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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 2018-2019 var mitt första år som rektor, nyinflyttad i stan och full av entusiasm. Jag mötte en 

personalgrupp som bestod erfarna lärare. Rekrytering blev mitt första uppdrag och det fick jag hålla på med en 

bra bit in på läsåret. En av de största organisatoriska åtgärderna blev att anställa tre personal som enbart skulle 

vara mentorer. Lärarna skulle fokusera ännu mer på undervisning och bli avlastade det övergripande 

utbildningsarbetet med eleverna. I slutet av läsåret blev det dock så att mentorsskapet inför kommande läsår 

återgick till de undervisande lärarna.  

 

Att vara rektor innebär så många olika ansvarsbitar att det blir svårt att få ett helhetsgrepp på verksamheten 

som ny. Därför har det varit ovärderligt med varje enskild personals insats under året, såväl erfarna lärare som 

handlett och drivit projekt, till nyanställda som snabbt satt sig in i sina funktioner och jobbat för att alla elever 

ska nå sina mål. 

 

Jag vet att vi tillsammans gjort vårt yttersta för att åk 3 eleverna ska ta gymnasieexamen. Flera vägar har 

erbjudits för eleverna att utvecklas som människor, hälsoprojekt, resiliensprojekt och internationell APL har 

varit insatser utöver den ordinarie undervisningen där lärare och elever lärt sig om sig själva och omvärlden.  

 

Det har varit ett lärorikt år för oss alla, även för mig. Av personliga skäl går jag vidare till andra uppdrag inom 

skolan, jag hade annars med stor glädje varit kvar och följt elever och personal ett läsår till.  

 

Marie-Louise Henriksson, Rektor DBGY Jönköping 
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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 
 

 

 

 

 

Totalt sett ligger andelen examen under riksgenomsnittet och om man jämför med föregående år är resultatet 

marginellt mindre än föregående år. Det är stor skillnad mellan yrkesprogram och studieförberedande program 

vad gäller resultat. Den genomsnittliga betygspoängen följer samma trend som andelen för examen. Eleverna 

på EK och SA har tyvärr drabbats av en personalomsättning av lärare vilken påverkat resultaten. På VO och HV 

har programmen en tydligare identitet och man har haft samma personal under samtliga tre år. Eleverna på de 

högskoleförberedande programmen hade även utmaningar i redan tidigt av utbildningen i att nå 

kunskapskraven. Studieron är också en faktor och extra resurser har satts in för att stärka upp resursmässigt i 

klassrummet.  

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 

 

Andelen elever med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen är 48%. En högre andel ser vi på VO än på 

HV vilket är förväntat med anledning av att eleverna på VO ofta vill ta sig vidare inom vårdområdet olika 
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utbildningar. Eleverna på HV vill oftast ut i branschen och har redan knutit kontakter via sina APL-perioder. Vi 

fortsätter informera och stödja både grupp och individ i valet av yrke och utbildning.  

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 
 

 

 

 

 

Målet för årets fokusområde var att andelen godkända betyg skulle öka från 87% till 90%. Resultatet blev 86% 

andel godkända betyg. Vi ser att undervisningens kvalitet och elevernas möjlighet att nå målen hänger ihop 

med hur väl studiemiljön hanteras och ledarskapet nyttjas. Vi har en spridning i undervisningens kvalitet i att 

skapa motiverande lärmiljöer där studiero upprätthålls.  

 

Matematiken sticker ut negativt resultatmässigt och vi ser att vi behöver kraftsamla för att skapa bättre 

undervisning och nå bättre resultat.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

Se resonemang under punkt betygsfördelning - samtliga elever.  

 

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

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

elevenkät i januari/februari varje läsår.  
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Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

 

 

Rekommendationsgraden på totalen minskar från 57% till 44%, trivsel minskar från 72% till 65% och nöjdheten                

från 62% till 48%. Dessa resultat är givetvis mycket tråkiga och vi är besvikna. Inför läsåret gjordes en                  

organisatorisk förändring där mentorskapet samlades upp på heltidsmentorer med målet att kunna arbeta med              

stöttning mot målen, trivsel och nöjdhet i större utsträckning. Tyvärr blev denna förändring ett misslyckande då                

genomförandet, uppföljningen och stöttningen för respektive elev brast. För att korrigera detta kommer             

ägandeskapet av mentorskapet för LÅ 19/20 återigen finnas på lärarna vilket välkomnas rent organisatoriskt. Vi               

är övertygade om att det kommer göras ett bättre jobb i detta och eleverna kommer få ökad stöttning än                   

tidigare.  

