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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

 

Förra läsåret avslutades med att dåvarande rektor avslutade sin tjänst på Drottning Blanka i 

Jönköping. En ny rektor rekryterades och började i juli. En helt ny organisation med ny 

rektor, ny administratör, ny kurator, ny specialpedagog och flera nya lärare. Jag fick i min roll 

som senior rektor uppdraget att vara mentor för den nya rektorn. Under hösten hade man 

flera uppsägningar – bl.a. alla lärare på vårdprogrammet.  Då den nya rektorn blev 

sjukskriven gick jag in som tf. rektor från vecka 42 och från vecka 49 som rektor på 50%. 

 

Arbetet har sedan vecka 42 har varit att få ordning på skolan såsom studieplaner, 

utbildningsplaner, poängplaner, närvaro, CSN och  ordningsregler. Vi har sedan vecka 42 haft 

41 elevkonferenser. Personalen är tillstörsta delen nyrekryterad under våren. 

 

Jag har under den här tiden haft mycket stor hjälp av tf. biträdande rektor, Anneli Parkell, 

som har tagit ett stort ansvar då jag endast varit på plats i Jönköping 2,5 dagar per vecka. Vår 

intendent i Skövde, Åsa Askstam, har också hjälp till oerhört mycket då vi hade en helt ny 

administratör på skolan.  

 

Sedan 2020-03-18 har vi pga. Covid-19 bedrivit fjärrundervisning vilket på många sätt har 

varit prövande både för elever och för personal.  Alla har dock visat mod, nyfikenhet, 

kreativitet och engagemang vilket har gjort att vi lyckades mycket bättre än prognostiserat. 

Vi hade i år en examensgrad på 91% mot förväntat 54%. Detta fina resultat är vi oerhört 

stolta över. 

 

Från och med 2020-08-01 tar jag över på heltid som rektor på Drottning Blanka i Jönköping, 

något som jag ser oerhört mycket fram emot. Att få fortsätta att utveckla skolan med den 

fina personalen och de härliga eleverna mot Drottning Blankas värdegrund ska bli oerhört 

spännande och stimulerade.  

 

 

Rektor Catarina Higgins 
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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 

Andel elever med gymnasieexamen ökar i år till 91 % i jämförelse med förra årets 88 %. Vi 

kan se att vårt arbete med att kartlägga och följa upp elevernas studieresultat kontinuerligt 

har gett önskade effekter. Skolan har genomfört flertalet insatser för att främja en ökad 

andel elever med gymnasieexamen såsom, prövningar, lovskola, kompletteringsvecka, följt 

upp frånvaro, information om gymnasieexamen, anpassningar och särskilt stöd. Vi kan 

tydligt se att dessa insatser har gett goda resultat på de elever som deltagit och vi kan även 

se att andelen F totalt sett på skolan påverkas positivt, det har sjunkit på alla program 

förutom HVSTY som stigit något. Vi har under den tid som skolan bedrivit fjärrundervisning 

riktat ett stort fokus mot elever i Åk 3 och gett elever möjligheter att i mindre grupper 

komma in till skolan för att klara av sina kurser på bästa sätt.  

 

 

 
 

Totalt på skolan ligger den genomsnittliga betygspoängen marginellt högre än föregående 

läsår, flickorna sjunker något och killarna höjer sig lite mer.  vilket även går hand i hand med 

andel elever med examen. Vi ser även att diskrepansen mellan pojkar och flickor minskar 

något i år. En av orsakerna kan vara att vi har arbetat målinriktat med att yrkeseleverna ska 

bli anställningsbara och framförallt inom VO har vi pojkar som arbetat hårt för att klara sin 

examen.  
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GBP ökar på två utav programmen och sjunker på två, den mest markanta ökningen är på 

SAEK-programmet. Vilket kan bero på mindre klasser och att de getts möjligheten till mer 

individuell hjälp och motivation. Vi ser även att flera av eleverna har siktet inställt på att läsa 

vidare direkt efter avslutade gymnasiestudier. Skolan behöver fortsatt arbeta med att 

stimulera elever på samtliga program för att nå ännu högre. 
 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 

 
 

Andel elever med grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen är 46,2%. Vi få 

elever som vill läsa in en grundläggande högskolebehörighet. Vårt fokus på 

yrkesprogrammen ligger på att göra dem anställningsbara och att i framtiden även öka 

elever som väljer att läsa grundläggande högskolebehörigheten. 
 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

Programtyp (Alla)

Radetiketter

 Andel som läst yrkesprogrammet som 

är behöriga till högskola

DGO 46,2%

DBGY 46,2%

DBGY Jönköping 46,2%

EK 0,0%

HV 38,5%

SA 0,0%

VO 53,8%

Totalsumma 46,2%

Andel högskolebehöriga elever av de som läst 

Yrkesprogrammet
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Andelen F minskar från 14 % till 12 % från föregående läsår. Andel F minskar på samtliga 

program förutom på Hantverks-programmen där andelen F ökar något. Det ökar med 3 % 

enheter vilket till stor del kan ha att göra med elevernas hälsa och Covid-19 och övergång till 

fjärrundervisning som blev svårt för den praktiska undervisningen. 
 

