
Kvalitetsrapport
Läsåret 2019/2020

Drottning Blankas Gymnasieskola
TROLLHÄTTAN



 

KVALITETSRAPPORT 1 

LEDARE – REKTOR HAR ORDET 3 

1. RESULTATREDOVISNING - funktionell och upplevd kvalitet 4 

1.1. AVGÅNGSBETYG 4 

1.2. SAMTLIGA BETYG 5 

1.3. UPPLEVD KVALITET 6 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - instrumentell kvalitet 7 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 7 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 9 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 10 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 11 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 12 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 12 

4. GRUNDFAKTA 13 

4.1. OM DBGY KRONAN (HUVUDMANNEN) 13 

4.2. OM DBGY TROLLHÄTTAN 14 

 

 

 

  

2 
 



LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
Nästa år firar jag 10 år på Drottning Blankas gymnasieskola, den 10 augusti 2011 påbörjade jag min bana här 

som yrkeslärare på hår - och makeupstylist och nu har jag suttit som rektor i en månad. I följande rapport ska 

jag försöka delge vårt år här i Trollhättan med bara en månad som rektor i bagaget, men också som lärare i 9 

år.  

Hos oss har precis som för alla andra detta år kantats av covid-19 och distansundervisning, studentfirande och 

många nya lösningar i undervisning, men vi har engagemang i Trollhättan och alla tror på vår verksamhet, vilket 

gjort att vi har genomfört detta år galant trots allt. 

 

Det har detta år efterfrågats mycket struktur och rutiner som tyvärr uteblivet, vilket vi sett på våra resultat 

kring trygghet och studiero. Både lärare och elever har upplevt att man under året inte alltid vetat vad som 

förväntats och att man inte har fått tydlig kommunikation, något som jag arbetat hårt med den månad jag 

suttit som rektor, framförallt för att man som lärare och elever här ska gå på sommarlov och känna att man ser 

fram emot ett nytt läsår och att man ser att strukturen är på gång,  vilket jag känner vi lyckats med! 

 

Resultatmässigt ligger vi kvar på samma examensprocent som förra året och det är uteslutande lärarnas arbete 

de sista veckorna förtjänst. Återigen lyser där engagemanget igenom och viljan att hjälpa sina elever. 

 

Jag vill tänka framåt mest nu, trots att allt som varit har gett mig som rektor en bra grund kring hur vi ska 

arbeta framåt nu och utvärderingar de sista veckorna har varit ovärderliga, så är vårt fokus nu framåt och att 

leda skolan mot den fantastiska skola den faktiskt är.  

 

Fokus kommer vara struktur, rutiner och tydlig kommunikation. Använda rätt personer på rätt plats, ge 

utrymme att få göra det man är bra på och förenkla vårt arbete så mycket det går. Får man det att fungera, så 

kommer även eleverna trivas bättre och studieron kommer med det.  

 

Engagemanget finns, det gäller bara att arbeta med att bibehålla det och låta alla få använda sin profession.  

 

Linda Eriksson Lind, 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 2020 

 

 

Vi hamnar i år på 91% andel elever totalt som tog examen, det är samma siffra från förra läsåret 18/19. Vi har i 

år arbetat med att  strukturera upp undervisningen i klassrummet och hur vi ska bli tydligare till eleverna i 

bedömning. Detta har gjorts tillsammans med förstelärare och det arbetet hade b.la som  mål att hitta 

tidseffektiva och givande sätt att ge respons som leder lärandet framåt och som gör kunskapsutvecklingen 

synlig och det tror jag är en stor del i att vi klarade 91% i år. Detta är också ett arbete som vi kopplat ihop med 

studiero och som kommer fortsätta nästa läsår.  

Vi ligger väldigt jämt i examen bland pojkar och flickor, det skiljer bara en procent och det är något som vi 

behöver såklart arbeta på att bibehålla. Vi har till övervägande del flickor som studerar hos oss, men hoppas att 

nya profileringar som Kriminologi ska jämna ut den fördelningen. 

