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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
Välkommen till Trollhättans snabbast växande gymnasieskola! 
 
Vi är glada och oerhört stolta över vår gymnasieskola i Trollhättan. På vår skola har vi möjlighet att se varje elev 
och skapa goda relationer vilket är en förutsättning för en kvalitativ skola.  
 
Under mitt första år som rektor på Drottning Blankas gymnasieskola så har jag upptäckt den goda kvalité som 
skolan uppvisat från år till år. Nu har vi utmaningar i och med satsningar på tillväxt, trivsel och goda resultat. 
Organisationen håller på att anpassa sig till fler elever och en inkluderande värdegrund. Vi blir än fler och på 
sikt än bättre. Det finns och har funnits ett aktivt missnöje med tillväxt på vår skola. Många menar att det blir 
en sämre skola med fler elever i varje klass. Motsatsen ser vi nu i årskurs ett där det finns klasser med 100% 
nöjda elever. Förändringar tar tid och medför ett speciellt “mindset”. Vi är inte 100% där än, men på väg. 
 
Jag ser med tillförsikt fram emot kommande läsår! 
 
Pierre Andersson 
Rektor DBGY Trollhättan 
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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 2018 

 

 
 
Totalt sett når 91% examen. Det vi ser är att ekonomiprogrammet har vissa bekymmer att upprätthålla en 
positiv trend. Motsatsen är samhällsvetenskapsprogrammet där samtliga når målen.  
 
 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
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Antalet underkända betyg ligger konstant på runt 10%. Återigen ser vi en negativ trend inom 
ekonomiprogrammet samt motsatsen på samhällsvetenskapsprogrammet. Ämnet matematik ser vi som ett 
bekymmersamt område.  
 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 

 

 
 
Matematiken ligger på en konstant hög nivå när det gäller F-betyg. Det är anmärkningsvärt att MATMAT02b 
ligger på över 60% F-betyg över tid. Vi ligger inte i paritet med vad de nationella proven visar för betygsresultat. 
Mellan 70-50% diskrepans finns det mellan NP och betyg. Dock sker det prövningar och många omprov som 
påverkar kursbetygen i slutändan.  
 

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.  
 
På vår skola sjunker tyvärr vårt NKI-resultat ifrån 2017 från 81% till 76%. Detta beror på stora skillnader mellan 
årskullarna. Vi har ettor som är 100% nöjda till samhällstreor som är 20% nöjda. Detta beror mycket på 
inställningen till skolans nu förändrade bild på tillväxt och öppenhet. Eleverna i år 3 började på skolan när den 
var mycket liten och då elevgruppen var mer homogen. Vi har nu en stor kull med ettor och vi ser fram emot 
att skolan växer och tar emot alla elever. Vi har bra siffror generellt nationellt. Dock där det brister är elevers 
betende mot varandra. Här har vi nu kulturkrockar mellan årskullarna samt några få enskilda elever som inte 
betett sig bra. Vi har stängt av elever som inte betett sig bra men vi känner att vi borde bli än tydligare. Nästa 
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läsår kommer elevhälsan gå ut i klasserna med ordningsregler och förtydliga konsekvensbeskrivningar. De 
elever vi pratat med kräver hårdare åtgärder och tydligare konsekvenser vid ett kriminellt beteende.  
 
 
 Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 
 

 
 

 

  



7 
 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Under rektor och förstelärares ledning träffas personalgruppen gemensamt varje tisdag. Där arbetar vi med 
utvecklingen av undervisningen via kollegiala diskussioner och övningar. Till detta sker också programvisa 
träffar vid skolstart-  och slut samt på studiedagar. Vi har även programvisa träffar där lärarna arbetar med 
ämnesövergripande projekt. Dessa möten sker utifrån lärarnas behov, dock kommer vi att formalisera 
programvisa möten regelbundet inför HT18. Här kommer förstelärarna ha ett utrymme för skolutveckling 
utifrån målen i vår arbetsplan.  
 
