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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 2019/2020 har varit ett mycket speciellt läsår för Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka. Inte 

nog med att man under året haft inte mindre än tre rektorer, där undertecknad tillträdde den 1:a april, så har 

det också varit en period på nära tre månader där undervisningen, som en följd av Covid-19-pandemin, enbart 

sköts via fjärrundervisning. Att helt plötsligt tvingas undervisa i t ex naturkunskap, svenska, frisör- och 

stylistkurser via en webbkamera med elever utspridda var det nog ingen lärare som räknade med när läsåret 

började.  

 

Trots alla dessa utmaningar kan vi ändå se tillbaka på ett år då skolan tagit steg framåt. Andelen elever med 

examen ökar till 90% och andelen icke godkända betyg, F, minskar tydligt. Vi har också fortsatt trygga elever 

som trivs hos oss och det är en bra grund att bygga vidare på.  

 

För min personliga del så hade jag nog trott att det varit ett dåligt aprilskämt om jag under andra 

omständigheter hade fått ta över en skola där varken lärare eller elever var på plats den 1:a april 2020. Men så 

var det och trots det avstånd som det skapade under resterande delen av våren kan jag se att det finns ett stort 

personligt engagemang hos våra lärare för att varje elev ska få en god undervisning och en bra skolmiljö. Detta 

engagemang ser jag fram emot att få vara en fortsatt del av under kommande läsår där vi förhoppningsvis kan 

få förmånen att ha våra härliga elever på plats i skolan igen.  

 

Jag hoppas också att de kommande sidornas läsning ska ge en bild av skolan, dess arbetssätt och våra resultat 

och utvecklingstankar. Det har varit ett speciellt år som sagt men också ett år att ta lärdom av för framtiden.  

 

Skulle några frågor uppstå under läsningen så går det bra att kontakta mig.  

 

Trevlig läsning! 

 

Håkan Stenström 

Rektor Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka 

Hakan.stenstrom@dbgy.se  
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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 2020 

 

 

 
 

Läsåret 2019/2020 tog sammanlagt 42 elever studenten på Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka. Av 

dessa var det 4 som gick ut med ett studiebevis om 2500 poäng. Det är glädjande att skolans andel med 

examen nu är över rikssnitt för båda våra största program, Hantverksprogrammet och 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Andelen examen är också den högsta på skolan sedan 2015. För 

ekonomiprogrammet är det en låg andel examen och fallande resultat men underlaget är litet, 6 elever.  

 



6 
 

 
 

Ser man på andelen med examen per kön så är det svårt att dra några stora slutsatser eftersom andelen 

kvinnor på Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka är så pass hög, oftast kring 80%. Så är fallet även i år 

då endast 6 av avgångseleverna var män, samtliga gick dessutom på Ekonomiprogrammet. Det gör också att 

det är svårt att dra några slutsatser kring trenden för männens del även om vi ser en ökning från föregående 

läsårs låga nivå. För den majoritet av elever som är kvinnor ser vi dock en tydligt stigande trend vad gäller andel 

examen.  

 

 
 

Skolans genomsnittliga betygspoäng för avgångselever uppvisar en tydlig ökning för årets avgångselever, 

främst på vårt Hantverksprogram, där genomsnittet ökar med 2,0, men även för 

Samhällsvetenskapsprogrammet. För Ekonomiprogrammet så är trenden motsatt men som tidigare 

konstaterats bygger det på ett väldigt litet underlag.  
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Den genomsnittliga betygspoängen per kön följer i princip trenden för andel examen där vi ser en liten ökning 

för männen från en tidigare låg nivå föregående år och en tydlig ökning hos kvinnorna. Andelen män är dock, 

som sagt, liten.   

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 

 

Av våra elever som gick ut Hantverksprogrammet, 21 elever, var det endast två elever som läst till kurserna 

Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3 för grundläggande behörighet.  

Orsaken är att de flesta elever på våra Hantverksprofiler väljer att istället fördjupa sig i sina profiler med extra 

hantverkskurser som kan vara värdefulla för de i arbetslivet och kan vara svåra att skaffa sig på annat sätt. Det 

är möjligt att kombinera genom att läsa utökat program men det är alltså få elever som väljer att läsa in denna 

behörighet.  

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019/2020 

Förutom resultaten för våra avgångselever är det också, inom ramen för resultaten med avseende på 

funktionell kvalitet, intressant att titta på betygsfördelningen för samtliga våra elever då detta ger en bild av 

utvecklingen för samtliga våra elevers kunskapsutveckling.  

 

Nedan följer således ett antal diagram där vi tittar på betygsfördelning per program, per kön samt för de kurser 

som krävs för att man som elev ska nå examen oavsett program, d v s engelska 5-6 (för HV endast engelska 5), 

matematik 1a/1b, svenska 1-3 (för HV endast svenska 1) samt gymnasiearbetet.  
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Det är glädjande att se att andelen underkända betyg, F, minskar från 7% till 5% totalt och att minskningen 

framförallt är så tydlig på Hantverksprogrammet. På ekonomiprogrammet är det dock en tydlig ökning av 

underkända betyg där andelen F fördubblats detta läsår, se vidare analys av detta senare i denna 

kvalitetsrapport. Även de högre betygen A-C ökar tydligt totalt och på både Hantverks- och 

Samhällsvetenskapsprogrammet.  
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Ser man på betygsfördelningen utifrån kön så ser vi att det är en högre andel F, 10%, och en lägre andel A-C, 

42%, för männen än för kvinnorna, 4% respektive 59%. Andelen F ökar också tydligt för männen. Andelen 

män/pojkar på skolan har varit ca 20% under det gångna läsåret.  

 

För kvinnorna så är andelen F, 4%, betydligt lägre både jämfört med männen, som som sagt har 10% F, och 

jämfört med föregående läsår då det var 7% F.  Även andelen högre betyg, A-C, har ökat tydligt från 50% av alla 

satta betyg för kvinnorna till 59%. Vidare analys av könsskillnaderna görs nedan under rubriken 2.1 

Undervisning och lärande.  

 

 
Betygsfördelningen för svenska som andraspråk redovisas ej p g a för få betyg 

 

Här ser vi att det glädjande nog är relativt låg andel F i alla de kurser som krävs för examen. Det är särskilt 

glädjande att andelen F för gymnasiearbetet är 0 detta läsår. I engelska 5 och matematik 1b ser vi ungefär en 

fördubbling av antalet F, visserligen från en låg nivå. Den ökningen är främst på Hantverksprogrammet för 

engelska 5 och på Ekonomiprogrammet för matematik 1b. Resultaten analyseras vidare på ämnesnivå under 

rubriken 2.1 Undervisning och lärande nedan 

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019/2020 

Normalt hade här resultaten för de nationella proven redovisats. Under läsåret 2019/2020 har dock inga 

nationella prov genomförts på skolan då våren prov ställdes in till följd av Covid-19-pandemin 

 

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. Eleverna får svara på ett antal frågor/påståenden enligt skala 1-10 där 

10 innebär att de instämmer helt och hållet/är mycket nöjda. Svaren grupperas 1-4, 5-6 samt 7-10 för 
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jämförelse. De tre frågorna nedan jämförs här med Drottning Blankas Gymnasieskola som helhet (26 skolor) 

samt med Academedias alla gymnasieskolor (ca 145 skolor) 

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 
 

Om vi börjar med nöjdheten så ser vi tyvärr en statistiskt säkerställd minskning med 10 procentenheter. Det är 

främst andelen 5-6 som har ökat på bekostnad av andelen 7-10 men även andelen mindre nöjda, 1-4, har ökat 

från 8% till 9%. Det gör att våra elever är något mindre nöjda än genomsnittet både inom Drottning Blankas 

skolor och Academedia totalt. Tittar man per profil på våra program så är eleverna på Ekonomiprogrammet 

minst nöjda, 50% 7-10, och eleverna på Hantverksprogrammet-Frisör och Samhällsvetenskapsprogrammet 

mest nöjda, 76% svarar 7-10 där. Ser man per årskurs är ettorna nöjdast och treorna minst nöjda.  

 

Bryter man ner det på kön så är män något mer nöjda, 68%, än kvinnor, 66%.  
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Ser man till andelen som kan rekommendera skolan så är det även där en tydlig, statistiskt säkerställd, 

minskning med cirka 10 procentenheter. Här ser vi dock att skillnaden med Drottning Blankas Gymnasium och 

Academedia som helhet är mindre.  

Även här är eleverna på Ekonomiprogrammet minst benägna att rekommendera skolan, 44%, och eleverna på 

Hantverksprogrammet-Frisör mest benägna att rekommendera skolan, 76%.  

 

Även här är det liten skillnad mellan män, där 64% rekommenderar skolan, och kvinnor, där 65% 

rekommenderar skolan.  