 

Vi ser också att vi har stora skillnader mellan klassernas upplevelser. Dessa resultat stämmer ofta överens med                 

elevernas måluppfyllelse. Ytterligare en påverkan på nöjdheten och trivseln har varit matlösningen med             

matkort som inte uppskattats av eleverna i år. Till läsåret 19/20 kommer vi ha catering av maten till skolan. Vi                    

ser att skolans trivsel, trygghet kommer påverkas positivt och att eleverna kommer få en mer sammanhållen                

skoltillvaro där skolan är i fokus och inte transport till och från skolan på lunchen. Under våren började vi                   

servera frukost vilket mottogs positivt och som vi fortsätter med till HT.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

Vi är en skola som under året haft  217 elever fördelade på fyra program: Hantverk-stylist, Samhälle-beteende, 

Vård- och omsorg samt Ekonomiprogrammet. Det gjordes inget intag på ekonomiprogrammet detta läsår. Ca 

15 lärare bedriver undervisning, var och en med sin ämneskompetens men också tillsammans i samarbete 

mellan kurser för elevens bästa. Tre obehöriga lärare har under året tagit lärarexamen och två lärare är 

fortfarande under utbildning. Övriga lärare är behöriga och innehar lärarlegitimation.  

 

Under ledordet “Vi går i mål tillsammans” har fokus varit att andelen med godkända betyg ska öka från 87% till 

90%. En elev har mellan 7-9 kurser under ett år. För varje kurs finns ämnesbeskrivning, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Syftet är att eleven ska lära sig färdigheter och kunskap med detta innehåll under läsåret. I år har 

vi haft fokus på denna lärandeprocess: 

 

■ Lärarens fokus är undervisning. 

■ Eleven får visa sina förmågor och kunskap genom olika typer av kunskapskoller, redovisning, 

inlämning, prov etc. 

■ Läraren gör prognos/EWS för eleverna fyra gånger under läsåret som indikerar hur det går för eleven. 

■ Ledning och EHT genomför klasskonferenser där undervisningens innehåll och förutsättningar 

utvärderas. 

■ Åtgärder sätts in på grupp- och individnivå. 

■ Läraren utvecklar undervisningen och eleven tar ansvar för sitt lärande. 

För att läraren ska kunna ha fokus på undervisningen anställdes det mentorer som helt ansvarat för 

mentorsskapet, dvs trygghet på skolan, uppföljning av låg närvaro, kontakt med vårdnadshavare, 

genomförande av utvecklingssamtal och även vikariering.  

Gemensamma möten för samarbete och koordination av verksamheten har varit på onsdagar 15.00-16.15. 

Dessa har haft rullande schema och har använts till APT-möten för all personal, program fokus utveckling, 

program fokus elever samt lärteam. Lärteamen har bl a bearbetat våra fokusmål samt de allmänna råden för 

betyg och bedömning. Under “program fokus elever” har de undervisande lärarna med mentor och berörd 

eht-personal samlats kring varje klass för att samtala om extra anpassningar och åtgärder på gruppnivå samt 

uppföljning av EVS.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 
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Eleverna har utvärderat undervisningen vid två tillfällen under året. Vad gäller lärarnas kvalitét har det visat sig 

att nyanställda samt obehöriga/under utbildning har minst nöjda elever.  Marginella förbättringar kan ses 

under vårterminen.  

 

Det systematiska arbetet kring fokusområdena har under det gångna året inte fungerat optimalt. Arbetet 

startades upp under höstterminen men har tyvärr inte fått det fokus som behövts under året i takt med att 

skolan behövt arbeta mer åtgärdande än önskvärt. Arbetet med fokus ett i att skapa samsyn och gemensamma 

riktlinjer startades upp under höstterminen men fick inte processas fullt ut under året.  

 

Utifrån det  andra fokusområdet “Tillgänglighet - En skola för alla” har avsaknaden av specialpedagog varit 

avgörande. Skolans elevstödsrutin har inte fungerat tillräckligt väl. Samordningen mellan elevernas behov och 

lärarnas insatser i klassrummet har inte fungerat.  När det kommer till fokusområdet “Arbetsmiljö - Vi 

respekterar varandra” visar svaren på UU att eleverna inte upplever att respekten mellan eleverna har sjunkit. 

Inom detta område har dock ett aktivt arbete gjorts av mentorer och kurator.Mentorsskapet har inte varit 

tillräckligt tydligt kring förväntningar och arbetsuppgifter.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Skolan har arbetat med extra anpassningar i högre utsträckning på gruppnivå än tidigare. Pedagoger har på 

egen har genomfört extra anpassningar som de bedömt varit nödvändiga utifrån egna observationer i 

klassrumssituationen. Detta har i flera fall lett till positiva resultat. Exempelvis sattes extra “mattedagar” in för 

vissa klasser för att öka måluppfyllelsen. Många pedagoger har satt in extra resurser utöver sin ordinarie 

arbetstid vilket har varit avgörande för ett lyckat resultat. Detta är dock inte en lösning som är hållbar i längden 

utan ett mer systematiskt och gemensamt arbete efterfrågas. 

