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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

När jag berättar om vår skola är det personliga engagemanget hos personalen något av det första som kommer                  

på tal. Det är viktigt för oss att det går bra för dig! är det som kännetecknar vår skola. Alltså engagerar vi oss i                        

eleverna och i varandra. Vi investerar i relationer på och utanför skolan då vi tror att det genererar ett ökat                    

engagemang för våra elever och vår verksamhet. Under året som gått har vi sett hur detta engagemang har                  

gett resultat i form av ökad nöjdhet bland våra elever, ökad rekommendationsgrad samt en ökad examensgrad                

hos våra elever.  

 

Vi har lagt ett annorlunda läsår bakom oss. Ingen kunde nog ana att de sista tre månaderna på vårterminen                   

skulle få så stor påverkan på vår tillvaro som de haft. Det engagemang som lärare och övrig personal har visat                    

våra elever och varandra under denna tid har varit enastående. Genom att omorganisera och planera om sin                 

undervisning har lärare hittat nya lösningar på innovativa och ibland otippade sätt när eleverna fysiskt försvann                

från skolan och bara kunde nås via en skärm. Engagemanget var stort - och det gav resultat.  

 

Under läsåret har vi arbetat med meningsfull undervisning. Utifrån tanken att skapa “lektionen du själv skulle                

vilja gå på” har olika metoder och förhållningssätt provats och diskuterats i kollegiet. Genom att utmana                

varandra i att tänka nytt har vi kommit en bit till i vår strävan att låta våra elever lyckas. Nu tittar vi framåt och                        

väntar med spänning på de nya relationer som kommer att skapas till hösten. 

 

Tf Rektor 

Linn Carlsson  
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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 

 

 

 

I år har 95% av avgångseleverna fått en examen. Det är en ökning med 10% sedan förra året. Vi har tagit ett                      

stort kliv sedan förra året och under de sista tre åren ökat examensgraden med 13%. Vi har lagt ner ett stort                     

arbete kring att kartlägga varje elev och dess behov samt gjort regelbundna lägesanalyser kring våra               

sistaårselever. Vi har även haft återkommande avstämningar med mentorer, både skriftliga och muntliga.  

 

Alla program (utom HV) tog ett stort kliv uppåt i examensgrad. Det största klivet gör HA med en ökning på 10%.  

Gemensamma mentorstider då lärare haft möjlighet att diskutera sina elever med mentorer, ledning och EHT               

har lett till att elever har fångats upp tidigare än förut och insatser kunnat sättas in tidigare.  

 

Överraskande för i år är att pojkarna för första gången på flera år har en högre examensgrad än flickorna, 100%                    

mot 92%. Båda grupperna ökar sin examensgrad men förändringen är störst hos pojkarna som sedan förra året                 

ökat 14%. Lärarnas fokus på meningsfull undervisning, det påbörjade arbetet inom EHT kring närvaro tors spela                

en roll. Även fjärr- och distansundervisningen påverkar resultaten. Flera elever ökade sin närvaro samt graden               

av inlämnade uppgifter för bedömning gav lärarna ett ökat underlag vid bedömning. Några elever fick               

dessutom komma till skolan under de sista veckorna för att få extra stöd. På grund av detta nådde flera elever                    

sina kursmål. 

 

Betygspoängen har detta år stigit men ligger fortfarande under rikssnittet. De som sticker ut är VO-eleverna                

som detta år ökat markant samt HV och SA som sjunkit. HV-programmet hade tre elever av fyra som tog                   

examen vilket ger ovanstående bild i tabellen.  
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 

 

Flera av våra elever på de yrkesförberedande programmen väljer att läsa högskoleförberedande kurser, både              

som i-valskurser samt utökade kurser. I år hade vi flera elever på VO-programmet som ämnade söka direkt till                  

sjuksköterskeutbildning efter avslutad examen. Även flera av HA-eleverna och ett par på BF-programmet ville              

läsa högskoleförberedande kurser för att till hösten läsa vidare.  

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

 

 

Andel höga betyg (A och B) ligger kvar på samma nivå, 19%, jämfört med föregående år (20%). Likaså andel F;                    

15%. Det skiljer sig åt mellan programmen där IM sticker ut med flest F, 47%. De samhällsförberedande                 

programmen har flest betygsatta A medan de yrkesförberedande har flest betyg i spannet E-C. Vård- och                

omsorgsprogrammet sticker ut som det yrkesförberedande program där fler höga betyg sätts sett till i år och                 

föregående år. Flera av eleverna på våra program har som målsättning att klara sitt program och strävar inte                  

efter höga betyg. Vi fortsätter dock att arbeta formativt och ge eleverna möjlighet att utvecklas för att nå ett                   

högre betyg.  

 

Andel F skiljer sig inte mycket åt mellan pojkar och flickor. Det gör däremot de högre betygen (A och B) där                     

flickorna får fler höga betyg än pojkarna. Alla kurser har en nedåtgående trend när det gäller antal godkända                  

betyg.  Endast Ma1b och Sva2 minskar antalet F jämfört med föregående år.  