 

 
 

Ser man på trivseln så är det mindre förändringar där och att trivseln generellt är god på skolan.   
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Här är det mindre spridning mellan programmen. Högst trivsel är det på Samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Jämför man mellan årskurserna så sticker årskurs 3 ut här i jämförelse med övriga frågor då trivsel är högst i 

årskurs 3.  

 

Jämför man mellan könen så är det en tydligare skillnad här då 88% av männen anger 7-10 medan 73% av 

kvinnorna anger 7-10 på trivselfrågan.   



13 
 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER 

- INSTRUMENTELL KVALITET 
 

I denna del beskrivs hur skolans arbete har organiserats under läsåret med avseende på olika underrubriker.  I 

varje del utvärderas också det arbete som har skett.  

 

I samtliga delar kommer detta behandlas utifrån ett normalläge men också utifrån hur skolan organiserade 

arbetet fr o m den 18:e mars då verksamheten övergick till fjärr-/distansundervisning som en följd utav Covid-

19-pandemin. I hela kvalitetsrapporten kommer den undervisning som då bedrevs att benämnas som 

”fjärrundervisning”. Det är inte helt korrekt utifrån skollagens användande av begreppet men då vi på skolan 

har haft som ambition att bedriva den undervisning som skett på distans/via fjärr i realtid med eleverna 

uppkopplade med läraren enligt schema används ändå fjärrundervisning då detta beskriver det som faktiskt 

sker. Vi hoppas att läsaren ändå kan förstå vad som avses.  

 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

 

ORGANISATION SKOLLEDNING 

Under året har skolan bytt rektor vilket till viss del kan ha påverkat även organisationen av undervisningen. Den 

rektor som påbörjade läsåret övergick i december till att vara lärare på skolan och istället tog en tillförordnad 

rektor över som också arbetar som rektor på LBS Kungsbacka i samma lokal. 1:a april tillträdde den nuvarande 

rektorn.  

 

Till sin hjälp har rektor en arbetslagsledare som bl a sköter schemaläggning och en del annat gemensamt 

utvecklings- och planeringsarbete och en förstelärare som under läsåret arbetat med bl a Drottning Blanka 

Shownight och planerat och samordnat kursen i betyg och bedömning, se mer om detta nedan.  

 

ORGANISATION LÄRARE 

På Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka har undervisningen under läsåret 2019/2020 så gott som 

uteslutande bedrivits av lärare med lärarexamen, antingen via lärarutbildning eller via yrkeslärarutbildning. I 

enstaka ämnen såsom sociologi, filosofi, psykologi och enstaka kurser i företagsekonomi och juridik har 

undervisningen bedrivits av en legitimerad lärare som dock saknar behörighet i just de kurser som 

vederbörande undervisar i. Målsättningen och ambitionen har dock varit att så långt det är möjligt bemanna 

med behöriga lärare. Två lärare har bytts ut under året. Dels en lärare i matematik/naturkunskap som under 

hösten valde att gå vidare till annan tjänst, detta löstes genom en intern omstrukturering, och dels en lärare 

som i början av april gick på föräldraledighet under våren vilket löstes genom rekrytering av ny lärare som var i 

slutet av sin lärarutbildning. I det sistnämnda fallet gjordes en överlämning under en gemensam fas och 

bedömningen gjordes också i samråd med den föräldralediga läraren.  

 

Lärarna har varit organiserade i ett gemensamt arbetslag men i vissa lägen, t ex inom ramen för den betyg- och 

bedömningskurs som genomförts under året, se mer nedan, och i enstaka arbetsmöten har lärarna delats upp 

mellan de lärare som undervisar i hantverksämnen och i mer teoretiska ämnen.  

 

Hela personalen har haft gemensam mötestid på måndagar klockan 8.00 till 10.00 och denna tid har använts 

både till praktiska frågor men framförallt som ett forum för kollegialt utbyte och kollegialt lärande. Några 
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tillfällen har även använts för arbete med skolans interna arbete med Early Warning System, se mer nedan 

under Extra anpassningar.  

 

En del av det kollegiala utvecklingsarbetet har letts av skolans förstelärare. Det har bestått av två projekt, dels 

ett event kallat Drottning Blanka Shownight/DBGY-dagen och dels en gemensam utbildning i Betyg och 

bedömning, se mer nedan. Drottning Blanka Shownight var ett event som planerades och genomfördes 

tillsammans mellan yrkeslärarna och eleverna i de högre årskurserna på Hantverksprogrammet. Själva eventet 

genomfördes i början av mars. DBGY-dagen var en gemensam dag som anordnades för de studieförberedande 

programmen i samma veva där eleverna i åk 1 och 2 hade en gemensam programdag för respektive program 

och där åk 3 genomförde ett studiebesök på Göteborgs Universitet där man fick ta del av presentationer av 

olika utbildningar samt kortare föreläsningar.  

 

SCHEMALÄGGNING, SAMLÄSNING OCH LOKALER 

Elevernas undervisningstid schemaläggs generellt enligt principen 2 gånger 80 min per vecka under hela läsåret 

för de teoretiska ämnena (100-poängskurser). Undantaget är matematik 1a där det istället är 3 gånger 60 min 

per vecka. På yrkeskurserna inom Hantverksprogrammet är det oftast så att kurserna läses på en termin och att 

dessa schemaläggs, enligt önskemål från berörda lärare, i längre pass för att möjliggöra praktiska moment.  

 

För hantverksprogrammet samläses de gymnasiegemensamma ämnena samt enstaka andra gemensamma 

kurser såsom entreprenörskap och bild och form 1b mellan de två profiler vi har, Hantverkprogrammet- Frisör 

samt Hantverksprogrammet- Hår och Make-Upstylist. I de teoretiska programmen, Ekonomi- och 

Samhällsvetenskapsprogrammet samläses de moderna språken samt enstaka kurser som individuella val. T ex 

är matematik 3b ett individuellt val på Samhällsvetenskapsprogrammet som samläses med eleverna på 

Ekonomiprogrammet. I åk 3 där klasserna varit små har även Svenska 3 samt Religionskunskap 1 samlästs.  

 

För Hantverksprogrammets två profiler finns specialsalar avsedda för respektive profil där man också i 

framförallt åk 2 och 3, främst på Frisörprofilen, tar emot kunder för behandlingar.  

 

Idrottsundervisningen bedrivs i olika lokaler utifrån planerat innehåll men majoriteten av lektionerna utgår från 

lokaler som vi hör hos Nordic Wellness som ligger ett stenkast från skolan.  

 

UPPLÄGG AV UNDERVISNINGEN OCH DIGITALA VERKTYG 

Upplägget skiljer sig givetvis åt en hel del mellan olika ämnen och kurser beroende på ämnets innehåll men 

också mellan olika lärare. Det finns dock ett gemensamt tänk kring att ha en tydlighet i såväl lektionsstruktur 

som i arbetet med skriftliga examinerande uppgifter.  

 

Lärarna använder sig också av t ex studiebesök, workshops och gästföreläsare för att fördjupa eller bredda 

ämnet ytterligare. Inom Hantverksprogrammet förekommer som sagt även att man tar emot kunder inom 

ramen för undervisningen. I Hantverksprogrammets kurser så kopplas även undervisningen till olika typer av 

mer skarpa uppdrag såsom Drottning Blankas Shownight, olika typer av tävlingsverksamhet och ett 

återkommande samarbete med estetprogrammet på Aranäsgymnasiet där våra stylistelever sminkar 

teatereleverna under en gemensam temavecka i februari.  

 

I de ämnen där eleverna läser flera på varandra följande kurser så planeras undervisningen främst för att skapa 

en tydlig progression och för att det ska vara tydligt hur ämnet och programmet hänger samman över tid. Så 

långt det är möjligt så planerar vi också så att samma lärare följer eleverna över tid. Den progressionen är 

särskilt viktig för eleverna på Hantverksprogrammet där de ska lära sig och utvecklas inom just ett hantverk 

genom att lära sig enkla och allt mer avancerade tekniker och samtidigt utveckla sitt hantverkskunnande 

genom mycket träning under handledning av våra lärare. I den progressionen ingår också att utveckla ett 

kunnande att bemöta kunder på ett professionellt sätt.  Även i våra teoretiska program finns en progression 
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inom både de gymnasiegemensamma ämnena som engelska, matematik och svenska men kanske framförallt 

inom respektive programs program-, inriktnings- och programfördjupningskurser inom ekonomi samt 

samhällsvetenskap med särskild profil mot kriminologi.  

 

Skolan använder Schoolsoft som lärplattform och denna används främst som kommunikation kring bedömning, 

mer långsiktig planering av kursen samt schema och närvaro. Övrig kommunikation och information kring t ex 

planering av lektioner, lektionsmaterial, formativ återkoppling och daglig kontakt sker i första hand via Google 

Classroom som är en del av Google Suites som samtliga elever använder via de Chromebooks som skolan förser 

eleverna med.  