Enligt vår arbetsplan för 1718 så har vi arbetat med undervisningens kvalité, närvaro och studiero. De metoder 
som vi koncentrerat oss på är BFL, lektionsmallar, auskultationer, kollegialt lärande, rutiner, kontakt med 
vårdnadshavare och arbete med ordningsregler.  
 
Vi har valt att läsa Skolverkets “Forskning i klassrummet” tillsammans i kollegiet. Sedan har vi handlett varandra 
kollegialt med olika frågeställningar som förs fram i litteraturen. Vårt EHT-team har haft processledning i från 
SPSM i Göteborg. Även ledningen har haft processledning när det gäller extra anpassningar samt stöd vid frågor 
kring elever med funktionsvariationer.  
 

● t.ex. hur hen organiserat och lett arbetet med att planera och genomföra undervisningen under året 
(utifrån utbildningens mål och i enlighet med lag, förordning och de riktlinjer som finns i läroplanen).  

● Hur hen organiserat för ett kollegialt lärande (i syfte att utveckla undervisningen och arbetet med 
extra anpassningar)  

● Hur hen fördelat undervisningstiden utifrån elevernas behov och förutsättningar. 
 
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
I våra undervisningsutvärderingar ser vi att det är en stor variation när det gäller vår feedback i från våra 
elever. Vi har bekymmer på olika håll när det gäller återkoppling och delaktighet. Vi har även positiva siffror där 
det motsatta uppvisas. Diskrepansen skiljer sig enormt mellan de som har bra resultat och de som har mindre 
bra resultat.  Vi ser ett större behov att arbeta kollegialt för att sprida goda exempel. Därför satsar vi nu på två 
nya förstelärare inom BFL/studiero och digitalisering. Vi har haft 3 lektionspass med BFL-strategier under 
läsåret. Vi ser som sagt en differentierad effekt när det gäller vår BFL-satsning. Dock detta är ett långsiktigt 
projekt. Vi har större problem när det gäller vår närvaro.  
 
Vi har nu anställt en skolvärdinna som arbetar aktivt med närvarofrågor. Skolvärdinnan kontaktar elever samt 
vårdnadshavare varje vecka för att åstadkomma en förändring. När det gäller vår studiero så har den 
försämrats från 56% till 52%. Vi har nu klart större klasser och detta har medfört ett större behov av kompetens 
när det gäller ledarskap i klassrummet. Studiepassen som vi har som hjälpmedel för elever som behöver extra 
stöd är inte välbesökta. Vi har diskuterat olika sätt för att få eleverna att söka aktivt hjälp men det finns inte 
stöd i lagstiftningen för att koppla dessa lektioner till närvarotvång. Dock skiljer det sig även här i kollegiet när 
det gäller motivationsskapande undervisning och stöttning för att undvika ett F-betyg. Vi har nu under året 
satsat på sk E-paket, där eleven får stöttning för att minska trösklarna till ett E-betyg. Självklart finns det paket 
för andra betygsnivåer och när eleven når ett E så försöker vi göra allt för att eleven skall gå vidare till ett högre 
betygsmål. Vi tror även här att det kommer att ge resultat på sikt.  
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Enligt lärarna så uttrycker man sig på följande sätt; “Vi ligger på en bra nivå enligt statistiken och det är även 
vår uppfattning. Högre siffror än förra året. Vi tror de höga siffrorna beror på: En kultur av att alltid hjälpa varje 
enskild individ att nå sina mål. Alla lärare är engagerade och aktiva i sin lärarroll. Lärare sätter alltid eleven i 
fokus och anpassar undervisning, lektioner och uppgifter därefter. Goda relationer mellan lärare och elever.” 
 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
SPSM:s handledning har gett en effekt hos skolledningen samt elevhälsan. Via auskultationer och studiedagar 
med NPF-frågor så ser vi en sakta förändrad struktur  på undervisningen. En bredare grund på undervisningen 
är målet med vårt utvecklingsarbete i elevhälsan. Undervisningen måste anpassas bättre till en större grupp 
elever. Detta har alla elever nytta av vid sin inlärning. Sedan ser vi att utvärderingar av extra anpassningar 
måste bli bättre. Detta arbetar vår specialpedagog med.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Vi har många bra lärare hos oss som är unika på sitt sätt. De lyfter skolan när det gäller följande områden; 

