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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Det har varit ett spännande år på Drottning Blanka Uddevalla. En av anledningarna är att det är skolans första
år som just Drottning Blanka! Att byta namn från Plusgymnasiet har gjort att det blir mer tydligt vad vår skola
står för och vart vårt fokus ligger: Det är viktigt för oss att det går bra för dig! Det personliga mötet är centralt i
vår verksamhet och det på alla nivåer. Det blir också tydlig att vi jobbar på det personliga planet där vi har vårt
resiliensprojekt som ni kan läsa mer om längre i rapporten, det lokala med alla våra samarbeten med företag
samt det globala där vi för första året skickat elever utomlands på APL. Så spännande och givande för både de
elever som åkte men även för hela vår verksamhet.
Vi går som skola starkt framåt vilket är oerhört roligt för oss som jobbar här. Eleverna på skolan är mer nöjda än
tidigare år och kan i högre utsträckning rekommendera vår skola. Det är det bästa kvittot på att vi jobbar på
rätt sätt.
Med detta fantastiska år i ryggen blickar vi nu framåt mot nästa läsår där vi fortsätter att jobba med att
utveckla verksamheten, för det är ju just det som är så roligt att arbeta inom skolan; att man aldrig blir klar!
Lotten Elming, rektor
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg
samt resultat på nationella prov.

1.1. AVGÅNGSBETYG
Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019

Andel med examen på DBGY Uddevalla 2019 var 85%. Det var en ökning från 2018 med 3%. Det som vi ser en
ökning av är andelen pojkar med examen, från 77% till 85%. Det innebär att att pojkarna på DBGY i Uddevalla i
samma utsträckning som flickorna tar examen.
Det skiljer sig något mellan programmen både i år men även historiskt gällande elever med andel examen. Här
gör inte alltid siffrorna verkligheten rättvisa då vissa av våra program är små och och om en elev inte får en
examen kan det påverka siffrorna stort.
Den genomsnittliga betygspoängen minskar något från 13,3 till 13,1. Här ser vi att spridningen mellan
programmen är mer påtaglig än skillnaderna för examensgrad. Vi ser att vissa har högre ambitioner och en
annan målsättning medan andra vill specifikt nå kraven för lägst E. Oavsett arbetar vi medvetet med att
eleverna ska nå de högre kunskapskraven.

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019

1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019
Under läsåret 2018/2019 sattes en något högre andel F än läsåret innan. Även här skiljer det mellan
programmen och några program har fler satta F än året innan och andra program har färre. Det är på våra
högskoleförberedande program som det är flest A, andelen på Samhällsprogrammet fördubblades 2018/2019
mot tidigare läsår. Dock ökade andelen F även något på detta program under läsåret.
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Betygsfördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn. Pojkarna har några fler än F än flickorna, dock är
det flickorna som i större utsträckning når betyget A.
Andel godkända betyg i engelska ligger i linje med förra årets resultat. Några fler F i vissa av kurserna men inget
som sticker ut. Vi har några elever på skolan som är antagna med dispens från engelska och kan behöva något
längre tid på sig att nå ett godkänt betyg. Glädjande sattes inget F i kursen Engelska 7.
Några fler klarade Gymnasiearbetet mot föregående år även om det var en marginell skillnad.
I matematiken ökade andelen F något. De flesta av skolans elever läser Matematik 1a där vi ser en ökning av
andelen F. Många elever har svårigheter med matematik när de kommer till gymnasiet och vi har även en liten
andel elever som läser upp grundskolans matematik när de kommer till DBGY Uddevalla. Det gör att det i vissa
klasser finns en utmaning kring matematiken. I matematik 1b var det en drastisk ökning statistiskt sett. Dock är
det endast under 10-talet elever som har läst denna kurs läsåret 18/19 så resultatet hamnar främst på
individnivå.
Dock halverades satta F i Matematik 2a och b under 18/19 och i kursen matematik 3b sattes inga F.
I svenskan ökade andelen ej godkända betyg främst i Svenska 1 och 2 medan det var en marginell minskning i
Svenska 3.