 
 

Vi kan även utläsa att andelen F för pojkar är fortsatt högre än för flickor, pojkarna ligger 

kvar på samma som föregående år. Flickorna har färre % F än föregående år. Skolan behöver 

fortsatt arbeta med att ge pojkar och flickor samma förutsättningar för att nå sin fulla 

potential. Skolan får arbeta med skolkultur om att ändra inställning till skoluppgifter och att 

anpassa undervisningen till de elever vi har än mer.  
 

 
 

Under detta läsår jämfört med förra så har vi mycket bättre resultat inom alla kurser. 

Framförallt ser man stora framsteg när det kommer till matematikkurserna, här har vi 

arbetat hårt för att hjälpa, anpassa och motivera eleverna att klara kurserna. Vi har även 

skapat mattestuga för att stöttande de elever som haft behov av anpassningar eller extra 
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matematikundervisning, vilket vi kan se har gett goda resultat och är ett arbetssätt som vi 

tar med oss in i nästa läsår.  

 

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

Inga Nationella prov genomfördes pga. Covid 19 

 

1.3. UPPLEVD KVALITET 

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

personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom 

en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.  
 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 

Elevenkäten visar att vi har låg % av skolans elever som är nöjda med sin utbildning. Den har 

sjunkit de tre sista åren. Detta kan till stor del bero på att personalen och framförallt rektorn 

har bytts några gånger. Skolan saknar kontinuitet och det påverkar. Däremot ser vi en 

positivare trend under VT20 där elever vid ex. intervjuer, utvecklingssamtal, mentorssamtal 

med mera uttrycker att de är till större del nöjda med skolan än tidigare.  
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Andelen elever som känner sig trygga i skolan har ökat från 75% till 79% enligt elevenkäten. 

Hur eleverna behandlar varandra är på samma som föregående, medans arbetsron har blivit 

sämre. Det som också ökat är att de känner tillit till att personal ingriper om det händer 

något. Här har vi mycket att arbeta med och när vi analyserar så ser vi att det handlar 

mestadels om skolkultur, att äga sitt klassrum.  
 

 

Vad har framkommit via utvecklingssamtal, mentorstid med mera är följande:  

● Eleverna upplever att de till stor del nöjda med skolan, de uttrycker att det beror på 

följande orsaker: 

• Skolan är liten eleverna blir sedda, känner trygghet och anser att det fått mycket 

individuell hjälp och stöttning.  

• Att de får tydliga och snabbåterkoppling när de undrar något.  

• Dessutom känner de att de får tydlig information om vad som krävs av respektive 

elev/ vilka uppgifter den behöver göra och vad i uppgifter för de behöver utveckla för 

de olika betygsstegen.  

• Samt att det är välplanerade lektioner med hög kvalitét med tillhörande tydliga 

välstrukturerade uppgifter som är indelade i olika steg.  

 

                 Vad kan vi förbättra och hur: 

• Gemensam samsyn runt presentation av uppgifter, vart uppgifter ska lämnas in, vart 

feedback och den formativa bedömningen presenteras. När och hur vi arbetar med 

Google Classroom och Schoolsoft.  

• Tydlig gemensam läsårsuppstart, för tydlighet runt examensmål, APL, CSN med mera.  

• Samt att vi arbetar mer årskurs, program och ämnesöverskridande.  

• Varav och genomföra mer praktiska moment för att balansera upp tunga teoretiska 

moment.  

• Mer infärgning av kriminologi behöver bli bättre så att det tydligt genomsyrar 

programmet.  

• Bättre skol och klassrumsklimat, för vi känsla och för studiero.  

• Att vi blir bättre på och utvecklar är rutiner vid lärarbyte för bättre överlämningar. 

Att lärarna stannar och att personalomsättningen inte är så hög, samt att det blir 

bättre kommunikation till elever och föräldrar när det kommer till förändringar vad 

beträffar personal som slutar samt ändrad struktur.  
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Vi kan tydligt utläsa att flickor i högre utsträckning är trygga och känner personal ingriper om 

någon blir illa behandlad i skolan. Medans pojkarna till högre grad anser man behandlar 

varandra på ett bra sätt och att de får arbetsro. Vi behöver arbeta vidare med att 

förebyggande och främjande insatser för trygghet och studiero. Vi har påbörjat arbetet med 

att förklara att de ord och uttryck elever ibland använder på ett “skämtsamt” sätt inte alltid 

uppfattas som skämtsamt för andra. Vi på skolan behöver fortsätta med vårt arbete för att 

alla våra elever ska kunna känna sig trygga i skolan. 