 

I matematik sattes fler F än förra året. Vi ser en ojämn nivå på förkunskaperna hos de elever som börjar år 1                      

hos oss, något vi tror påverkar betygen. Vi hade också en större grupp IM-elever som först behövde bli färdiga                   
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med sin grundskolekurs innan de kunde fokusera på Matematik 1a eller Engelska 5 vilket bidrar till antalet satta                  

F. Flera elever på yrkesprogrammen valde Ma2a som individuellt val men har haft svårt att klara kursen bland                  

annat på grund av distansundervisningen under senare delen av vårterminen. Här behöver vi säkerställa en               

gemensam grundnivå för att gruppen ska kunna tas vidare till nästa moment i kursen, likaså ser vi att den                   

traditionella matematikundervisningen med genomgång följt av arbete enskilt i boken/programmet inte           

fungerar optimalt. Vi tror att eleverna hade mått bra av mer praktiska inslag samt en undervisning anpassad                 

ännu mer för de olika programinriktningarna. För att hantera de satta F-n kommer vi erbjuda omläsning och                 

prövningar för eleverna.  

 

Samma trend återfinns även i kurserna i svenska och engelska, där fler F sattes jämfört med förra året och där                    

Svenska 1 sticker ut. Här ser vi att utmaningar varit att få till en undervisning som eleverna upplever som                   

meningsfull. Precis som i Matematikundervisningen behöver vi komma bort från den traditionella            

undervisningen och säkerställa att vi har överblick och aktuell information kring elevernas behov. En mångfald i                

undervisningsmoment behöver diskuteras så att en ny struktur kring ämnet kan skapas. I SA-programmet har               

arbetet påbörjats att skapa teman och samplanering för att även GEM-lärarna ska var en del av                

kriminologiinriktningen. För att hantera de satta F:n kommer vi att erbjuda omläsning och prövningar av kursen                

för eleverna.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
 

Detta år genomfördes inga nationella prov på grund av 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 

 

 

Rekommendationsgraden har sjunkit något jämfört med föregående år men är på uppåtgående i ett längre               

perspektiv. Andelen nöjda elever ökar stadigt från år till år. Överlag ökar andelen nöjda och trygga elever. De                  

insatser som gjorts har haft effekt. Vi har haft ökad vuxennärvaro i korridorerna samt installation av kameror.                 

Lärarna fick också nya personalrum i hjärtat av skolans lokaler vilket bidragit till att de varit mer tillgängliga för                   

eleverna. Vi fortsätter arbetet med att skapa arbetsro under lektionstid, bland annat genom att ha fokus på                 

ledarskap i klassrummet.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL       

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Skolan är organiserad i fem programlag (SA och EK i samma programlag). Vid läsårsstart samlades alla                

DBGY-skolor för uppstartsdagar i Norrköping. Väl hemma i Uddevalla påbörjades arbetet med årets             

fokusområden som var Ledarskap i klassrummet, Meningsfull undervisning samt Trygghet. Under året har             

lärarna skapat gemensamma riktlinjer kring förhållningssätt i klassrummet vad gäller struktur (start och avslut              

av lektion, tydliga instruktioner på tavlan) och regler. Det har förts diskussioner i lärarlagen kring formativ                

bedömning och fokus har riktats på kursernas centrala innehåll och att utifrån dessa skapa “lektioner du själv                 

vill gå på” för att försöka motivera fler elever till en högre närvaro.  

 

Ett övergripande fokus under året har varit på att eleverna ska känna trygghet och studiero både i och utanför                   

klassrummet. Lärarna har fått ta del av information samt diskutera fram gemensamma strukturer kring hur de                

kan lägga upp sin undervisning och sina rutiner och organisation i klassrummet. EHT har arbetat förebyggande                

genom att ha bland annat ha  veckovisa samtalstider för elever och stötta LoV-gruppens arbete.  

 

Kursen Betyg och Bedömning, vilken gavs via huvudmannen i samarbete med Karlstad universitet där              

föreläsningen med Pernilla Lundgren vid uppstartsdagarna i Norrköping var utgångspunkt för “Meningsfull            

undervisning”. Förstelärarna har haft i uppdrag att leda utbildningen som lades ut under hela läsåret. Genom                

att dessa lärare varit drivande samt att fokus lagts på att reflektera kring sin egen och kollegors undervisning                  

har hos några av lärarna lett till ett annat upplägg av och tankesätt kring undervisningen, främst genom att                  

skapa andra former av bedömningsunderlag för eleverna. Flera av lärarna upplevde det positivt att få diskutera                

och skapa gemensamma strukturer kring bedömning och betygsättning. Under våren lades fokus på             

lektionsbesök hos varandra, något som tyvärr inte kunde avslutas då vi den 18 mars gick över till                 

distansundervisning. Vi ämnar fortsätta detta påbörjade arbete under nästa läsår.  