 

Vi såg också en tydlig trend att de elever som låg efter innan distansundervisning fick bättre närhet till lärare 

genom att de deltog mer i undervisningen på distans, vilket gjorde att många kunde hämta upp mycket och 

klara sin examen.  

 

 

Vi höjer våra genomsnittliga betygspoäng en aning och framförallt är det Samhällsprogrammet som höjer sig. 

Bidragande orsak där kan vara just det kvalitetsarbete vi gjort med att strukturera upp undervisningen och hitta 

tidseffektivt sätt att ge respons i form av lärandematriser. Just lärare på samhällsprogrammet har testat detta i 

år och det kan vara en stor bidragande orsak.  
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
Andel elever på yrkesprogrammet som läser in behörighet ligger ganska lågt och har så gjort i flera år. 

Hantverksprogrammet har en ganska tydlig inriktning på yrket hos oss, många som söker är väldigt fokuserade 

på sitt yrkesval, detta ser vi framförallt på frisörprogrammet. Tyvärr har hår - och makeupstylist programmet 

sjunkit en del och trenden visar att de som söker där väljer stylist i ett senare val och vid osäkerhet i vad man 

vill, vilket kan förklara varför inte så många väljer att läsa in behörighet.  

 

 

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

Andelen F minskar från 11% till 9% och den största nedgången står Samhällsprogrammet för och återigen är 

det arbetet med lärandematriser där som säkert gett effekt. Tittar man på Hantverksprogrammet så höjs deras 

andel F istället och där är arbetet med lärandematriser för HV-programmet igång och ska implementeras nästa 

år, vilket förhoppningsvis kommer synas på resultat. Intressant är också att se att HV generellt sätter lägre 

betyg och det kan dels bero på att arbetet med matriser ligger efter där, men också hur man tar sig an 

kunskapskraven. Efter webbutbildningen Betyg och bedömning som samtliga lärare gick under höstterminen 

framgick det tydligt att det var stora skillnader på bedömning och hur bedömning skulle ske från HV och andra 

teoretiska program. 

 

På skolan går det ett betydligt mindre antal pojkar, något som sakta håller på att jämna ut sig i form av mer 

profileringar som attraherar båda könen. Flickor ligger en aning högre i betygsfördelningen och det kan bero på 
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att vi har två yrkesprogram som är väldigt inriktade mot flickor och att de då också är väldigt resultatinriktade, 

framförallt på frisörprogrammet, som blivit ett väldigt eftertraktat program.  

 

Gällande behörighetsgivande kurser tappar vi på matematik och i arbetsplanen för detta år lyfts det just att 

riktad uppföljning ska ske kring matematik genom kollegialt lärande och auskultationer. Tyvärr har inte de 

strukturella förutsättningarna funnits, vilket gör att det ligger som fokus till nästa år. En tydlig struktur för både 

elever och lärare i vad som förväntas av dem håller på att arbetas fram. Även en tydligare struktur till elever 

kommer arbetas med genom läsårets fokusområde. 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
Det har inte genomförts några nationella prov detta läsår pga Covid-19. 

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

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

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

Vi ser också att resultatet i nöjdhet och trivsel sjunker, vilket har en koppling till upplevd kvalité i 

undervisningen.  Välplanerade skolstarter och aktiviteter, uppbyggnad av skolans kultur och skapa en VI-känsla 

bland elever är sådana saker som planeras att arbetas med kommande läsår. Detta ska struktureras upp i 

arbetslag, men framförallt så ska det ges tid från ledning att kunna planera detta väl och att återkoppling ska 

vara tydlig på hur arbetet fortgår. 
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolan har under läsåret 19/20 haft 16 tjänster som lärare. Skolan har även haft biträdande 

rektor/specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog, SYV, administratör och en 

mentorslärare som arbetat endast med att vara mentor åt elever. Utöver det har undervisande lärare även 

mentorselever. Vi har även haft två förstelärare med fokus på BFL/Studiero och Internationalisering. Tyvärr har 

många av lärartjänsterna byts ut och det har saknats ett strukturellt ramverk kring undervisning. 

