommer från och med nästa läsår också att få ett större ansvar att driva den pedagogiska utvecklingen 
framåt. Skolan har tillsammans med huvudman tagit fram en strategisk plan för digitalisering som kommer 
få ett särskilt utrymme i samband med den pedogogiska utvecklingen. Ett särskilt fokus kommer även att 
läggas på att följa upp och diskutera konkreta åtgärdet utefter de digitala elevastämningar som kommer att 
genomföras med tätare intervaller än tidigare. 
 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare 
och elevstödjare som är knutna till skolenheten. Vid behov kring närvaro/frånvaro knyts även administratör 
till elevhälsoteamet. Arbetet följer huvudmannens gemensamma elevhälsoplan. 
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Elevhälsan har arbetat för att öka sin närvaro och synlighet i verksamheten samt med motiverande samtal. 
Elevhälsan har haft möten varannan onsdag kl. 13.00 - 14.00. Möteslängden har varit flexibel vid de tillfällen 
då behovet av mer tid har krävts. Under veckomötena har pågående ärenden följts upp, åtgärdande och 
förebyggande arbetet diskuterats. Dialog har förts kring hur samarbetet elevhälsan och lärarlagen kan 
förbättras, vilket ses som viktigt i det fortsatta hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det har 
genomförts ett stormöte där samtliga kompetenser i elevhälsan har möts. Under läsåret har det varit 
fortsatt fokus på att förbättra kommunikationsvägarna genom att hålla en tätare kontakt kring ärenden 
med respektive mentor och lärare. Eftersom detta är något som efterfrågats. 
 
Skolan arbetar med extra anpassningar så fort ett behov uppmärksammas, vilket sker via läraren som också 
omgående kan påbörja extra anpassningar. Alternativt påbörjas en utredning av EHT där det då kan 
framkomma behov av särskilt stöd. EHT återkopplar elevens behov till berörda lärare.  Ett fokusområde har 
har varit att öka elevernas närvaro samt att följa gällande rutiner vid frånvaro. Under vårterminen har 
elevhälsan och ledning haft en dialog kring nya arbetsmetoder för att förbättra det främjande och 
förebyggande arbetet i verksamheten och samtidigt öka delaktigheten. Stor vikt har lagt vid bemötande, 
närvaro, synlighet och tillgänglighet i verksamheten. 
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har stärkts genom ökad närvaro av EHT i verksamheten. EHT 
har haft fokus på att hitta vägar och metoder kring hälsofrämjande arbete. Vi har inte nått hela vägen i 
detta arbete trots höga ambitioner. En orsak kan vara att en stor del av tiden har handlat om att finna 
lösningar för det som är här och nu.  
 
Det har under läsåret genomförts motiverande samtal och stöttning kring struktur samt 
prioriteringsordning i arbetet med elever. I det här arbetet har läraren haft en viktig roll och delaktighet att 
nå en positiv förändring. Samtidigt finns det fall där vi inte har kommit lika långt, vilket kan grunda sig i 
faktorer skolan inte kunna påverka, exempelvis hälsofaktorer. Vi tror, att ju tidigare arbetet påbörjas och ju 
tidigare vi utreder frånvaron desto större möjligheter finns till en ökad närvaro. 
 
Rutinerna för uppföljning och utvärdering av frånvaro behöver bli bättre samtidigt kan det vara bra att se 
över om rutinen vid varning om indragning samt indragning av studiemedel behöver följas upp på fler sätt.  
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
EHT följer rutinerna för åtgärdande enligt skolans elevhälsoplan. När en elev riskerar att inte nå målen 
kommer ärendet efter att lärare och mentor diskuterat och prövat extra anpassningar utan framgång till 
elevhälsans bord via en mentors kartläggning. Forum för det åtgärdande arbetet där EHT och lärare 
samverkar kring elever har under läsåret inte fungerat optimalt, främst på grund av brister i organisationen 
kring möten. 
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
 Framgångsfaktorer vi har identifierat under läsåret som har bidragit till de goda resultaten är 
personaltillgänglighet, närvaro, bemötande, synlighet vägledande och motiverande samtal.  Vi behöver 
satsa mer på motiverande och handledande samtal med eleven. Öka känslan av sammanhang, delaktighet 
och trygghet. Öka samarbete och kommunikation mellan elevhälsa lärarlag och satsa mer på förebyggande 
och hälsofrämjande arbete. Förbättra rutiner och arbete vid frånvaro och genomföra tidigare insatser.  
 