Vad gäller elever som upplever sig kunna få arbetsro i skolan är resultatet något sämre än 

föregående år. Vi har under året arbetat med att förankra ordningsregler, elevdemokrati i ett 

försök att skapa bättre skolmiljö. Vi behöver fortsätta att arbeta med att vara ledare i 

klassrummen och låta eleverna vara med och ta ansvar för att skapa arbetsro. Vi kommer att 

satsa på vårt kollegiala lärande med fokus på just studiero för att hitta gemensamma, 

hållbara lång- och kortsiktiga strategier.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - instrumentell kvalitet 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolans organisation kring undervisningen har skiftat under året. Det saknades initialt ett 

systematiskt och gemensamt arbete under ledning av rektor. Istället var de gemensamma 

uppslagen beroende av lärarnas initiativ. I samband med att nuvarnade rektor tog över som 

tf. rektor påbörjades ett gemensamt arbete med syftet att hålla ihop processen och 

styrningen genom att biträdande och rektor aktivt ledde det pedagogiska utvecklingsarbetet 

med ett tydligt åtgärande fokus: Eleverna skulle nå målen och fler elever skulle nå examen. 

Detta krävde att lärare samverkade med varandra.  
 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  

Enligt undervisningsutvärderingen (genomförd under HT) har vi sämre resultat än 

föregående år. Då det inte gjordes någon UU under VT20 så har vi istället fått fram vad 

eleverna tycker via intervjuer, mentorssamtal, utvecklingssamtal med mer. Enligt detta är 

skolans styrkor att elever upplever att de får den hjälp de behöver, tydlighet vad gäller vilka 

kunskapskrav eleverna arbetat mot, tydligare uppgifter och bättre studiero och trygghet 

överlag. En stor andel av eleverna känner sig trygga med att lärarna skulle ingripa om något 

inträffar i klassrummet. Skolan har under året arbetat mer med att säkerställa att alla elever 

får återkoppling om hur de ligger till i respektive kurs, vad de behöver utveckla för att nå 

högre, detta har skett via handledning under lektionstid, under mentorstid men även under 

utvecklingssamtal. Eleverna har uttryckt att de generellt är nöjdare med lärarna och 

undervisningen.  

 

Lärarnas analyser pekar på att vi är bra på att ge eleverna tydlighet i vad som krävs för 

respektive elev/vad de behöver göra för uppgifter för de olika betygsstegen. Att vi lyckats i 

högre utsträckning att ha tydligare och mer välstrukturerade uppgifter, samt välplanerade 

lektioner som är väl förankrade i samtiden och håller hög kvalitet. Vi kan också se en 

tydligare progression i elevernas kunskaps-utveckling.   

Närvaron ökade under fjärrundervisningen. Den ökade närvaron och minskad sen ankomst 

kan delvis bero på att flera av våra elever pendlar långväga. Fjärrundervisningen fungerade 

över förväntan, med största sannolikhet för att elever och personal redan var välförankrade 

med GC.  

 

Eleverna har i stor utsträckning och även under fjärrundervisningen kunnat få lärarstöd, 

utmaningar i form av uppgifter som stimulerar även högpresterande elever.  Vi har följt 
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elevernas arbete genom att de har arbetat med sina uppgifter i levande dokument via GC 

och även i praktiska moment kunnat visa via kamera och filmer med mera under tiden. 

Vi har då kunnat ge löpande feedback och haft extra tid för handledning p.g.a. 

fjärrundervisningen. 

 

Eleverna har getts möjlighet till att ges inflytande genom att de fått vara med och bestämma 

om examinationsformer och arbetssätt. 

Sambedömning lärare emellan har varit väl fungerande och ett viktigt verktyg p.g.a. 

fjärrundervisningen.  

 

Gällnade fokusområde togs upp med personalen som var med vid läsårsstart 19/20, ingen 

vet/kommer ihåg om det presenterades något fokusområde. Då Christina Koberg var rektor 

vid uppstart och hoppade sedan av.  

 

Det som blev ett naturligt fokusområde i samband med Covid-19 var fokus på elevernas 

delaktighet och välmående under fjärrundervisningen. Bl.a. genom att starta upp Check 

Point Blanka.  