 

Samtidigt ser vi som beskrivet ovan så har tillgängligheten varit påverkad vilket i sin tur påverkat processen.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Engagemanget hos personalgruppen är tydligt men strukturen och systematiken måste bli bättre till kommande 

läsår. Vi har ett behov av arbeta mer gemensamt för att kunna nå målen. Vi gör en rad förändringar till 19/20 

med ledningsbyte och personalförändringar som ska stärka de gemensamma processerna. Se vidare 

Sammanfattning (längst bak i detta dokument).  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 
Elevhälsoarbetet har på skolan haft ett fokus på förebyggande och främjande tillsammans med undervisande 

lärare och mentorer. Åtgärder har först och främst satts in på gruppnivå och extra anpassningar för enskilda 

individer har visat sig vara bra även för hela klasser.  

 

Under året har det på grund av vakanser inte funnits alla funktioner i elevhälsan. Kurator har arbetat hela 

läsåret på 70% ferietjänst. Hon har samtalat med elever som har psykisk ohälsa och i många fall lett dem vidare 

till annan instans såsom socialtjänst, BUP eller vuxenpsykvården. När det rapporterats om kränkande 

behandling till rektor har hon haft ett utredande ansvar. Analys av LOV-enkät samt skrivningen av 

likabehandlingsplanen har kurator gjort tillsammans med förstelärare och rektor. I det främjande arbetet har 

hon drivit resiliensprojektet efter att ha fått utbildning av skolöverläkare Kristina Bähr. Därmed har hon besökt 

alla årskurs ettor och tillsammans med undervisande lärare och mentor genomfört utbildning i motståndskraft 

för en bättre hälsa.  

 

Då ordinarie skolsköterska är föräldraledig söktes det vikarie och i slutet av oktober började en skolsköterska på 

50% som sedan arbetat hela läsåret. Hennes fokus har varit att genomföra hälsosamtalen med eleverna i åk 1.  
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Specialpedagog anställdes på 70% i augusti och personen arbetade fram till januari 2019. Han arbetade till 

största del med elevsamtal, resurstider för elever i behov av struktur och arbetsro samt överlämning från 

annan skola.  

 

Ett fokusmål har under året varit tillgänglighet. När undervisningen blir tillgänglig, strukturerad och varierad 

minskar behovet av extra anpassningar och särskilt stöd. Ledning och stimulans är något alla ska erbjuda till alla 

elever. Både i det digitala classroom som varje kurs har och i skolans klassrum ska eleven uppleva att 

undervisningen anpassas efter dess behov. Innan skolstart genomfördes en utbildning av lärarna i att använda 

Google Classroom samt flera digitala verktyg för att lyssna sig till text, stavning och ordförståelseprogram samt 

tal till textfunktioner. I Google Classroom finns möjlighet att individanpassa material och uppgiftsbeskrivningar, 

läraren kan följa elevens arbetsprocess och får ge formativ bedömning under vägen.  

 

Skolan har under detta läsår haft tre personal som enbart haft mentorskapet som arbetsuppgift. Ansvaret har 

varit uppdelat programvis där mentorn har haft ca 70 elever var. Deras arbete har varit förebyggande, 

utredande och åtgärdande närvarofrämjande arbete, arbetsro i sina respektive klasser, strukturella samtal med 

eleverna, utvecklingssamtal samt en del vikariering. Ny personal anställdes för dessa uppdrag under augusti 

månad.  

 

Lärare och mentorer har under läsåret lämnat in EHT-anmälan till rektor i de fall det funnits oro för en elevs 

hälsa, sociala situation på skolan eller möjligheter att nå kursmålen. Dessa anmälningar har sedan diskuterats 

och ansvar fördelats på elevhälsans möten som skett regelbundet varje onsdag ca 1 timmes mötestid. Lärarna 

har också signalerat hur det går i de olika kurserna i EWS via schoolsoft som sedan följts upp av analys och 

gemensamma klasskonferenser.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet under läsåret har varierande kvalitet. Tack vare kompetenta 

undervisande lärare har många av de behov som funnits hos eleverna kunnat tillgodosetts i den ordinarie 

undervisningen då arbetet med generellt stöd till hela klasser varit effektivt. Behovet av specialpedagogiska 

lösningar har till största del täckts av lärarnas arbete att göra undervisningen tillgänglig via Google Classroom 

och andra digitala verktyg. Här har lärarna snabbt tagit till sig arbetssättet och kunnat sätta det i praktik i sina 

kurser för att underlätta för elever med behov av stöd. Därmed har extra anpassningar genomförts på 

gruppnivå och fler elever har kunnat ta fördel av detta.  

