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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. Läsåret 18/19 nådde 94 % av våra avgångselever en 

gymnasieexamen, vilket är kvitto för att vårt kvalitetsarbete ger effekt och ett bevis för att vi har en engagerad 

och professionell personalgrupp. 

 

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 mig att det går bra för dig”! 
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 
Andel elever med examen är 94%, i jämförelse med föregående års 83%. Den positiva förändringen beror i 

jämförelse med föregående beror på en kraftig ökning av andel elever som når examen på 

samhällsprogrammet och vård och omsorgsprogrammet. Samhällsprogrammet ökade med 15% och vård- och 

omsorgsprogrammet ökade med 18%.  Hantverksprogrammet och hotell- och turismprogrammet minskade 

från föregående års toppresultat på 100%  till 93% och 92%. Förbättringen av andelen pojkar som når examen i 

år i jämförelse med tidigare läsår eller skillnaden med pojkar och flickor i årets resultat kan i nuläget inte 

förklaras utifrån ett könsperspektiv.  

 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) examensbevis+studiebevis blev 13, 5p (13,0p). Högst GBP finner vi på 

Samhällsprogrammet 15, 7 (15,0p) och lägst GBP 11, 9 (14,6p) på hantverkssprogrammet. Den genomsnittliga 

betygspoängen ökade alltså med  0,5 p i jämförelse med föregående år-.  

 

Förbättringen från föregående års resultat beror sannolikt på en tättare systematiskt uppföljning av elevers 

studieresultat, planerad omläsning i grupp från skolstart, ett mer övergripande och främjande arbetsfokus från 

EHT och engagerade lärare.  Vi vet också att högre närvaro ger bättre resultat och även om vi som skola 

behöver utveckla vårt närvarofrämjande arbete har vi under läsåret haft ett större fokus på en ökad 

skolnärvaro än tidigare läsår.  

 

Nästa läsår kommer vi att fortsätta och utveckla de processer som sannolikt påverkar elevernas resultat 

positivt. En målsättning är att intensifiera arbetet med att förbättra närvaron genom att utveckla 

undervisningen. 
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 
Föregående läsår var andel elever med grundläggande behörighet 37,5%. Ökningen kan förklaras av en mer 

studiemotiverad elevgrupp på vård- och omsorgsprogrammet i jämförelse med föregående. Ökningen på 

programmet var +32,4%. 

 

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

Andelen elever med minst godkända betyg (E) totalt är 92 % (89 %). Betygsfördelningen såg ut enligt följande 

11 % (A), 12 % (B), 21 % (C), 17 % (D),31 % (E) och 8 % (F). Flest F utdelades till IM-elever 25 % och på 

HV-programmet 12 %. Flest A sätts på SA 19 % och på HT 12 %. Noterbart är att i jämförelse med föregående år 

ser har vi en minskning (- 3%) av antal F. 

 

Kurserna med högst måluppfyllelse är Eng6 100% (91%), Ma1a 100% (94%), Ma1b 100% (100%) och Sva3 100% 

(-).  Kurserna med andel med minst godkända betyg finner vi i Sve3 79 % (84) och Eng7 75%(77%). Fler når 

godkända betyg i Eng5 än tidigare läsår vilket kan förklaras genom en extra insatt omläsningsgrupp från läsårets 

start. I Sve1-3 ser dock några fler F i jämförelse med föregående läsår. 

 

Då vi år totalt sett har ett positivt resultat i jämförelse med föregående år kommer vi hålla fast vid de processer 

som vi anser har påverkat resultatet i rätt riktning. Det handlar bland annat om att fortsätta att systematiskt 

följa upp elevernas studieresultat i de pågående kurserna samt organisera för omläsning. Sve1-3 kommer under 

kommande läsår få ett särskilt fokus. Vi hoppas också att öka måluppfyllelsen hos våra IM-elever med hjälp av 

tätare uppföljningar och en bättre uppstart. 
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Skillnaden mellan pojkar och flickor är marginell. Det är dock noterbart att några fler flickor än pojkar får 

betyget A och fler pojkar får betyget F.  