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbete med extra anpassningar har i grunden fungerat bra, anpassningarna ligger med redan 

i uppbyggnad av uppgifter och till viss del även i planering av kurserna och 

lektionsuppläggen. Resultaten visar att eleverna lär sig och når kunskapskraven i större 

utsträckningen än tidigare. Samtidigt finns förbättringskapacitet. Arbetet med extra 

anpassningar behöver alltid vara i fokus och vi behöver framförallt skaffa oss en bredare 

kollegial kompetens, ta tillvara på varandras kompetens vad beträffar extra anpassningar 

samt gärna handledning i de fall det är svårt att finna rätt anpassningar. 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Framöver kommer vi fortsätta att arbeta med tydligheten i vad som krävs/vad eleven 

behöver göra och utveckla i uppgifter och moment för de olika betygsstegen. Förankra och 

ta fram hur välstrukturerade och tydliga uppgifter ska se ut, att lärarna använder 

sig/utformar uppgifter på liknande sätt så det underlättar för eleverna.  

Arbeta med kollegialt lärande, sambedömning, årskurs, ämnes och programöverskridande 

uppgifter och moment. Samt tydligare ledarskap i klassrummet för bättre undervisning och 

studiero.  

 

Vi ska bli duktigare på att låta eleverna ha inflytande på undervisningen, arbeta med positiv 
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förstärkning visa eleverna att vi tror på dem, samt mer med kamratbedömning. Personalen 

behöver också fortsätta det goda arbetet med trivsel och trygghet i klassrummet. 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Under detta har det fokuserats på att ta fram rutiner. De rutiner som har sjösatts är bl.a. 

uppföljning av närvaro har fungerat till så del att eleven fått varning om hög frånvaro, samt 

eventuellt indrag av CSN-medel. Vi har varit noga med att följa CSNs regler om indraget CSN 

vid fyra timmars olovlig frånvaro. Vi kan se att det för vissa elever ger önskad effekt och 

ökad närvaro i skolan. Teamet har träffats en gång i veckan för att gemensamt kartlägga, 

följa upp och ta kontakt med elever som är frånvarande från skolan. Teamet har ansvarat 

över att genomföra de frånvaroutredningar fördelat inom gruppen förlagt på den som varit 

lämpad p.g.a. elevens frånvaroorsak, som rektor fattat beslut om. Teamet har även haft tät 

kontakt med mentorer för att inkludera de i arbetet med elevers närvaro.  

 

EHT upplever att rutinerna har fungerat bra även under fjärrundervisningen, då vi startat 

upp Check-Point som har genererat att vi haft daglig kontroll av frånvaro av elever och daglig 

kontakt genom telefonsamtal/sms/mail samt återkoppling i teamet.  
 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har börjat formas och 

börjat fungerat bättre. Elevhälsan behöver fortsatt arbeta än mer med att inkludera 

undervisande lärare i de insatser som gjorts och vilka som gett resultat.  

Slutsats – arbetet framåt  

Under nästa läsår kommer vi fortsätta med EHT-möten varje vecka för att under hösten 

fokusera på att ha klara rutiner som förankras hos personalen. För klar struktur i rutiner 

gällande arbetsgång, bättre och snabbare återkoppling. Det förebyggande och främjande 

arbetes fokus är främst lika-behandlingsarbetet. 
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2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 

Organisering och utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

 

Likabehandlingsgruppen har under året inte arbetat lika aktivt med det målinriktade arbetet 

som tidigare p.g.a. byte av bl.a. rektor och personal som tidigare varit stor del i detta 

arbetet. I januari när vi skrev om likabehandlingsplanen så fick vi en grund att arbeta utifrån. 

Likabehandlingsplanen kommer nu arbetas med mycket mer aktivt både bland personal och 

elever inför kommande läsår. För mer delaktighet från eleverna och den kommer även vävas 

in i fler kurser än under detta läsår.  

 

Vi ser ett arbete dels med en långsiktig plan som löper över ett perspektiv på tre år samt 

med en kortsiktig plan som berör pågående läsår. I den långsiktiga planen ska gruppen som 

bland annat fokuserat på framtida temaveckor som ska innefatta samtliga personal och 

samtliga elever. Syftet är att stärka sammanhållningen på skolan och att inspirera till 

förståelse för andra människor. I det pågående arbetet under läsåret har 

likabehandlingsgruppen informerat alla elever om vad gruppen gör, vad planen för 

diskriminering och kränkande behandling är samt vad man som elev ska göra om man 

känner att man blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Utöver detta har 

mentorer arbetet med värdegrund, normer och värden på mentorstid. Målet är att alla 

elever ska känna sig trygga.  