 

Varje vecka är det gemensam konferenstid med ett rullande fyraveckorsschema. EHT en vecka (EVK samt               

workshops), APT en vecka samt två veckor med pedagogiskt fokus. Under de pedagogiska tiderna har fokus                

dels legat på Betyg och bedömning men också Ledarskap i klassrummet. Lärarna har arbetat uppgiftsbaserat               

med kursen Betyg och Bedömning samt fått praktiska moment att utföra och reflektera över kring ämnet                

Ledarskap i klassrummet.  

 

Under terminsstart lades tid på att få till en samplanering mellan lärarna med målet om en ökad                 

måluppfyllelse och likvärdighet i undervisningen samt påbörjades arbeten med ämnesövergripande          

lektioner/områden, bland annat för VO-elever och SA-elever då en av förstelärarna har utveckling av              

samhällsprogrammets inriktning kriminologi i sitt uppdrag. Lärarna på dessa program har även varit drivande i               

att skapa samarbeten mellan varandra samt GEM-lärarna. Tanken är att även de andra programmen ska följa                

efter. De lärare som haft behov samt nyanställda/nyexaminerade lärare har haft möjlighet till handledning och               

samtal med biträdande rektor eller  förstelärare.  

 

Varje vecka startar med en gemensam mentorstid. Lärare och EHT sitter tillsammans i samma klassrum där                

möjlighet till samtal och diskussion kring enskilda elever så väl som hela klasser ges. Mentorerna fyller löpande                 

i ett dokument med information om närvaro samt hur deras mentorselever ligger till i sina kurser. EHT och                  
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ledning använder detta som underlag vid EHT-möten och planering. Genom att alla finns samlade vid samma                

tidpunkt på samma plats blir det lättare för lärare och mentorer att diskutera eleverna.  

 

Matematiken är fortsatt ett ämne där flera elever upplever svårigheter. Vi har lagt ut fler timmar på                 

matematikundervisningen. Det har även skapats en studietimme som legat mitt på dagen, 60 minuter/vecka,              

där eleverna tillsammans med mentor kunnat fokusera på ämnen och uppgifter där de legat efter eller vill                 

förbättra sig. Vid dessa tillfällen har specialläraren stöttat upp hos matematiklärarna. Tid till denna timme har                

tagits från ämnen där lärarna ansett att de kunnat avvara detta. Matematiklärarna använder sig också av ett                 

diagnosmaterial som eleverna i år 1 gör. Resultatet samt lärarnas erfarenheter och bedömning ligger sedan till                

grund för hur undervisningen läggs upp i de olika klasserna.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

Årets insatser inom fokusområden har utvärderats via Undervisningsutvärdering, Lov-enkät samt Medarbetar-           

och elevenkäter.Av de utvärderingar som gjorts kan vi se att eleverna till viss del upplever en förbättring kring                  

sin undervisning, även om det skiljer sig åt mellan lärare samt ämne, men att vi är på väg åt rätt håll. Lärarna                      

upplever själva att de har påbörjat ett viktigt arbete som de vill fortsätta att fokusera på då de anser sig som                     

kollegie ha en bit kvar till måluppfyllelse.  

 

Tryggheten utifrån LoV-enkäten ligger på 69%, en nedgång med 5% från föregående år. Siffrorna speglar               

troligen den oro som just då rådde på skolan efter några elevrelaterade incidenter som skapat otrygghet, vilket                 

resulterade i uppförande av kameror i skolans gemensamma utrymmen. 76% av eleverna känner att              

personalen agerar vid behov. 

Meningsfull undervisning har vi mätt via undersökningen NKI 2020 (elevenkät). Där ser vi att 72 % av eleverna                  

är nöjda med sin undervisning jämfört med 66% föregående år. De som upplever att de får hjälp när de                   

behöver det har ökat från 58% till 68% vilket tyder på att fler uppskattar förändringarna kan ha gett resultat.                   

Ledarskapet i klassrummet har vi följt upp via undersökningen undervisningsutvärdering samt elevenkäter. Vi             

ligger kvar på samma nivå som förra året, dvs 45% av eleverna upplever sig ha arbetsro på lektionerna. Dessa                   

resultat går inte helt hand i hand med dem om meningsfull undervisning och är något för vidare diskussion.  

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

När en elev riskerar att inte nå målen i kursen görs en pedagogisk kartläggning samt att EHT lyfter aktuell elev                    

på EHT-möte. Både den enskilda eleven och klassen diskuteras för att sedan, tillsammans med lärare och                

mentor, komma fram till vilka anpassningar som ska göras. Detta läsår har fokus fortsatt lagts på att använda                  

anpassningar på gruppnivå. Det finns fortfarande brister i kommunikationen mellan lärare och EHT vilket leder               

till att vissa elevers anpassningar inte genomsyrar alla deras lektioner, något vi fortsätter att arbeta med. Vi                 

behöver hitta vägar att säkerställa att informationen kommer fram till lärarna samt implementeras i deras               

undervisning. Lärarna upplever dock att det har blivit bättre i och med den gemensamma mentorstiden.  

