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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Jag är stolt rektor för en skola som utökar sin verksamhet för varje år. Vi har under ett antal år haft goda 

resultat och vår utmaning under året har varit att förena tillväxt, kvalité, trivsel och en ekonomi i balans. På det 

pedagogiska området så finns det en samsyn när det gäller våra fokusområden. Vår skolplan som vi författade 

detta läsår kommer även den ge oss vägledning framgent. Dock är det ständiga bytet av personal inom vårt 

EHT-team en utmaning. I år känns organisationen rätt och vi hoppas att vi får behålla befintlig personal. Ett 

roligt besked i år var att vi fick flest sökanden av alla friskolor i Fyrbodal. Det är ett tecken på att vi gör saker 

rätt. Våra befintliga årskullar har även dessa haft en hög efterfrågan på att få komma in. Vi ser fram emot nästa 

läsår och vi kommer att ge 100% för att ständigt förbättra oss.  

 

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 2019 

 

 

 

 

Vi behåller vår examensgrad på 91%. Främst är det ekonomiprogrammet som har återhämtat sig från mindre 

bra resultat. Dock tappar vi resultatmässigt på vårt samhällsprogram både när det gäller examensgrad samt 

betygsmässigt. Vi minskar den genomsnittliga betygspoängen från 14,2 till 13,1 och beror främst på en 

minskning på SA.  

 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 

 

I Sverige så ligger grundläggande behörighet på hantverksprogrammen på 35%. Här ligger vi högt samt att vi 

har en 100% examensgrad på hantverk gör att vi är väldigt nöjda med resultatet i år. Alla får information, stöd 

och möjlighet att läsa in behörigheten. Vi har dock tydligt en uppdelning bland eleverna gällande deras 

framtidsplaner. Vissa vill läsa vidare och andra är helt enkelt mer intresserade av att börja arbeta.  

 

4 
 



1.2. SAMTLIGA BETYG 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

I vår tillväxtintensiva fas så tappar vi de så kallade spetseleverna. Vi får en större volym kring E-betyget. Det 

största bekymret är våra matematikbetyg. Vi ligger över 30 % i F-volym på grundkurserna.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

Vi ser en klar förbättring på grundkursen i matematik när det handlar om NP. Dock skiljer sig betygsresultaten 

pga att insatser sätts in hela tiden för att höja betygsresultaten.  

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

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

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

 

 

Vi tappar marginellt i nöjdhet men ökar när det gäller rekommendation.  När det gäller trivsel backar vi tre 

procentenheter. Dock med undervisningen så ökar vi 4 procentenheter. Vi ligger dock 8 procentenheter högre 

än snittet ibland DBGY-skolor. Vår akilleshäl är fortfarande elevers bemötande mot andra elever. Där ökar vi 9 

procentenheter men vi ligger fortfarande 11 procentenheter efter snittet jämfört med andra DBGY skolor.  

 

Vi har gått från en väldigt liten skola till en skola med stor tillväxt. Det har inneburit stora skillnader i kultur 

ibland nya elever och gamla. Vi arbetar således med att främja ett öppet klimat.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

Vår skola är organiserad kring arbetslag. Vi har via det systematiska kvalitetsarbetet utvecklat en arbetsplan 

som bestått i att utveckla undervisningens kvalité och återkoppling. Vi har även valt att titta på närvaro och 

studiero samt elevers bemötande.  

 

Anledningen till att vi valt dessa områden är; 

● BFL kommer att prioriteras hos oss då vi ser att det fungerar väl för våra elever. 

● Vetenskapligt förankrade metoder kommer hjälpa oss i vår professionella utveckling 

● Vi ser en koppling mellan elever som når målen och som har effektiva studiestrategier. Vi vill tidigt 

identifiera när strategierna fungerar/inte fungerar.  

● Vi ser att studiero har en viktig koppling till hög måluppfyllelse. 

● Vi har elever med särskilda behov som behöver ökad uppföljning och stöttning med sin struktur. 

 

Metoder som vi anammar är; 

● BFL-förankrad undervisning 

● Auskultationer 

● Kollegialt lärande, vid alla utvärderingar och alla elevkonferenser.  

● Lektionsmall 

● Tydliga rutiner och ansvarsområden 

● Regelbunden kontakt med vårdnadshavare 

● Alla följer ordningsreglerna 

● Vi arbetar gemensamt med likabehandlingsplanen 

● Värdegrundsarbetet skall färgas in i all undervisning 

● Mentorer skall snabbt flagga för missförhållanden 

● Tydliga konsekvenser vid regelbrott och ett kriminellt beteende 

 

Inför läsåret 19/20 så utökas antalet undervisningstimmar i matematik med 30%.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

Vi har en stor skillnad i undervisnigskvalité lärare emellan där erfarenhet spelar roll. Både studieron och 

bedömningsfrågor påverkas pga tidigare erfarenhet i att arbeta med olika elevgrupper. När det gäller våra 

fokusområden så räknar vi med att det kommer att ta tid innan allt sätter sig och ger det resultat vi önskar. Det 

mest effektiva som vi ser resultat med just nu är förstelärare som organiserar det kollegiala lärandet kring BFL 

och studiero. Fler lärare anammar nu olika metoder som har en vetenskaplig bakgrund. Vi är övertygade om att 

vi kommer att se ett mycket positivt resultat framgent.  