 

Under året har skolan genomfört en förebyggande insats tillsammans med de andra DBGY-skolorna som heter 

resiliensprojektet. Kurator har utbildats centralt och hon har sedan genomfört projektet i årets ettor. Eleverna 

utbildades i att öka sitt eget välmående och sin förmåga att ta beslut. Förmågan heter resiliens men förklaras 

lättast genom förmågan att studsa tillbaka vid motgångar eller återhämta sig. Att hitta nya vägar när det är 

jobbigt. Under 5 tillfällen har kurator tillsammans med lärare och mentor arbetat med varje klass för att 

identifiera styrkor och träna förmågor som bidrar till välmående.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

Uppföljning har gjorts av elevhälsan med de elever som det kommit in EHT-anmälan på, har haft hög frånvaro 

som enligt EVS inte når sina kunskapskrav eller som riskerar att inte ta gymnasieexamen. Det rör sig om 35 

elever i åk 3, 31 elever i åk 2 och 50 elever i åk 1 alltså totalt 116 elever. Några har avslutat sin skolgång efter 

kontakt med kommunalt aktivitetsansvarig. Andra har fått stöd i samtal med kurator eller skolsköterska. 

Avsaknaden av specialpedagog och studie-och yrkesvägledare har dock lett till att några elever inte fått det 

stöd de behövt. Det har funnits elever som redan under överlämningen HT19 från grundskola, borde upptäckts. 

Dessa elever har exempelvis haft stor frånvaro även i grundskolan och undervisning i liten grupp/resursskola. 

Några av dessa elever har acklimatiserat sig och klarar nu av gymnasiestudierna med gott resultat och ökad 

närvaro. Andra elever har hög frånvaro och låg måluppfyllelse. Skolan har gjort insatser genom mentorer och 

kurator i form av närvaroutredning, kontakt med föräldrar, kontakt med socialtjänst och BUP. Insatser som 
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dagliga påminnelser i form av sms-kontakt, fler vuxna i klassrummet har till viss del hjälpt men inte fullt ut. 

Arbete har påbörjats att göra utredning om särskilt stöd för flera av eleverna, tack vare inlånad specialpedagog 

från annan DBGY-skola. I något fall har det lett till åtgärdsprogram och beslut om särskilt stöd i form av 

elevassistent.  

 

Orsakerna till elevers frånvaro är mångbottnad. En allmän skoltrötthet, psykosociala problem hemma och på 

skolan kan vara orsaker som kan upplevas som svåra att tackla. Hos flera av eleverna finns dock diagnoser eller 

beteendenliknande drag som återfinns inom NPF-spektrat. Eleven har inte fått de anpassningar eller det 

bemötande som krävs när man har liknande diagnoser vilket leder till frustration, utåtagerande eller 

självdestruktiva beteenden. Under läsåret har insatserna främst varit psykosociala men dessa har inte nått 

önskvärd effekt. Behovet av specialpedagogisk kompetens är stor både i form av handledning av lärare men 

även utredning av behov av särskilt stöd och grupp- och individinsatser i form av resurstid och på ordinarie 

lektioner.  

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Lärarnas kompetens att individanpassa undervisningen och anpassa material och uppgiftsbeskrivningar både i 

klassrummet och i det digitala Classroom är framgångsrikt för att alla vi ska vara en skola för alla. Nästa steg är 

att använda sig mer av Inspera som är ett digitalt provverktyg som låser skärmen och styr vad eleven kan 

komma åt på internet. Detta verktyg kan användas även i annat syfte än provsammanhang för att öka studieron 

för elever som har svårt att sålla intryck.  

 

De etablerade rutiner som finns att göra EHT-anmälan till rektor som sedan tar upp ärenden under elevhälsans 

möten bör fortsätta då de fungerat bra. Korta möten på ca 1 timme har upplevts som effektiva. 

Regelbundenheten att ha mötena en gång i veckan är nödvändig då man kan ge snabb återkoppling till elev och 

lärare och följa upp de åtgärder som satts in.  

 

En omfördelning av resurser har gjort till kommande läsår då undervisande lärare återgår att ha mentorskap i 

sin arbetsbeskrivning. Anställning av specialpedagog på heltid är gjord och det söks även en studie- och 

yrkesvägledare på 20%. Anledningen är som beskrivits ovan att många av de elever som har hög frånvaro och 

inte når sina kunskapsmål behöver inte bara stöd psykosocialt utan framförallt pedagogiskt och strukturellt i 

skolan. Det är skolans uppdrag att undervisa och få eleven att hitta strategier för livslångt lärande. Genom att 

eleven lyckas i skolan får hen även strategier att hitta alternativa vägar i sitt privata och sociala liv.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet 

Värdegrundsarbetet är något som alla på skolan ansvarar för i bemötande och hur man agerar. Genom tydliga 

ordningsregler, hög närvaro av vuxna på sociala ytor såsom restaurang, korridorer och skolgård, samt tydliga 

rutiner för hur man ska agera om man uppmärksammat kränkande behandling har skolan under året kunna 

erbjuda en trygg miljö där eleverna trivs.  

 

I uppstarten av höstterminen var även värdegrundspedagog Håkan Wetterö från Jönköpings kommun hos oss 

och föreläste för all personal kring kränkningar och åtgärder. Där samtalade vi bland annat om hur personalen 

ibland har olika toleransnivå i och utanför klassrummet. Det är bara i ett öppet samtalsklimat som vi kan synka 

varandra så att eleverna upplever att vi har gemensamma gränser. Detta samtal har pågått under året för att 

främja studiero och trygghet.  