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Införandet av mentorsdokumentet har haft stor betydelse för de goda resultat vi ser detta läsår. Genom detta                 

har både lärare, mentorer och EHT tydligt kunna se var åtgärder behöver sättas in samt vilka typer av insatser                   

som behövs.  

De pedagogiska konferenser med fokus på bland annat meningsfull undervisning och ledarskap i klassrummet              

vi haft under året har lett till att flertalet lärare har haft ett ökat fokus på sin undervisning samt hur de agerar i                       

sitt ledarskap. Vi behöver fortfarande arbeta på en tydligare lektionsstruktur samt att lärarna kan bli ännu mer                 

samstämmiga och tydliga i sitt ledarskap och sin undervisning. Genom fortsatt fokus på dessa områden samt                

ökat fokus på samarbete mellan lärarna kommer vi att nå längre.  
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2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

EHT består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator, skolläkare och skolpsykolog. Möte hålls varje             

vecka och utgångspunkt har varit de mentorslistor som fylls i under mentorstid i början av varje vecka. Genom                  

dessa kan mentorer signalera om det är något de vill att EHT ska uppmärksamma. I övrigt diskuteras elevhälsa                  

ur ett organisations- och grupperspektiv. Då fokus ofta hamnar på individnivå behöver vi arbeta mer för att                 

rikta in oss på grupp- och organisationsnivå för att bli mer effektiva och få till bestående rutiner och åtgärder.                   

Under året har studietimmarna förstärkts genom närvaro av specialpedagogen som varit aktiv bland eleverna.              

Även klassrumsbesök har utförts av specialpedagog för att kunna vägleda lärare framåt samt se eleverna i                

deras studiemiljö. Detta har främst fokuserats kring matematikundervisningen. Kuratorn har arbetat med            

enskilda samtal samt varit delaktig i en del av klassernas arbete med gruppdynamik och att skapa trivsel och                  

samhörighet i klassen. Samtal och diskussioner har förts med mentorer och lärare kring enskilda elevers               

frånvaro och hur vi kan arbeta för att få tillbaka de hemmasittande elever som vi har.  

 

Var fjärde vecka är det EHT-fokus på lärarkonferensen. Då har bland annat workshops med fokus på NPF,                 

dyslexi och anpassningar genomförts samt elev- och klasskonferenser. EHT finns även tillgängliga varje måndag              

på den gemensamma mentorstiden. 

 

EHT har även arbetat aktivt under läsåret för att knyta och upprätthålla kontakter med organisationer och                

kommunala verksamheter i Uddevalla kommun samt dess kranskommuner där vi har elever. Detta har lett till                

att vi idag har en god relation till bland annat polisens barn- och ungdomsenhet i Fyrbodal, Uddevalla                 

kommuns drogförebyggande personal och socialtjänsten på flera orter.  

  

Alla elever har erbjudits hälsosamtal av skolsköterskan. På grund av hög sjukfrånvaro hos personal samt               

övergång till fjärr- och distansundervisning har inte alla genomförts. Eleverna har också haft möjlighet till               

samtal med kurator. I största möjliga mån försöker EHT dela med sig av sin kunskap om elevsituationer för att                   

tillsammans verka för en så bra studiegång som möjligt för såväl enskilda elever som hela klasser.  

 

Alla i årskurs ett och två har fått en utbildning i resiliens. Resiliensutbildningen ges till alla elever i alla årskurser                    

på skolan och syftar till att ge eleverna verktyg för att kunna hantera motgångar och bli mer                 

motståndskraftiga. Skolkuratorn är utbildad instruktör i resiliens och under läsåret har även en lärare gått               

resiliensutbildning. Under tiden vi hade distansundervisning skapades ytterligare övningar och uppgifter i            

resiliens som bland annat använts i idrottsundervisningen.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Skolan har detta år höjt sin examensgrad ytterligare vilket EHT varit bidragande till. Genom tätare kontakt                

mellan EHT och mentorer/lärare har stöd kunnat sättas in samt samtal och handledning ges på ett tidigare                 

stadium samt fortlöpande under läsårets gång. 

 

Utredningar och uppföljningar har detta läsår haltat under vissa perioder på grund av hög sjukfrånvaro samt                

tjänstledighet bland EHT. Det främjande närvaroarbetet har främst fokuserat på att hålla kontakt och föra               

samtal med de elever som haft hög frånvaro av olika anledningar. För enstaka elever har detta gett gott                  

resultat och får arbetet kring detta utvecklas och fortlöpa kommer det ge ökat resultat vad gäller närvaro hos                  

eleverna.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Under året har EHT varit på en utbildningsdag med fokus på åtgärdsprogram och extra anpassningar. Genom                

omstruktureringen kring mentorsarbetet har rutinerna säkrats och effektiviserats. Framåt behöver vi arbeta för             
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en högre implementeringsgrad kring de åtgärder som införs samt följa upp ännu noggrannare på              

klassrumsnivå. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

En stor framgångsfaktor är den relation som skapas mellan elever och personal på vår skola. Elevernas trygghet                 

och KASAM ökar genom att de blir sedda av sina lärare, mentorer och övrig personal på skolan. På detta sätt                    

ökar även deras möjligheter att lyckas med sina studier. Genom fokus på mentorerna och de införda                

mentorsdokumentet har arbetet inom EHT effektiviserats. Den gemensamma mentorstiden ger stöd till EHT att              

arbeta uppsökande och förebyggande.  