 

Lärarnas bedömning  

Utifrån elevenkäten ser vi att eleverna upplever att de får stöd och att de överlag är nöjda med sin 

undervisning. 

Kollegiet har haft flera pedagogiska diskussioner och arbetar med att nå en samsyn kring ledarskap, struktur 

och bedömning. När eleverna är i klassrummet upplever vi att lärarna i stor utsträckning erbjuder aktivt 

lärarstöd. Enligt våra undervisningsutvärderingar (UU) når vi ca 78% - ”Läraren inspirerar mig” 
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Bedömning av arbetet med fokusområdena 

Våra fokusområden har ju varit studiero och bfl och upplever vi att många intressanta tankar har väckts. Flera 

konkreta tips har implementerats i klassrummet. Under kommande läsår ska arbetet med bfl fortsätta. 

Vi upplever också att arbetet med bedömning kan utvecklas, vilket också är planen. Inte minst med 

förstelärares uppdrag och vidare pedagogiska diskussioner. Vi upplever att frågan riktas mer mot betyg än 

färdigheter och kunskap. Dylan Willam och Anders Jönssons forskning har legat till grund för olika metoder och 

synsätt.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Vi har digitaliserat situationsbeskrivningar och dessa uppdateras regelbundet varje vecka. Även extra 

anpassningar har digitaliserats för berörda lärare. Vi har också ökat antalet elevkonferenser till varannan vecka. 

Här ser vi att den nya organisationen kommer att ta tid att sätta sig. Lärarna måste gå in och läsa de 

uppdateringar som görs regelbundet.  

 

Lärararna upplever att det I varje klass finns det elever i behov av extra anpassningar och vi anser att vi är bra 

på detta. Det finns ett levande dokument med extra anpassningar, vilket är bra men vi önskar ett mail i 

samband med uppdatering för att säkerställa att det inte missas. Mycket av det som skrivs i dokumentet är 

”snävt” och måste levande göras och vidareutvecklas via dialog lärare emellan, på mentors initiativ. Önskemål 

till EHT är att det redan vid skolstart finns inplanerade  elevkonferenser med alla.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vår styrka är den nya organisationen med ett utökat ansvar när det gäller den pedagogiska ledningen. 

Förstelärarna leder en kompetensutveckling och diskussion kring våra fokusområden. Lärarna uppskattar den 

här modellen. Även en utökning av våra elevkonferenser samt digitaliseringen utökar antalet 

kommunikationsvägar för att lösa didaktiska och pedagogiska problem.  

 

Mentorsrollen måste förtydligas och realiseras i våra rutiner.  
  

Det som lärarna framhäver som viktiga punkter är; 

●  Relationer med elever 

●  Genom en relativ hög andel behöriga lärare har vi god ämneskunskaper 

● Arbetet med studiero, med fokus på struktur och ledarskap 

● Stort engagemang bland lärare kring elever och skolans utveckling 

● Lärares vilja att utvecklas 

● Egna initiativ hos lärare, till exempel vid ämnesövergripande projekt, kontakt med näringslivet osv 

● EHT- tydligare struktur och rutin genom hela processen, kommunikation mellan samtliga inblandade 

parter (dokument på drive med vaga formuleringar är inte tydligt nog) 

● Fortsatt aktivt arbetet med struktur på lektionsupplägg 

 

 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan har möten varje torsdag och resultaten av dessa möten redovisas digitalt i Google Drive för berörda 

lärare. Varannan tisdag har vi APT där nyheter sprida angående elevärenden. Varannan tisdag har vi 

elevkonferenser, klassvis. Samtidigt har vi mentorstid för de lärare som inte berörs av aktuellt elevkonferens. 

Varje torsdag så diskuteras även det främjande arbetet på våra EHT-möten. Vi gått ifrån att satsa på enskilda till 

mer frekventa insatser. EHT-teamet gör klassrumsbesök, klassråd innehåller värdegrundsövningar och 
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hälsoinformation, kursmål med främjande insatser prioriteras än mer, ett faddersystem håller på att byggas 

upp. Rutiner för anmälan till EHT fungerar väl i o m att frekvensen av våra elevkonferenser har ökat.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

EHT-teamet har följt upp närvaron regelbundet och kommit fram till att vi behöver strama upp återkopplingen 

till vårdnadshavarna kring frekvent sjukfrånvaro. Vi ser att den ökade kommunikationen med hem och 

vårdnadshavare har gett effekt.  