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
Resultaten skiljer sig marginellt i engelska och matematik i jämförelse med föregående år. En ökning av antal F i 

Sve1 beror bland annat på att vi har en ökad målgrupp med bristande kunskaper och erfarenhet av svenska 

språket. 

 

Skolan arbetar för att minska diskrepansen mellan NP och slutbetyg, genom kollegialt lärande kring betyg och 

bedömning. Under hösten 2019 kommer alla lärare att gå en utbildning arrangerad av Karlstad Universitet i 

betyg och bedömning. 

 
 

1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.   

 

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
  

 

 

 

Elevenkäten visar att områdena rekommendation, trivsel och nöjdhet har ökat i jämförelse med föregående år. 

Även om förbättringen är marginell och heller inte uppnått 2017 års nivåer finns det sannolikt ett samband 

mellan elevernas mer positiva upplevelse av skolan och de goda resultaten för examen. Att arbeta för att 

förbättra elevernas upplevda kvalitet kommer därför vara ett fortsatt prioriterat område.  

 

Resultatet analyseras även på klassnivå och vi ser att det finns stora variation mellan olika elevgrupper. Detta 

innebär att skolan i sitt fortsatta arbete behöver ha ett tydligt klassfokus.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  

 

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 under läsåret då lärare 

uttryckt behov av mer undervisningstid. En resurstid på 1h som vi kallar för “Studiecafét” har erbjudits alla 

elever på skolan under vårterminen på utvalda onsdagar och två sk. “Kom-i-fatt-dagar” genomfördes under 

läsåret. En särskild omläsningsgrupp för Engelska 5 gick också under läsåret. 

 

För första gången i skolans historia delades skolans lärare in i två arbetslag med en förstelärare som ansvarig 

för vardera lag. Arbetslagen sammansättning utgick från att skapa en mångfald av erfarenhet och 

yrkesrelaterad kunskap.  De pedagogiska möten för lärare genomfördes onsdagar, med en mötestid som 

varierade mellan 1-2 h. Mötena arrangerades enligt följande flöde: 

 

V. 1 Informations/uppstartsmöten  (Rektor och biträdande rektor ansvariga). 

 T ex.  presenterade rektor resultat för Likabehandling och kränkande behandling  

V.2 Arbetslagsmöten (Förstelärare ansvariga). 

T ex. Diskussion om hur vi kan främjande arbete genom att utveckla vårt bemötande mot våra elever 

V.3 EHM möten (Elevhälsan och lärare ansvariga). 

T ex särskilt fokus på vilka övergripande utmaningar ( bl a extra anpassningar) vi ser i åk.1.  Även fokusera på på 

det som fungerar.  

 

Utöver mötena på onsdagarna inleddes varje vecka med ett måndagsmöte med att kort rapportera om 

föregående vecka, samt informera om närmast kommande händelser.  

 

 För att stärka elever inför motgångar under sin studietid fick alla elever i åk.1 en 10h utbildning i resiliens. En 

av skolans lärare lärare utbildades under hösten 2018 av huvudman till instruktör och genomförde sedan 

utbildningen med eleverna. Projektet med resiliens avser även främja en god psykisk hälsa. För mer 

information om vårt omfattande resiliens projekt vänligen kontakta skolans rektor. 

 

Skolans fokusområden för läsåret 18/19 kunde kort sammanfattas enligt följande: 

  

● I engelska 5 ska fler elever nå minst ett godkänt betyg  

● Elevernas närvaro ska förbättras.  

● Eleverna upplevda kvalitet ska öka. 

● Andelen skriftliga inlämningar ska minska. 

● Den upplevda bristen på respekt mellan elever och elever ska elimineras. 

● En organisationsförändring ska genomföras (arbetslag och ny mötesstruktur). 