10 
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Vi ser att tryggheten är fortsatt bra (84% NKI, LOV 94,71)  Elevrådet gavs fritt ansvars utrymme där de själva 
skulle planera arbetet och kalla till möten och axla ansvaret som representanter för eleverna på skolan.  
 
Eleverna känner förtroende för att personalen tar tag i situationer när någon eller någon annan upplever sig 
illa behandlad. majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Majoriteten av eleverna upplever  att 
skolan tagit tag i situationen när den uppstår.  
 
De gånger elever känner sig illa behandlade sker mellan elever.  I undervisningsutvärderingarna (UU)  
framkommer att läraren är mån om att alla kommer till tals och får göra sin röst hörd.  Alla på skolan har ett 
stort fokus på positivt bemötande och arbetar medvetet med att alla  elever ska blir sedda, bekräftade och 
respekterade.  

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 
Samtliga elever får information om likabehandling- och värdegrundsarbetet och hur ärendegången ser ut 
vid en anmälan om kränkning.  Under läsåret har vi gjort 5 anmälningar till huvudman. vi har följt rutinerna, 
följt upp eventuella åtgärder samt hanteringen med den/de inblandade. Inget ärende rörande kränkande 
behandling har anmälts vidare till skolinspektionen. Skolan ser även en koppling mellan kränkande 
behandling och sociala medier: Antingen så startar kränkningar på sociala medier eller så får de ett eget liv 
där efter att kränkningar upplevts i det fysiska mötet elever emellan.  
   
Utvärdering – Normer och värden  
Eleverna har fått uttrycka sig i LOV-enkäten därefter har detta diskuterats och reflekterar tillsammans med 
mentorerna.  Eleverna har fått tycka till kring resultatet i samband med skolråd och då fått föreslå fortsatta 
utvecklingsområden.  Arbetet kring normer och värden uttrycks utförligare i skolan Likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
Ett område eleverna ser som särskilt viktigt att utveckla är att elever i större utsträckning ska behandla 
varandra med respekt. Skolrådet och dess Likabehandling och värdegrundsgrupp (LoV-Grupp) spelar här 
stor roll för för det fortsatta arbetet.  Vid skolstart planeras grupp- och värderingsövningar. Införa faddrar, 
åk. 2 alt. åk. 3 elever är faddrar för åk. 1 elever. Att mentorerna äter lunch tillsammans med sin klass under 
första veckan alternativt över en längre period ses också som en främjande aktivitet för likabehandlings- 
och värdegrundsarbetet. Särskild vikt bör även läggas på att informera elever hur vi uttrycker oss på sociala 
medier. 
 
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 På våra tre yrkesprogram hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och 
omsorgsprogrammet erbjuds eleverna minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärandet (APL). Skolans APL-
ansvariga samordnar tillsammans med rektor programråd där skola och näringsliv möts.  Skolan är en del av 
Vård- och omsorgscollege Halland och rektor har en plats i den regionala styrgruppen. Rektor har beslutat 
att de kurser som ingår i APL är relevanta för det arbetsplatsförlagda lärandet. 
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Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
Underlag för bedömning av APL finns för alla program och underlagen är utformade med hänsyn till de 
kurser som är kopplade till APL:n. Underlagen är framtagna tillsammans i programråden, men har även 
utvecklats internt på skolan genom att lärare från olika program jämfört och diskuterat de olika underlagen. 
Dialog mellan skolans APL-ansvariga och handledarna på arbetsplatserna har utöver programråden fungerat 
väl. Lärare, handledare och elever träffas i så kallade trepartssamtal där elevens utveckling diskuteras i 
förhållande till bedömningsunderlagen. 
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
Tillgången till APL-platser har motsvarar behovet. Väl fungerande programråd finns på hotell- och 
turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Programrådet för hantverksprogrammet har under 
läsåret haft svårt att få till möten, då de inbjudna från näringslivet inte haft möjlighet till att vara aktiva i ett 
programråd. 
 