● Jag är nöjd med undervisningen på min skola 
● Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag behöver det 
● På min skola är det lätt för eleverna att vara med och påverka 

 
De områden som måste bli bättre är; 

● Arbetsro 
● Elevers beteende mot varandra 
● Höga förväntningar 
● BFL 

 
Likabehandlingsarbetet måste upp på en annan nivå och tryggheten måste bli bättre. Som rektor vill jag ha än 
mer tydlighet när det gäller avstängningar och disciplinära åtgärder.  BFL satsar vi än mer på för att få ett 
långsiktigt resultat. En förstelärare med detta uppdrag kommer att göra än mer för att legitimera betydelsen av 
området.  
 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Vår organisation med EHT-möten på torsdagar och personalmöten på tisdagar fungerar bra. Mentorns uppgift 
med att larma elevhälsan efter insatta åtgärder med en situationsbeskrivning fungerar väl. Dock ser vi att det 
brustit i undervisningen med olika insatser av extra anpassningar. Det är lättare att hänvisa eleven till 
elevhälsan innan olika åtgärder prövats. Detta har under året blivit bättre men det är en bit att gå innan det 
fungerar tillfredsställande. Att titta på det förebyggande arbetet med “Hälsodagar” och “Likabehandlingsdagar” 
har också blivit bättre. Mer träffyta kring bakomliggande frågor som elevhälsan brottas med. Psykisk ohälsa, 
sömnproblem, mobbning, sociala problem är några ämnen som diskuterats. Elevråd och skolvärdinnan är också 
förebyggande delar i organisationen. Här diskuteras mycket “social skills” i dessa forum. Vi har många elever 
som lider av psykisk ohälsa och brist på “social skills”.  
 
Vi har nu anställt en ny kurator som tidigare arbetat med dessa frågor och som nu har fått i uppdrag att planera 
nästa läsårs insatser när det gäller ett preventivt arbete.  
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Enligt lärarna så uttrycker man sig på följande sätt; “Vi har svårt att sätta fingret på vad som görs. Bättre 
återkoppling till lärare och mentorer på mötena under detta läsår men kan utvecklas ännu mer. Viktigt att 
berörda lärare och mentorer får än mer information. “ 
 
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Det tar tid att byta perspektiv och samtidigt växa som skola. Vi är glada över den elevtillströmning som blivit till 
men samtidigt har vi nu större elevgrupper än tidigare, vilket kräver en annan typ av pedagogik. Från att gå från 
klasstorlekar på 7-14 elever till grupper på 28-35 elever så innebär det vissa förändringar. Tiden för att sitta 
med varje enskild elev minskar. Dock detta ställer högre krav på struktur och didaktik. Även ledarskapet i 
klassrummet har prövats. Vissa lärare ha haft uppenbara problem med denna omställning. Dock är det i 
klassrummet som mallen för en bra undervisning måste etableras. Stöd från EHT-teamet skall naturligtvis sättas 
in men det kan inte ersätta en inkluderande lärare.  
 
Vi har börjat få ordning på närvaron via vår skolvärdinna. Skolvärdinnan redovisar åtgärder och resultat en gång 
i månaden på våra EHT-möten. Vi räknar med att nästa läsår kommer att vara vårt genombrottsår när det gäller 
närvaron.  
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Anmälan och utredning fungerar väl. Dock den utvärderande delen måste bli bättre.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
EHT-teamet byter nu lagmedlemmar nu inför nästa läsår. Detta tror vi kommer att skapa mer långsiktiga 
strategier och lösningar. Specialpedagogen och kuratorn går upp på var sin halvtidstjänst. Psykisk ohälsa ser vi 
som det enskilt största problemet på vår skola. Sedan har vi många elever med olika diagnoser. Dessa två 
grupper påverkar skolans resultat och förutsättningar. Dock ser vi en majoritetskultur som håller på att växa 
fram. Våra nya ettor som kommit in på skolan är mer inkluderande och har bättre “social skills”. Synen på 
andra elever är bättre och de använder inte konfrontation som lösningsmetod vid en tänkbar konflikt.  
 