Ett fokusområdet har under året varit att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på skolan. Andelen elever 

som vet vad skolan gör för att ingen blir illa behandlad ska öka från 54% till 80%. Andelen elever som anger att 
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personalen på skolan ingriper om någon blir illa behandlad ska öka från 68% till 80%. För att uppnå detta har vi 

arbetat med att tydligggöra kunskap, kultur, praxis och rutiner kring kränkande behandling.  

 

 

 

Vi har haft en elevsajt där dessa fyra komponenter har förklarats och mentorer har förmedlat och bearbetat 

detta under mentorstider. Elevrådet har gått igenom  

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Vi arbetar främjande och förebyggande. I årskurs 1 har alla gått igenom projektet Resiliens där innehållet delvis 

fokuserar på värdegrund och välmående. Projektet har fungerat bra och eleverna i åk 1 är positivt inställda till 

de verktyg som de fått. Det finns även en värderingsbank som kan användas av mentorer under mentorstiden. 

Kurator arbetar med individuella samtal med elever samt grupp- och klassamtal vid behov. Inom ramen av 

undervisning sker även ett kontinuerligt arbete.  

 

Eleverna är väl medvetna om att rutiner kring anmälan finns och om eleven är omyndig tas en kontakt med 

vårdnadshavare. På elevråden diskuteras även regler och rutiner, vi går även igenom likabehandlingsplanen och 

representanterna där tar med sig detta ut i sina klasser. Under uppstarten av läsåret var mentorerna ansvariga 

för att gå igenom LBP med sina klasser.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Tack vare uppdaterade rutiner kring anmälan av kränkande behandling har fler fall anmälts till huvudman, 

utretts och åtgärdats jämfört med tidigare. Vid två tillfällen under läsåret har de nya rutinerna gåtts igenom 

med all personal. Kurator på skolan är ansvarig för alla utredningar. Vi måste också prata om vad en kränkning 

innebär. Det finns lite olika definitioner och upplevelser av detta. I uppstart görs en tydligare bearbetning under 

mentorstid.  

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan 

 

Det arbetsplatsförlagda lärandet har under läsåret organiserats på olika sätt för våra två yrkesprogram.  

Vård- och omsorgsprogrammet är del i ett väl etablerat programråd som består av andra utbildningsaktörer 

samt representanter från branschen. Införskaffandet av APL platser sköts av  APL-samordnaren som är anställd 

av kommunen och platserna matchas väl mot elevens behov och kurs. APL-samordnaren kommer till skolan i 

god tid innan eleven ska ut på APL och går tillsammans med undervisande lärare igenom var eleven bör vara. I 

detta samarbete vägs elevens personlighet, vilken kurs eleven ska göra APL inom samt vilken adress eleven har 

då i största möjliga mån det försöks anskaffa en APL plats nära elevens boende. Det är viktigt att anpassar 

APL-platsen efter elevens kurs för att eleven ska få träna på rätt kunskap inom rätt område.  
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APL perioden inom VO är 17 veckor fördelat på tre år. Sex veckor i åk 1 samt 2 och fem veckor i åk 3. Elever får 

under sin APL skriva löpande loggbok där läraren följer det dagliga arbetet och ser kunskapsprogression. På 

initiativ av VO-college styrgrupp där rektor har ingått har det anordnats handledarutbildning. Undervisande 

lärare från de tre utbildningsaktörerna har tillsammans med lärare från Gislaved-Värnamo utformat material 

och kursmål som ska gälla på alla skolor och DBGY Jönköping var först ut att genomföra utbildningen för ca 20 

handledare under våren.  

 

Det är de undervisande lärarna som ordnar praktikplatser på olika salonger och butiker i stan eller i något fall i 

annan stad där elev bor. Läraren har tätt samarbete med alla arbetsplatser och handledare för att kunna stötta 

och guida eleven i rätt riktning. Detta samarbete sker genom loggbok, sms, telefonsamtal och fysiska möten 

innan, under och efter APL perioden. Undervisande lärare har beslutat vad som ska ingå i elevernas APL. 

APL-perioderna för HV-programmet är på totalt 15 veckor fördelade på år 1: 6 veckor, år 2: 5 veckor och år 3: 5 

veckor.  