 

Fokus under året har varit att arbeta med BFL och studiero och det arbetade vi med genom  att ha som mål att 

hitta tidseffektiva och givande sätt att ge respons som leder lärandet framåt och som gör kunskapsutvecklingen 

synlig och att arbeta fram sätt att kommunicera med eleven hur det går, istället för att markera allt stort och 

smått i betygsmatriser. Detta arbete skedde genom framförallt vår förstelärare och som använde sig av boken 

Lärandematrisen (Johan Alm).  Detta arbete påbörjades med webbkursen Betyg och bedömning för alla lärare 

och med efterföljande diskussioner. BFL betyder att vi arbetar med bedömning för lärande och hur man ska 

förtydliga bedömningen för eleven. Ett arbete på de teoretiska programmen med lärandematriser startade och 

det föll väl ut, även hantverksprogrammen har påbörjat detta arbete så smått.  

Vi har genomfört EWS, men det har saknats en tydlig uppföljning på dem och ett syfte till varför vi använder 

dem. EWS står för early warning system och har av undervisande lärare fyllts i var sjätte vecka hur eleven ligger 

till i kursen. Detta för att man snabbt ska kunna lyfta de elever som ligger efter och behöver stöd. Vi har genom 

APT en  dag i veckan diskuterat och planerat kring vår undervisning och på så sätt arbetat med kollegialt 

lärande, tyvärr har det även där saknas uppföljning och struktur på vad det leder till. Det kollegiala lärandet har 

även skett på utvecklingstid en dag i veckan där vi både diskuterat undervisning eller diskuterat anpassningar 

med EHT-team. Vid utvecklingstiden har förstelärare i BFL/studiero tillsammans med lärare arbetat med 

struktur på BFL och projektet med lärandematriser.  

 

Under året har vi saknat ett strukturellt ramverk i vår organisation vilket påverkat informationsflödet negativt. 

Flera lärarbyten har också skapat förvirring i flera steg. Att det har skett många lärarbyten beror också på 

ostruktur och att man inte fått en handledning in i arbetet och vad det innebär att arbeta här. 

 

När vi gick över till digitalisering märktes det tydligt att strukturen i planering och uppföljning saknades, det 

som skedde då var att lärarteamet under ledning av IT-ansvarig tog ett eget stort ansvar i att genomföra detta 

projekt bra, något som visar på det fantastiska engagemang som finns bland våra lärare. Undervisningen 

digitalt skedde genom google Meets och google Classroom. Vi fortsatte även digitalt med vår APT en gång i 

veckan. Det finns mycket bra att ta med sig från den digitala undervisningen när det gäller elever med andra 

förutsättningar framförallt, men också med studiero och att få ett lugn i sin undervisning.  
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Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

 

 

Enligt elevenkäten som genomfördes under året så sjunker våra resultat kring upplevd kvalité i undervisningen 

bland våra elever och framförallt i vad som förväntas av dem i undervisningen. Detta har också påverkat vår 

studiero och tryggheten på skolan. Vi har ett fantastiskt lärarteam som engagerar sig och genomför bra 

undervisning utifrån vår planering och struktur, men när kommunikationen saknats och strukturen uteblivit, 

påverkar det såklart undervisningen och det i sin tur påverkar också våra elever och deras studier. Det som ska 

lyftas fram bland våra lärare är att de trivs med det arbetssätt vi har genom mycket eget ansvar i planering och 

utveckling av undervisningen, men att avsaknaden av kommunikation och tydlig struktur på skolan gjort det 

svårt att genomföra bra undervisning.  

 

Vi har arbetat med ett mycket aktivt mentorsstöd och där kan man tydligt se att vid ett gott mentorskap, 

fungerar också undervisningen bättre för de elever, då eleven har en bättre struktur i vad det förväntas av den. 