På förbättringssidan finns mer väl fungerande uppföljning. Specialpedagogen har ett förbättringsförslag för 
detta som kommer att implementeras nästa läsår.  
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Vi har en likabehandlingsgrupp som består av kurator, lärare och rektor. Vi har möten en gång i månaden. Här 
planeras arbetet med likabehandlingsplan och det preventiva arbetet. Vi har även involverat elevrådet i detta 
preventiva arbete.  
 
Värdegrundsarbetet ingår i varje lärares tjänst. Dessa insatser diskuteras vid varje resultatsamtal och via en 
resultatblankett.  Sedan har mentorn ett årshjul med olika insatser kring värdegrundsarbete som skall 
implementeras på olika klassråd. Likabehandlinsgruppen samt EHT och elevrådet planerar varje år två 
likabehandlingsdagar samt två hälsodagar.  Skolpsykologen och olika föreläsare bjuds in. Vi har haft pröva på 
dagar på olika gym i Trollhättan. Diskuterat sömnens betydelse och informerat om psykisk ohälsa. Trollhättans 
stads anti diskrimineringsgrupp har varit här på en föreläsning. Fair sex  five stars, en grupp från Göteborg har 
varit här och diskuterat genusfrågor.  
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Några lärare beskriver via sin resultatblankett hur de arbetar enligt LgY11:s läroplan kring “Normer och 
värden”. 
 
“Att uppfostra demokratiska medborgare som står för tolerans och respekt för allas lika rättigheter ser jag som 
oerhört centralt i mitt uppdrag som lärare. Det här är ett perspektiv som jag har färgat stora delar av min 
undervisning i flertalet ämnen. Som tematisk fördjupning och ämnesövergripande projekt genomfördes 
exempelvis i Samhällskunskap 2 och Svenska 2 ett tal om ”strukturella orättvisor”. Eleverna fick fördjupa sig i 
begrepp och teorier kring genusfrågor, homofobi, rasism etc och välja att område att hålla ett argumenterande 
tal om.”  
 
En hantverkslärare beskriver sin vardag kring dessa frågor;  
 
“Skapa relation: Enligt vetenskap är elevernas trygghet i klassrummet med läraren och gentemot 
klasskamraterna det viktigaste för att kunna skapa en bra lärmiljö. Lärarens relationella ledarskap, hur jag kan 
skapa hållbara relationer genom ett auktoritativt ledarskap som skapar bättre förutsättningar för elevernas 
lärande. 
 
Därför har jag lagt stort fokus på relationsarbetet och att skapa en god kultur i klassen. Förutom det 
relationella arbetet i den dagliga undervisningen har vi under klassråden behandlat olika ämnen som har med 
likabehandling och värdegrund att göra. Dels har eleverna med diagnoser fått berätta om deras egna 
erfarenheter, där syftet varit att skapa förståelse hos klasskamrater. Vi har också pratat om olika 
konflikthanteringsbeteenden utifrån vetenskaplig grund. Vi har lyft och pratat om högkänslig personlighet HSP-
person för att återigen skapa förståelse och inkludering. Vi har pratat om hur eleverna aktivt kan lyssna på 
varann och sina lärare som bidrar till engagemang och vad effekten blir om de inte gör det.” 
 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 
Vi måste bli än mer tydliga när det gäller struktur och konsekvenser när det gäller våra ordningsregler. EHT-
teamet har planerat att gå ut i klasserna för att diskutera ordningsreglerna och konsekvenser nästa läsår. 
Sedan efterfrågar vi en tydligare struktur vid avstängningsärenden.  
 