 

Den ska integreras i undervisningen i ämnen som Naturkunskap, Vårdkurser, Personlig 

Försäljning, Hantverksteknik, Specialpedagogik, Psykologi, Sociologi, Samhällskunskap, 

Religion och Historia diskuteras värdegrund, etik och moral extra. Personal på skolan för 

ständiga diskussioner med eleverna kring de olika diskrimineringsgrunderna. 

Gemensamhetsdagar där alla elever deltar syftar till att skapa förståelse, nyfikenhet och 

respekt för varandra.   

Mer om skolans främjande och förebyggande insatser finns beskrivet i planen mot 

kränkande behandling och diskriminering som upprättas i januari varje år. 

Utvärdering - målinriktat arbete mot kränkande behandling  

Under läsåret 19/20 kom det in anmälningar om kränkande behandling, detta under HT.  

Under VT har det inte inkommit några anmälningar. Under hösten fanns inga tydliga 

rutiner, dessa rutiner för anmälningar om kränkande behandling har förbättrats. Vi behöver 

arbeta vidare med hur vi informerar elever om skolans likabehandlingsarbete och hur detta 

ställer sig mot alla former av kränkande behandling.  
 

 

 



14 
 

Utvärdering Normer och värden 

 

Enligt LOV-enkäten som genomfördes under höstterminen 2019 upplever 93 % att de känner 

sig trygga på skolan, de upplever i hög grad att de vet vem de ska vända sig till om de blir illa 

behandlade och att de som eleverna känner förtroende för att läraren skulle ta tag i 

situationen om de får reda på att någon känner sig illa behandlad. Detta är bra siffror som vi 

ska arbeta på att förbättra.  

 

Under nästkommande läsår kommer vi att fortsätta med rastvaktsschema för att vara bland 

eleverna och för mer uppsyn på ställen där det kan upplevas lite otryggt. På så sätt bidrar vi 

till att fler personal finns på plats i korridorerna och kan stävja kränkande behandling. Vi 

kommer också att fortsätta vårt arbete med att stärka lärarna i att och hur de ska säga ifrån 

och agera om det förekommer kränkningar i klassrummet. 
 

Slutsats - arbete framåt 

Det arbete som elevhälsan gjort under framför allt vårterminen, med daglig uppföljning, har 

förbättrat strukturen för elevhälsans arbete och vi kommer att fortsätta att arbeta på 

samma sätt framöver. Vi behöver fortsätta att arbeta med gemensamma aktivitetsdagar för 

att stärka sammanhållningen på skolan. En del i att få gemensamma aktivitetsdagar att 

fungera bra är att eleverna själva är med och planerar dessa. För LOV-gruppen kommer en 

del av arbetet att handla om just detta, men även att stärka de förebyggande och främjande 

insatserna framför allt under tidig höst för att motverka kränkningar i samband med 

höstlovet.  

LOV-gruppen kommer även att fortsätta att interagera med eleverna.  

Vi behöver fortsatt förankra och förtydliga de rutiner och processer som skolan har för såväl 

elever som personal för att utveckla de normer och värden som utbildningsmålen anger. 

Samtlig personal på skolan behöver vara tydlig med att vi inte accepterar kränkningar och att 

vi tar elevernas åsikter och känslor på allvar. Detta gör vi genom att följa upp de rutiner som 

redan finns och genom att tillsammans planera och utvärdera mentorstiderna.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 

Organisering och utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Eleverna på Vård- & Omsorgsprogrammet har haft 5 sammanhängande veckor med APL i 

respektive årskurs, totalt 15 veckor. VO eleverna fick alla sin APL, innan det stängdes ner 

p.g.a. Covid-19. Förläggningen i kurser har fördelats så att eleven får med sig breda 
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grundläggande kunskaper under år 1 och 2 för att sedan kunna få fördjupade kunskaper 

utifrån respektive vald profil, akutsjukvård respektive social omsorg, i år 3. Samverkan 

mellan handledare och undervisande lärare kring bedömning av elevers kunskaper har 

organiserats genom att undervisande lärare gör minst ett besök under elevens fem veckors 

APL-period. Undervisande lärare kontrollerar dessutom alltid genom telefonsamtal eller 

kortare besök så att eleven kommit på plats och om det finns några frågor skolan behöver 

svara på. Ett trepartssamtal organiseras i mitten eller slutet på respektive APL-period där 

handledare, elev och undervisande lärare pratar igenom målen för hur eleven når målen för 

det arbetsplatsförlagda lärandet. Under året som gått har undervisande lärare och elever 

arbetat mer med självskattning utifrån ett gemensamt framtaget material. 

Eleverna på Hantverksprogrammet har 2 veckors APL i Åk 1. 3 veckor i Åk 2. 1 dag/veckan 

under VT i Åk 3. 1 dag/veckan under både HT & VT.  