Där behöver t.ex nya lärare få en bättre introduktion i hur det fungerar. Lärarna har också mycket aktivt arbetat 

med uppstart och avslut av lektioner för att försöka få en gemensam rutin där. Det saknas dock uppföljning på 

det. Även arbetet med lärandematriser har upplevts positivt bland lärare och för de elever som tagit det till sig i 

undervisningen och förstått syftet med dem fungerar det bra. 

 

Arbetet framåt nu är tydlig struktur för lärare kring undervisning, tydlig kommunikation i vad som förväntas av 

dem och en kontinuitet i arbetet. Detta ska ske genom arbete i arbetslag med en arbetslagsledare, tid för 

ämnesövergripande arbete och tydlighet i vad ledning arbetar med. Detta kommer i sin tur generera i att 

undervisningen påverkas positivt och man vet som elev vad som förväntas av en.  

 

Man önskade också att få arbeta mer ämnesövergripande eller i arbetslag, något som kommer implementeras 

detta år som kommer nu. Vi har haft fantastiska diskussioner i lärarlaget kring detta material och det har då 

mynnat ut i arbetet med lärandematriser och som gett goda resultat.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

I utvärderingar som vi gjort tillsammans i kollegiet på skolan ser man tydligt att arbetet med lärandematriser 

fungerat bra. Där har man kunnat bryta ner uppgifterna och kunnat anpassa dem efter varje elev och eleverna 

har fått en större förståelse på vad de blivit bedömda på. Att ta hjälp av mentorer och EHT har också varit ett 

vinnande koncept, då man fått en bättre bild av eleven och på så sätt kunnat anpassa arbetet. 

Distansundervisningen har också för oss skapat bra möjligheter i anpassning. Att arbeta tillsammans med 

eleven i tex google classroom och kunna följa arbetet där har många lyft som något man kommer fortsätta 

med. 

Man kan också se på undersökningen som genomfördes kring distansundervisningen att eleverna upplever 

större studiero och mer förståelse för uppgifterna. Många upplever att det blivit mer uppgifter, men att det har 

varit lättare att ställa frågor i lugn och ro enskilt på Meets och på så sätt kommit framåt i sin uppgift. 
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Slutsats – arbetet framåt 

● Inför nästa läsår ska vi fortsätta med arbetet kring lärandematriser, så det blir implementerat bland 

alla undervisande lärare på skolan, då vi sett att det har varit en fungerande faktor.  

● Vi kommer också fortsätta arbeta med BFL/Studiero med en förstelärare, dock med lite annat fokus 

eftersom vi bytt lärare där, men grundfokus är fortfarande BFL/Studiero. Målet är att skapa trygghet i 

bedömning, studiero i klassrummet och att skapa en bättre gemenskap på skolan, ta tillbaka vår 

VI-känsla. 

● Vi kommer arbeta mycket med att få en god kommunikation på skolan och vi kommer sätta upp 

tydliga rutiner för både EHT, lärare och elever. Detta ska framförallt skapas genom att ha en god 

introduktion till nya lärare, arbete i arbetslag med arbetslagsledare och mycket mer 

ämnesövergripande arbete.  

● Ny ledning ska arbeta med tydlig kommunikation, struktur och skapa syfte för alla på skolan. Har vi en 

tydlig struktur och god kommunikation från ledningen ger det lärare och EHT möjlighet att utföra sitt 

arbete bättre och det ger i sin tur även struktur och god kommunikation från lärare och EHT till elever. 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

I vårt EHT ingår idag rektor, administratör, kurator, skolsköterska och specialpedagog inklusive skolläkare och 

skolpsykolog. Arbetet med EHT har genomförts genom möten en gång i veckan där man diskuterat elever och 

vad, varför och när åtgärder för respektive elev är lämpligt att genomföra. Den i EHT teamet som ärendet berör 

har sedan återkopplat till mentorer. Detta har skett mestadels digitalt, men i vissa fall med möten. Varannan 

vecka har det genomförts ett APT med fokus på en klass i taget och då berörda undervisande lärare till den 

klassen, samt EHT. Där har man gått igenom klassen och diskuterat eventuella anpassningar och eventuella 

åtgärder. Lärare/mentor använder sig av vad vi kallar situationsbeskrivning för att anmäla oro för någon elev till 

EHT. 