Otryggheten är stor hos oss när det gäller en elev. Våld och hot om våld är inte ok och hur vi hanterar dessa 
ärenden får konsekvenser för alla elever. Vi har elever som funderar på att byta skola just pga detta ärende. 
Här måste vi få bättre stöd och stänga av elever som begår kriminella handlingar.  

 
Utvärdering – Normer och värden 
Enligt lärare och elever så uttrycker man sig på följande sätt; “Mer kompisövningar från början, även mellan 
klasserna. Dela övningar mellan lärare. Och blanda in eleverna o se hur de känner sig trygga, bäst om det 
kommer från dem.” 
 
“Likabehandling och värdegrund, Enligt statistik och undersökning så behövs det arbetet bli aktivare och större. 
Det som behöver arbetas på är att genomsyra undervisning och miljön i klassrummen till att bli fri från 
kränkningar, men också att undervisningsarbetet ska ständigt innehålla delar där man samtalar och diskuterar 
om sk sociala skills. Det viktiga här är att lyfta fram olikheten hos alla och att man ska respektera varandra som 
man är. 
Att lära sig diskutera, fast man är av olika åsikter.” 
 
Slutsats – arbetet framåt 
95% av eleverna känner sig trygga på skolan. Skolans närhet till beslut och mandat påverkar kulturen på skolan. 
De flesta elever kan prata med all personal och tryggheten med en skolvärdinna är mycket betydelsefull. Vi får 
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mycket goda kommentarer ifrån föräldrar. Många föräldrar menar att den psykiska ohälsan på skolan minskat 
pga av den nya organisationen. Det mest glädjande är att föräldrar som har barn med självskadandebeteende 
menar att detta bekymmer minskat markant.  
 
Dock framhäver 36% av eleverna att andra elever inte behandlar varandra med respekt. Tillväxt, kultur och 
olika motsättningar på skolan har satt sina spår. Men nu som sagt så växer en mer inkluderande miljö fram. 
Många äldre elever har bedrövliga berättelser om en dålig skolgång på stora skolor och vill definitivt inte att 
DBGY THN skall växa och etablera sig som en större skola. Ettorna berättar om en “tråkig” attityd årskullar 
emellan. Treorna tycker att ettorna pga deras storlek inte respekterar de äldre eleverna.  
 
Vi funderar på fler trivselaktiviteter och ett faddersystem inför nästa läsår.  
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Själva genomförandet av APL fungerar bra, vi har ett bra upplägg som är torsdagar och fredagar för åk 2 hela 
året. Vi har arbetat fram detta för att det är så som de flesta APL-platser vill ha det.  
 
I år har det varit svårt att få samtliga program att förstå innebörden av APL, många har sett det som en börda 
och ganska oviktigt. Enligt min utredning så är det ett resultat av dålig information från skolans sida, men också 
en del av just den klassens inställning till mycket. Det hade varit viktigt för dem att få informationen av oss 
innan de gick ut på APL, alltså under VT i åk 1.  
 
Lärarna har i år säkrat upp detta, genom att nu under kursen Material och Miljö arbetat med både sty17 och 
fri17 kring vad APL innebär och varför de ska göra det under åk 2. De har fått jobba med förväntningar både 
som de själva har och förväntningar från en tilltänkt APL plats. Vi har jobbat med styrdokumenten kring APL 
och arbetat fram en plan som de ska följa kring APL. Redan nu känns det mycket mer positivare i inställningen 
till APL.  
 
Även om upplägget fungerat bra under många år, funderar jag på en omstruktur av APL, b.la genom att låta 
dem genomföra det mesta i åk 3, för att lättare få jobb efteråt och mycket av den omstruktureringen kommer 
nu bli möjlig då inte kravet på NP längre finns för dem, det har alltid ställt till det när man är borta mycket på 
APL och samtidigt ska genomföra NP. I och med borttagning av NP har vi chans att ev. ge eleverna en APL 
period på 3 veckor i slutet av åk 2, istället för i åk 1 som vi gjort nu, det gör att de kommer känna sig mognare 
och säkrare och sedan då 2 dagar i veckan under åk 3, för att bli anställningsbara direkt efter avslutad APL. 
 