 

För att få en fungerande EHT där arbetet har fokus på främjande och förebyggande behöver alla                

yrkeskategorier vara regelbundet representerade. Fokus behöver också lyftas från individ- till gruppnivå.            

Lärarna behöver också engageras och involveras i högre grad vad gäller implementering och uppföljning av               

extra anpassningar och särskilt stöd.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 

Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

På skolan finns en LOV-grupp som består av elever personal där kurator är den som håller i arbetet. Under året                    

har gruppen informerat nya elever om skolans värdegrund samt ordnat olika aktiviteter. Det har varit               

aktiviteter vid Halloween, luciafirande, alla hjärtans dag samt en afternoon tea.  

 

Läsårets LOV-enkät visade att vi fortfarande behöver bli mer synliga i vårt LOV-arbete. Men eleverna upplever                

allt större trygghet och anser att de behandlar varandra på ett bättre sätt än tidigare. Kränkningar förekommer                 

men de tas på allvar och hanteras genom anmälningar och samtal. Utsatta elever har vid uppföljande samtal                 

sagt sig vara nöjda med skolans agerande.  

 

Genom att flytta på lärarnas personalrum till en mer central plats i skolan har lärarnas vistelse i korridorer och                   

där eleverna rör sig ökat. Detta har lett till ökad trygghet på skolan och att eleverna upplever sig sedda i större                     

utsträckning än tidigare.  

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Årets LOV-enkät visar att vi är på väg åt rätt håll. Eleverna upplever att deras skola tar tag i kränkningar och att                      

de har någon att vända sig till vid behov.  

 

Rutinerna för kränkningar upplevs fungera väl. De event LOV-gruppen har genomfört under läsåret har gett               

effekt på eleverna. De berättar själva att de umgås mer mellan klasserna än tidigare, något som LOV-gruppen                 

varit med och bidragit till.  

 
Utvärdering – Normer och värden 

I undervisningen är det viktigt att vi utvecklar elevernas förmåga att göra medvetna val grundade på                

demokratiska kunskaper och värderingar. Respekt för mänskliga rättigheter och respekt för andra människor             

står i fokus. På flera av våra program arbetas det kontinuerligt med dessa frågor (VO-programmet och                

SA-programmet med inriktning Kriminologi) men även i enskilda kurser tas dessa frågor upp som ett led i                 

utbildningen. I övrigt arbetar vi fortlöpande med resiliensutbildningen och tar stort ansvar i hur lärare och övrig                 

personal agerar som vuxna förebilder.  

 
Slutsats – arbetet framåt 

Genom att bli mer synliga i korridorer och på elevernas yta har vi ökat känslan av trygghet samt att eleverna                    

upplever sig sedda i högre utsträckning. LOV-gruppen har under läsåret informerat nya elever på ett mer                
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strukturerat sätt vilket lett till högre medvetenhet hos eleverna kring likabehandlingsarbetet som bedrivs på              

skolan. För att bli ännu mer effektiva behöver gruppens arbete planeras tydligare och med ökad               

framförhållning. Resiliensarbetet har bidragit positivt till skolans arbete med likabehandling och värdegrund            

och vi avser att fortsätta det arbetet i alla årskurser.  

 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 

Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Under detta läsår gjordes en omorganisering kring praktikperioder utifrån önskemål från lärarna. HA-eleverna             

har haft sammanhållande praktikperiod v. 2-7 istället för en dag/vecka. HV-eleverna samt BF-eleverna har haft               

kvar en dag/vecka. VO-eleverna har bestämda praktikperioder genom VO-College som vi är med i.  

 

I samråd med undervisande lärare och rektor har det bestämts vilka av kurser som ska ligga på APL. Även                   

kunskapskraven som ska bedömas på APL har diskuterats och bestämts i samråd. Under praktikperioderna har               

lärarna haft kontakt med elever och företag och trepartssamtal har genomförts på arbetsplatserna, antingen på               

plats eller via GoogleMeet.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

De flesta arbetsplatser har fungerat väl. Tack vare att vårt största program HA-programmet hade avslutat sin                

APL innan pandemin bröt ut kunde de flesta eleverna fullfölja sin APL.  

 

Samverkan på flera arbetsplatser har fungerat väl men kan bli ännu bättre. Vi behöver fortsätta bygga                

relationer med företag i närområdet för att säkerställa APL-platser till våra elever.  