 

För att skapa ett främjande och förebyggande arbete på skolan har vi en nolltolerans av kränkningar, 

diskriminering och trakasserier och detta har förmedlats genom vår likabehandlingsplan. Vi har också påbörjat 

Resiliens projektet tillsammans med vår kurator och det arbetet ska fortsätta nästa år.  
Resiliens projektet ger eleverna  utbildning om hur de kan öka sitt eget välmående och deras förmåga att ta 

beslut. Förmågan heter resiliens men förklaras lättast genom förmågan att studsa tillbaka vid motgångar eller 

återhämta sig.  

 

Vi startade ett fadderprojekt för elever i åk 1 och åk 2 och efter utvärdering med eleverna bestämde vi oss för 

att behålla det, men senarelägga det på terminen, då man i åk 1 vill fokusera på att lära känna sin nya klass. 

Vi har vid varje skolavslutning inför jul ett pris att dela ut, årets glädjespridare från varje klass, detta är ett 

mycket uppskattat event och något vi ska utveckla. Förutom det ovan nämnda arbetet var också planen att ha 

en temadag kring funktionsvarianter, detta får vi återkomma till nästa läsår. 

 

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

Utvärdering från både lärare och EHT visar att det sedan tidigare identifierat utmaningen kring kommunikation 

och tydliga rutiner i vem som gör även påverkat elevhälsans arbete. På grund av detta har också 

arbetsuppgifterna kastats runt lite och det har inneburit att många känner sig överbelastade och man har fått 

arbetsuppgifter som inte finns ett syfte till varför man ska göra det. Det finns en stor vilja att göra ett bra jobb, 

men man har inte fått klara direktiv i vad som gäller. Rutinerna har i vissa fall, såsom återkoppling till mentorer 

digitalt varit bra, men pga strukturen och att tiden då saknats har det inte arbetats med fullt ut.  

Vi har otroligt kvalificerad personal och får vi bara till rutiner och kommunikation där alla får utnyttja sin 

profession kommer arbetet fungera bra. 
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Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Det har som sagt saknats struktur och varit oklart kring rutiner, men det åtgärdande arbetet som lyfts som 

positivt är feedbacken som getts digitalt via kommentarsdokument på drive och att EHT är delaktiga på möten 

med lärare/mentorer. Detta kommer vi ta med oss och fortsätta arbeta på. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

● Vi kommer framåt arbeta med våra digitala verktyg för återkoppling och där varje profession i EHT 

återkopplar via Drive till berörda mentorer. Hur detta ska gå till ska sättas upp med tydliga 

återkopplingsrutiner från rektor och det ska förmedlas ut till alla på skolan.  

● Vi ska överlag sätta tydliga rutiner kring hur olika insatser och åtgärder ska hanteras, tydlig 

kommunikation kring vad mentors roll är, vad de olika rollerna i EHT innebär och hur arbetslag/lärare 

ska arbeta med EHT. Detta kommer förmedlas och dokumenteras  i en EHT mall som alla tar del av. 

Detta kommer vara ett levande dokument och utvärderas vid varje terminsslut till att börja med och 

sedan mer sällan när vi känner att vi hittat rätt struktur. Vi kommer t.ex ha mentorsmöten med rektor 

en gång i månaden angående frånvaro och CSN, detta för att rektor ska få sig en bra bild kring eleven 

och frånvaron.  