 

Under läsåret har nio elever genomfört sin APL utomlands inom ramen för Erasmus+ projektet KA102 - 

Mobilitet yrkesutbildning. Under tre veckor i februari 2019 var de i Portmouth i England. Förberedelser och 

genomförande samt besök och utvärdering genomfördes av en av skolans yrkeslärare. En informativ webbplats 

skapades och informationskväll hölls för elever och vårdnadshavare. På skolan genomfördes flera workshops 

för att förbereda eleverna på kulturskillnader och  Mycket tid ägnades också åt administration. Eleverna 

 

Behovet av APL-platser för HV programmet är större än branschens behov, vilket lett till att mycket tid lagts på 

att anskaffa APL-platser till eleverna, samt bibehålla en god kontakt och relation med APL-platser. Då personal 

ofta byts på arbetsplatser för HV och butiker/salonger hela tiden får nya direktiv rörande mottagandet av APL 

elever innebär detta att lärarna inför varje APL period måste “uppfinna hjulet” och sälja in skolan, programmet 

och eleverna till arbetsplatsen. Detta är tidskrävande och ryms inte inom den tid som är avsatt till arbete med 

anskaffning av APL i tjänstefördelningen. Yrkeslärare är inte lediga pga att eleverna är ute på APL, under denna 

period ökar arbetsbelastningen markant.  

 

En bristande faktor på HV programmet är att möta de elever som har behov av extra stöd  innan och under sin 

APL. Dels är många elever behov av social träning då de har någon form av NPF-diagnos. Innan sin APL behöver 

exempelvis någon följa med eleven till sin APL-plats. Många elever har också ett behov av extra stöttning under 

sin APL, detta har i många fall inte handledare tid för under sitt arbetspass och saknar också kompetens för att 

möta denna typ av elever. 

 

Det har också genomförts utlands APL för enstaka elever vilket varit väldigt uppskattat och som vi kommer 

fortsätta med kommande läsår.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Kvaliteten på ALP-platserna inom VO-programmet är mycket god då vårt befintliga samarbete är väl etablerat. 

Inför att VO18 skulle ut på sin APL gjordes en gedigen förberedelse eftersom de elever som går i klassen av 

olika anledningar; funktionsvariationer, kort tid i Sverige, en insats som visade sig ge resultat då eleverna 

genomförde hela APL-perioden och i flera fall blev erbjuda sommarjobb. Det krävdes dock en avsevärd insats i 

tid och kraft av undervisande lärare och mentor.  

 

Kvaliteten på APL-platserna för HV-programmet är av olika karaktär. Inom denna bransch är det stor ruljans på 

personal, vilket leder till att det ständigt är nya handledare på APL-platserna. Att kvalitetssäkra APL-platser tar 

oerhört mycket tid samt att handleda handledare med lite erfarenhet av rollen. APL-platserna är även av olika 

kvalitet när det kommer till vad och hur eleverna får möjlighet att inhämta ny kunskap och erfarenhet. På en 

del APL-platser får eleverna ta mer plats och vara med mycket i verksamheten, på andra APL-platser får 

eleverna vara med mindre i verksamheten och därmed hämmas deras kunskapsinhämtning.  
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Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Organisationen kring VO-programmets samverkan med näringslivet är väl etablerat och har en god 

organisation. Ett intensivt arbete med ansökan om VO-college där rektor ingått i styrgruppen, samt ett 

programråd med representanter från alla branschsektorer samt utbildare, gör att det finns en god 

kommunikation mellan de olika aktörerna. Både branschen och utbildarna ser ett stort behov av att höja 

statusen för arbeten inom vård- och omsorg då det råder stor brist på arbetstagare och få söker till 

utbildningarna. En förhoppning finns att VO-college organisation kan möjliggöra tidiga insatser på grundskolan 

vad gäller studie- och yrkesvägledning så att det blir mer attraktivt att söka sig till denna bransch.  

 

För HV programmet är ett branschråd under uppbyggnad, under läsåret 18/19 har ett mindre branschråd 

mötts. Mötena med branschrådet har varit givande, dock tar det tid att organisera och strukturera upp dessa 

möten och nätverka med branschen. Det finns ett behov av att se över om en breddning av programmet är 

möjligt. Exempelvis även undervisa i inriktning mode och klädstyling för att på så sätt öka möjlighet till arbete 

efter skolan samt en större bredd av APL-platser.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Det är viktigt att skolan deltar vid VOs programråd då dessa möten ökar chanserna för vårdutbildningen att 

bättre matchas mot branschen föränderliga behov. Skolan behöver öppet och tydligt föra dialog med 

arbetslivet för vilken kunskap som krävs på arbetsmarknad. Detta för att snabbt få in elever i arbetslivet med 

rätt kompetens.  

 

Lärarnas insatser före, under och efter APL behöver synliggöras i form av planerad arbetstid. Även om 

undervisande lärare till synes inte har lektioner under de dagarna behövs den tiden för att genomföra 

trepartssamtal, besöka de elever i behov av extra stöd, samt planera inför kommande APL. En förändring som 

görs till nästa läsår är att APL för HV-programmet åk 2 och 3 läggs ut på en dag i veckan. Det är viktigt att se till 

att undervisande lärare har arbetstid även på dessa dagar och att det finns utrymme för APL-arbete så det inte 

krockar med lektioner i andra klasser.  