Samverkan med branschen sker ju främst genom APL och olika UF-företag. Lärarna märker dock att det blir 
svårare och svårare att ha en bra kontakt med handledare på APL-platsen, de tar gärna emot elever, men de 
hinner inte själv sedan mötas och utvärdera. Där tänker lärarna att handel och den branschen idag är hårt 
belastade pga ökad e-handel, det försvinner tjänster och då blir det mer på dem som är kvar. Det är inte 
ovanligt att bc och handledare är bc på två butiker.  
 
Lärarna har i många år försökt sätta ihop ett programråd, men jag får aldrig någon som vill vara med i det och 
lärarna har försökt allt, handledningsdagar, utbildning av lärare, möte med fika, att lärare kan komma ut och 
berätta vad det innebär, men alla tackar nej.  
 
Dock detta är ett prioriterat område för stylistutbildningen nästa läsår.  
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Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
Samverkan fungerar väl, dock är inte alla elever inte alltid nöjda med tilldelningen av APL-platser. Många elever 
upplever att de blir utnyttjade som extra arbetskraft ute på arbetsplatserna. Vi måste bli bättre på att 
informera att det kan förekomma tex städning som arbetsuppgift inom en APL-period. Samverkan mellan 
handledare och lärare fungerar mycket väl. Dock verkar skapande av ett programråd vara förknippat med 
bekymmer- Men vi får inte ge oss pga att förutsättningarna är obefintliga. 
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
I och med att vi har elever som kommer ifrån ett väldigt vidsträckt geografiskt område så är anskaffning av 
praktikplatser inget problem. Samverkan näringsliv/Skola måste resultera i ett programråd på stylistområdet. 
Frisörprogrammet ligger i startgroparna för att starta ett programråd.  
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Vi har ändå ett gott samarbete med näringslivet och tilldelningen av praktikplatser fungerar väl. Betyg och 
bedömning är heller inga problem i processen. Dock måste informationen till eleverna  bli bättre när det gäller 
förväntningar på praktikplatser. Många elever måste förstå att de inte kan välja arbetsuppgifter. 
Praktikplatserna innehåller även enklare arbetsuppgifter som eleverna måste kunna lära sig att hantera.  
 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Vi håller på att avveckla IM och rikta våra insatser mot de nationella programmen. IM-programmen fungerar 
men vi vill inte riskera att minska på kvaliteten när vi samtidigt koncentrerar oss på att stärka de övriga 
programmen och att hantera vår allmänt goda tillväxt. I år har vi arbetat efter att EHT-teamet tar IM-frågor 
varje vecka.Mentor får avstämningar varje tisdag. 
 
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
Introduktionsprogrammen fungerar men eleverna upplever ofta en stress i samband med ordinarie studiegång. 
Eleverna som inte klarat kraven för gymnasieskolan fortsätter att möta utmaningar när de väl börjar på IM-
programmet. Tyvärr är frånvaron hög och upprättade träffar och genomförande av stödpass blir inte alltid av. 
 
Utvärdering 
Vi har utvecklat samarbetet med vår skolvärdinna som har koll på dessa elever. De går hellre till henne efter 
skoltid än till studiepassen. Sedan upplever de att det är ett bra lugn inne hos henne för enskilda studier.  
 
Slutsats 
Återigen återkoppling på tisdagar på EHT-tid med personalen är nödvändig för att bättre utvärdera våra 
åtgärder. Sedan måste man använda okonventionella åtgärder. Förtroendet är extremt högt för vår 
skolvärdinna i dessa grupper. Där är frånvaron extremt låg.  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Slutsatsen är att vi fortsatt måste arbeta med BFL-strategier och studiero. Eleverna upplever att det är svårt att 
få feedback kring olika förutsättningar för olika betyg. Studieron fungerar också olika väl i olika klassrum. I och 
med att vi har en stor andel elever med funktionsvariationer så är detta ett oerhört viktigt område.  
 