 

Samverkan har på de flesta platser fungerat bra och beslutet kring vilka kurser/delar av kurser som ska ingå i                   

APL har varit ändamålsenligt. Vi kommer inte att ändra något av detta inför nästa läsår. Vi kommer inte ändra                   

på upplägg vad gäller kurser som ingår i APL. Däremot kommer vi lägga en tjänst om 20% som APL-ansvarig på                    

en av våra yrkeslärare. Syftet är att säkerställa att vi följer huvudmannens riktlinjer kring APL (som utarbetats                 

av bland andra av senior rektor Sara Dahl) samt att skapa hållbara kontakter med näringslivet i vår kommun                  

med omnejd.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Det har i de flesta fall gått att lösa APL-platser under detta år. Vissa svårigheter uppstod i och med pandemin                    

men de flesta situationer gick att lösa. Vi har även nyttjat sommaren som APL-period för de elever som                  

drabbats av Covid-19-utbrottet. Bransch- och programråd fungerar väl inom VO-college. På de andra             

programmen är det svårt att få till möte och programråd, främst då företag och näringsliv inte har intresse av                   

att delta.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

En lärare kommer arbeta ca en dag/vecka för att se till att våra dokument följer huvudmannens riktlinjer samt                  

att de blir likvärdiga på våra program. Vi kommer att behålla de olika praktikperioderna för de olika                 

programmen. Då vi länge försökt få till fungerande programråd utan att lyckas kan det ibland kännas motigt att                  

arbeta kring detta. Vår avsikt är dock att fortsätta försöka genom att skapa relationer med de företag som finns                   

i kommunen. Den lärare som har ett större APL-ansvar i sin tjänst kommer att få arbeta med detta.  
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 

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

 

Skolan satsar ordentligt på introduktionsprogrammens elever i form av ökad undervisningstid. På varje             

yrkesprogram finns fem platser för IM-elever. Eleverna läser oftast in matematik eller engelska. I enstaka fall                

samhällsinriktade ämnen. Eleverna har en individuell studieplan som följs samt en handlingsplan som upprättas              

tillsammans med mentor och undervisande lärare. Även en tidsplan görs för att få en helhetsbild. De flesta                 

skolor gör också en överlämning vid terminsstart så att eleven hamnar rätt från början.  

 

Eleverna på IM har två extra lektionstimmar á 80 minuter varje vecka. I övrigt deltar de i ordinarie undervisning                   

för att inte halka efter. De läser då sitt grundskoleämne på antingen Engelska 5- eller Matematik 1a-kursen. När                  

eleverna är klara med sin grundskolekurs brukar de stanna kvar på IM-lektionerna och ha två extra                

lektionstimmar att komma ifatt med antingen Engelska 5 eller Matematik 1a.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

 

Elevernas individuella studieplan samt deras handlingsplan har med jämna mellanrum följts upp av rektor,              

mentor och undervisande lärare och utifrån resultat reviderats. Detta har gett ett gott resultat och vid läsårets                 

slut var det endast två elever kvar på introduktionsprogrammet. 

 

I stort sett alla elever blir under sitt första läsår färdiga med sin grundskoleutbildning då fullt fokus läggs på                   

detta under elevens första tid på skolan. De har stöd från såväl matematiklärare och specialpedagog som                

mentor. Deras studieplaner följs upp och bedömningen är att de får rätt förutsättningar och stöd för att klara                  

sin utbildning.  

 

Slutsats - Arbete framåt 

De elever som antas som IM-elever får mycket tid i form av lärarledda lektioner för att klara sin                  

grundskoleutbildning och antas till nationellt program. De rutiner vi arbetar efter leder till att i stort sett alla                  

elever under sitt första läsår blir behöriga på det program de har sökt. Vi behöver skapa bättre rutiner för att                    

främja dessa elevers närvaro på de extrainsatta lektionstillfällena samt se till att dessa elever, när de kommer                 

till oss,  förstår att de ännu inte är antagna gymnasieelever. 

2.6 UTVÄRDERING - DISTANSUNDERVISNING 
Vid lunchtid den 17 mars samlade vi våra elever och gav dem information om att lektionerna skulle avslutas för                   

dagen för att återupptas på distans nästa dag enligt ordinarie schema. Lärarna gick igenom verktyget Google                

Meet med eleverna samt såg till att eleverna hade tillgång till sina Google Classroom innan de släppte sina                  

elever. Efter tre timmars intensiva förberedelser stod lärarna sedan redo dagen efter för att möta sina elever                 

uppkopplade via dator och ipad. Det gick förvånansvärt bra och snabbt för både personal och elever att ställa                  

om till fjärrundervisning. Undervisningen har bedrivits i realtid efter elevernas schema som i möjligaste mån               

varit oförändrat.  

