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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 18/19 var ett händelserikt läsår för Drottning Blanka i Kungsbacka. Efter rektorsbytet läsåret innan var 

detta mitt första läsår från start. Det var första gången jag fick möjligheten att forma skolans verksamhet 

utifrån den vision jag har. Jag hade fortfarande undervisning i min tjänst vilket gjorde att jag fick en naturlig 

koppling till undervisningen och de elever som vi hade på skolan.  

 

Mitt ledarskap bygger på dialog, dialog mellan rektor och lärare, rektor och elever, lärare och lärare samt elev 

och elev. I mitt ledarskap är just kommunikation en väsentlig del. Under läsåret har jag försökt att utveckla 

effektiviteten gällande den kommunikativa delen.  

 

När läsåret startade fick vi även in ett stort antal elever till våra utbildningar vilket var väldigt glädjande. Det 

stärker mig i min övertygelse om att Drottning Blanka har en viktig roll att spela i Kungsbacka gällande 

utbildning. Under året lärde vi känna många nya elever som gav oss förtroendet att utbilda dem och det känns 

inspirerande för fortsättningen. 

 

Nästkommande läsår är fyllt med utmaningar, mål och delmål och jag ser fram emot att få arbeta tillsammans 

med det kompetenta, sammansvetsade och trogna kollegiet som kännetecknar Drottning Blanka i Kungsbacka. 

 

Med tillförsikt och stor energi lägger jag nu det gångna läsåret bakom mig för att ta mig an det nya läsåret. 

 

 

Sebastian Osbeck 

Rektor 
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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 
Nedanstående diagram visar andelen elever med examen för avgångsklasserna 2019. Ser vi till totalen når 86% 

av våra elever en gymnasieexamen, en nivå som ligger i fas med förra årets notering.  

 

 

 

 

 

Vi ser att ekonomiprogrammet ökar i andelen elever med gymnasieexamen men att samhällsprogrammet och 

hantverksprogrammen vänder svagt neråt. Vi ligger dock på en nivå där riksgenomsnittet är inom räckhåll för 

innevarande läsår. Skillnaden mellan pojkar och flickor är stor 90% jämfört med 50%. Samtidigt var antalet 

pojkar väldigt få vilket gav ett stort procentuellt utslag. Vi följer upp jämställdheten och eleverna på vår skola 

får oavsett kön samma möjlighet och stöd i att nå målen.  

 

I nedanstående diagram ser vi även att genomsnittspoängen ökar jämfört med förra läsåret. Vi ökar från 13,9 

till 14.0. Trots den positiva förändringen så ligger vi något under rikssnittet, något som kommer bli fokus till 

nästkommande läsår. Vi ser att det är små avvikelser jämfört med föregående år och det behöver vi förändra, 

detta läsåret är det eleverna på ekonomiprogrammet som drar upp genomsnittspoängen. Här behöver vi 

fortsätta arbetet med att stötta eleverna på våra program så de når så högt de kan utifrån de förutsättningar 

de har. För detta finns en strategi som vi kommer föra in i verksamheten vid läsårsstarten 19/20. Skillnaden 

mellan pojkar är tydlig och beror främst på att flickorna haft en tydligare vision om framtidsyrket eller 

utbildningen medan vi arbetat aktivt med att stötta pojkarna i deras framtidsval. Merparten av pojkarna har 

främst varit intresserade av att nå examen för att sedan arbeta.  
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 
Tabellen nedan visar hur betygen fördelas mellan de olika kunskapskraven för de olika programmen. Totalt sett 

så minskar antalet underkända betyg (F) och spridningen mellan de övriga betygsstegen ökar något. Detta är 

ett arbete som jag bedömer har en grund i den uppstyrning som sjösattes under vårterminen 2018 och som 

kommer fortsätta att utvecklas under nästkommande läsår.  Vi ser också att andelen B och A ökar något vilket 