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019
Resultatet i engelska gällande nationella proven skiljer sig något från föregående år. Gällande Engelska 5 blev
det fler F än tidigare är, fler med betyg A men även fler E totalt. Gällande Engelska 6 sattes inga F men en stor
andel E och C. Anledningen till fördelningen som sticker ut på detta sätt är att Engelska 6 inte längre är
obligatoriskt att genomföra på alla programmen och att det därmed är få elever som genomför provet.
Gällande nationella proven i matematik blev det en miss i år då vi fick fel prov levererade. Eleverna genomförde
det felaktiga provet och det användes i bedömning men inga resultat har därmed registrerats eller skickats in.
Resultaten på nationella proven i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 visade på sämre resultat än tidigare
år. Detta både andelen satta F men även en minskning av de höga betygen.
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1.3. UPPLEVD KVALITET
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga
förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam
elevenkät i januari/februari varje läsår.

Nöjdhet, rekommendation och trivsel
Från 2017 och till 2019 har rekommendationsgraden i stadig takt ökat från elevernas sida. Grunden till detta
tros vara skolan gediget arbete med kvalitet och arbete med att förbereda eleverna för arbete och vidare
studier. Även trivsel och nöjdhet har ökat stadigt de senaste åren. Vi tror att vår tydliga struktur ger trygghet
och att det personliga mötet är viktigt för att eleverna ska trivas på skolan och känna sig nöjda.
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL
KVALITET

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen
Skolan organiseras utifrån programlag. Vid uppstart av läsåret ägnades mycket tid i programlagen där
undervisningen planerades gemensamt för att säkerställa att den utgick från examensmålen och att eleverna
får en undervisning som väcker lust till kunskap men som också är likvärdig och fler av lärarna har insyn i.
Varje vecka har skolan möte på en och en halv timme. Denna mötestid varvas mellan EHT (elevhälsoteam), APT
samt pedagogiskt möte. Det pedagogiska mötet genomförs två gånger på en fyraveckorsperiod. Under året har
fokus var Formativ undervisning där hela personalgruppen läst gemensam litteratur, skrivit trippellogg och
tillsammans genomfört Lesson Studies utifrån behov de identifierat.
Den mötestid där elevhälsan ansvarat har de genomfört workshops med extra anpassningar, handlett arbete
med klasser mm.
Matematiken är ett ämne många elever har svårighet med. Vi har därmed ökat upp undervisningstiden med 20
% på främst Matematik 1a och 1b. I och med detta har undervisningstiden dragits ner något på vissa
karaktärsämnen där lärarna anser att tiden är väl tilltagen. I detta arbete har lärarna varit delaktiga och önskat
vilka ämnen de behöver mer tid i och vilka som kan dras ner i tid något. Utöver dessa ämnen är det 100 timmar
undervisningstid utlagda på alla 100 poängskurser.
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
Varje lärare genomför med sina klasser en undervisningsenkät för att få reda på hur eleverna upplever hens
undervisning. Denna genomförs en gång på hösten och en gång på våren för uppföljning. Elevernas upplevelse
av undervisningen skiljer sig åt något beroende på vilka lärare de har. Det är också så att i de “roliga” ämnena
tenderar eleverna att vara mer nöjda vilket det finns en medvetenhet kring när resultaten tolkas. På
verksamhetsnivå anser eleverna att de i hög utsträckning får den hjälp de behöver, att lärarna ingriper om
någon utsätts för kränkningar, att lärarna är tydliga med kunskapskrav som det arbetas mot samt inflytande.
enligt eleverna behöver lärarna bli bättre på återkoppling. Detta är ett område som är återkommande och det
för många diskussioner kring hur återkoppling ska ske för att eleverna ska känna sig nöjda. Ofta behövs det inte
mer återkoppling utan att den ges på annat sätt samt att det är tydligt att det är just återkoppling som ges.
Ett fokusområde har under året varit Meningsfull undervisning. Inom detta områden har undervisning och
lektionen stått i fokus. Detta genom tid på pedagogiska möten och forskning men även genom arbete i
arbetslagen och av lektionsbesök från rektor och kollegor.
Nya lärare har även fått ett aktivt stöd från biträdande rektor som handlett dessa utifrån behov och tidigare
erfarenhet.
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
På DBGY i Uddevalla jobbar vi främst med extra anpassningar på gruppnivå. De elever som har behov av extra
anpassningar kan ofta möts på ett sådant sätt som fler elever har nytta av. Därav har vi vissa rutiner som alla
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följer såsom att till exempel alltid skriva upp hålltider för lektioner på tavlan. Vi har flera elever med extra
anpassningar, dock brister det ibland i kommunikationen kring dessa och vi behöver bli bättre på detta under
till nästa år.