 

Det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, behöver kvalitetssäkras så att varje elev garanteras en utbildning som 

uppfyller kraven enligt styrdokumenten. Det gäller bland annat krav på lärande, en trygg och säker arbetsmiljö 

och handledare som är kunniga och lämpliga för sitt uppdrag. Detta gör skolan regelbundet tillsammans med 

programrådet för VO.  

 

På Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping har vi tillsammans med programrådet för VO under läsåret 

18/19 skapat ett samarbete mellan utbildningar inom gymnasieskola, vuxenutbildningar, region och kommun 

för att handledarna ska få gå en handledarutbildning  (skolverkets webbutbildning) under ledning av lärare. 

Genom detta samarbete blir handledarna mer insatta i sitt uppdrag. När handledarna och lärarna få en mer 

likvärdig samsyn på handledning är det lättare och nå måluppfyllelse även ute på vald arbetsplats.  En 

framgångsfaktor för att APL ska bli så bra som möjligt är att undervisande läraren kontaktar handledare innan 

elevens första dag för att kunna upplysa om eventuella anpassningar som behövs. Det är även viktigt att 

läraren följer upp hos elev och handledare att dessa anpassningar fungerar löpande. Elever inom VO erbjuds 

alltid ett första besök på sin APL plats innan perioden har startat. Detta görs för att minska elevens oro inför sin 

nya lärmiljö och för att få ett ansikte och kontaktuppgifter till sin handledare. Läraren går också igenom med 

alla sina elever hur hen ska ta sig till sin arbetsplats. Genom att kika på adressen och vilka lämpliga bussar som 

eleven kan ta för att komma i tid till sin arbetsplats skapas trygghet inför sin APL. Detta bör även göras med HV 

elever.  Vi behöver göra en tidig kartläggning över vilka elever i respektive klass som behöver extra stöd 

innan/under sin APL, för att kunna se över exempelvis hur många elever som är behov av att en lärare följer 

med första dagen på sin APL. Det behöver utformas en åtgärdsplan med hjälp av elevhälsans funktioner som 

sätts in för elever som avbryter sin APL pga olika orsaker, denna åtgärdsplan ska utformas innan/omgående när 

eleven avslutar sin APL för att istället vara på skolan.  
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Totalt 36 elever finns på våra introduktionsprogram, fördelade på 2 elever åk 3, 16 elever  åk 2 och 18 elever åk 

1. Över de tre åren kan vi se ett ökat intag av IM-elever. Eleverna har undervisats i grundskolekurser parallellt 

med att läsa en del eller alla nationella programkurser. Dessa har läst integrerat med det nationella 

programmet till stor utsträckning. Endast VO åk 2 har fått delvis fått undervisning i särskild grupp i Vård- och 

omsorgsämnen.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Vi har inte haft en tillräckligt tydlig uppföljning av våra elever på introduktionsprogrammet på grund av en 

bristfällig rollfördelning mellan studievägledningen och mentorsskapet. Vi tog in långt fler IM-elever än tidigare 

och vår organisation för att hantera uppföljning och stöttning har inte varit tillräckligt anpassad för detta. 

Lärarna har inte heller kunnat arbeta tillräckligt stöttande i undervisningen.  

 

Utvärdering 

Alla elever inom VO har fått möjlighet till extra resurspass för att kunna nå måluppfyllelse. Anpassningar har 

även gjorts under APL. Anpassningar som gjorts har varit justering av schema, information till handledare innan 

och under APL där läraren informerat om elevens behov.  

 

Mentorerna inom alla program har också haft vissa resurspass enskilt och i klass för att eleverna ska ha 

möjlighet att arbeta ikapp de som de halkat efter med. På grund av att mentorerna haft liten erfarenhet av 

undervisning har resurspass inte uppnått önskad effekt.  

 

Det har funnits schemalagd tid för de elever som behövt läsa upp grundskolebetygen i matematik och engelska. 

 

Slutsats 

Till kommande läsår behöver vi ha fungerade SYV och specialpedagog som kan organisera och ta ansvar för 

arbetet med individuella studieplaner och anpassningar av undervisningen. 

 

För vissa klasser kommer det behövas utökad tid i vissa kurser för att kunna nå måluppfyllelse.  Detta behövs 

på grund av att språknivån är låg. Lärarna måste också använda och utbilda eleverna i att använda sina digitala 

hjälpmedel som inläst material, stavningsprogram, markera och lyssna på text m.m. 

 

Framgångsfaktorer har varit engagerade lärare som anpassat sin undervisning efter individuella behov. En viktig 

faktor är också att lärare- elev får en god relation så att eleven känner sig trygg att blotta sina svårigheter och 

signalera brister. I vissa klasser har många liknande behov identifierats och där har anpassningar gjorts för hela 

klassen med lyckat resultat. Lärarna önskar fler klasskonferenser med fokus på det pedagogiska arbetet. 