Skolan har studie - och yrkesvägledare på skolan. Denne ansvarar för information och vägledning 
kring frågor som rör arbetsliv och vidare studier.  De vanligast förekommande frågorna under läsåret 
har varit behörighetsfrågor, frågor om CV och frågor om vuxenstudier.  SYV har även varit delaktig i ett 
par insatser i samverkan med EHT i samtal med klasser för att öka måluppfyllelsen för elever i åk. 3. 
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Apl:n är välfungerande, men behöver utvecklas och särskilt viktigt är det att framöver få igång ett 
programråd på hantverksprogrammet som engagerar näringslivet. APL-veckorna placering under läsåret 
kommer också att ses över för på bästa vis kunna synka elevernas övriga studier. 
 
Studie- och yrkesvägledning kommer från och med nästa läsår inte ligga på konsultbasis, vilket vi hoppas 
kommer kunna utveckla verksamheten kring studie- och yrkesvägledning och därmed gynna eleverna. 
 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Målsättningen från skolans sida är att eleverna på introduktionsprogram ska nå en gymnasieexamen.  
Undervisning i matematik och engelska på grundskolenivå bedrivs i grupper schemalagt efter elevernas 
övriga schema. Matematiken har varit schemalagd en gång i veckan, med möjlighet till ytterligare ett tillfälle 
varje vecka på skolans studiecafé. Engelskan har haft två tillfällen i veckan, med möjlighet till ytterligare ett 
tillfälle varje vecka på skolans studiecafé. Elevassistent har även i perioder stöttat undervisningen i 
engelska. Eleverna får från början en klasstillhörighet och en mentor. 
 
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
Elever som läser på något av skolans introduktionsprogram får en individuell studieplan som uppdateras 
läsårsvis om inte eleven redan under pågående läsår blir godkänd i sitt/sina ämne/ämnen.  
 
Utvärdering 
För eleverna som läser matematik på grundskolenivå är måluppfyllelsen mycket hög, så där möter vi väl 
elevernas förutsättningar och behov. Måluppfyllelsen för eleverna som läser engelska på grundskolenivå 
har vi en låg måluppfyllelse vilket bland annat kan förklaras av elevernas bristande förkunskaper. 
Majoriteten av våra elever får behörighet till ett nationellt program. 
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Slutsats 
Organisationen kring matematiken fungerar väl. Då måluppfyllelsen fortsatt är låg för engelskan kommer vi 
från och med nästa läsår utöka undervisningstiden, samt koppla på ytterligare en lärare. Rektor och 
elevhälsan kommer att följa undervisningen i engelska nära för att kunna sätta in ytterligare resurser.   
 
  
 
 
 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 
Kommande läsår planeras återkommande mötesforum där lärare, elevhälsan och ledning får möjlighet 
tillsammans mötas för pedagogisk utveckling och gemensamma utmaningar. En gemensam utmaning för 
skolan är att förbättra elevernas närvaro, då kopplingen mellan en god närvaro och goda studieresultat är 
säkerställd. Att utveckla och förbättra undervisningen är också ett prioriterat område då vi ser att de 
undervisningsgrupper som är uppger att de är nöjda med undervisningen också presterar bättre. Ett sätt att 
utveckla undervisningen är så kallad, professionshandledning, där lärare får möjlighet att dela med sig av 
sina erfarenheter genom ett särskilt styrt samtal. En konkret åtgärd är också att öka variationen av 
redovisningsmetoder och minska antalet skriftliga inlämningar. De senaste läsåren har en ökning av framför 
allt skriftliga inlämningsuppgifter påverkat studieresultaten genom att elever upplever negativ stress inför 
deadlines, har svårare för att plugga på hemmaplan och tappar motivationen när de får “ännu en 
inlämningsuppgift”.   
 
För att tidigt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen behöver vi genomföra tätare uppföljningar 
av elevernas studieresultat. Vi behöver utveckla vårt bemötande av elever och förbättra hur vi coachar våra 
elever framåt i sina studier.      
 
Då våra eleverna anser att elever i större utsträckning ska behandla varandra med respekt vill vi även öka 
känslan av sammanhang, delaktighet och trygghet. För att uppnå detta krävs att skolan arbetar med mer 
förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter. 
 

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. 
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Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 
kontakter under sin gymnasietid.  