● Den digitala kompetensen med fokus på Google Classroom ska stärkas.  
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Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  

 

 

 

 

 

66 % (63%) av eleverna är mycket nöjda med undervisningen på skolan enligt elevenkäten, 62% (73%) anser att 

de får den extra hjälp de behöver och 58 % (60%) anser att lärarna gör det tydligt för eleverna om vad de 

behöver kunna för att nå de olika betygen. Skolbiblioteket är fortsatt ett utvecklingsområde eftersom det inte 

används i undervisningen i den utsträckning som den uttalade ambitionen. 

 

Undervisningsutvärderingen (UU) visar att 74 %  (VT18 60%, VT17 66%) att lärarna i jämförelse med föregående 

år enligt eleverna är bättre på att skapa studiero, samt förbättrats något på vårterminen i jämförelse med 

höstens resultat. Vidare framkommer det i UU att 77% (VT18 69 %) av eleverna anser lärarna är måna om att 

alla ska få möjlighet att få komma till tals. Två områden som behöver utvecklas i samband med undervisningen 

är elevernas upplevelse om lärarens regelbundna kontakt med eleven gällande studiesituationen 53% (VT18 

52%) och hur väl läraren inspirerar eleverna 62% (VT18 56%). Elevenkäten visar också att eleverna upplever att 

personal har höga förväntningar på eleverna. Utvecklingsområdena är de samma som föregående år. 

 

Gällande skolans fokusområden under läsåret är det rektors bedömning att skolan lyckats väl, även om några 

områden inte varit möjligt att statistiskt följa upp. Elevernas upplevda kvalitet har totalt sett ökat. Skolans 

digitala kompetens har höjts med hjälp av förstelärare. Google Classroom används nu av alla lärare och det nya 

digitala verktyget Inspera har introducerats för lärare och elever i samband med de nationella proven. Arbetet i 

arbetslagen och den nya mötesstrukturer har fallit ut väl, även om utvecklingsområden har identifierats. Fler 

avgångselever nådde minst E i engelska 5, vilket i sin tur påverkat examensgraden positivt. Nya rutiner för att 

hantera frånvaro/främja närvaro togs fram i början av läsåret, men visade sig inte fungera fullt ut i praktiken. 

Om elevernas studiesituation har förbättrats pga att antalet skriftliga bedömningar har minskat går tyvärr inte 

bedöma, men samtalet har varit levande hos lärare och elever under läsåret.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Majoriteten av skolans elever upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver. Skolan har utvecklat 

möjligheten att utvärdera effekten av extra anpassningarna i relation till måluppfyllelsen med hjälp av skolans 

digitala Early Warning System (EWS). Det har fortsatt dock inte varit möjligt att fullt utvärdera alla extra 

anpassningar som lärarna genomför eftersom systemet och lärarna ännu inte är helt synkade. Likväl är extra 

anpassningar fortsatt något varje lärare behöver utveckla sin undervisning med stöd av t ex skolans 

specialpedagog.  
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Den högre andelen examen kan sannolikt kopplas till att skolan även lyckats bättre i arbetet med extra 

anpassningar än tidigare år. Utöver arbetet med tätare avstämningar (EWS) har elevhälsan under läsåret 

strävat efter att arbeta på en mer övergripande och främjande nivå.  

 

 

Utvärdering – Arbetet med skolfrånvaro 

Under vårterminen genomförde rektor en kartläggning* av skolans elevers orsak till skolfrånvaro. De främsta 

orsakerna till de deltagande (elever med + 20% frånvaro) elevernas skolfrånvaro sammanfattas enligt följande: 

 

Skolfaktorer 

● Prov och inlämningar 

● Schema 

● Inte tillräckligt motiverande undervisning 

● Bristande bemötande från lärare 

 

Individfaktorer 

● Psykisk ohälsa 

 

Hemförhållande 

● För mycket ansvar utanför skolan 

 

* Kartläggningen av skolfrånvaron är en del av ett särskilt närvaroprojekt som rektor tilldelats och genomför 

tillsammans med huvudman på alla Drottning Blanka skolor i rollen som senior rektor. Projektet kommer att 

utvärderas i december 2019. 