Överlämningar från tidigare skolor ska ges till lärarna i ett tidigt skede vid terminsstart.  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

 

Totalt sett är skolans resultat något försämrade än föregående år. Vi ser att eleverna inte når målen i den 

utsträckning vi målsatt och inte heller utifrån våra förväntningar. Vi behöver till läsåret 19/20 göra 

organisatoriska förändringar samt tydliga styra det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

De identifierade utvecklingsområdena är:  

● Struktur och systematik i kvalitetsarbetet. Tydligare rollfördelning och uppföljning av elevernas 

utveckling mot målen ex. via program inkl. introduktionselever.  

● Organisationsförändring:  

○ Elevhälsans organisation och styrning ses över med fokus på friskfaktorer. Samtliga funktioner 

behövs men måste också arbeta efter devisen att vi är en utbildningsinstitution med fokus på 

ökat lärande.  

○ Mentorskapet: Kommer nu förläggs på lärare istället för heltidsmentorer. Syftet är ett ökat 

ägandeskap och tydligare målstyrning.  

○ Personalförflyttning till gemensamt arbetsrum för ökat kollegialt lärande.  

● Riktad uppföljning SA och EK: EK-programmet fasas ut med endast 4 elever i åk 3 medan 

SA-programmet nu har en tydligare profilering och kvalitetssäkring av innehållet.  

● Studiero och ledarskap: Undervisningsmässigt måste vi bli skickligare på att motivera, och äga de betyg 

vi har och sätter.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM PLUSGYMNASIET AB (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

Inom verksamheten 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. 

● Lokalt engagemang – vI 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. 

  

Plusgymnasiet AB har läsåret 2018/2019 totalt 13 skolor runt om i Sverige. 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 Skola 
Falun Norrköping 
Gävle Skövde 
Göteborg Stockholm 
Jönköping Sundsvall 
Kalmar Uddevalla 
Kristianstad Örebro 
Malmö  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

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

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. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från huvudmannens centrala processer. Dessa processer 

regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en välfungerande 

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

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 

  

Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I 

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

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

lokala arbetsplaner innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och 

de lokala skolornas kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs 

examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och 

demokratisk kompetens. 

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

utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna 

får det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och 

betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. 

● 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 JÖNKÖPING 

Organisation och arbetsformer 

Drottning Blankas gymnasieskola, som under sommaren 2018 bytte till det namnet från 
Plusgymnasiet, i Jönköping startades 2009 med tre olika program. Skolan har sedan dess ökat 
kontinuerligt och har nu ca 220 elever fördelade över fyra olika program, där två program är 
yrkesförberedande och två är högskoleförberedande. Skolan är belägen på A6-området i Jönköping. 
Drottning Blankas gymnasieskolan Jönköping har Plusgymnasiet AB som huvudman som i sin tur är en 
del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan följer huvudmannens gemensamma processer. Därefter har man haft en lokal kalender med 

skolspecifika händelser. Rektor och tre förstelärare har lett de pedagogiska forumen och 
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uppföljningen av arbetsplanen. Under året har ledningsgruppen träffats en gång i veckan för 

planering av det löpande arbetet samt samtalat om pedagogiska och strategiska frågor som gäller 

skolan. Lärarna har inte varit indelade i arbetslag utan har mötts i helgrupp varje vecka för att sedan 

dela in sig i  mindre grupper för pedagogiska diskussioner och samtal kring uppföljning av klasser och 

elever med behov av anpassningar av olika slag. Elevhälsan som består av rektor, kurator, 

skolsköterska och specialpedagog har träffats varje vecka för att hantera ärenden gällande elever 

samt strukturera det förebyggande arbetet på skolan.  

Lokaler 

Skolan startade 2009 och lokalerna har sedan anpassats kontinuerligt vilket har gjort miljön modern 
och fräsch. Undervisningen sker i ändamålsenliga lokaler där alla klassrum har projektor för ljud och 
bild. Klassrummen har varierande storlek, från 18 till 32 elever. Vi arbetar enligt 1:1 modellen, där 
samtliga lärare och elever har en egen dator. Vidare har alla på skolan tillgång till trådlöst nätverk.  

Elever och personal 

Skolans cirka 211 elever kom främst från Jönköpings kommun men även från närliggande kommuner 
såsom Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Nässjö och Värnamo. Organisationen bestod under läsåret av rektor, 
administratör, tre förstelärare, specialpedagog, tre mentorer, lärare samt EHT-team. EHT-teamet 
bemannades av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor.  

  

 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi (åk 1) SABET 20 6 16 48 

Ekonomiprogrammet  
EKEK (åk 3) 
EKJUR (åk 2) 0 4 22 26 

Vård och omsorgsprogrammet  VOVAR 10 14 14 38 

Hantverksprogammet Stylist HVSTY 31 13 17 61 

Totalt    61 37 69 173 

       

Introduktionsprogram       

Vård och omsorgsprogammet   8 12 2 22 

Hantverksprogammet Stylist  10 4 2 16 

Totalt   18 16 4 38 

 

Aktuella siffror: maj 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Jönköping



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.



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



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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