 

Utöver dessa används också till stor del digitala läromedel i de teoretiska kurserna, främst från Gleerups. Inom 

matematiken används också Kunskapsmatrisen. Samtliga lärare och elever använder också Urkund samt NE.se. 

Samtliga elever har också tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel såsom StavaRex och Spellright etc.  

 

BETYG OCH BEDÖMNING 

Det finns som sagt gemensamma rutiner för hur dokumentationen av bedömningsunderlaget ska skötas via 

Schoolsoft. Dessa går bl a ut på att tydliggöra skillnaden mellan bedömning och dokumentation som rör hela 

kursen och bedömning och dokumentation som rör enstaka uppgifter. Det finns även en gemensam struktur 

för hur matriserna i Schoolsoft ska användas för kommunikation kring detta. Den ger också riktlinjer för vad 

som ska finnas dokumenterat/kommunicerat inför utvecklingssamtalen som sker en gång per termin.  

 

Under året har vi genomfört en gemensam utbildning kring betyg och bedömning som Academedia tagit fram i 

samråd med Karlstads Universitet. Kursen utgår från de allmänna råd som kom under höstterminen 2018 och 

har bedrivits genom litteraturstudier, egen reflektion kring sin praktik samt kollegialt utbyte. Kursen 

genomfördes under ledning av försteläraren under våren.  

 

För kvalitetssäkring av betygsättningen för den lärare som ännu inte fullgjort sin examen som anställdes under 

våren så gjordes som sagt bedömningen i samråd med den föräldralediga lärare som vederbörande vikarierade 

för. På så sätt kvalitetssäkrades bedömningen.  

 

Även i övrigt arbetar vi mycket med sambedömning av olika moment och tar hjälp av varandra för att 

kvalitetssäkra bedömningen. Detta sker mest strukturerat inom ramen för hantverksämnena där lärarna på 

respektive profil har ett mycket nära samarbete men även i övrigt genomför en del ämnesövergripande projekt 

där lärarna i de inblandade ämnena samverkar kring bedömningsfrågor.  

 

STUDIETID, EWS OCH KURSVARNINGAR 

För de elever som börjat komma efter i kurserna och/eller vill få lite extra stöd i kurserna så finns det 1,5 h 

studietid per vecka där vi har fokuserat på att bemanna med lärare i engelska, matematik och svenska men där 

även övriga lärare till varierande grad har varit tillgängliga. De elever som riskerar att inte klara kursen eller 

som har missat något moment blir aktivt kallade till detta tillfälle och schemaläggs också.  

 

För att följa upp elevernas kunskapsutveckling löpande och för att utbyta tankar kring vilka insatser man kan 

göra på grupp och individnivå genomförs också ett arbete med Early Warning System, EWS, där lärarna får 

signalera om de tror att det finns risk för en elev att inte klara kursen. Utöver detta används också 

kursvarningar som en signal till elever och vårdnadshavare samt till mentor och skolledning om att en elev 

riskerar att inte klara kursen. I samband med att dessa görs gör läraren och eleven generellt en plan framåt för 

hur ett underkänt betyg ska undvikas. Utifrån behov kopplas mentor och elevhälsa in, se mer om detta nedan 

under 2.2. Elevhälsoarbetet.  

 

UNDERVISNING VIA FJÄRR/PÅ DISTANS MARS TILL JUNI 
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Som tidigare konstaterats stängde skolan den 18:e mars för att istället bedriva fjärrundervisning under resten 

av våren. Detta till följd av ett regeringsbeslut utifrån den uppkomna situationen med Covid-19-pandemin.  

 

För att skapa en tydlig gemensam grund och struktur för hur vi skulle jobba flyttades en studiedag som var 

planerad till ett annat datum så att vi genomförde denna den 18:e mars istället. Denna genomfördes direkt den 

18:e mars tillsammans med LBS Kungsbacka som skolan delar lokaler med. I denna deltog både den 

tillförordnade rektorn, Christel Dahlin, och den tillträdande rektorn, Håkan Stenström.  

 

I samband med denna studiedag fastslogs att vi skulle använda Google Classroom som stödstruktur för 

informationsflödet gentemot eleverna och Google Meet som verktyg för själva undervisningen via 

videokonferens. Vi beslutade att vi så långt det var möjligt skulle undervisa enligt schema och att 

undervisningen skulle ske i realtid med eleverna, det vi har valt att kalla för fjärrundervisning. För att försöka 

säkerställa att eleverna använde tiden till studier beslutades det också att vi skulle ha en gemensam start och 

en gemensam avslutning på varje lektionspass och att man så långt som det var möjligt också skulle genomföra 

någon typ av uppgift eller exit-ticket under varje lektion så man kunde se progressionen i undervisningen.  

 

Vi beslutade också att vi skulle genomföra dagliga morgonmöten med alla lärare och skolledning för att 

stämma av de nya frågor som kunde dyka upp löpande och ge varandra tips, råd och stöd på vägen. De första 

dagarna samarbetade lärarna så långt det var möjligt på skolan kring det, för de flesta, nya arbetssättet att 

undervisa medelst fjärrundervisning. Efter några dagar så fick dock lärarna och elevhälsan besluta själva var de 

ville arbeta för att minska risken för smittspridning så långt det var möjligt.  

 

Fjärrundervisningen skapade lite extra utmaningar för de praktiska kurserna, främst på våra hantverksprogram, 

men detta löste lärarna genom att sätta samman olika typer av ”kit” med smink, relevanta verktyg, hårdockor, 

övningshänder för nagelarbete etc som eleverna fick hämta och arbeta med under perioden för 

fjärrundervisningen.  

 

Som ett stöd på vägen tog också Academedia fram en gemensam site med stöd kring bl a arbetssätt, lagar och 

regler samt stöd kring de olika digitala verktyg som kunde nyttjas.  

 

De morgonmöten som beslutades var varje dag under de första veckorna men minskade därefter till 2-3 per 

vecka under resten av terminen.  

 

Undervisningen under denna period blev mycket baserat på envägskommunikation mellan lärare och 

elevgrupp då man undervisade i helgrupp. Enstaka avstämningar sköttes via mindre Google Meet-grupper 

och/eller Google Chat/Google HangOut. Det blev också ett vanligare arbetssätt att lärarna arbetade med olika 

typer av uppgifter och inlämningar med korta eller längre avstämningar.  

 

Efter några veckor möjliggjordes att ta in enstaka elever för praktiska moment eller examinationer. Så skedde 

vid några enstaka examinationstillfällen för enstaka elever/mindre grupper efter avstämning med 

huvudmannens skolchef.  

 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  

 

ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING 

Att skapa sig en helhetsbild av hur väl undervisningen och lärandet på en skola är inget enkelt uppdrag men till 

vår hjälp har vi använt den elevenkät som genomförs varje läsår, betygsstatistik samt den 

undervisningsutvärdering som genomfördes under hösten (vårens ställdes in som en följd av Covid-19-
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pandemin) samt den utvärdering av fjärrundervisningen som genomfördes under våren. Utöver detta har 

givetvis de som vi har fått till oss från eleverna genom kommentarer, diskussioner i klassrummet och liknande 

bildat underlag liksom de olika mer eller mindre strukturerade samtal vi har haft inom medarbetargruppen.  

 

Generellt sett är vi nöjda med läsårets arbete. Vi ser att kunskapsresultaten i form utav andel elever med 

examen, genomsnittlig betygspoäng och betygsfördelningen för samtliga elever alla uppvisar en positiv trend.  

 

Andelen examen landade på 90% vilket är en nivå vi minst bör kunna ligga på över tid och förhoppningsvis ännu 

högre. Vi ser att det under året framförallt har varit några elever på Ekonomiprogrammet som har krävt riktade 

insatser i form utav extra anpassningar och lite extra stöttning och handledning för att eleverna ska lämna in de 

examinationsuppgifter som förväntas. Dock lyckades vi inte nå hela vägen fram för alla elever då två elever inte 

nådde examen p g a för många F. Även på Samhällsvetenskapsprogrammet och Hantverksprogrammet har det 

funnits enstaka elever som behövt stöd och där var det en elev per program som inte nådde hela vägen till 

examen. En del i att vi lyckats har varit att vi gemensamt har arbetat kring de elever som behövt stöd under 

hela våren så att ingen elev faller mellan stolarna. Vi behöver dock planera för att inleda detta arbete tidigare 

och då inte enbart för eleverna i årskurs 3. Vidare var det många elever, framförallt på Ekonomiprogrammet, 

som länge riskerade att inte nå examen p g a att de inte var klara med sitt gymnasiearbete. Detta kunde vi till 

slut stötta eleverna med men där behöver vi en tydligare plan för upplägget och vi kommer också att behöva 

planera för en tidigare deadline för gymnasiearbetet.  