Slutsats – arbetet framåt
Det arbetet som bidragit till goda resultat är det kollegiala som varit i fokus på de pedagogiska mötena. Det har
också inneburit en transparens mellan kollegor vilket öppnat upp för mer samarbete och utbyte av kunskap och
erfarenhet. Fokus på meningsfull undervisning kommer att behållas under nästkommande läsår då det finns
mycket att göra för att utveckla vår undervisning och elevernas kunskapsinhämtning mer.
Det som framkommer i våra enkäter är att vi överlag behöver jobba med ledarskap i klassrummet så att det
inte blir lika stora skillnader mellan lärarna. detta kommer därmed bli ett av våra fokusområden inför nästa
läsår. Dessa två områden tror vi även kommer att bidra till att fler elever når målen för utbildningen.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet
På Drottning blankas gymnasieskola i Uddevalla finns ett Eht bestående av rektor, skolsköterska,
specialpedagog och kurator. De samarbetar och har Eht-möte varje vecka där det vid varje tillfälle diskuteras
organisation, grupp och individnivå utifrån elevhälsans perspektiv. Var fjärde vecka är Eht ansvariga för
arbetslagsmötet och lyfter då både elever och har uppdatering kring exempelvis funktionsnedsättningar eller
medicinsk information. Det jobbas även förebyggande med bland annat work shops kring
funktionsnedsättningar extra anpassningar mm. En gång i veckan stationerar sig Eht i lärarrummet i den så
kallade “eht-akuten” och finns tillgänglig för konsultation till lärarna. Vi är placerade i skolmiljön för att finnas
tillgängliga för eleverna
Tillsammans i Eht har det upprättats många kontakter i närområdet där elevhälsan blir en naturlig del av sociala
insatser. Alla har tillhörighet i sin professions nätverk, både inom Academedia och i Uddevalla kommun.
Exempelvis tillhör skolkuratorn kommunens suicidpreventiva grupp och hälsokällans verksamheter där de
arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas hälsa. Hen
arbetar också nära drogförebyggande samordnaren och polisen och nätverkar med övriga gymnasieskolor,
socialtjänst och samhällsaktörer.
Nya mallar och rutiner har skapats för att se till att alla elever får en ordentlig kartläggning och en struktur har
upprättats som gör att inget förbises.
Alla elever har erbjudits hälsosamtal av skolsköterskan och stöttande samtal av skolkurator.
Alla i årskurs ett har fått en utbildning i resiliens, om hur de själva kan bygga på sina styrkor och ha ett bättre
motstånd när livet är svårt, vilket kommer att följas upp över tid. Skolkuratorn är utbildad instruktör i resiliens
och har också gått utbildningen “första hjälpen vid psykisk ohälsa” under läsåret. Under året har elever,
föräldrar och personal haft möjlighet att gå på föreläsningar med olika teman. De har varit föreläsningar om ;
hur man stöttar unga vuxna från enheten för förebyggande socialt arbete. Drogfri ungdom har föreläst om att
växa upp med vuxna som dricker. En föreläsning om skärmtid och även en om sexuella övergrepp på nätet har
genomförts under våren. Tanken är att olika föreläsningarna kommer fortsätta erbjudas.