 

Utvärdering – Skolenkäten elever åk 2 

Under vårterminen 2019 deltog skolans elever i åk. 2 i skolinspektionens enkät “Skolenkäten”. Resultaten har 

diskuterats och analyserats av rektor och lärare. Resultaten visar sammanfattningsvis: 

 

Värden som skolan ligger högst till i jmf. med samtliga medverkande skolor: 

1. Veta vad som krävs (+0,2) 

2.  Ordningsregler (+0,3) 

 

 Värden som skolan ligger lägst till i jmf. med samtliga medverkande skolor: 

1. Studiero (-0,8) 

2. Trygghet (-0,8) 

 

Noterbart är att skolans resultat skiljer sig ytterst marginellt från samtliga medverkande skolor. En paradox är 

att skolans elever angav höga resultat gällande ordningsregler men låga resultat vad det gäller studiero och 

trygghet.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Läsår 18/19 har på ett övergripande plan levererat goda resultat och därför avser vi att fortsätta med flera av 

de processer som påbörjats under läsåret. Det innebär att vi kommer fortsatt att ha fokus på digitala 

elevuppföljningar (EWS:er), fortsätta att fördela lärarlaget i två arbetslag och bibehålla den nya 

mötesstrukturen inkluderat EHM var tredje vecka. Naturligtvis kommer vi behöva att förbättra alla dessa redan 

fungerande processer, så att de ger än bättre resultat. Uppföljning är det främsta gemensamma 

utvecklingsområdet. Det digitala verktyget Inspera kommer under läsåret att introduceras för alla lärare, vilket 

kommer möjliggöra ett större kollegialt utbyte lärare emellan samt en mer rättssäker bedömning av 

läraruppgifter. Alla lärare kommer under hösten att genomföra en utbildning i betyg och bedömning och vi 

kommer därför att behöva ägna en hel del tid till att diskutera och följa upp denna utbildning som vi gör i 
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samverkan med Karlstad Universitet. Resiliensprojektet kommer att leva vidare genom att återigen alla åk.1 

elever får genomgå utbildningen på ca. 10h. Vi kommer även att följa upp eleverna i åk.2 med en kortare 

fortbildning. Slutligen kommer vi att behöva lägga ett stort fokus på att främja skolnärvaro eftersom vi inte 

riktigt lyckats här. Med stöd utifrån forskning och i ledning av rektor som under 2019 särskilt fördjupat sig i 

elevers orsaker till skolfrånvaro och hur vi inom skolan kan främja närvaro kommer arbetet att fortgå.  Målet är 

så klart att alla resultat ska bli än bättre och att 100 % av våra elever slutligen  kommer att nå en examen.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare 

och elevstödjare som är knutna till skolenheten. Vid behov knyts även studievägledare och/eller administratör 

till elevhälsoteamet. Arbetet följer huvudmannens gemensamma elevhälsoplan. 

 

Elevhälsan har under läsåret arbetat utifrån en särskild metod kallad för Elevhälsomötet (EHM). EHM är en 

främjande, förebyggande och lärande modell, där endast berörd personal kallas till möten. Mer att läsa om 

EHM finns i boken Elevhälsomötet (Gothia, 2017) som också har varit skolans utgångspunkt i arbetet. EHM 

möten har arrangerats var tredje vecka på onsdagar mellan kl. 14:00-16:00. 

 

Interna EHT-möten har skett efter behov, vanligtvis på onsdag förmiddagar. 

 

EHT har under läsåret även arbetet med att analysera och  följa upp skolans digitala elevavstämningar (EWS) 

med stöd av huvudman. Dessa analyser och uppföljningar har bland annat bidragit till att sätta agendan för 

EHM-mötena, samt resultat i skriftliga examensvarningar från ledningen till elever och motiverande samtal 

med elever.  