 

Även betygen går upp generellt och det tror vi kan bero på att vi framförallt på hantverksprogrammen men 

även i övriga program har haft en kontinuitet och fått till en tydlig progression i våra utbildningar. Dock så kan 

progressionen systematiseras och tydliggöras för alla program vilket både kan gynna elevernas 

helhetsupplevelse av utbildningen men också gynna undervisningen. Det kan också bidra till att skapa mer 

utrymme för lärarna att sambedöma och att utveckla sin undervisning och våra utbildningar på ett bra sätt. Vi 

tror också att det kan ge mer utrymme för variation samtidigt som det kan bidra till att skapa en bättre helhet 

för våra program.  

 

En generell utmaning är att nå fram till de elever som har lägre motivation och därmed kan behöva mer 

individuell stöttning. Många av dessa elever tenderar också att få ökad frånvaro vilket inte heller bidrar positivt 

till deras kunskapsutveckling då vi har svårt att stötta dem inom ramen för undervisningen fullt ut och även 

skaffa en helhetsbild över vad eleverna kan. Närvaron har dock tydligt ökat under detta läsår vilket också bör 

vara en bidragande faktor till de förbättrade resultaten. Se mer om detta nedan under 2.2.Elevhälsoarbetet.  

 

En garant för bra och välfungerande undervisning är att vi har så hög grad behöriga, erfarna och kompetenta 

lärare. Det gör att vi tillsammans kan hålla en hög nivå på vår undervisning och kan utmana, stimulera och 

stötta eleverna samt ge eleverna en varierad och relevant utbildning. Det faktum att majoriteten av lärarna har 

arbetat på skolan under en längre tid gör också att det finns ett bra samarbete mellan lärarna kring framförallt 

elever som behöver extra hjälp men det leder också till att progressionen kan bli tydlig och att elever och lärare 

har en bra relation. Vi har också sett att eleverna i årskurs 3 tydligt har utvecklats inom framförallt skrivande 

men även i hantverksämnena under sina tre år hos oss vilket har gett resultat i form utav bättre 

kunskapsresultat.  

 

Ser man till hur väl undervisningen har fungerat så är givetvis elevernas synpunkter viktiga där. I den elevenkät 

som gjordes i januari ser vi följande resultat på frågan om hur nöjda eleverna är med undervisningen:  
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Vi kan alltså se att eleverna är något mindre nöjda med undervisningen detta läsår i jämförelse med tidigare 

läsår men att det är relativt liten skillnad och andelen tydligt missnöjda som svarat 1-4 minskar också. Här kan 

man se att de som är minst nöjda är eleverna i årskurs 2 vilket kan vara en följd av det lärarbyte som skedde 

under hösten i matematik vilket kan ha skapat viss oro. När vi i samband med återkopplingen av enkäten har 

frågat eleverna vad som är viktigt för att de ska vara nöjda med undervisningen så anger de att det är viktigt att 

de kan få hjälp, att undervisningen är varierad och att det är bra studiero. Man uttrycker också en ovilja kring 

lärarbyten.  

 

 
 

Ser man mer i detalj i elevenkäten kring undervisning så ser vi att eleverna är mer nöjda vad gäller att få extra 

hjälp och stöd vilket är glädjande. Dock är de inte lika nöjda med arbetsron och inte heller lärarnas förmåga att 

stimulera till lust att lära. Vi tror att dessa frågor delvis kan kopplas samman vilket gör att vi avser att arbeta 

vidare med att försöka skapa en bättre helhet kring utbildningen och variationen med syfte att utveckla 

elevernas lust att lära och därmed hoppas vi även nå bättre studiero. Vi behöver dock parallellt med detta även 
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adressera frågan kring studiero och arbeta gemensamt för att nå detta. En tidigare och tydligare markering mot 

de elever som av olika anledningar inte klarar att hantera ordningsreglerna kan också behövas.   

 

Vi ser också att andelen som anger att lärarna informerar om hur det går vilket är något vi kan se att arbetet 

med feedback via Google Classroom och Schoolsoft har bidragit till. Mer om detta nedan.  

 

Arbetet med betyg och bedömning som gjorts under läsåret, bl a genom kursen om betyg och bedömning som 

genomförts på Academedias initiativ i samarbete med Karlstads Universitet, upplever lärarna har varit positivt. 

Vi ser att det gynnar oss att diskutera bedömning och undervisningspraktik i mindre former och en generell 

önskan från lärarna är att man önskar mer av den typen av kollegiala utbyten, gärna i ämnesgrupper.  

Eleverna är inte fullt ut nöjda med hur vi arbetar med återkoppling och information kring betygsättningen men 

vår generella inställning är dock att det totalt sett fungerar bra. Den gemensamma strukturen gynnar vårt 

arbete och gör det också enklare för en ny lärare att ta över. Dock viktigt att nya lärare får en bra och tydlig 

introduktion kring hur vi arbetar med detta.  

 

I vår gemensamma utvärdering som genomfördes i juni så var det ett tydligt önskemål från lärargruppen att 

förutom att arbeta vidare med att utveckla undervisningen i ämnesgrupper så vill man också skapa en tydligare 

progression och en gemensam plan för hur de olika kurserna och undervisningen inom ramen för respektive 

program ska hänga samman. Det kommer därför bli något vi arbetar vidare med under kommande läsår för att 

skapa en tydligare helhet.  

 

UTVÄRDERING ÄMNESVIS 

Utvärdering engelska/språk: i dessa ämnen tränar vi mycket på förmågorna prata, skriva, läsa och lyssna vilket 

ger resultat. Vi arbetar också med en variation och att koppla undervisningen till litteratur och 

verklighetsanknytning vilket vi upplever som positivt. I de högre kurserna så tränas den muntliga och skriftliga 

förmågan särskilt mycket vilket fungerar bra vilket gett resultat. Lärarna skulle dock vilja ha fysiska läroböcker 

och mer skönlitteratur att tillgå.  

 

Utvärdering frisör: Vi ser att den variation och möjligheten att lyssna in eleverna fungerar bra. Tydlig struktur 

gynnar elevernas lärande. Verklighetsanknytningen i utbildningen ger ett tydligt syfte med lärandet vilket ökar 

elevernas motivation. Det kan dock vara lite svårare att hitta tid och utrymme i sal för att hjälpa de elever som 

kan behöva ytterligare stöd men det löses generellt via samarbete mellan berörda lärare och en flexibilitet. 

Dock ser vi att samarbetet mellan frisörämnet och programmets övriga kurser skulle kunna utvecklas.  

 

Utvärdering matematik/naturkunskap:  

Framgångsfaktorer som vi ser är tydlighet i undervisningen. Eleverna behöver veta vad de ska arbeta med och 

syftet med de olika centrala delarna. Att tydliggöra vad som förväntas och vad som krävs för de olika 

kunskapskraven är också en framgångsfaktor i undervisningen. I de fall där ett godkänt slutbetyg inte har nåtts 

har dock eleverna fått tydliga beskrivningar men trots det inte nått en godkänd nivå. I dessa fall handlar det, till 

stor del, om att eleverna inte har haft tillräckligt hög närvaro och att vi därmed inte kunnat stötta eleverna hela 

vägen.  

 

En naturlig utveckling av undervisningen kan vara att försöka “fånga intresset” hos fler elever. Både 

naturkunskap och matematik är kurser som elever ibland känner är ganska tråkiga, det finns ett motstånd för 

kurserna när kurserna startar. Att kunna “få med sig” eleverna i ett initialt skede skulle kunna få en positiv 

effekt. Hur den utvecklingen skulle se ut är dock svår att beskriva då det är väldigt individuellt. Vissa elever 

behöver höra att de kommer klara kurserna redan från start medan andra elever behöver motiverande och, 

enligt dem, “roliga och intressanta” upplägg. Vissa elever motiveras av att känna att de är med och påverkar 

undervisningens innehåll och upplägg.  
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Utvärdering företagsekonomi/humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering/juridik/psykologi/samhällskunskap/sociologi:  

Vi har lyckats bra med att variera undervisningen och att stötta elever som behöver det till minst ett E. Överlag 

är vi också nöjda med hur fjärrundervisningen har fungerat och det har bidragit till ökat kunnande för de 

digitala verktygen både för berörda lärare och elever.  

Vi skulle dock gärna få till mer samarbete mellan våra ämnen och även med andra ämnen och att det blev mer 

gemensamt arbete kopplat till det som förenar våra olika ämnen. En gemensam plan för hur framförallt de 

studieförberedande programmens olika kurser kan hänga samman och bidra till en samlad progression vore 

bra.  