8

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Hälsosamtalen har gjort att flera folkhälsobefrämjande åtgärder såsom till exempel missade
hälsoundersökningar och vaccinationer av nyanlända har genomförts. Däremot har det varit svårt att få till ett
lyckat samarbete med någon grundskola i kommunen och arbetet har varit tungrott.
De inplanerade utbildningarna och föreläsningarna har varit uppskattade och resiliensen har gett en upplevd
effekt. Den struktur som upprättats kommer i förhoppningsvis i längden att leda till en ökad samsyn och ett
mer strukturerat samarbete mellan lärare och elevhälsa.
Rutinerna var initialt inte så välfungerande då hela Eht behövde etableras och struktureras under starten av
läsåret. Skolkurator har nu utsetts till ansvarig för arbetet kring frånvaro, där mentorerna och administratör
kommer att ha en rutin kring hur de anmäler frånvaro så att det följs upp kontinuerligt och med en god
kartläggning i grunden. Viktigt att också fortsatt följa den totala frånvaron, såväl anmäld som ogiltlig för att
tidigt hitta tecken på exempelvis trivsel, kunskap och psykisk ohälsa.
På individnivå har det gett många synbara effekter i de fall där eleven haft tät kontakt med Eht.
Utmaningen är att de positiva effekterna på närvaron håller över tid. Arbetet behöver göras mer systematisk på
grupp- och organisationsnivå för att nå ut till alla elever och därför har det upprättats en struktur som inte
ännu implementerats till fullo. När det nu finns tydliga rutiner och strukturer att utgå ifrån kommer samarbetet
i hela arbetslaget på skolan att underlättas och det blir tydligt vilka ansvarsområden varje funktion har.
Utvärdering – Åtgärdande arbete
Det finns en tydlig arbetsgång och rutin för hur lärare och EHT ska agera då en elev riskerar att inte nå målen
Det kommer att skapas en specialpedagogisk handbok för lärarna som vi sen kan utgå från och hänvisa till.
Slutsats – arbetet framåt
Den personliga kontakten med eleverna är den som ligger till grunden där vi har lyckats. Det är viktigt att värna
om relationen så att eleverna ska känna sig trygga på vår skola och så att vi kan stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål. Elevhälsan ska stötta eleverna och lärarna i att undanröja hinder för lärande och utveckling.
Där samarbetet med mentorer varit produktivt och ett grundligt förarbete inleder samarbetet har elevhälsan
kunnat stötta på ett produktivt sätt.
Elevhälsans struktur är viktigt så att alla vet vilket som är deras ansvar. Med en struktur där det tydligt påvisar
ansvarsområden så finns det möjlighet att lyckas. Tillsammans måste vi bidra till att skapa miljöer som främjar
elevernas lärande utveckling och hälsa.
Detta läsår har det varit många förändringar i Eht. Under senaste läsåret har alla i Eht bytts ut och är nya på
skolan. Detta gjorde att mycket tid gick åt till att lära känna skolan, dess struktur och varandra. Eht har arbetat
ihop sig och påbörjat arbetet med en tydlig struktur vilket är väsentligt för god kvalitet. Det innebär en tydlig
rollfördelning och ansvar förtydligande vilket verksamheten är i behov av.
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2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet
I skolans organisation finns en Likabehandling och värdegrunds-grupp som består av elever och personal.
Kurator är sammankallande och gruppen har ett nära samarbete med elevrådet. Tillsammans informerar vi och
arbetar med värdegrunden på vår skola.
Varje år genomförs en Lov-enkät som utvärderats på flera olika plan. Det är viktigt att Lov-gruppen syns mer
och belyser sitt arbete. Vi skapar flertalet gemensamma trivselaktiviteter under läsåret. Målet är att alla, elever
och personal på vår skola ska samverka för att vår skola ska ha ett gott klimat där alla känner sig accepterade.
Skolan arbetar för att eleverna ska känna att de är trygga på vår skola och att de vet att vår skola står för
demokratiska värderingar och att allas mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom information, föreläsningar och
olika event på skolan. I fjolårets plan skulle vi arbeta med självkänsla och självförtroende, det planerades bland
annat en alla hjärtans dag aktivitet. LOV gruppen genomförde en alla hjärtans dag bio, med en
värdegrunds-tipspromenad som tog upp de olika teman från vår vision, som bland annat tillhörighet, sexualitet
och könsnormer vilket skapade diskussioner. På bio sågs en film kring kärlek mellan gränser, det gavs ut
popcorn-påsar med omtänksamma budskap till alla och runt omkring i lokalen stod det olika budskap som var
tänkta att stärka våra elever. Eleverna som genomförde det fick sammanhållning och det uppskattades av
övriga elever.
En trygg skola fri från kränkningar är vårt strävansmål. Trots att kränkningar inte är accepterade på skolan så
har det förekommit. Alla kränkningar tas på största allvar och hanteras därefter. Elever som varit utsatta har vid
uppföljning varit nöjda med hur skolan agerar. Som personal i skolan reagerar vi alltid och markerar vid
kränkande behandling.
Rutiner för anmälan och utredning har följts och upplevs fungera. Utbildningar, föreläsningar, värde- övningar
och stärkande aktiviteter upplevs ha gett goda resultat. Eleverna vill gärna göra saker tillsammans och detta år
har det upplevts som om eleverna umgås oftare över åldersklasserna och inriktningarna.
Utvärdering – Normer och värden
Vi vill stötta våra elever i att ta medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter
och grundläggande demokratiska värderingar där man respekterar andra människors egenvärde och integritet,
detta gör vi genom att implementera det i vår undervisning och hur vi är som personliga förebilder för
varandra. Även i resiliens utbildningen lyfter vi detta och diskuterar vilket leder till att utveckla elevernas
känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.
Slutsats – arbetet framåt
Intresset för Lov-gruppen har växt och det finns representanter från alla årskurser och inriktningar vilket är
oerhört positivt och ger en stor spridning på skolan. En av anledningarna till detta var att representanter från
Lov-gruppen gick ut, presenterade gruppen och dess värderingar vilket resulterade i många intressenter, detta
är något vi kommer göra fortsättningsvis också. Resiliens utbildning för alla elever under deras första år upplevs
som en framgångsfaktor Här ges verktyg för att hantera egna motgångar och stärka eleverna själva, men också i
bemötande och beteende mot varandra. Detta är tänkt ska genomsyra och påverka deras tre år på vår skola.
En av de punkter som lyftes var att det efterfrågades närvarande lärare. Ett led i detta blir att flytta
lärarrummen mer centraliserat och uppdelat på skolan. Lov-gruppen kommer att arbeta för att bli mer synliga
och informativa. Inför kommande år behöver vi arbeta med att öka tryggheten och jobba med att vårda våra
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relationer på skolan. Detta gör vi genom att arbeta för samsyn kring skolans värderingar bland elever och
personal genom tydlighet och delaktighet. Resiliens arbetet behöver fortsätta och likaså Lov-gruppens viktiga
arbete.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan
APL har under året varit ett fokusområde. Det har varit en förstelärare som drivit arbetet kring detta område
för att säkerställa en likvärdighet mellan programmen samt kvalitetssäkra platserna. Vi har även haft ett
samarbete med en representant från Skolverket i syfte att utveckla vårt arbete med APL.
Eleverna på VO-programmet har vissa praktikperioder skolan inte kan styra över då vi är en del av VO-college. I
och med detta använder vi oss också av bedömningsmaterial som är framtaget inom colleget. Även platserna är
kvalitetssäkrade genom VO-college. På övriga yrkesprogram har eleverna varit ute på APL en dag i veckan.
Detta har fungerat väl på de flesta program och nästkommande läsår kommer vi fortsätta med detta utom på
Handelsprogrammet där vi återgår till praktikperioder. Detta utifrån önskemål från företag samt lärare.
Vilka av kurserna som delvis ligger på APL har gjorts i samråd med undervisande lärare samt rektor samt även
vilka kunskapskrav som bedöms utifrån APL.
Lärarna har i samband med att eleverna gått ut på APL haft kontakt med företaget så allt fungerar bra. Alla
elever har även haft minst ett trepartssamtal med handledare och lärare under sin APL.