är positivt, vi ska utmana eleverna att utveckla deras förmågor även för de högre betygsnivåerna. Det program 

som har en något högre andel underkända betyg är hantverksprogrammen, där är 9% av betygen underkända. 
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 
Om vi undersöker resultaten för betygsfördelningen i svenska, engelska och matematik ser vi att vi minskar 

andelen underkända betyg i svenska och engelska samt gymnasiearbetet. Detta är viktigt då dessa kurser är 

obligatoriska för en gymnasieexamen. Glädjande nog ser vi också att andelen underkända betyg i matematik 1a 

har minskat ner till 0. Inga underkända betyg sattes i den kursen läsåret 18/19. Andelen underkända betyg på 

nationella prov minskar också bl.a. i matematik 1a. I övriga nationella prov är andel lägst godkända betyg hög i 

flera kurser. Främst matematik 2b och svenska som andraspråk 1 har vi en större andel F. Det är få elever som 

läser dessa kurser och vi ser att måste vara mer förberedda med stödinsatser under våren så att eleverna har 

rätt kunskaper inför själva genomförande av provet. Matematik 2A avser ett litet antal elever.  

 

Hur vi ska arbeta vidare med detta under nästkommande läsår redogörs för senare i rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser att resultaten på nationella proven överensstämmer i större utsträckning än läsåret innan. Detta är 

positivt då det visar att de kunskaper och färdigheter som tränas under kursernas pågående stämmer överens 

med det nationella provet avser att testa av. Värt att notera är att det i år var första gången som digitala delar 

fanns med i de nationella proven. Vi använde Inspera som program och detta fungerade utan problem. 
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1.3. UPPLEVD KVALITET 
 

Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

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

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
Nöjdhet är ett mått på hur nära deras bild av utbildningen som verksamheten har nått. 

Rekommendationsgraden anger hur benägna eleverna är att rekommendera skolan och utbildningen till andra 

och trivseln anger hur bra eleverna trivs på sin utbildning.  

 

Resultaten för dessa begrepp visar på en positiv trend, samtliga områden visar en förbättring gentemot 

föregående läsår. Nöjdheten ligger kvar på 76%, trivseln minskar något från 81% till 80% och 

rekommendationsgraden ligger kvar på en stabil nivå av 75%. Det glädjer oss naturligtvis att resultaten ligger så 

pass stabilt samtidigt vill vi hela tiden bli bättre. Vad påverkar då dessa resultat? En anledning kan vara att vi 

under året arbetat med att utveckla delar som eleverna har angett som förbättringsområden, ett av dessa 

områden är tydlighet och feedback gällande betygsläge och vad de olika kunskapskraven innebär för respektive 

kurs. Syftet har varit att tydliggöra inlärningsprocessen för eleverna så de kan utveckla sina förmågor och 

därmed nå högre resultat i slutbetyget för respektive kurs. En annan aspekt kan vara att vi ser till att synliggöra 

elever, vi har till exempel arbetat mer med elevsamtal sedan i höstas vilket har gett eleverna en trygghet i att vi 

ser dem och vi lyssnar på dem. När det gäller trivseln så spelar vår storlek in, vi arbetar för ett klimat där elever 

och lärare ska känna att man hör hemma. Det ska kännas tryggt och inspirerande att gå till skolan. Detta arbete 

kommer vi fortsätta att driva under kommande läsår. 
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

Lärarna arbetar i ett arbetslag. Det gör att samtliga behörigheter och ämneskombinationer finns tillgängliga vid 

det kontinuerliga arbetet med exempelvis projekt eller kollegial pedagogisk utveckling. Vid behov delas 

arbetslaget in i två grupper, en högskoleförberedande och en yrkesförberedande. Varje grupp utser då varsin 

arbetsledare.  

 

Inom skolan finns även ett antal olika roller med tillhörande ansvar, exempelvis kan det vara förstelärare, 

resiliensansvarig, digitaliseringsansvarig, internationaliseringsansvarig o.s.v., allt för att få en tydlighet vem som 

ansvarar för vad i den interna organisationen. Arbetet med både arbetslag och innehåll relaterat till de olika 

rollerna sker företrädelsevis på våra måndagstider, 8.00 - 10.00, samt studiedagar. Öronmärkt tid för 

fokusarbetet finns mellan 9.00 - 10.00 varannan vecka.  