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

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

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

Malmö Slussen 
2009 
2017 
(DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
Falun 2017 (DBGY)   

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 
processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål 
och att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 
processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet 
finns gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  
 
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. 
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● 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 VARBERG 
 
Organisation och arbetsformer 
Skolan har under läsåret varit organiserat i ett lärarlag, ett elevhälsoteam samt en administration som även 
inkluderar reception och vaktmästeri. Skolledning har bestått av rektor och biträdande rektor (från och med 
1 oktober). Möten för pedagogisk utveckling har varierat mellan 1-2 h på onsdagar.       

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolan följer huvudmans gemensamma modell för det systematiska kvalitetsarbetet som är en förfinad 
version av den så kallade AcadeMediamodellen 
https://utbildning.academedia.se/kvalitet/academediamodellen/ 
Utöver det huvudmanna gemensamma arbetet så i början av läsåret följde skolledningen och elevhälsan 
upp de elever som hade eftersläpande icke godkända kurser och individuella planer presenterades för 
elever och deras mentorer. Eleverna som inte riskerade att nå en examen varnades skriftligen i början av 
höst- och vårtermin. En digital elevavstämning (sk. Early Warning System) och en betygsprognos 
genomfördes per termin. Klassavstämningar mellan mentor och elevhälsa har skett två gånger under 
läsåret.   
  

Lokaler 
Drottning Blankas Gymnasieskola i Varberg består av två byggnader som är belägna i Varbergs hamn. På 
adressen Skeppsgatan 1-3, 432 44 ligger vår Campus-byggnad som också inrymmer reception och skolans 
rektorsexpedition. Alldeles intill (ca 40 meter) ligger vår andra byggnad som förutom lektionssalar inhyser 
sal för naturkunskap, metodrum och hår- och makupsalong. Idrott och hälsa bedrivs främst i 
Sparbankshallen.     

 

Elever och personal 
DBGY Varberg har under läsåret haft 19  lärare anställda, 6 män och 13 kvinnor. Åldersspannet var 23-62 år. 
Majoriteten av lärarna har under året utöver undervisning också verkat som mentorer. Personalen har haft 
gemensam planerings- och utvecklingstid på onsdagar där man arbetat med skolans fokusområde och 
andra frågor. Två förstelärare har under läsåret haft uppdraget att ansvara för projekt inom matematik och 
internationell samverkan. Andel behöriga lärare för läsåret 17/1 8 är att 14 lärare har formell behörighet för 
de kurser de undervisar i. De övriga har bedömts ha adekvat och lämplig erfarenhet för att bedriva 
undervisning. Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Inom verksamheten följs andel behöriga 
upp via huvudman och rektor och plan för att öka behörigheten finns. På skolan finns utöver lärarna annan 
vuxen personal så som rektor, biträdande rektor,  administration, elevhälsoteamet och en vaktmästare som 
bidrar till trygghet, god studiemiljö och effektiv service. Rektor som påbörjade sin anställning i november 
2015 har varit anställd på skolan som lärare sedan 2006 och har därför god kännedom om skolan. Detta gör 
att det finns goda förutsättningar för eleverna att utveckla sina kunskaper och nå sina mål.  
 

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

Hantverksprogrammet Hår- och Makeupstylist Hår- och Makeupstylist 17 15 6 
Hotell- och 
turismprogrammet Hotell- och konferens Hotell- och konferens 10 12 10 
Samhällsvetenskapliga 
programmet Beteendevetenskap Beteendevetenskap 19 15 14 
Vård- och 
omsorgsprogrammet 

Räddningstjänst/   
Träning och hälsa Vård- och omsorgsprogrammet 33 33 36 

 Totalt  79 75 66 
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Totalt 220 
Aktuella siffror: Juni 2018 (Jmf. 2017 totalt 219 elever) 
 



Resultat 2017/2018
DBGY VARBERG



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt 
program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser 
påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit 
gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever 
med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna 
på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en 
högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, 
som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg 
(studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller 
med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



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

Resultat avgångselever 2017/2018



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

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

Betygsfördelning



Resultat samtliga elever 2017/2018



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska 
av varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara 
ett stöd för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i 
motsvarande kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört 
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått 
på det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



Resultat nationella prov VT2018



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beksriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – trygghet & värdegrund



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål
på utbildningen.

Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens 
med deras upplevelse. 
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