 

Utvärdering stylist:  

Vi kör med samma upplägg när det gäller, skriva på tavlan (vad ska göras på lektionen, rast och lunchtider) 

uppgifter (vi har en väldigt tydlig uppgiftsmall som vi och eleverna är nöjda med). Detta har gjort att eleverna 

känner sig trygga och vet vad de ska göra på lektionerna. 

 

Man kan säkert utveckla sig i kurserna på olika sätt. Vi har i och med distansundervisningen fått massa bra tips 

från hela Sveriges DBGY stylist lärare som vi har nytta av. Inte bara under distansundervisningen utan även i 

framtida kurser. Vi/stylistlärarna har en Facebooksgrupp och delat dokument på Google drive vilket är givande.  

 

Utvärdering svenska:  

Vi ser att en stabilitet med samma lärare under tre år och en tydlig tanke kring progressionen i ämnet gynnar 

kunskapsutvecklingen. En bra och tydlig struktur och lättillgängligt material via Google Classroom gynnar också 

eleverna. Det som kan utvecklas är framförallt arbetet med att läsa och bearbeta litteratur av olika typer.  

 

KUNSKAPSRESULTAT OCH ANALYS PER ÄMNE 

 

Kunskapsresultat och analys engelska: 

 

 

Andel betyg A-F Engelska 

Kurs F% E% D% C% B% A% 

Engelska 5       

1819 4% 23% 27% 38% 6% 3% 

1920 10% 35% 25% 17% 3% 10% 

Engelska 6       

1819 4% 12% 36% 40% 4% 4% 

1920 5% 14% 24% 24% 26% 7% 

Engelska 7       

1819 6% 25% 13% 50% 0% 6% 

1920 6% 0% 13% 25% 38% 19% 

 

Analys engelska: Många elever med bristande förkunskaper i framförallt engelska 5 vilket vi kan bli bättre på 

att fånga upp tidigt. Det var totalt 6 elever som fick F och några av dessa var p g a hög frånvaro vilket ledde till 

att det inte fanns så mycket betygsunderlag. Ett lärarbyte i samband med att vi gick över till fjärrundervisning 

gjorde även att det blev en viss utmaning för både elever och lärare att bygga en ömsesidig relation och för 
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läraren att stötta eleverna fullt ut. I engelska 6 och 7 är det glädjande att se att andelen högre betyg ökar. Ett 

målmedvetet arbete med att träna elevernas muntliga och skriftliga förmåga plus att eleverna har ett intresse 

för språk med sig in i engelska 7 kan ligga bakom detta. Ev har resultaten också påverkats något av det faktum 

att det saknades nationella prov under våren. Glädjande är att det inte verkar vara några skillnader mellan 

könen.  

 

Kunskapsresultat och analys moderna språk: 

 

Andel betyg A-F Moderna språk 

 F% E% D% C% B% A% 

Moderna språk       

1819 8% 33% 20% 14% 14% 12% 

1920 14% 18% 11% 26% 8% 23% 

 

Analys moderna språk: Även här har några elever haft hög frånvaro och/eller bristande motivation för kursen. 

En majoritet av de F, 7 av 10, som satts är i steg 1. Några av de F som satts är på elever som valt att byta 

skola/utbildning till hösten och därmed inte prioriterade just kursen i moderna språk. Vi kan dock bli bättre på 

att fånga upp elever som upplever svårigheter med sitt språkval tidigt och då vi ser en del punktfrånvaro i just 

moderna språk även tydliggöra att det är en lika viktig kurs som alla andra.  

 

Kunskapsresultat och analys frisörkurserna: 

 

Andel betyg A-F- Frisör 

 F% E% D% C% B% A% 

Frisör       

1819 8% 19% 13% 18% 13% 30% 

1920 0% 14% 8% 26% 18% 33% 

 

Analys hantverk frisör: Drivna och intresserade elever som verkligen vill lära sig och en tydlig progression 

genom utbildningen ger resultat som visar sig i en tydlig utveckling mot de högre betygen. Samarbetet mellan 

lärarna i ämnet och mellan lärare och elever gör att eleverna snabbt kan få stöd.  

 

Kunskapsresultat och analys matematik och naturkunskap: 

 

Andel betyg A-F- Matematik och Naturkunskap 

Ämne F% E% D% C% B% A% 

Matematik       

1819 8% 59% 19% 11% 3% 1% 

1920 7% 53% 13% 18% 7% 2% 

Natur- 
kunskap       
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1819 6% 26% 35% 25% 6% 3% 

1920 5% 35% 15% 33% 7% 5% 

 

Analys matematik och naturkunskap: Det är små förändringar i utfallet. Det är särskilt glädjande att det inte är 

några F i matematik 1a. I övriga matematikkurser är det ofta elever med stor frånvaro som vi inte lyckas stötta 

hela vägen till ett godkänt betyg. Överlag lyckas dock lärarna bra med att hjälpa eleverna på individnivå. Vi ser 

också att andelen elever med lite högre betyg ökar något vilket är glädjande. Det har dock varit svårare under 

slutet av läsåret att nå eleverna som behöver extra hjälp p g a fjärrundervisningen. Det har också försvårat 

insamlingen av adekvat betygsunderlag något. En viss överrepresentation bland de elever som har F finns bland 

män men då det handlar om väldigt få elever är det svårt att dra några direkta slutsatser då frånvaron även här 

har påverkat.  

 

Kunskapsresultat och analys företagsekonomi/humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering/juridik/psykologi/samhällskunskap/sociologi: 

 

Andel betyg A-F- Fek/Hi/Hum/Jur/Ps/Sh/Soc 

Ämne F% E% D% C% B% A% 

Företags- 
ekonomi       

1819 8% 23% 12% 37% 8% 13% 

1920 10% 18% 18% 24% 20% 12% 

Historia       

1819 5% 28% 15% 28% 14% 10% 

1920 3% 43% 20% 21% 7% 7% 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering  

1819 13% 13% 0% 33% 29% 13% 

1920 5% 16% 11% 23% 18% 27% 

Juridik       

1819 6% 6% 6% 50% 13% 19% 

1920 9% 14% 14% 37% 17% 9% 

Psykologi       

1819 4% 13% 19% 42% 15% 6% 

1920 0% 20% 19% 39% 12% 10% 

Samhälls- 
kunskap       

1819 5% 23% 15% 18% 20% 18% 

1920 6% 27% 10% 34% 14% 8% 
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Sociologi       

1819 0% 17% 0% 50% 17% 17% 

1920 0% 13% 7% 47% 13% 20% 

 

 

Analys företagsekonomi/humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering/juridik/psykologi/samhällskunskap/sociologi:  

I dessa ämnen har vi ganska olika typer och storlekar på elevgrupper, både yrkesförberedande och 

högskoleförberedande samt elevgrupper från olika årskurser. 

 

Vad vi kan utläsa så kan man se att de grupper som har läst t.ex. samhällskunskap och historia har haft liknande 

betyg i dessa ämnen. Man kan delvis se att elever i årskurs 1 har något lägre betyg än elever i årskurs 2 och 

årskurs 3. 

 

Till viss del kan man också se att i kurser riktade mot yrkesförberedande elever så har dessa lyckats att klara 

kursen men kanske inte nått de högre betygen, detta kan bero på en anpassning av läraren. 

 

Generellt betygsmässigt kan man se att vi har minskat andelen F något i jämförelse med föregående år. I vissa 

kurser där andelen A/B ökat beror på elevgrupper där flertalet elever har en högre motivationsnivå. 

 

På könsnivå är det även här svårt att dra några stora slutsatser då underlaget är ganska litet. Dock är det fler 

män som vi ser har haft svårt med motivationen och närvaron vilket påverkat resultatet i dessa ämnen negativt 

på individnivå.  

 

Kunskapsresultat och analys stylistkurserna: 

 

Andel betyg A-F- Stylist 

 F% E% D% C% B% A% 

Stylist       

1819 7% 6% 8% 29% 25% 25% 

1920 2% 1% 6% 27% 29% 36% 

 

Analys hantverk stylist: Vi har nästan inga F alls detta läsår, bara ett enda, vilket vi är nöjda med. Vi har kunnat 

vara flexibla och lyckats hjälpa eleverna på olika sätt t ex har vi även om vi inte fått in skriftligt underlag kunnat 

bedöma utefter uppvisade praktiska färdigheter. Vi har i vissa fall även förhört dem muntligt om vi saknat 

tillräckligt med underlag och då kunnat se deras kunskapsnivå. Vi är också nöjda med att vi sett en så tydlig 

progression hos framförallt våra treor. Det är en liten grupp, 8 elever, som tillsammans och i samarbete med 

lärarna har utvecklats mycket och därmed fått höga betyg.  