 

Lärarna upplever att kurator har bidragit positivt till förebyggande arbetet, genom att vara aktiv bland 

elevgrupperna. Arbetet kan utvecklas genom att integrera mer i undervisning, exempelvis psykisk ohälsa/sex 

och samlevnad. 

  

Vi upplever att vi har utmaningar med närvaro, specifikt i vissa klasser. 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete 

Vi har en väl fungerande rutin  kring en anmälan till EHT. Sedan ser vi att våra elever är nöjda med det extra 

stöd de får. Dock gör vi årsvisa utvärderingar kring hur det särskilda stödet fungerar.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Det som lärarna framhåller som en viktig framgångsfaktor är satsningen på elevassistenter. Att elever med 

särskilda behov får extra stöd med hjälp av assistenter påverkar måluppfyllnaden påpekar personalen.  

 

Det främjande arbetet måste sätta sig och implementeras i klassråd och på lektioner. Sedan får vi diskutera 

frekvensen på våra elevkonferenser. Det kollegiala utbytet gör att framgångsmodeller sprids.  

 

Lärarna upplever att det är positivt att vi har börjat mer med elevkonferenser, den strukturen kan vi bygga 

vidare på. Systemet med digitaliserade situationsbeskrivningar bör kunna fungera mer effektivt. Framförallt vill 

vi gärna ha en uppdatering på möten vilka anpassningar som har gjorts. 

  

Framgångsfaktorer 

● Elevkonferenser 

● Kurators arbete 

● Påbörjat arbete med att integrera kurator i undervisning 

  

Förändring/Utveckling inför kommande år 

● Struktur och uppföljning kring möten 

● Arbetet med att främja närvaro måste ytterligare stärkas 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet 

Merparten av skolans främjande och förebyggande insatser finns beskrivet i planen mot kränkande behandling 

och diskriminering som upprättas i januari varje år.  

 

Generellt har vi under läsåret konstaterat att vi vill sluta med enskilda kompetensutvecklingsföreläsningar. Vi 

har haft inne Kristina Bähr kring elevers psykiska välbefinnande kopplat till värdegrund. Dock visar forskning på 

att det ger inte en optimal effekt med enskilda föreläsningar. Vi vill att klassråd, lektioner framhåller ett mer 

frekvent värdegrundsarbete. Även att elevhälsan syns ute i klassrummen är viktigt. Nu kommer ett 

faddersystem implementeras i årskurs ett 19/20. Tvåor kommer att vara trygghetsvärdar för ettorna. När det 
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gäller delaktighet så har vi ett aktivt elevrådsarbete på skolan. Klassråden fungerar just när det gäller att 

diskutera aktuella frågor på skolan.  

 

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Vi har ökat trygghetsgraden med fem procentenheter det här läsåret. Dock är vi inte nöjda tills att vi har 100% 

trygga elever. Vi ser ett positivt resultat med att kalla in vårdnadshavare i en större utsträckning även kring 

mindre konflikter. Sedan är det främjande arbetet oerhört viktigt. Vi ser att i de klassrum där de är 

framgångsrika med värdegrundsarbetet så sker det inga kränkningar. Anmälningar sker och dokumentation 

görs dock behövs en större tydlighet kring konsekvenser.  

 

Rektor och lärarnas bedömning är att; 

● Behövs mer förebyggande arbete. 

● Det behövs mer tid för lärare och inblandade för att kunna arbeta mer förebyggande med 

likabehandling. 

● Det behövs sättas en tydligare plan, vad som gäller vid olika situationer. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

Vi har duktiga lärare kring normer och värden. Undervisningen profileras ofta inom dessa områden. Vi har även 

inom personalen genomfört en treårig skolplan där vi diskuterat vad som skall ingå inom respektive program. 

Personalen har även fått fortbildning kring genuskunskap av Trollhättans stads jämställdhetsstrateg.  

 
Slutsats – arbetet framåt 

Det som vi måste värna är frekvensen av lektioner med ett inkluderande arbete. Det får inte bli enskilda 

lektionspass då och då utan alla lektioner måste prioritera värdegrundsfrågor. Vi ser också att 

kommunikationen med vårdnadshavare är viktig och att man måste koppla in dessa så tidigt som möjligt i 

processerna.  

 

Klassråden måste bli mer värdegrundsorienterade och mer innehållsrika. Vi kommer att ta upp dessa frågor på 

veckans APT där efterföljande klassråd skall arbeta med dessa frågor.  