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande
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.

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning
Det kan på vissa program vara svårt att hitta platser som motsvarar vårt behov och/eller önskemål från eleven.
Dock har eleven kunnat nå målen på de platser eleverna varit ute på.
Programråden har inte fungerat tillfredsställande föregående läsår. Svårigheten består i att få företag
engagerade samt ett svagt intresse och engagemang från fackförbunden. Det enda som fungerat är
programrådet på VO som bedrivs inom VO-college regi.

Slutsats – Arbetet framåt
Vi kommer att fortsätta att lägga fokus på att kvalitetssäkra våra APL-platser, Vi kommer även att jobba med
våra dokument så att de blir likvärdiga programmen emellan. För Handelsprogrammet kommer APL:en återigen
förläggas på praktikperioder medan övriga yrkesprogram kommer att ha praktik en dag i veckan. Att få igång
fungerande programråd

11

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram
På skolan finns fem platser för elever på introduktionsprogrammet på varje yrkesprogram. De kurser eleverna
läst in under året är antingen matematik eller engelska. Varje elev på programmet har en individuell studieplan
upprättad och en överlämning eftersträvas för att kunna arbeta med det eleven behöver för att så snart som
möjligt få ett slutbetyg från grundskolan. Eleverna har även extra undervisning i det ämne som hen saknar
betyg i från grundskolan, två lektionstimmar a´ 80 minuter i veckan. Utöver dessa deltar även eleverna på
antingen Matematik 1a eller Engelska 5 under läsåret och arbetar här med sitt ämne på grundskolenivå. Detta
innebär att skolan satsar stort på antalet undervisningstid för eleverna på introduktionsprogrammet. Varje elev
får vi läsårets början även en individuell handlingsplan upprättad för sig med hur arbete ska läggas upp under
året samt en tidsplan när de olika momenten ska vara genomförda.
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.
Utvärdering
Utifrån det resultat som eleverna uppnått har eleverna fått rätt förutsättningar för att gå vidare till nationella
program under läsåret alternativt inför nästkommande läsår.
Slutsats
Utvärderingen visar på att arbetet med introduktionsprogrammen är väl genomfört och nått ett gott resultat.
Därav kommer inga förändringar att göras inför kommande läsår.
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Sammanfattningen av året är att eleverna med andel examen ökat vilket även den upplevda kvaliteten gör och
stadigt gjort de två senaste åren. Det innebär att vi arbetar på rätt sätt och kommer att fortsätta vårt arbete.
Några fler F sattes dock under året i jämförelse mot tidigare år.
Under nästkommande läsår kommer vi att fortsätta vårt fokusområde med meningsfull undervisning, trygghet
som alltid är aktivt arbetsområde samt kommer vi att lägga till området ledarskap i klassrummet. Metoder hur
vi kommer arbeta med respektive område kommer att förklaras i den kommande arbetsplanen.
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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
Falun
Gävle
Göteborg
Jönköping
Kalmar
Kristianstad
Malmö