 

Kunskapsresultat och analys svenska: 

 

Andel betyg A-F- Svenska* 
*Svenska som andraspråk redovisas inte då 

 det handlar om enstaka individer 

Kurs F% E% D% C% B% A% 
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Svenska 1       

1819 3% 25% 32% 15% 14% 11% 

1920 5% 25% 27% 28% 13% 2% 

Svenska 2       

1819 11% 19% 7% 41% 11% 11% 

1920 2% 14% 23% 23% 28% 9% 

Svenska 3       

1819 12% 12% 6% 24% 18% 29% 

1920 8% 17% 8% 25% 25% 17% 

 

Analys svenska: Till att börja med kan man dra slutsatsen att eleverna presterar bättre 

ju längre de har kommit i sin utbildning. De högsta resultaten i våra kurser uppnåddes i svenska 3, och det tror 

vi beror på att eleverna lär sig vad som förväntas av dem och de lär sig även de metoder och det skrivande som 

krävs av dem. Detta tycker vi även är tydligt om man jämför svenska 1 och svenska 2, då eleverna i svenska 2 

generellt når högre betyg än de elever som läst svenska 1. Således kan man dra slutsatsen att eleverna behöver 

tid för att lära sig att skriva och läsa på en högskolenivå. Vi anser även att man kan dra slutsatsen att en 

återkommande struktur gynnar eleverna. 

 

Även här är det en överrepresentation av män bland eleverna som fått F men då urvalet är litet, enstaka elever 

per kurs, är det svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån det underlaget.  

 

UTVÄRDERING FJÄRRUNDERVISNING 

Övergången till fjärrundervisning skedd bokstavligt talat över en natt och skapade helt nya förutsättningar för 

oss. Vi är trots allt ganska nöjda med hur det har fungerat och framförallt så är vi glada att eleverna generellt 

har tagit så stort ansvar under denna period.  

 

Huvudmannen genomförde under maj en utvärdering och en uppföljning. Delar av resultatet av denna delger vi 

nedan.  
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Enkäten visar att eleverna tycker att det fungerar relativt väl men att det är svårt att hålla motivationen uppe 

samt att klara av de uppgifter som de får. Framförallt det sistnämnda diskuterade vi löpande i lärargruppen och 

försökte hitta en rimlig nivå för eleverna.  

 

Största lärdomarna har varit att det kan fungera att undervisa på detta sätt och man har också lärt sig de 

verktyg som finns till förfogande. Några lärare uppgav också att de i ännu större utsträckning förstått vikten av 

och tillämpat ett arbetssätt med tydlighet och struktur gentemot eleverna.  

 

Vi har också kunnat konstatera att det varit relativt god närvaro under perioden med fjärrundervisning i 

förhållande till annars. Det avstånd som den digitala lösningen ändå skapar mellan elev och lärare har dock 

varit en utmaning dels då det i vissa fall har varit svårare att stötta med extra anpassningar, dels att få en bild 

av vilken aktivitet som faktiskt sker under lektionerna.  

 

Under våren genomfördes också en kortare intervju mellan Skolinspektionen och rektor kring 

fjärrundervisningen där Skolinspektionen återkopplade att de bedömde att de utmaningar som lärare och 

rektor hade identifierat hanterades på adekvat sätt på skolan och att de således inte behövde ge några 

rekommendationer.  

 

Fjärrundervisningen har dock upplevts som ett ansträngande arbetssätt för såväl elever som lärare så det var 

med en tydlig lättnad som vi i början av juni mottog beskedet att det förhoppningsvis går att bedriva 

undervisningen på skolan igen till höstterminen 2020.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

Under läsåret har en del insatser gjorts inom ramen för att utveckla arbetet med extra anpassningar. Bl a har 

arbetet med screeningar av och samtal med våra nya elever och överlämningar från tidigare skolor förbättrats 

under samordning av vår specialpedagog vilket har gett möjlighet att snabbare fånga upp elever som behöver 

extra anpassningar och gjort det möjligt att snabbt förmedla behov på t ex individnivå men även gruppnivå.  
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Det har även gjorts insatser i form utav enstaka föreläsningar från specialpedagog kring hur man kan lägga upp 

arbetet med extra anpassningar för elever med olika typer av behov, något som varit positivt och som vi avser 

att fortsätta med.  

 

Studietiden har också fungerat som ett bra sätt att nå elever i behöv av kortare eller längre perioder av lite 

extra tid med lärare. Där har främst fokus varit på engelska, matematik och svenska men även andra ämnen 

har varit representerade och eleverna har kunnat få lite extra handledning och stöd.  

 

Inom ramen för undervisningen finns det en god kompetens överlag för att hantera extra anpassningar och 

många individuella lösningar görs också vilket avspeglas i dels de förbättrade kunskapsresultaten men vi ser 

även i elevenkäten att eleverna är mer nöjda med den extra hjälp och det stöd de kan få.  

 

Arbetet med EWS har dock inte fullt ut varit det verktyg som tanken är när det gäller samarbetet kring eleverna 

med den som stöd. Det arbetssättet behöver utvecklas tydligare inför kommande år och vi kan bli bättre på att 

skapa strukturer för information mellan lärare och även mellan lärare och elevhälsa.  

 

Med det sagt finns det även idag ett bra samarbete mellan lärarna och mellan lärare och elevhälsa men det kan 

finnas utrymme att systematisera det ytterligare för att undvika att elever faller mellan stolarna och för att ge 

en större gemensam kunskap kring vilka behov som finns och hur vi kan möta dessa genom vår undervisning.  

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Sammanfattningsvis så är undervisningen på Drottning Blankas gymnasieskola Kungsbacka generellt 

välfungerande och ger goda resultat i form utav lärande och även i form utav formella kunskapsresultat. En 

viktig del i det är de goda relationerna mellan elever och lärare och mellan lärarna gemensamt vilket är något vi 

ska värna. Det finns även goda gemensamma arbetssätt men också en frihet för lärarna att arbeta med sin 

undervisning inom ramen för sina ämnen på ett bra sätt.  

 

Det som kan utvecklas är framförallt att skapa mer samarbetsforum för såväl formella som informella utbyten 

kring undervisning. Vi vill arbeta vidare med att skapa en bättre helhet för varje program med en progression 

som är hållbar över tid och som kan gynna elevernas motivation och helhetskänsla för sina respektive program. 

Arbetet med betyg- och bedömningskursen har varit en bra insats för att samarbeta och diskutera undervisning 

och den lärdomen kan vi bygga vidare på.  

 

Vi kan även bli bättre på mer gemensamma strukturer kring t ex elevernas extra anpassningar men kanske 

framförallt ett mer gemensamt arbete kring studiero är identifierat som ett område som vi bör arbeta vidare 

med.  

 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet  

 

Elevhälsan har under året främst bestått av rektor, skolsköterska och specialpedagog. Det har även funnits 

tillgång till skolläkare och skolpsykolog via Academedias centrala elevhälsofunktion samt till kurator via extern 

konsult som bokas via skolsköterska och/eller rektor. Enstaka ärenden av mer kurativ karaktär har även 

hanterats av skolsköterska som har god kompetens inom även detta område. Hela elevhälsan, förutom rektor, 
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delas med LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka som skolan delar lokaler med. Arbetet organiseras dock främst 

under ledning av respektive rektor utifrån respektive skolas behov.  

 

Då det varit byte av rektor två gånger under läsåret och med den under våren uppkomna situationen med 

Covid-19-pandemin har kontinuiteten i organisationen haltat något under det gångna läsåret men nedan 

beskrivs det som planerats och gjorts.  

 

Elevhälsan har haft regelbundna träffar med framförallt den grupp som arbetar på skolan kontinuerligt. Under 

våren mer regelbundet, veckovis, än under hösten då det var mer sporadiskt av olika anledningar.  

 

Stort fokus har under läsåret och även under tidigare läsår lagts på att arbeta med närvaron genom att 

kontinuerligt sammanställa frånvaron och analysera avvikelser och ta kontakt med elever som riskerar att börja 

få en för hög frånvaro. Det har skett varannan vecka och har samordnats och skötts av skolsköterskan.  

 

Som tidigare har beskrivits (under avsnittet med extra anpassningar ovan) har arbetet med att snabbt fånga 

upp elever främst i årskurs ett intensifierats och förbättrats under detta läsår, främst med hjälp av 

specialpedagogens tidiga samtal med alla elever i årskurs ett och den screening som gjordes tidigt tillsammans 

med de överlämningar som skedde. Det har lett vidare till insatser för lärare i form utav klasskonferenser och 

man samarbetade kring behoven på gruppnivå.  

 

Specialpedagog arbetar generellt nära både elever och lärare för att bidra med sin kompetens inom ramen för 

undervisningen men även i mer av rollen som speciallärare med direktstöd till enstaka elever. 

Specialpedagogen fungerar också i enstaka fall (kring 5-10 elever) som ett extra struktur- och planeringsstöd för 

eleverna.  

 

I de fall där det bedöms att det behövs görs en utredning av elevers behov av stöd och även den genomförs 

generellt av specialpedagog.  