  

Skolan arbetar med extra anpassningar, så fort ett behov uppmärksammas, vilket sker via läraren som också 

omgående kan påbörja extra anpassningar. Om de extra anpassningarna inte fungerar påbörjas vanligtvis en 

utredning av EHT där det då kan framkomma behov av särskilt stöd eller andra former av extra anpassningar. 

Efter en utredning återkopplar EHT elevens behov till berörda lärare.  

 

Under läsåret har elevhälsan och ledning haft som ambition att med hjälp av nya arbetsmetoder så som t ex. 

EHM att förbättra det främjande och förebyggande arbetet i verksamheten.  Särskilda rutiner för uppföljning av 

frånvaro togs fram i början av läsåret. Dessa nya rutiner presenterades tillsammans med främjande och 

förebyggande insatser.  

  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fallit bättre ut än tidigare läsår tack vare de nya EHM-mötenas 

struktur och val av fördjupningsområden. Ett annat bra exempel på förebyggande insatser var när EHT bjöd i n 

Trana Psykologer som fortbildade personalen i NPF-diagnoser och depression. Uppföljning till berörd personal 

och det praktiska arbetet mellan varje EHM möte behöver utvecklas nästa läsår.  

 

De nya närvarofrämjande rutinerna fungerade inte som det var tänkt i praktiken, men satte ändå på ett positivt 

sätt vikten av skolnärvaro och bemötande på agendan. Det närvarofrämjande arbetet kommer att intensifieras 

kommande läsår. 
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Utvärdering – Åtgärdande arbete  

EHT har under läsåret lyckats få ett större fokus på det främjande och förebyggande arbetet än tidigare, men 

som helhet är fortsatt merparten av arbetstiden tillägnad åtgärdande. Detta beror främst på att lärare i stor 

omfattning fortlöpande flaggar till rektor och elevhälsan när elever inte riskerar att nå målen.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

EHM och arbetet med EWS:erna har bidragit till bättre resultat och bör därför bibehållas med vissa justeringar 

så klart.  Utveckling av det närvarofrämjande arbetet och utredning av frånvaro kommer att behöva prioriteras 

vidare eftersom det nu inte finns fullt fungerande rutiner. Nya rutiner för just utredning av frånvaro kommer 

att finnas tillgängliga vid skolstart.  

 

EHT:s utredningar som sammanställs av specialpedagog kommer från och med nästa läsår att vara mer 

omfattande och förhoppningsvis kommer detta att leda till än mer kvalitativa insatser.  Det interna 

elevhälsoarbetet och samverkan mellan de olika kompetenserna inom EHT behöver synkas med skolans 

övergripande arbetsplan. Arbetsplanen och elevernas behov ska tillsammans styra hur, när och vilka inom EHT 

behöver träffas internt. Viktigt att det främjande och förebyggande arbetet alltid står högst på EHT:s agenda. 

Hur kommunikationen (främst återkoppling i elevärenden) mellan EHT och lärare kan förbättras kommer också 

vara ett utvecklingsområde för rektor tillsammans med övriga inom EHT.   

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

Vi ser att tryggheten är fortsatt bra i vår mätningar, 94% (86 % i Elevenkäten) av våra elever angav i vår 

LOV-enkät att de upplever sig trygga på skolan. Skolan arbetar med likabehandling och värdegrundsarbete 

fortlöpande i olika forum, t ex i skolrådet, i EHT, lärarlagen eller på ledningsnivå tillsammans med huvudman. 

Det främjande arbetet handlar i stort om bemötande och att skapa goda relationer mellan personal och elever 

och mellan elever själva. De dagliga mötena med våra elever är därför av särskild vikt och något vi inom 

Drottning Blankas Gymnasieskola själva definierar som vårt personliga engagemang. Varje elev tilldelas i åk. 1 

en mentor och ett lyckat mentorskap är en av huvudnycklarna för en trygg skolgång.  

 

I elevenkäten angav 89% av eleverna att de vet vad de ska vända sig till om de känner sig illa behandlade och 

85% upplevde att personalen tar tag i situationen när de anmält att blivit illa behandlade. Förvisso relativt höga 

siffror, men endast 100% vore tillfredsställande i detta sammanhang.  