 

 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

Vi har ansvariga lärare som sköter kontakter och placering av elever på APL-platser. Lärarna diskuterar i 

arbetslaget vilka moment som skall bedömas på praktikplatserna. Kontinuerliga möten mellan handledare och 

lärare genomförs vid bedömningsfrågor. Vi har APL-förlagd tid i årskurs två.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Det har varit bra samverkan med elever och handledare. Även med undervisande lärare. Kvalitén har också 

varit hög på APL platserna. Vi har en hög måluppfyllelse ute på praktikplatserna.  

 

Programrådet på frisörprogrammet har fungerat väldigt bra. Med bra återkoppling från både branschen och 

frisörföretagarna. 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Det är ganska ofta svårt att hitta APL platser, framförallt för stylisterna då det är en utmaning att hitta en plats 

som motsvarar yrket.Det är svårt även för frisörer då många salonger inte vill ta emot elever. Branschrådet för 
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frisörerna fungerar utmärkt. Dock finns det fortfarande inget branschråd för stylisterna. Detta måste lösas 

under nästa läsår.  

 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Det behövs en plan för de elever som av olika anledningar inte kan utföra sin APL. Det bör ligga i någons tjänst 

att vara APL ansvarig. Stylistprogrammet behöver ett programråd.  

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  

Skolan har inte under läsåret 2018/2019 elever inskrivna på introduktionsprogram. 

 

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Generellt är det en stabil verksamhet då många av våra resultat ligger i linje med föregående år även om vi 

växer på antalet elever. I undervisningen och generellt är vi duktiga på individuella lösningar och anpassningar. 

Samtidigt så måste vårt nya EHT-team hitta sina roller och kommunicera bättre med lärarna.  Vårt EHT-teams 

samarbete med vår administratör när det gäller närvaroarbetet är på gång att sätta sig. Det vi hoppas på nu är 

att vi får behålla vårt EHT-team så att vi kan bygga på våra processer och kommunikation. Vi flyttar nu vårt 

APT-möte så att alla från EHT-teamet kan närvara.  

 

Vi fortsätter också att arbeta med våra fokusområden och se till att vårt kollegiala utbyte med våra förstelärare 

fortsätter. Här gäller det att hålla i och fortsätta på samma linje. Detta kommer att ge resultat i längden. 

Delaktigheten med klassråd och elevråd skall vi värna i o m att elevdemokratin står i högt kurs hos oss.  

 

Vid eventuella kränkningsärenden så måste också kommunikationen med vårdnadshavarna bli bättre. I slutet 

av läsåret så påbörjades det arbetet. 
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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 AB har läsåret 2018/2019 totalt 12 skolor runt om i Sverige och från och med 1 juli 2019 ingår även DBGY 

Falun, DBGY Helsingborg S.Kyrkogatan och DBGY Malmö Slussen i DBGY ABs verksamhet. Under läsåret är det 

drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. 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 startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 2009 
Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 2004 Trollhättan 2011 
Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
 

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

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen. 

 
  

4.2. OM DBGY TROLLHÄTTAN 

Organisation och arbetsformer 

Vi har tre arbetslag på skolan: ekonomi, samhällsvetenskap och hantverk är våra arbetslag. Vi har i år arbetat 

mycket med kollegialt lärande i arbetslagen. Förstelärarna har kompetensutvecklat lärarna inom BFL , 

bedömning för lärande, och ledarskap i klassrummet.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Arbetslagen är alltid grunden för allt utvecklingsarbete och analys. Dock när vi utvärderar våra 

undervisningsutvärderingar så konstruerar vi grupper där lärare som har goda resultat diskuterar med lärare 

som har förbättringsområden.  

Lokaler 

Vi finns idag på Drottninggatan 37. Vi finns på tre våningar med olika program.  

Elever och personal 

Vi har 14.3 lärartjänster, 1,7 tjänster inom EHT (med samtliga funktioner), 0,5 mentorslärare, 1, 5 ledning, 0,6 

ADM, 0,5 vaktmästare. Vi har 5 lärare som inte är behöriga men samtliga är bokade för behörighetsgivande 

kurser.  

   

13 
 



 

 

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

- beteendevetenskap  SABET 26 25 27 78 

Ekonomiprogrammet  EK 32   32 

- ekonomi  EKEKO  21 7 28 

- juridik  EKJUR  8 8 16 
Hantverk 

- frisör  HVFRI 15 14  29 

- stylist  HVSTY 12 22 20 54 

Totalt       237 

       

 

Aktuella siffror: maj 2019  
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Samlade resultat 2018/2019

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.

Avgångselever - examen



Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 



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



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

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

Betygsfördelning



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



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



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



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

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

Betygsfördelning – nationella prov

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

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

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



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



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

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

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

Elev/kundundersökning



Trygghet och Studiero



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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 
Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse. 

Upplevd kvalitet
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