 

Varje vecka går det även ut ett veckobrev till samtlig skolpersonal, skrivet av rektor. 

För dokumentation används TeamDrive som lagringsplats. 

 

Undervisningen på skolan har, under året, utgått ifrån en traditionell schemaläggning där respektive kurs har 

fått utlagd lektionstid motsvarande kursstorlek. Vi har utgått ifrån de riktlinjer som finns i våra styrdokument 

men fokuserat på extra utlagd tid i kurserna i matematik. Då behovet av mer tid i matematik lyfts upp från både 

elev- och lärarhåll lades därför ut något mer tid i dessa kurser. Planeringen av kursen och dess lektionstid hade 

som mål att den majoriteten av kurstiden var utlagd före nationella provet vilket gjorde att eleverna då hade 

fått en stor mängd lektionstid innan dessa prov. Detsamma gällde utläggningen av lektionstid i engelska och 

svenska. Tiden efter nationella proven kunde då användas till att komplettera eventuella kunskapskrav som 

behövdes. 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

Under läsåret har kollegiet  arbetat med ett fokusområde - samplanering av uppgifter och bedömning. 

Anledningen till detta är att undervisningsutvärderingen som eleverna genomförde visade att detta är ett 

förbättringsområde för oss. Vid arbetets uppstart tydliggjordes vikten av att ha ett mål med fokusarbetet som 

kan mätas, ett konkret mål som kan användas. Under läsåret arbetade kollegiet med att arbeta fram uppgifter 

som inkluderade olika ämnen och kurser. Lärarna arbetade kollegialt i smågrupper och tog fram 

ämnesövergripande uppgifter de kunde använda i undervisningen. Detta gav även lärarna insyn i varandras 

kurser och hur de olika lärarna tolkade både centralt innehåll och kunskapskrav. 

 

Vi når inte högre andel med examen men andelen godkända betyg ökar. Vår bedömning är att andelen med 

examen kommer att vara högre kommande läsår i och med de insatser vi planerat. Vi behöver bli bättre på att 

se varandras praktik och lära av detta. Således är auskultationer (mer strukturerade sådana) en del av vårt 

utvecklingsarbete. Likaså behöver vi ha tätare uppföljningar kring våra elevers väg mot målen.  

 

Ser vi till diagrammen nedan, som visar elevernas upplevelse av undervisningen, så ligger vi även här på en 

stabil nivå i jämförelse till föregående år. Det som sticker ut är frågan om skolbiblioteket. Här har vi ett klart 

förbättringsområde, dels gällande skolbibliotekets utbud men även dels kring hur lärarna använder det i 

undervisningen. 
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

EWS-verktyget i Schoolsoft, där vi färgmarkerar utifrån elevernas progression mot målen, har vi nyttjat men vi 

ser att vi har lite olika uppfattning om hur väl verktyget fungerar och är integrerat i våra arbetssätt. Vi kommer 

dock att utöka användandet ytterligare till nästa läsår och basera vårt EHT-arbete utifrån det. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi kommer använda våra nya erfarenheter att bygga vidare vår undervisning på detta. Det ger en effektivare 

undervisning där flera kurser kan samverka vilket även leder till en ökad sambedömning för eleverna. Under 

nästkommande läsår kommer vi bygga på kursen Betyg och bedömning som fokusarbete vilket ger ytterligare 

en dimension. Vi kommer läsåret 19/20 använda 5 stycken EWS:er och utifrån de kopplat den förebyggande 

elevhälsoarbetet på dessa. Att lyfta arbetet till en gruppnivå kan ha en positiv effekt på helhetsresultatet. 

Därtill kommer våra auskultationer vara mer strukturerade än tidigare.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Elevhälsoträffarna har skett en gång per månad där då hela kollegiet och elevhälsa går igenom samtliga elever. 