 

Inom ramen för det mer hälsofrämjande arbetet har olika insatser genomförts. Dels är den insats som tidigare 

beskrivits kring det närvarofrämjande arbetet en sådan men det görs också annat. Bland dessa kan nämnas de 

kompetenshöjande insatserna kring extra anpassningar som tidigare beskrivits, en insats kring droger som 

genomförts under året i samarbete med den lokala polismyndigheten, det resiliensprojekt som Drottning 

Blanka har tagit fram med syfte att stärka elevernas resiliens gentemot psykisk ohälsa. Utöver dessa insatser 

har skolsköterska givetvis genomfört hälsosamtal med alla elever i årskurs 1 vilket har både en hälsofrämjande 

och ett förebyggande syfte.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

 

Vi är nöjda med hur arbetet med att i förebyggande syfte snabbt fånga upp elever i behov av olika anpassningar 

har fungerat och att kompetensen hos lärarna och samarbetet kring dessa elever har utvecklats positivt.  

 

Vidare är vi nöjda med att det närvarofrämjande arbetet allt mer har satt sig och börjat visa resultat i form utav 

högre närvaro totalt, andelen frånvaro har minskat från 19% totalt läsåret 2018/2019 till 14,2% det gångna 

läsåret, men även i form utav färre elever med hög frånvaro. Det kan även vara en bidragande faktor till de 

stigande kunskapsresultat vi tidigare har kunnat konstatera. Vi avser därför att fortsätta det arbetet. Vi kan 

dock se att delar av systematiken kring utredning i samband med frånvaro haltar något vilket gör att vi avser att 

tydliggöra rutinerna i det närvarofrämjande arbetet ytterligare.  
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Bristen på kontinuitet och den Covid-19-pandemi som drabbade oss har dock gjort att det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet inte har skett så systematiskt och i den omfattning som vi skulle önska. Inför kommande 

läsår behöver vi därför skapa oss en tydlig plan för vilka insatser vi vill göra för att kunna utvärdera dessa på ett 

adekvat sätt och då även i större grad involvera de kompetenser som inte finns med i det dagliga arbetet i 

större utsträckning. Det vill vi bl a åstadkomma med fler möten gemensamt med alla kompetenser.  

 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

 

Vad gäller det åtgärdande arbetet ser vi att det under hösten blev något haltande vilket gjorde att vi inte helt 

kom framåt trots en bra uppstart. Det behöver vi undvika inför kommande läsår. Eleverna fick olika typer av 

insatser men de formella rutinerna för utredning och beslut om ev särskilt stöd fungerande inte fullt ut. Vi hade 

även en klass i årskurs ett där behoven var stora vilket delvis tog fokus från helheten. Under våren blev detta 

arbete något bättre och dokumentationen och strukturerna blev överlag bättre.  

 

Överlag ser vi dock att eleverna i behov av stöd generellt nås och att vi hittar vägar framåt i samråd med elever, 

vårdnadshavare och övrig personal. Dock kan vi bli bättre på att dels identifiera och utreda skyndsamt, dels få 

till den korrekta dokumentationen och vi ser att strukturerna för vårt inre arbete kan förbättras. Samarbetet 

mellan elevhälsa och lärarna fungerar överlag bra men ibland kan information kring enstaka elevers behov eller 

insatser inte nå ut på rätt sätt till de som är berörda så det är ett arbete vi behöver utveckla vidare.  

 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Vi vill fortsätta vårt arbete med närvarouppföljningar och förebyggande arbete kring närvaro. Vi vill även 

fortsätta arbetet med att snabbt fånga upp elever i årskurs ett med olika typer av behov genom samtal, 

överlämningar och screenings.  

 

Skolan har ett engagerat elevhälsoteam och ett fungerande samarbete kring eleverna med goda relationer 

mellan personal och elever vilket är en viktig framgångsfaktor att bygga vidare på.  

 

Vi kan dock bli bättre på att strukturera vårt gemensamma arbete och behöver bli bättre på att gemensamt 

dokumentera och planera vårt arbete både vad gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och det 

åtgärdande arbetet. De formella rutinerna kring utredning av såväl frånvaro som särskilt stöd behöver 

tydliggöras ytterligare och systematiken och hållbarheten i vårt gemensamma arbete kan utvecklas.  

 

 

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.  

 

Målet är givetvis att främja alla våra elevers lika rättigheter och bygga en skolmiljö fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling.  
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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.  

 

Skolan präglas av goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare och det finns en närhet för 

eleverna till såväl lärare som elevhälsa och rektor vilket gör att ev kränkningar eller andra typer av oönskade 

beteenden eller andra risker snabbt kan identifieras 

 

Skolans LoV-enkät är ett bra instrument för LoV-arbetet på skolan och genomförs i oktober varje läsår.  

 

Under det gångna läsåret har bl a en gemensam uppstart genomförts med syfte att skapa en bra grund för 

gemensam trygghet och även olika typer av gemensamma aktiviteter under läsåret med syfte att skapa en god 

gemenskap.  

 

Utöver det gemensamma arbetet görs även insatser inom ramen för undervisningen, i linje med läroplanens 

mål, för att stärka eleverna kunskaper kring likabehandling och deras respekt för olikheter. Bl a gör man inom 

undervisningen i engelska och svenska val att arbeta med frågor kring kön, medborgarrättsrörelsen och val av 

litteratur med syfte att stärka förståelsen för olikheter. Man har även berört Black Lives Matter-rörelsen och 

diskuterat apartheid. Även i moderna språk hanteras dessa frågor och man har bl a under läsåret tagit emot 

besökare i undervisningen från andra länder för att skapa en nyfikenhet för olika kulturer.  

 

För våra hantverkselever ser vi att arbetet med kundsalong och på APL tränar eleverna i att bemöta alla 

människor på ett professionellt och respektfullt sätt i skarpt läge. Eftersom vi också ger eleverna stort utrymme 

att påverka upplägg och innehåll tränas eleverna också i demokratiska arbetssätt. På frisörutbildningen har det 

även gjorts ett samarbete med en gymnasiesärskola och i samband med det har man diskuterat vikten av 

respekt och allas lika värde.  

 

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

 

Till vår hjälp att utvärdera arbetet mot kränkande behandling har vi både den huvudmannagemensamma 

likabehandlings- och värdegrundsenkät som görs i oktober inför uppdateringen av planen mot kränkande och 

diskriminerande behandling som sker i januari och den gemensamma elevenkäten som görs för hela 

Academedia i januari. Utöver dessa enkäter har vi också diskussioner med elever och i personalgruppen.  
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Likabehandlings- och värdegrundsenkäten i oktober visar i korthet att tryggheten är relativt god på skolan men 

att tryggheten minskat något och att den är lägre bland våra kvinnliga elever. Vi ser också att kännedomen om 

och delaktigheten i skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete inte är lika hög som tidigare. Vidare ser vi 

att en lite lägre andel av eleverna anser att de blivit illa behandlade av elever, 8% mot 10% tidigare, och 

personal, 12% mot 15% tidigare. Vi ser också att eleverna vet vem de ska vända sig till och känner förtroende 

för att skolan tar tag i situationen om de skulle bli illa behandlade. Ett tydligt problem är dock att framförallt 

våra kvinnliga elever inte tycker att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt.  

 

 
 

I den elevenkät som gjordes i januari så bekräftas i korthet resultaten från höstens Likabehandlings- och 

värdegrundsenkät. Även här är det framförallt bekymmersamt att eleverna i så liten utsträckning svarar positivt 

på påståendet som rör hur eleverna behandlar varandra på ett bra sätt.  

 

Sammantaget ger dessa enkäter tillsammans med diskussioner med elever och personal att tryggheten är hög 

och att det nära och lite mindre sammanhanget gör att det finns goda relationer och en god trygghet generellt. 

Eleverna litar som sagt till stor del på lärarna vilket är en god och viktig förutsättning att bygga vidare på.  

 

En utmaning under läsåret har varit att en mindre elevgrupp, främst elever i årskurs ett, har skapat en del 

otrygghet för hela skolan vilket vi ser framförallt har påverkat resultaten i enkäterna med avseende på hur 

eleverna behandlar varandra. Det är något vi behöver vara fortsatt vaksamma kring.  
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Överlag behöver skolans systematik och gemensamma arbete förstärkas igen då den bristande kontinuiteten 

under året har påverkat även detta arbete. Det behöver bli tydligt för alla på skolan vad som gäller och det kan 

göras ytterligare förebyggande och främjande insatser för att öka tryggheten och gemenskapen på skolan.  

 

Fungerar bra Trios: Liten skola, hög trygghet, bra relationer. Närvaro av personal i gemensamma utrymmen 

 

Bli bättre på Trios: Insatser på gruppnivå när det inte fungerar. Tydlighet vad som gäller. Gemensamma regler. 