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Samtliga elever får information om likabehandling- och värdegrundsarbetet och hur ärendegången ser ut vid en 

anmälan om kränkning. Anmälningar görs till huvudman av rektor enligt gällande rutiner. 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. Information till elever och vårdnadshavare om 

riskerna med sociala medier har därför varit i fokus redan under de första skoldagarna i åk.1.  Arbetet för att 

säkerställa  en skolmiljö fri från kränkningar fungerar väl och lärdomen handlar framförallt om att agera snabbt, 

vara tydlig med att det är nolltolerans mot kränkande behandling med och att respektera alla parter.  I 

komplexa fall rådgör skolans rektor med skoljurist. 

 
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.  
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Slutsats – arbetet framåt 

Vid skolstart planeras grupp- och värderingsövningar för att tidigt skapa en positiv skolkultur. 

Mentorer ska äta lunch tillsammans med sin klass under första veckan. Fortsatt kommer vi att informera om 

riskerna med sociala medier. Eleverna behöver också göras delaktiga i elevråd och skolråd för att kunna 

påverka och utveckla t ex skolans trivselregler (sk. Ordningsregler). Elever på skolan upplever fortsatt att det 

emellanåt brister i bemötandet mellan elever och elever och lärare och elev, vilket betyder att vi behöver 

arbeta vidare med vårt värdegrundsarbete och följa upp så det efterlevs.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

APL-veckor förlades i samråd med samordnare på bästa möjliga tid under läsåret utifrån ett elev- och 

undervisningsperspektiv.  Som ett exempel förflyttades eleverna på vård- och omsorgsprogrammets APL-period 

till i början av vårterminen istället som tidigare till i slutet på läsåret.  

 

 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 både den lokala och regionala styrgruppen. 

Rektor har beslutat att de kurser som ingår i APL är relevanta för det arbetsplatsförlagda lärandet. 

  

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. Under vårterminen deltog yrkeslärarna, biträdande rektor och rektor i av skolverkets 

arrangerade fortbildningar kring APL med fokus på själva tre-partsamtalet.  

 

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.  Vanligt förekommande frågor är  behörighetsfrågor, frågor 

om CV och frågor om vuxenstudier.  SYV har även varit delaktig i ett par insatser i samverkan med EHT. Till 

skillnad från tidigare år har skolan en intern SYV från Academedia, vilket varit ett lyft för skolan som tidigare 

haft SYV via konsult.  

 

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 synkar idag bättre 

än tidigare, men kan ändå vässas till än bättre. Studie- och yrkesvägledning  ses verkligen som en ny positiv 

resurs på skolan och planen är att involvera SYV än mer skolans förebyggande och främjande arbete för en 

bättre måluppfyllelse.  
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

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 på 

skolans studiecafé under vårterminen. Engelskan har haft två tillfällen i veckan, med möjlighet till ytterligare ett 

tillfälle de veckor som skolans studiecafé arrangerats. En lärare har varit ansvarig för matematiken och två 

lärare för engelskan. 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 

fortsatt en låg måluppfyllelse, trots ökad undervisningstid och två ansvariga lärare. Orsaken till den låga 

måluppfyllelsen kan bland annat förklaras av elevernas bristande förkunskaper. Majoriteten av våra elever får 

ändå behörighet till ett nationellt program inom tre år. IM-elever registreras får totalt sätt fler F-betyg än 

eleverna på gymnasieprogrammen. En förklaring till detta är att bristande språksvårigheter i svenska även 

påverkar andra ämnen än svenska.  