 

Under året som gått har APL för hantverksprogrammet inte blivit som det var tänk detta 

p.g.a. Covid-19 vilket försvårat APL får våra nuvarande åk 2. Lika så de uppdragen ute på 

fältet i samarbete med näringslivet har också ställts in.    
 

Alla APL-ansvariga har tillgång till en gemensam sajt med riktlinjer och kvalitetssäkrade 

dokument. Sajten lanserades av huvudmannen under höstterminen och används av samtliga 

APL-ansvariga på skolan. 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande  

Kvaliteten på APL-platserna för VO eleverna är mycket god och det som ska ingå i elevernas 

APL har visat sig vara ändamålsenligt. Detta då det finns en kommunal och regional APL-

samordnare som förser alla VO elever på våra gymnasieskolor i kommunen som är med i VO 

College.  

Eleverna på Hantverksprogrammet har inte samma förutsättningar då dessa APL-platser är 

så olika, så att förlägga kursmål på APL blir svårt. De kursmål vi kan förlägga är 

kundbemötande och service.  Här har vi att arbeta på för att utveckla och få till bättre mer 

likvärdiga APL, handledare som vill gå handledarutbildning och få ett fungerande program 

och branschråd. Det vi också behöver göra inför kommande läsår är att ta tillvara på 

salongen och se att de får mycket träning i flertalet arbets-uppgifter/ta emot kunder med 

mera innan de går ut på APL.  

Samverkan mellan undervisande lärare och handledare har fungerat mycket bra vilket också 

har dokumenterats så att skolan kan fortsätta att använda samma platser och handledare. 

För handledare på Hantverksprogrammet behöver information om fortbildning spridas så 

att fler blir utbildade handledare enligt skolverkets modell.   
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Slutsats – Arbetet framåt 

Under nästa läsår behöver vi arbeta med att ytterligare bredda utbudet av APL-platser 

till eleverna på Hantverksprogrammet. Vi har allt fler elever som väljer programmet 

och det är av yttersta vikt att vi kan tillgodose samtliga elever med bra APL-platser, vi 

behöver även informera handledarna om Skolverkets webbaserade 

handledarutbildning för att ytterligare kunna stärka kvaliteten.  

Vi behöver fortsätta det goda arbetet med noggranna matchningar mellan elever och APL-

platser. Vi behöver även arbeta vidare med att låta likabehandlingsarbetet genomsyra även 

det arbetsplatsförlagda lärandet så att samtliga elever känner sig trygga på APL.  

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  

Vi har elever på introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion (IMYRK). För de elever som är 

obehöriga i Svenska, Matematik eller Engelska erbjuds de alltid att deltaga i lovskolan. För 

varje elev görs sedan en individuell studieplan, för de vissa elever handlar det om att skaffa 

sig behörighet i ett eller två ämnen - oftast matematik. Målsättningen är alltid att eleven ska 

bli behörig så fort som möjligt för att kunna antas till ett nationellt program. Undervisning i 

engelska, matematik och svenska för År 9 sker i separata undervisningsgrupper, det är 

elevernas behov som styr frekvensen och antalet utlagda undervisningstimmar.  

För eleverna på Yrkesintroduktion är målet att få goda kunskaper inom yrkesämnena 

samtidigt som de läser in behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktionen är 

av den anledningen organiserad med en större andel APL och enbart yrkesämnen på 

gymnasienivå samt de grundskoleämnen eleven saknar behörighet i. För eleverna på IMYRK 

är utbildningen organiserad så att eleverna ska kunna nå gymnasiebehörighet inom tre år. 

För de elever som är obehöriga i ett eller två ämnen läser de oftast samtliga gymnasiekurser 

parallellt med att de läser in sin behörighet, undantaget är endast de ämnen de är obehöriga 

i.  

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

 

Vi har haft helt separata möten med eleverna och vårdnadshavare på Introduktions-

programmen. Utifrån detta organiseras sedan utbildningen. De individuella studieplanerna 

följs i samband med detta upp och revideras om det finns behov. 

 

Här är ett utvecklingsområde så att eleverna i högre utsträckning ges rätt förutsättningar för 

att nå sina individuella målsättningar inom respektive introduktionsprogram. Den största 

utmaningen ligger i att lyckas med de elever som har mycket bristfälliga kunskaper i ämnet 



17 
 

matematik när de antas till ett introduktionsprogram. Skolan behöver arbeta mer med att 

säkerställa att eleven har tillräckliga kunskaper för att kunna nå ett betyg i matematik grund 

samt de gymnasiekurser som krävs för att kunna nå sin gymnasieexamen. Vi behöver även 

bli bättre på att tidigt ta kontakt med elevens förra skola för att kunna få en bra överlämning 

för att tidigt kunna möta respektive elevs behov. 
 