Skola
Norrköping
Skövde
Stockholm
Sundsvall
Uddevalla
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 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
Skolans ledning består av rektor samt två biträdande rektor. Lärarna har varit indelade i två arbetslag med två
yrkesprogram i varje samt så har i ett av dessa de högskoleförberedande programmen ingått. Varje arbetslag
har lett av en förstelärare som haft som uppdrag att leda arbetslaget både administrativt och pedagogiskt. De
två förstelärarna och lärarna träffades en timme varje vecka för avstämning och planering framåt gällande
pedagogik, marknadsföring och övriga aktiviteter på skolan. Varje vecka har även rektorerna och förstelärare
träffats för planering samt informaton som sdanförstelärarna tgit med sig till sitt arbetslag.

Systematiskt kvalitetsarbete
Skolan lägger alltid in en eller två studiedagar vid terminsstart efter jullovet. Dessa ägnas åt att utvärder den
delar av läsåret som gått, dvs halvtidsutvärdering. Det som ligger till grund för utvärderingen är
betgygsprognoser som visar på om det finns en problematik inom ett visst ämne, kurs eller elevgrupp. Utifrån
detta tas metoder fram för att åtgärda och förändra undervisningen samt revidera eventuella tidigare
framtagna metoder. Även resultatet för enkäten som mäter skolans värdegrundsarbete analyseras och i
samråd med LoV-gruppen sätts eventuella insatser in och förebyggande och främjande åtgärder planeras.
Under året utvärderas och analyserad 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 stadens torg mitt i centrala Uddevalla. Våra lokaler 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 ljus till lokalerna. För naturkunskap finns en specifik sal för att möjliggöra genomföra experiment och
grupparbeten inom ämnet. Skolan har ett bibliotek och förutom mer traditionella undervisningssalar finns ett
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antal specialsalar. På hantverksprogrammet finns det en nagelsalong, makeup- och hårsalong där eleverna
arbetar praktiskt samt teoretiskt. Vi har en kundsalong där eleverna utför elevbehandlingar. För vård och
omsorgsprogrammet har vi ett metodrum med praktisk utrustning som krävs för utbildningen och Barn och
fritidsprogrammet har träningskort på en av stadens gym där de bedriver delar av undervisningen, de har även
ett mindre träningsrum för att introducera redskap och hur man minimerar skaderisk. Skolan har även en aula
som används vid avslutiningar och större föreläsningar. 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, där har vi en
cateringfirma som står för leveransen vid namn Skolfood. Städning genomförs av ett inhyrt företag.

Elever och personal
Vid läsårets slut var 282 elever inskrivna på skolan, se tabellen nedan för uppdelning programmen emellan.
Eleverna kommer både från Uddevalla men skolan har upptagningsområde från hela Fyrbodal. Antalet
anställda lärare var vid läsåret 23 stycken varav 10 var behöriga. Skolan hade även en elevassistenter anställda
med bidrag från kommunen. Övrig anställd personal var administratör, IT-ansvarig, SYV, specialpedagog,
skolsköterska och kurator.
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Samlade resultat 2018/2019
DBGY Uddevalla

Andel elever med examen
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.

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.

Avgångselever - examen

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

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.

Betygsfördelning
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.)

*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.

Betygsfördelning – nationella prov
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.

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg
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.

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning
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.

Elev/kundundersökning
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.

Trygghet och Studiero

Undervisningsutvärdering
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.

Elev/kundundersökning (Undervisning)
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.

Undervisning

Upplevd kvalitet

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.