 

Slutsats 

Organisationen kring matematiken fungerar väl, så där planerar vi att arbeta vidare på samma sätt som 

tidigare.  Då måluppfyllelsen fortsatt är låg för engelskan kommer vi från och med nästa läsår göra ytterligare 

förändringar kring organisationen och också se över och utveckla hur själva undervisningen bedrivs i 

klassrummet. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

 

94 % av skolans elever nådde en gymnasieexamen vilket är ett mycket bra resultat. Arbetet med tätare 

elevuppföljningar (EWS:er), den nya mötesstrukturen inkl. EHM och fördelningen av två arbetslag bedöms ha 

bidragit till de positiva resultaten för examen.  Skolans tre utvecklingsområden för nästa läsår är studiero, ökad 

skolnärvaro och betyg och bedömning. Hur skolan kommer att arbeta vidare med dessa och andra frågor 

kommer att specificeras i skolans kommande arbetsplan. Några planerade insatser framöver som kan nämnas 

redan nu är:  

  

● Fortbildning av det digitala verktyget Inspera http://www.inspera.com/sv/  

● Fortbildning i Betyg och bedömning tillsammans med Karlstad Universitet. 

https://medarbetare.academedia.se/2019/02/05/ny-utbildning-for-mer-rattssaker-betygssattning/ 

● Resiliensprojektet (stärkt motståndkraft). 

https://utbildning.academedia.se/2019/04/26/unikt-projekt-starker-elevers-psykiska-halsa/ 

● Främja skolnärvaro och utreda frånvaro.  

  

13 
 

http://www.inspera.com/sv/
https://medarbetare.academedia.se/2019/02/05/ny-utbildning-for-mer-rattssaker-betygssattning/
https://utbildning.academedia.se/2019/04/26/unikt-projekt-starker-elevers-psykiska-halsa/


4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 

engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 

  

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 

man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 

mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 

strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY. 

● Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 

skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att 

vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 

kontakter under sin gymnasietid. 

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 

vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 

engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 

kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

DBGY AB har läsåret 2018/2019 totalt 12 skolor runt om i Sverige och från och med 1 juli 2019 ingår även DBGY 

Falun, DBGY Helsingborg S.Kyrkogatan och DBGY Malmö Slussen i DBGY ABs verksamhet. Under läsåret är det 

drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns en 

ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, skolchef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom ekonomi, 

marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande förutsättningar 

och behov.  

 

Skola startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 2009 
Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 2004 Trollhättan 2011 
Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 

processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 

att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 

välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 

kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

● Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen. 

 
  

4.2. OM DBGY VARBERG 

Organisation och arbetsformer 

Skolan har under läsåret varit organiserat i två lärarlag, ett elevhälsoteam samt en administration som även 

inkluderar reception och vaktmästeri. Skolledning har bestått av rektor och biträdande rektor. Möten för 

pedagogisk utveckling har varierat mellan 1-2 h på onsdagar. Måndagar har inletts med ett morgonmöte för all 

personal på ca. 30-40 min.  

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 meddelas skriftligen januari månad. Fyra digital 

elevavstämningar (EWS:er) genomfördes under läsåret. Klass- och/eller elevavstämningar mellan mentor och 

elevhälsa har skett efter behov. Var tredje vecka har ett EHM möte genomförts som möjliggjort att lärare och 

EHT kunnats träffats och samverka utifrån ett mer främjande och förebyggande perspektiv.  

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 i huvudsak i Sparbankshallen. 

Inför läsåret 19/20 kommer delar av skolans lokaler renoveras. Rektor och skolchef kommer under läsåret att ta 

fram en femårsplan för skolans alla lokaler. 
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Elever och personal 

DBGY Varberg har under läsåret haft 19 lärare anställda, 5 män och 14 kvinnor. Åldersspannet var 25-64 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, digitalisering 

och pedagogiska möten. Andel behöriga lärare för läsåret 18/19 är att 13 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 14 15 16 
Samhällsvetenskapliga 
programmet Beteendevetenskap Beteendevetenskap 24 20 15 
Vård- och 
omsorgsprogrammet 

Räddningstjänst/ 
Träning och hälsa Vård- och omsorgsprogrammet 25 28 33 

 

Totalt  73 73 75 

Totalt 221 

Aktuella siffror: Juni 2019 (Jmf. 2018: 220 elever, 2017: 219) 
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