Veckovis har specialpedagog, rektor och skolsköterska planerat och följt upp det riktade arbetet.  Skolan har 

under året fokus på att organisera arbetet och fokusera på det främjande och förebyggande arbetet. Vi arbetar 

fortfarande för åtgärdande och vill bli än mer förebyggande och främjande. Vi kommer fortsätta att utveckla 

detta arbete. (se slutsats - arbete framåt) Vår uppföljning och vårt studiecoachande/studiestld måste stärkas 

för att eleverna inte ska ha en uppförsbacke i årskurs tre.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Mötesstrukturen fortsätter i samma form som föregående år. Däremot kommer mentorerna i större 

utsträckning ha kontakt med respektive elev och mer ingående stötta dem i deras studiesituation. Skolan tar 

fram en ansvarsbeskrivning för mentorer.  

 

Specialpedagogerna kommer en gång per månad ha ett utvecklingspass med lärarna för att de ska få ökad 

kompetens och även några verktyg för att hantera elevernas utmaningar i undervisningen.  
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Utöver detta har EHT-arbetet omorganiserats. Vi kommer arbeta med en förebyggande strategi där vi lyfter 

behov och förutsättningar till en gruppnivå. 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet 

Skolans arbete för att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling finns beskrivet i 

planen mot kränkande behandling och diskriminering som upprättas varje år.  

 

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

På vår skola arbetar vi utifrån vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Vi ska alltid främja våra elevers lika rättigheter samt motverka och förhindra diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.  

 

Det ska stå klart för var och en av skolans elever, vårdnadshavare och skolpersonal att det råder ett absolut 

förbud mot all form av diskriminering, kränkningar, och trakasserier. Hos oss ska alla elever oavsett bakgrund, 

ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion 

eller annan trosuppfattning, fritt kunna studera och verka utan att känna oro för sin egen och andras trygghet.  

 

Grundförutsättningen har varit att DBGY och LBS delar lokaler men även vissa resurser. Därför att  

skolorna valt att organisera LoV-arbetet som ett. Skolans LoV-arbete har under läsåret 18/19 letts av två lärare, 

en från LBS, Karin Flink, och en från Drottning Blanka, Mattis Willysson. Detta har gett en naturlig och 

övergripande struktur där båda enheterna varit representerade. 

 
LoV-gruppens målsättning; att vara främja ett inkluderande förhållningssätt och en välkomnande 

miljö bland skolans elever har varit lyckosamt. Gruppen kommer fortsätta att vara en viktig del i 

skolans arbete med frågor kring likabehandling och värdegrund. Under läsåret 19/20 kommer gruppen att 

träffas regelbundet, var 4:e vecka, och arbetet leds av skolans LoV-samordnare. 

 

Skolans LoV-enkät är ett bra instrument för LoV-arbetet på skolan. Utifrån svaren i enkäterna har 

LoV-gruppen, som brukligt, tagit fram två temadagar.  För att stärka gemenskap, öka respekten för varandra 

och minska utanförskap, har LoV-gruppen under läsåret arbetat med att stärka de olika enheternas traditioner. 

Exempel på traditioner som man genomfört är Hattorsdag, Freaky friday, Jultisdag och Jultröjans dag.. Dessa 

tillfällen har skapat en gemenskap och en social utveckling mellan enheterna så uppfattas som positiv. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

 
Vi ser, i diagrammet ovan, att vi har en positiv utveckling gällande förtroende till att personal agerar i 

situationer om någon blir illa behandlad. Detta är väldigt positivt då vårt mål är att eleverna ska känna sig 

trygga hos oss. Trygghetsgraden är fortsatt hög vilket visar att våra elever känner förtroende för oss. Generellt 
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sätt är jag nöjd med resultaten gällande trygghet och förtroende, jag nöjer mig dock inte förrän vi når 100% i 

samtliga staplar. 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vårt fokus kommer att vara fortsatt utveckling gällande normer och värdegrund. Vår LoV-grupp kommer 

exempelvis vara med och ta fram innehåll på våra temadagar under läsåret. Detta är också något som kommer 

att genomsyra undervisningen i de fall det går. Vår skola ska präglas av öppenhet och respekt för varandra som 

individer. Detta arbete sker kontinuerligt med temadagar, inslag i undervisningen, vid elevkontakt och olika 

gemensamhetsaktiviteter såsom friluftsdagar. 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