 

Det vi kan se från denna period är att lärarna (och eleverna) snabbt ställde om till den nya                  

undervisningsformen. Vårt fokus på meningsfull undervisning var fortfarande prioritet men den underliggande            

tanken om en varierad undervisning som aktivt bedrivs i ett klassrum fick stå tillbaka för nya metoder som                  

bättre lämpade sig på distans. För att säkra upp inför betygssättning har olika former av bedömning skett. I                  

början hamnade dock fokus på skriftliga inlämningsuppgifter vilket gjorde eleverna stressade och även             

omotiverade. Lärarna hörsammade detta snabbt och lade in kortare uppgifter som redovisades både muntligt              

och skriftligt. Efter några veckor hade flera lärare även lagt till andra moment i sin undervisning, med fokus på                   

samtal och diskussioner. Detta gynnade flertalet elever men särskilt de som inte gynnats av denna skolform.                
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Lärarna hade möjlighet att gå mellan olika rum för att lyssna på elevdiskussioner samt föra enskilda samtal med                  

elever vid behov. 

 

Eleverna upplevde detta med distans som spännande och inspirerande i början. Närvaron ökade de första               

veckorna vilket tros bero på att deltagande inte var beroende på om man var fysiskt på plats i skolans lokaler.                    

Efter ett par veckor var dock närvaron tillbaka där vi var innan vi gick över på distansundervisning. Den                  

personliga relationen står alltid i centrum hos oss men blev påtagligt ännu viktigare under tiden då distans- och                  

fjärrundervisning bedrevs. Flera lärare och mentorer skapade rutiner för att kontakta elever personligen.  

 

Även EHT lade fokus på uppsökande verksamhet i form av telefon- och videosamtal. EHT varit tillgänglig för                 

elever och lärare varje dag. De har haft samtal och kontakt via hangout och meet, utrett kränkningar på nätet                   

samt delat information om studier och hälsa via sociala medier.  

 

Under den sista perioden då restriktionerna lättade och vi hade möjlighet att ta in ett fåtal elever på skolan                   

valde vi att prioritera de sistaårselever som halkat efter samt de elever som haft behov av stöd och resurs. De                    

allra flesta av våra elever har påtalat svårigheterna med att ha distansundervisning och arbeta hemifrån. Det                

svåraste ha varit att skapa nya rutiner hemma; gå upp i tid på morgonen, sköta de dagliga rutinerna med mat                    

och sömn och att samsas med de andra i hushållet. Att dessutom inte få träffa sina kompisar i samma                   

utsträckning som innan har upplevts påfrestande.  

 

Under hela tiden har lärarna arbetat största delen på plats. En gång per vecka har det varit arbete på valfri plats                     

men de flesta lärare har valt att komma till skolan. De första veckorna schemalades täta, men korta,                 

informationstillfällen för lärarna på morgonen. När de nya rutinerna satt sig avtog informationsbehovet och              

antalet möten minskades. Våra onsdagsmöten har haft ökat fokus på distansundervisning och hur olika              

problem kring denna undervisningsform kan lösas. Lärarna har varit generösa med sina idéer och planeringar               

till varandra och delat med sig av både praktiska tips och motivationshöjande tillrop. Som alltid vid någon form                  

av kris genomgår de inblandade olika faser och det var spännande att se hur hela lärargruppen mot slutet av                   

terminen lyckats utmana sig själva, funnit nya rutiner och kunde se vilka erfarenheter de skaffat sig och tar                  

med sig in i nästa läsår. 

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Trots en oförutsedd vår där många delar av verksamheten fick omorganiseras kan vi se tillbaka på ett                 

spännande år med hög utveckling på flera områden. Vår examensgrad har ökat med 10% till hela 95%, något vi                   

är både glada och stolta över. Genom ett fokuserat och systematiskt tillvägagångssätt lyckades vi fånga upp                

eleverna och anpassa undervisning och stöd efter behov. Till grund för detta har den gemensamma               

mentorstiden samt mentorsdokumentet legat samt fokus från EHT att fånga upp de elever som riskerat att inte                 

nå sina betyg i främst matematik. Vi har, genom bland annat kursen i Betyg och bedömning fått en ökad                   

kommunikation och diskussion kring elever och undervisning mellan lärare men också EHT vilket har gynnat               

eleverna. Vårt mål framåt blir att hålla kvar vid en hög examensgrad men även att motivera och inspirera                  

eleverna att nå högre betyg. Vi förtydligar detta arbete i vår arbetsplan.  

 

Vi har en ökad nöjdhet och trygghet på vår skola vilket är glädjande. Genom att göra en omorganisation kring                   

lärarnas arbetsplatser och låta dessa vara i centrum av skolan blev stämningen på skolan lugnare och eleverna                 

kände sig sedda på ett annat sätt än förut då fler lärare vistades i lokalerna.  

 

Det pedagogiska fokuset har legat på meningsfull undervisning vilket har lett till en ökad medvetenhet hos                

personalen kring sin undervisning och sitt ledarskap. Genom att fortsätta det påbörjade arbetet kring detta               

hoppas vi nå ännu större samstämmighet vad gäller undervisning och bedömning nästkommande läsår. Vi              

behöver fortsatt arbeta med lärarnas ledarskap i klassrummet samt den formativa bedömning som ger              

eleverna “kunskap om sin kunskap”.  
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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 Juvelen har läsåret 2019/2020 totalt 10 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 Skövde 
Göteborg Gårda Stockholm Kungsholmen 
Jönköping Sundsvall 
Kristianstad Uddevalla 
Norrköping 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. 