Elevhälsans stöd. Systematik kring LoV-arbetet. Agera vid klagomål. Trångt.  

 

Utvärdering – Normer och värden 

 

Generellt är det svårt att mäta och fånga in i vilken grad eleverna har utvecklat kunskaper om t ex demokrati, 

mänskliga rättigheter, jämlikhet och förståelse för olika religioner, etniciteter etc. Dock kan vi generellt se att vi 

har bra sätt at arbeta med detta inom ramen för undervisningen. Vi kan behöva utveckla och systematisera 

även detta ytterligare, bl a genom att vi utvecklar en bättre helhet för våra utbildningar.  

 

Det faktum att eleverna i så stor omfattning inte upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt är en 

indikator på att förståelsen för andra inte är fullt ut så hög som den borde vara.   

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Vi behöver fortsatt värna den trygga stämningen och närheten i relationerna mellan elever och personal. Det 

ger ett mervärde och skapar en grundtrygghet som är viktig för eleverna. Vi behöver dock vara fortsatt 

vaksamma på faktorer som kan skapa otrygghet och snabbt agera om det finns elever som kränker andra 

elever eller skapar otrygghet.  

 

Vi behöver även utveckla systematiken och strukturerna i arbetet kring dessa frågor och även skapa fler 

aktiviteter där elevernas gemenskap kan förbättras för att främja en god trygghet och gemenskap på skolan.  
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2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 

Organisering av APL och samverkan  

 

Vi har organiserat det arbetsplatsförlagda lärandet (APL nedan) genom att förlägga all APL i årskurs tre där 

eleverna på våra hantverksprogram är ute på APL tre dagar per vecka, onsdag till fredag, under i princip hela 

läsåret. Fördelning av platser görs via lärarna på respektive profil och eleverna får önska plats och får även 

träning i att genom CV och personligt möte med sin kommande APL-plats etablera en kontakt.  

 

Till APL-platsen får eleverna med sig ett informationsmaterial kring vad de förväntas utveckla och träna på 

under APL-en. De kurser som kopplats till APL-en är främst Hantverksteknik 4 och 5 (för stylister) och Frisör 4 

och 5 (för frisörer) som läses under en termin vardera, höst- respektive vårtermin.  

 

Under APL-perioden har de ansvariga lärarna kontinuerlig kontakt med såväl eleverna som med APL-platsens 

handledare, dels genom besök, dels genom telefon- och mailkontakt både regelbundet och utifrån behov som 

uppstår. Vid minst ett tillfälle per termin/kursgenomförs också mer formella trepartssamtal där lärare, 

handledare och elev gör en mer djupgående bedömning och utvärdering. En del bedömningsmoment 

genomförs också på plats vid APL-platsen under överseende från betygssättande lärare.  

 

Under det gångna läsåret har dessutom fyra elever på frisörprofilen, via ett EU-finansierat projekt, fått 

möjlighet att genomföra en del av sin APL i Storbritannien.  

 

Som en följd av Covid-19-pandemin valde vi i början av april att avrunda året APL-period då eleverna då redan 

hade haft det antal dagar som de enligt styrdokumenten ska erbjudas APL. Under resterande del av 

vårterminen fick eleverna istället olika fördjupande uppgifter och fjärrundervisning med syfte att förstärka 

elevernas portfolio inför kommande arbetsliv.   

 

Även i övrigt har vi en välfungerande samverkan med det lokala näringslivet men det är främst på 

Hantverksprogrammet tyvärr.  

 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Vi är överlag nöjda med arbetet med APL. De APL-platser vi har samarbetat med har fungerat bra för både 

skolan och eleverna och våra elever har varit uppskattade på sina platser och genomfört sin APL med hög 

kvalitet och närvaro. Upplägget med koncentrerad APL under en längre period är något vi har funnit fungera 

bra över tid och det blir därigenom en bra kontinuitet under läsåret för både eleverna och för platserna.  

 

Vi kan utveckla vårt interna arbete med APL genom att berörda lärare t ex får en mobiltelefon för direktkontakt 

med APL-platserna och eleverna. Vi kan också utveckla arbetet med programråd, kanske genom digitala möten 

och det vore önskvärt med en mer fördjupad utvärdering av APL-en tillsammans med framförallt handledarna.  
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Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Arbetet med samverkan kring våra Hantverksprogram fungerar överlag bra. Vi kan dock som tidigare 

konstaterat behöva utveckla arbetet med programråd ytterligare och då med målet att få till ett mer långsiktigt 

hållbart arbete med programråd.  

 

Inom ramen för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet är samverkan med näringslivet inte 

lika djupt rotat. Där sker det mer genom enstaka gästföreläsare, genom arbete med UF och genom information 

kring vidare studier. På framförallt vårt Ekonomiprogram kommer det vara ett behov av att utveckla denna 

samverkan med näringslivet framöver.   

 

Skolans studie- och yrkesvägledning har under läsåret varit via Academedias gemensamma SYV-organisation 

och har därigenom varit välfungerande.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

 

Vi har en bra bas att stå på och överlag en välfungerande APL. Vi kommer att fortsätta att utveckla denna 

genom att bl a arbeta med mer utvärdering och med målet att få till en mer välfungerande struktur kring 

programråd.  

 

På framförallt ekonomiprogrammet är målet att under läsåret börja etablera mer långsiktiga kontakter för 

samverkan med näringslivet.  

 

 

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Vi har konstaterat att mycket inom skolans arbete är välfungerande och att vi har förbättrat våra resultat på 

flera områden. Vi kan dock också se att det varit brister i systematik och struktur inom några områden och att 

det kan finnas utvecklingsmöjligheter kring att skapa en bättre samsyn kring undervisningen och en bättre 

helhet och progression på våra program, framförallt de studieförberedande programmen.  

 

Därför blir de viktigaste fokusområdena under kommande läsår att:  

- Bibehålla en god trygghet och fortsatt nå förbättrade kunskapsresultat 

- Utveckla det inre arbetet på skolan genom förbättrade strukturer och rutiner för elevhälsoarbetet och 

likabehandlingsarbetet 

- Samarbeta kring hur vi kan utveckla en progression och helhet på respektive program som också 

bidrar till ökad motivation hos våra elever.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA KRONAN (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

På DBGY Kronan 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 Kronan har läsåret 2019/2020 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 
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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. 

● 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 DROTTNINGS BLANKAS GYMNASIESKOLA KUNGSBACKA 

Organisation och arbetsformer 

Drottnings Blankas Gymnasieskola Kungsbacka består av ett tjugotal medarbetare som är organiserade i ett 

enda arbetslag. Skolan leds av rektor som till sin hjälp har en arbetslagsledare med ansvar för bl a 

schemaläggning och samordning i olika frågor samt en förstelärare som lett olika utvecklingsprojekt under 

läsåret.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolans systematiska kvalitetsarbete är tänkt att vara en aktiv del under hela läsåret där vi med olika verktyg 

vid olika tillfällen följer upp, utvärderar och förbättrar vårt eget arbete under läsåret. En viktig del i att utveckla 

skolan är att utgå från de behov som finns på skolan och att alla medarbetare är involverade och engagerade i 

både resultatanalys och i framtagandet av insatser framåt.  

Lokaler 

Skolan ligger sedan många år tillbaka vid Nygatan 17 i centrala Kungsbacka i lokaler som tidigare har varit 

varuhus. 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 

Kreativa Gymnasiet Kungsbacka delas lokalerna upp i två plan, entréplan tillhör i första hand LBS medan 
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Drottning Blanka utgår ifrån plan 2. Det finns studierum samt ett mindre bibliotek. Lärarna har en separat 

våning med arbetsrum och lunchrum där även skolsköterska, rektor och specialpedagog har egna rum. 

Elever och personal 

Skolan har under läsåret haft drygt 171 elever. Dessa kommer huvudsakligen (60%) från Kungsbacka men en 

del elever kommer också från Mölndal (18%), Göteborg (15%) och Varbergs kommun (4%). Det är cirka 80% 

kvinnliga elever på skolan. De manliga eleverna går främst på vårt Ekonomiprogram 

 

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

Ekonomiprogrammet Ekonomi  EKEKO 12 13 6 31 

Hantverksprogrammet- Frisör Hantverk Frisör HVFRI 13 11 13 37 

Hantverksprogrammet- Hår- och 
Make-upstylist Hantverk Stylist HVSTY 16 16 8 40 

Samhällsvetenskaps-programmet Kriminologi SABET 20 27 16 63 

Totalt       171 

 

Aktuella siffror: maj 2020 
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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER 
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DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER 
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DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO 
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DIAGRAMBLAD 4: INDIKATORER – LÄRARBEHÖRIGHET, UPPLEVD KVALITET 
 

 
 

Upplevd kvalitet: 
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