APL sker som en sammanhängande tid under årskurs tre (onsdag-fredag). Skola/lärare gör kontinuerliga 

APL-besök och kontakten mellan skola och arbetsplats fungerar väl. Detta sammanhängande upplägget har 

uppskattats av arbetsplatserna då man får se och stödja eleverna i deras professionsutveckling över en längre 

tid. Ett längre sammanhang att utvärdera eleverna i ger, i vår bedömning, en mer kvalitativ 

kompetensutveckling. Eleverna uppskattar upplägget då de får en god kontakt med arbetsplatsen samtidigt 

som de har kontakten kvar med skolan. För skolan finns viss utmaning i att schemalägga detta då flera dagar är 

upplåsta.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Skolans APL är organiserad utifrån de riktlinjer som Skolverket anger. Lärarna har en väl utarbetad kontakt med 

handledarna på APL-platserna och de är i kontinuerlig dialog gällande eleverna och dess utveckling. För att 

säkerställa att eleverna får med sig erfarenheter och kunskaper uppdateras handledarna av lärarna utifrån de 

kursinnehåll som kopplas till APL:n. 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Samverkan med näringsliv/studie- och yrkesvägledning har fungerat på ett bra sätt. Läsåret 18/19 hade vi SYV 

från Kungsbacka kommun, detta kommer dock förändras till nästkommande läsår då vi använder en SYV från 

Academedia. Kontakten med näringslivet är god då våra lärare är drivna och villig att driva projekt i samverkan 

med näringslivet. 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Arbetet framåt kommer fokusera på att fortsätta att bedriva en förstklassig APL och öka projekten ut mot 

näringsliv/samhälle. Det kommer att introduceras en del nya projekt för att förankra skolans och kursernas 

innehåll med näringsliv och samhälle. Detta är ett arbete som inte får avstanna. 

 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 

Organisering, utvärdering av utbildningen på introduktionsprogram 

Våra introduktionselever ingår i våra ordinarie klasser och vi har haft extra stödtid med specifikt fokus på 

grundskolekurser. Varje introduktionselev har haft en individuell plan för att nå målen. När elever ingår i 

undervisning som bedrivs mot de nationella kurserna så anpassas uppgifter, moment och stöd till att eleverna 

når grundskolekursernas mål.  
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Utvärdering och slutsats – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Upplägget som vi valt fungerar i det största möjliga mån väl. Merparten av eleverna når målen. Vi försöker 

alltid anpassa upplägget efter de behov som uppkommer under året. I vissa fall har eleverna utmaningar som vi 

inte kunnat möta fullt ut.  

 

Slutsats 

Vi minskar antalet introduktionsprogramselever till läsåret 19/20. Detta görs med syftet att få ytterligare              

överblick och snabbare kunna integrera dem i den ordinarie verksamheten och att övergång till nationellt               

program sker i snabb takt. Vi behöver också fokusera på de elever vi har så de når målen inför sista läsåret. 

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Vi ser att ju mer konkreta vi blir desto större effekt får det på våra arbetssätt och resultat. Lärarna samverkar i 

högre grad med varandra och  med ökad motivation när man ser att arbetssätt och förändringar som faktiskt 

fungerar. Det märktes tydligt under föregående år och påverkar vårt arbete för 19/20.  

 

Under 19/20 kommer vi:  

● ha fortsatt kollegial samplanering av ämnesövergripande projekt utifrån vår lathund. (HT-19)  
● genomföra kursen Betyg och bedömning för samtliga lärare (VT-20) 
● förändra det förebyggande EHT-arbetet för att förebygga och främja elevernas studiesituation i än 

högre utsträckning. 
● hålla fokusarbetet levande över läsåret.  
● ha mer fokus på praktiken in undervisningen (via auskultationer)  
● ha tätare uppföljning av elevernas utveckling mot målen (EWS - 5 gånger) 

Under höstterminen 2019 kommer vi fortsätta arbetet med ämnes- och kursöverskridande projekt. Syftet med 
detta är att eleverna ska få en tydligare bild av hur olika kurser har betydelse på respektive programs 
examensmål och innehåll. Det är ett arbete som vi förväntar ger ett högre studiemotivation hos eleverna vilket 
i sin tur ger eleverna större möjlighet att nå minst godkänt i sina kurser. Detta är även det förbättringsområde 
jag kommer arbeta med i min rektorsutbildning under detta läsår. 