Dock är vårt största problem, elevers bemötande sinsemellan. Likabehandlingsgruppen måste blir bättre och vi 
måste vara mer tydliga mot elever som inte följer värdegrunden och upprättade regler. 
 
Annars har vi få avhopp och många elever som vill byta till vår skola.  
 
När det gäller systematiken kring arbetet med vår arbetsplan så tänker vi inför nästa läsår på följande åtgärder; 
 

● BFL , två avstämningar varje läsår kring hur kunskapskraven är för olika betyg hos eleverna. Elevrådet 
och enkäter utgör underlag för avstämningar. 

● Studiero, som ovan. 
● Närvaron kommer att stämmas av varje månad. 
● Vi kommer även att fokusera på arbetet med likabehandling.   
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 
 

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 2017/2018 totalt 15  skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Falun i norr. Under 
läsåret är det drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns 
en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom 
ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande 
förutsättningar och behov.  
 

Skola startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 

Malmö Slussen 
2009 
2017 
(DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
Falun 2017 (DBGY)   

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 
processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 
att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 
processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 
gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  
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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.  
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4.2. OM DBGY TROLLHÄTTAN 
 
Organisation och arbetsformer 
Hos oss har vi 1,5 tjänst skolledning.  2,4 tjänst elevhälsa (0,4 skolsköterska, 0,5 kurator, 0,5 specialpedagog, 1  
rektor). Vi har 12,75 lärartjänster och fyra programarbetslag ( HVFRI, HVSTY, SH, EK). Hos oss är det viktigt med 
samverkan. Demokratiseringsprocessen är viktig.  
 
Vi har olika samverkansforum.  

● Ledningsgrupp (förstelärare och skolledning) 
● Facklig samverkan (LR och skolledning) 
● Personalmöten (hela personalgruppen) 
● Utvecklingsmöten (all personal, forum för förstelärare) 
● EHT (Elevhälsan, kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolvärdinna och rektor) 
● Likabehandlingsgrupp (kurator, lärare, rektor) 
● Marknadsgrupp (Malin Karvonen, Ebba Edström, Rektor) 
● Skyddskommité (Sanna Alm skyddsombud, Nathalie Olsen elevskyddsombud, Rektor) 
● Elevråd 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi arbetar i olika samverkansforum kring olika analyser av enkätresultat och utvärderingar. Lärarna i sin tur 
analyserar enkätresultat ihop med elever. Elevrådet är väldigt aktiva med analyser och utvärderingar. 
 

Lokaler 
I dagsläget har vi 1300 kvm fördelat på tre våningar. Vi bygger ut ytterligare 200 kvm på första våningen. På 
första våningen finns HVSTY och HVFRI. Båda programmen kommer att ha enskilda ingångar och egna 
institutioner. Våning två finns administration och teorisalar. Våning tre finns elevhälsa och teorisalar.  
 

Elever och personal 
Vi har 11,6 personal, 63, 6% med lärarlegitimation och 54,5% med behörighet i det ämne de undervisar inom. 
Elevhälsan är 2,4 tjänster och 2 tjänster administration och vaktmästeri.  
 

Nationellt program DBGY Program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Hantverksprogrammet Hår- och makeupstylist  23 20 13 

Hantverksprogrammet Frisör  14 0 0 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap  26 27 12 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap  0 0 8 

Ekonomiprogrammet Ekonomi  27 7 4 

Ekonomiprogrammet Juridik  0 8 4 

      

Totalt    90 62 41 
Aktuella siffror: maj 2018 
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BILAGOR 
 



Underlag för utvärdering 2017/2018
DBGY TROLLHÄTTAN



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt 
program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser 
påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit 
gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever 
med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna 
på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en 
högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, 
som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg 
(studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller 
med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



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

Resultat avgångselever 2017/2018



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 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



Resultat samtliga elever 2017/2018



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska 
av varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara 
ett stöd för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i 
motsvarande kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört 
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått 
på det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



Resultat nationella prov VT2018



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 beksriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – trygghet & värdegrund



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål
på utbildningen.

Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens 
med deras upplevelse. 
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