Slutsats - Arbete framåt 

Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med att separera undervisningsgrupperna i 

grundskoleämnena då det visat att eleverna blivit trygga samt fått det stöd och den hjälp de 

haft behov av för att kunna nå målen för respektive kurs. De täta uppföljningarna har gjort 

att elevhälsan haft full insyn i vart eleven har befunnit sig och rektor har kunnat 

omorganisera för att möta elevernas behov. Främst har det rört förändringar i 

gruppstorlekar samt korrigeringar i schemat.  

 

2.6 DISTANSUNDERVISNING VT20 

När skolan den 18 mars, 2020 övergick till distansundervisning organiserades den genom att 

använda Google Meet i kombination med Google Classroom. Undervisningen har under denna 

tid skett i realtid och eleverna har kunnat följa sitt ordinarie schema.  

Lärarna har under denna tid försökt att efterlikna den ordinarie undervisningen så mycket 

som möjligt. De flesta examinationer har skett i form av inlämningar, seminarier eller 

presentationer för att i största mån skapa ett tillförlitligt bedömningsunderlag. 

Distansutbildningen har framförallt krävt att lärare skapar kortare uppgifter med större 

möjligheter att arbeta och få återkoppling under lektionstid. Detta arbetssätt är något vi 

behöver ta med oss in i framtiden då det minskat arbetsbördan för eleverna och bidragit till 

att undervisningstiden blivit mer kvalitativ.  

Närvaron har varit högre än vad den någonsin varit på skolan. Efterhand blev det mycket 

tydligt vilka elever som inte gynnades av distansundervisningen då närvaron blev en tydlig 

indikator. Varje dag ringde vårt Call-team (elevhälsan) till de elever som var frånvarande. Vi 

startade även ett Check-Point Blanka så att elever som ville eller hade behov kunde prata 

direkt med vårt elevhälsoteam. De elever som hade stort behov bjöds in till skolan för att klara 

sina uppgifter och en del elever hade Meet-kontakt med lärare som kunde stötta eleverna.  

Under påsklovet arbetade all personal 2 dagar (måndag-tisdag) för att ge de elever som var i 

behov av stöttning för att klara sina kurser. Undervisningen under påsklovet var i stort sett 

bara individuell undervisning.  

Under fjärrundervisningen kunde lärarna  arbeta 2 dagar på skolan och 3 dagar hemma. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Skolan har börjat bygga på en verksamhet som på sikt ska vara väl fungerande, även då vi är 

under uppbyggnad så har vi visat goda resultat inom de flera områden. Eleverna upplever 

trygghet, fler uppnådda examina än vad prognosen först flaggade om. Verksamheten 

kännetecknas av en driven ledning och personalgrupp där den gemensamma och enskilda 

pedagogiska utvecklingen står högt på agendan även om den inledningsvis inte fick det 

utrymme den förtjänade.  

 

Arbetssätt/insatser som bidragit till våra goda resultat i år och över tid: 

● Påbörjat och fortsatt arbete och ledning av elevhälsan  

● Förtydligande av/tagit fram arbetsbeskrivningar för personalen.  

● Påbörjad organisation av mötestider och innehåll.  

● Genomgång och justering av individuella studieplaner 

● Kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram  

● Samplanering och sambedömning av kurser 

● Upprättande av lovskolor och kompletteringsdagar 

 

Som skola vill vi givetvis bli ännu bättre. Således kommer vi under kommande läsår 

ytterligare finslipa vårt arbete genom att 

 

● Fortsätta vårt arbete med att utveckla goda rutiner för arbetet med gemensam 

utformning av uppgifter, feedback, förtydligande av för kursmatriser och bedömning. 

● Ökad samverkan mellan lärare avseende på samplanering och sambedömning men 

även tematiska och, program, årskurs och ämnesöverskridande samarbeten. 

● Arbeta med klassrumsledarskapet för att främja studiero, ökad kvalitativ lektionstid 

och bättre skolkultur. 

● Utforma rutiner för snabbare kartläggning för att snabbare komma tillrätta med 

fungerande anpassningar. 

● Arbeta för en tydlig och snabb kartläggning för elever på IM-program. 

● Förstärka det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och 

kränkningar. 

● Fortsatt arbeta för ökad integration och minskade grupperingar i klasserna och på 

skolan i stort. 

● Bättre fungerande arbete med EWS, anpassningar och särskilt stöd. 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY JUVELEN AB (TIDIGARE PLUSGYMNASIET AB) 

Historik, fakta och organisation 

På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, 
lokalt och globalt engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från 
huvudman till elev. 
  

• Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår 
personal. För att man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga 
engagemang. Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar en i sina 
studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och strategier som behövs för 
att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY. 

• Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa 
samarbeten skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör 
skillnad för någon annan. Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att 
eleverna får möjlighet att knyta viktiga kontakter under sin gymnasietid. 

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

  
DBGY har läsåret 2019/2020 totalt 11 skolor runt om i Sverige. 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 Skola 
Gävle Norrköping 
Göteborg Gårda Skövde 
Jönköping Stockholm Kungsholmen 
Kalmar Sundsvall 
Kristianstad Uddevalla 
Malmö Örebro 

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. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från 

huvudmannens centrala processer. Dessa processer regleras i det gemensamma 

kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en välfungerande styrkedja som når från 

huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns gemensamma 

rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 

  

Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta 

mål. I slutet av varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden 

samt funktionell och instrumentell kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas 

en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner innehållande årets fokusområden. Allt arbete 

dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

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

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

demokratisk kompetens. 

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

arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till 

exempel att eleverna får det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig 

bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå 

utbildningsmålen. 

● 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 

 

Skolan startade terminen 2019-2020 men två klasser a`40 elever på samhällsprogrammet 

och stylistprogrammet. Skolans ledningsgrupp har  består av rektor, biträdande rektor och  

en av våra förstelärare. I ledningsgruppen möts vi varje onsdag á två timmar. Vi har i 

ledningsgruppen ett gemensamt ansvar för detta möte och har en mötesstruktur som 

bygger på ett rullande schema gällande ordförandeskap och rollen som sekreterare. 
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Protokollet för ledningsgruppen har sedan vidare distribuerats till skolans samtliga personal 

för att skapa transparens. 

 

EHT-teamet består av rektor, kurator, skolsköterska, SYV, speciallärare. De träffas också en 

gång i veckan för att diskutera elevärenden, anpassningar och åtgärder.  

 

Två av lärarna har varit förestelärare med nedsatt tid för att klara av sina uppdrag som 

bestod av; Rättssäker bedömning och betygssättning, Ledarskap i klassrummet  

       

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 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.  

 

Vid läsårets slut har programlagen, GG-lärarna samt övriga ämnen utvärderat arbetsplanen, 

ta-igen-veckan, fjärrundervisningen, arbetet med IMV-elever, APL mm. Reflektionerna 

skickas till rektor som använder dessa till kvalitetsredovisningen och som underlag för att se 

vad som behöver utvecklas på både skolnivå och individnivå. 

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 

DBGY Jönköping är en mångkulturell gymnasieskola. Bland eleverna på̊ skolan finns olika 

hemspråk, kulturella och religiösa identiteter och sociala bakgrunder representerade, vilket 

skapar en stor mångfald. Vårt upptagningsområde är främst från Jönköpings kommun men 

även från närliggande kommuner såsom Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Nässjö och Värnamo. När 

det gäller könsfördelningen var flickorna i klar majoritet.  
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På skolan finns 18 pedagogtjänster varav majoriteten är behöriga lärare eller under 

utbildning. På skolan finns en måltidspersonal (skolfood), en administratör, en lärarassistent 

och en lokalvårdare. Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, speciallärare, kurator, SYV, 

skolläkare och skolpsykolog.  

 

Skolan har dessutom följande elevgrupper: 

● elevråd   

● studentkommitté 

● ambassadörer  

Lokaler 

Skolan är placerad i hjärtat av ASECCS området med bra kommunikation att ta sig till skolan. 

Vi jobbar hela tiden aktivt med att allt ska vara helt, rent, snyggt och ändamålsenligt. Våra 

elever och besökare framhåller ofta att vi har fina lokaler. Vi har den senaste tekniken i alla 

lokaler och i våra yrkessalar använder vi samma teknik som används inom branschen för de 

olika utbildningar vi erbjuder. I verksamheten har vi haft tillgång till grupprum och därmed 

individuellt arbete och extra stödinsatser. 

 

Under kommande läsår kommer vi att ta fram en långsiktig plan för våra lokaler då vi står 

inför förändringar med nya program. 
 

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

Ekonomiprogrammet Jurist EKJUR   5 5 

Hantverksprogrammet Stylist HVSTY 15 22 13 50 

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 24 20 5 49 

Vård och omsorgsprogrammet  VOVAR  10 11 21 

Totalt    39 52 34 125 

       

Introduktionsprogram       

Vård och omsorgsprogrammet    4 12 16 

Hantverksprogrammet   4 9 4 17 

Totalt   43 65 50 158 

 

Aktuella siffror: juni 2020  

 