Samtliga lärare ska genomgå kursen Betyg och bedömning som tagits fram av Karlstad universitet i samarbete 
med Academedia. Detta arbete ska bedrivas kollegialt och innehåller, förutom själva lärplattformens moduler, 
även kollegiala diskussioner gällande innehållet. Syftet med detta arbete är att öka likvärdigheten gällande 
betyg och bedömning på skolan samt att ge erfarenhetsutbyte inom kollegiet. 

Den största förändringen är att vi till läsåret 19/20 kommer utveckla EHT-arbetet ytterligare. Vi kommer lyfta 
arbetet till en tydligare gruppnivå i ett tidigare skede. Överlämningar mellan undervisande lärare kommer ske 
mer strukturerat allt för att behoven som finns i respektive undervisningsgrupp meddelas undervisande lärare 
omgående. Vi kommer även att förändra EHT-samtalen där våra EWS:er kommer ligga till grund för 
diskussionerna.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

kontakter under sin gymnasietid. 

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

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

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

kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

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

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

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

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

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

och behov.  

 

Skola 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 KUNGSBACKA 

Organisation och arbetsformer 

Skolan leds av en rektor, Sebastian Osbeck som till stöd i ledningen av skolan har Thomas Blåberg i rollen som 

arbetslagsledare. En roll han fortsätter med under nästkommande läsår. Skolan har under läsåret haft 13 

lärare, samt 1 vaktmästare.  Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, specialpedagog samt skolläkare och 

skolpsykolog knutna till skolan via avtal. Vi har under läsåret haft personalmöte på måndagar mellan 8.00 - 

9.00, därefter har en timma avsatts för arbete med pedagogisk utveckling. Under året har fokus legat på 

tydlighet gällande feedback och bedömning. Arbetet har fokuserat på att öka samsynen på hur vi ger feedback 

och hur vi förmedlar bedömning till eleverna. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitetsarbetet är en process som pågår under hela läsåret. Arbetet utgår ifrån exempelvis olika enkäter kring 

vad våra förbättringsområden är. Detta gäller både undervisningen men även övriga processer såsom 

närvarohantering, skolmiljö, arbetsmiljö och de olika digitala plattformar vi arbetar i. 

Lokaler 

Lokalerna är anpassade för de olika behov som våra utbildningar har. Salarna är nyrenoverade, ljusa och 

utrustade med den utrustning som krävs för respektive undervisningsform. Då vi delar lokaler med LBS delas 

lokalerna upp i två plan, entréplan tillhör i första hand LBS medan Drottning Blanka utgår ifrån plan 2. Det finns 

studierum samt ett mindre bibliotek. Lärarna har en lärarvåning där lärarna får sitta i fred under lunchtid där 

även skolsköterska, rektor och specialpedagog har egna rum. 
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Elever och personal 

Antalet elever på skolan är 176 elever (augusti -19) fördelat på de olika programmen som följer nedan:  

 

Nationellt program DBGY-program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 21 28 16 65 

Ekonomiprogrammet Ekonomi EKEKO 12 15 6 33 

Hantverksprogrammet - Frisör Hantverk-Frisör HVFRI 12 11 13 36 
Hantverksprogrammet - 
Hår&Make up Hantverk - Stylist HVSTY 16 17 9 42 

       

Totalt       176 

 

Aktuella siffror: Juni 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Kungsbacka



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.

Avgångselever - examen



Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 



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



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

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

Betygsfördelning



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

Betygsfördelning - program



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

Betygsfördelning - kön



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

Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/GYarb



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



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



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

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

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

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

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



Trygghet och Studiero



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 (Undervisning)

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



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. 

Upplevd kvalitet
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