● Möte mellan EHT och arbetslag ska också genomföras en gång per termin, här kan man diskutera 

elever, men också annat som arbetslaget tycker är viktigt, handledning osv.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

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

I organiseringen av likabehandling - och värdegrundsarbetet på skolan har vi en nolltolerans av kränkningar, 

diskriminering och trakasserier och detta har förmedlats genom vår likabehandlingsplan. Vi har också påbörjat 

Resiliens Projektet tillsammans med vår kurator och det ska fortsätta nästa år. Vi startade ett fadderprojekt för 

elever i åk 1 och åk 2 och efter utvärdering med eleverna bestämde vi oss för att behålla det, men senarelägga 

det på terminen, då man i åk 1 vill fokusera på att lära känna sin nya klass. Vi har vid varje skolavslutning inför 

jul ett pris att dela ut, årets glädjespridare från varje klass, detta är ett mycket uppskattat event och något vi 

ska utveckla.  

 

Förutom det ovan nämnda arbetet var också planen att ha en temadag kring funktionsvarianter, detta får vi 

återkomma till nästa läsår.Vi har också tagit fram en checklista för klassråden som ska användas i syfte att 

arbeta med likabehandling och värdegrund, ett projekt som varje klassföreståndare arbetar med sin klass på 

klassråden och som ska fokusera just på vår likabehandlingsplan.  

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Enligt undersökningen som gjordes bland elever detta läsår visar det tyvärr att vi sjunker i procent på elevers 

trygghet. Detta är främst en strukturell trygghetsfråga.  En stor del till varför de känner så är det stora 

lärarflöde vi upplevt i år, många har varit utan lärare i perioder eller bytt väldigt ofta. Anledningen till det är att 

de lärare som kommit inte fått en korrekt introduktion och att de har fått arbetsuppgifter som inte var avtalade 

från början. I utvärderingar som gjorts med lärare lyfter de att de elever med ett fungerande mentorskap också 

är de som känner sig tryggare i skolan. Skolan har arbetat med vissa rutiner, men de har inte följts till helt pga 

ostruktur och tidsbrist. Planerade åtgärder som fadderprojekt, resiliens osv har genomförts , men med dålig 

återkoppling och utvärdering. Även här framkommer det i utvärderingar med lärare att tydlighet och struktur 

saknats i detta arbete, vilket är ett fokusområde till nästa år. 

 
Utvärdering – Normer och värden 
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Enligt Lgy11 så ska skolan aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna så att de på ett bra sätt kan ta till 

sig samhällets gemensamma värderingar. I vår undervisning hos oss arbetar man med detta mycket och 

engagemanget på skolan är fantastiskt bland lärare. Vi har också arbetat med likabehandlingsplanen i EHT, 

dock har det förmedlats ut dåligt bland elever och övriga lärare. Vi saknar återigen rutiner och struktur på hur 

arbetet ska genomföras, återkopplas och utvärderas. 

 
Slutsats – arbetet framåt 

● Vi kommer arbeta med att sätta tydliga rutiner kring hur vi hanterar  t.ex kränkningar eller annat som 

sker kring vårt värdegrundsarbete och vem som gör vad, detta gör att alla som undervisar och arbetar 

på skolan  kommer få det lättare att genomföra sitt arbete och då kan vi bibehålla det goda 

engagemang vi redan har idag. 

● Vi kommer även ta tillbaka arbete med elevgrupper efter skolan såsom Trivselgrupp osv och att arbeta 

mer enhetlighet i olika teman för hela skolan, detta för att lyfta vårt värdegrundsarbete framåt. Vår 

kurator kommer också starta samtalsgrupper med riktade teman t.ex självkänsla.  

● Vi kommer fortsätta arbeta med vår förstelärare och arbetet kring studiero och skolans kultur, vi 

behöver ta tillbaka att eleverna är stolt över sin skola. 

● Arbetet med checklistan i Klassrådet och arbeten kring värdegrund i skolan kommer startas och jobbas 

med under höstterminen. 

● Arbete kring vad en mentor gör och goda introduktioner till nya mentorslärare ska också göras. 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

APL har detta år legat på två dagar i veckan hela året för HvSty18 och en dag i veckan hela året för HvFRi18. 

HV19 både sty och fri har gjort en veckas APL under vårterminen.  