  

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            
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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 UDDEVALLA 

Organisation och arbetsformer 

I Uddevalla består ledningen på skolan av rektor samt biträdande rektor. Lärarna är indelade i två arbetslag. I                  

det ena ingår två yrkesprogram och i det andra två yrkesprogram samt de två högskoleförberedande               

programmen. I varje arbetslag finns en förstelärare vars uppgift bland annat har varit att leda arbetslaget. Varje                 

vecka har arbetslagsträffar genomförts där information från ledning har delgetts lärarna samt pedagogiska             

frågor har diskuterats. Under senare delen av vårterminen har även frågor kring distans- och fjärrundervisning               

lyfts och diskuterats. En gång per vecka träffas förstelärare och rektorer för att planera och diskutera                

verksamheten.  

 

Två gånger i månaden är det pedagogiska konferenser som under läsåret haft meningsfull undervisning i fokus.                

Kursen Betyg och Bedömning och klassrumsbesök har genomförts inför konferenserna. Erfarenheter och            

reflektioner har sedan diskuterats vid dessa tillfällen.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Vid vårterminens start har skolan en studiedag som ägnas åt utvärdering av höstterminen, så kallad               

halvtidsutvärdering. Utgångspunkten är betygsprognoser som diskuteras både på elev- och gruppnivå. Sedan            

görs eventuella förändringar i undervisning och förhållningssätt. Även värdegrundsarbetet lyfts och diskuteras            

utifrån enkätsvaren som inkommit. Under året utvärderas och analyseras även elevenkät samt            

medarbetarenkäten (NMI) samt undervisningsutvärderingar. Efter läsårets slut görs en samlad utvärdering av            

resultaten under året som gått både utifrån ovanstående resultat samt andelen elever som nått en examen                

samt betygsfördelningen och andelen satta F. 

Lokaler 

DBGY i Uddevalla ligger vid torget mitt i centrala Uddevalla. Lokalerna är ljusa och rymliga. Klassrummen är                 

försedda med, till viss del, glasväggar för att skapa en öppenhet i skolan, men också för att ge maximalt                   

ljusinsläpp. För naturkunskap finns en specifik sal för att möjliggöra genomföra experiment och grupparbeten              
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inom ämnet. Skolan har ett bibliotek och förutom mer traditionella undervisningssalar finns ett antal              

specialsalar. På hantverksprogrammet finns en nagelsalong samt makeup- och hårsalong där eleverna arbetar             

praktiskt såväl som teoretiskt. Vi har en kundsalong där eleverna utför elevbehandlingar. För vård- och               

omsorgsprogrammet har vi ett metodrum med praktisk utrustning som krävs för utbildningen. Barn- och              

fritidsprogrammet har träningskort på ett av stadens gym där de bedriver delar av undervisningen. De har även                 

ett mindre träningsrum för att introducera redskap och hur man minimerar skaderisk.  

Alla skolans salar är utrustade med modern teknisk utrustning och moderna läromedel för att alla elever ska                 

ges bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Varje elev har en egen dator eller Ipad och hela skolan har ett                     

trådlöst nätverk. Lärarna ger en modern undervisning som utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. DBGY              

Uddevalla hyr en fräsch nyrenoverad idrottslokal hos en privat aktör; Stenab arena. Vi hyr även viss tid på                  

stadens gym Nordic Wellness. Dessa lokaler ligger med gångavstånd från skolan. Våra elever äter skollunch i                

matsalen och serveras av matpersonal.En cateringfirma står för leveransen; Skolfood. Städning genomförs av             

ett inhyrt företag. 

Elever och personal 

Vid läsårets slut var 228 elever inskrivna på skolan, se tabellen nedan för uppdelning programmen emellan.  

Eleverna kommer både från Uddevalla och flera kranskommuner (t.e.x. Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Tanum             

och Bengtsfors) Antalet anställda lärare var under läsåret 20 stycken varav 11 var behöriga. Skolan hade även                 

två elevassistenter anställda med bidrag från kommunen. Övrig anställd personal var administratör, IT-ansvarig,             

specialpedagog, skolsköterska och kurator.  

 

 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 12 6 2 20 

Ekonomiprogrammet   EKEKEO - 6 - 6 

Barn- och fritidsprogrammet Träning BFFRI 6 17 3 26 

Hantverksprogrammet Stylist HVSTY 13 11 6 30 

Handelsprogrammet  HAHAN 26 23 41 91 

Vård- och omsorgsprogrammet  VOVAR 12 27 16 55 

Totalt    69 90 68 227 

       

Introduktionsprogram       

  IMV 1    

       

       

Totalt   70 90 68 228 

 

Aktuella siffror: juni 2020 
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