APL har framförallt kopplats ihop med hantverkskurserna, men det har varit dålig struktur på hur det ska 

bedömas helt korrekt. Samverkan mellan handledare och undervisande lärare har fungerat bra, man har hållit 

kontakt genom samtal i telefon, mail och personliga möten eller digitala möten där eleven varit delaktig i en 

form av utvärdering. Naturligtvis har Covid-19 påverkat APL och många elever blev under vårterminen av med 

sina APL platser. Detta har lösts med tydligt riktade uppgifter mot APL - mål.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Över det stora hela har APL fungerat bra utifrån de direktiv som varit och kvalitén på APL platser har varit god. 

Kontakten har fungerat bra med handledare och undervisande lärare, tyvärr ställde ju Covid-19 till det en del 

här. Ca 60% av eleverna säger att de är nöjda med sin APL och vi behöver arbeta med att strukturera upp APL 

för att vi ska kunna få mer nöjda elever där. Dels kontakten med handledare, men också strukturen runt APL 

för att det ska bli tydligare för elever och ett bra syfte kring varför vi ska genomföra APL. 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Pga Covid 19 har det varit en utmanande vår då vissa APL platser stängde ner eller minimerade personal på 

arbetsplatsen. När det gäller frisörer så är det betydligt lättare att hitta APL platser som matchar utbildningen 

de går. På stylist lägger vi ofta fokus på försäljning inom området stylist och på att få utöva yrket stylist. På 

HvFri har bransch- och programråd fungerat, detta blir ett arbetsområde för HvSty att anordna och få igång. 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

● Alla hantverkslärare ska helst  gå APL-utbildningen som Högskolan Väst erbjuder. 

● Arbetslaget HV och rektor med arbetslagsledaren i spetsen ska också tillsammans sätta tydliga rutiner 

hur APL ska genomföras på HV, hur kontakt med handledare ska ske, vilka kurser och hur bedömning 

ska gå till på APL. 
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● Man måste också arbeta med att skapa en djupare relation till APL platser, så att de platserna vet vilka 

vi som skola är och att de har återkommande elever år efter år från oss. 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 

 Detta läsår har vi inte introduktionsprogram hos oss. 

 

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Sammanfattningsvis är det fantastiskt roligt att vi ändå hade samma andel elever med examen detta år som 

förra året i procent, eftersom året kantats av mycket ostruktur kring lärare och vad som förväntats av dem. 

Återigen kommer Trollhättans stora engagemang in på slutet och man vill hjälpa eleverna framåt. 

 

Det stora fokusområdet nästa år är att skapa struktur, rutin och kommunikation i alla led. Det behöver vara 

tydligt för alla som arbetar på skolan vad som förväntas av dem, så att man kan fortsätta göra sitt goda jobb 

och ha kvar sitt engagemang.  

 

Detta kommer skapas genom att ha arbetslag och arbetslagsledare, tydlig kommunikation från ny ledning om 

vad som förväntas av en, en bra introduktion till alla nya på skolan så att man snabbt kommer in i rutiner och 

upprättande av rutiner för både lärare och EHT. Arbeten ska följas upp och återkopplas noggrant. 

 

Det som vi brister i enligt undersökningar är studiero och tryggheten på skolan, man är inte idag som elev inte 

lika stolt över sin skola och vill inte i samma grad som tidigare rekommendera den vidare. Även detta har 

säkerligen med att det har varit ostruktur och dålig kommunikation på skolan. Vi har haft bra arbeten med vår 

förstelärare om BFL och studiero där vi haft fantastiska diskussioner, men det viktiga är nu att vi fortsätter det 

och att det finns tid för undervisande lärare att arbeta med det, följa upp det, utvärdera och ändra efter behov. 

Det ska vara ett ständigt levande projekt. 

 

Efter att alla lärare gått webbkursen Betyg och bedömning märkte vi en stor skillnad i just sätt att bedöma och 

sätta betyg mellan yrkeslärare och teoretiska lärare, dels för att kursen lärde oss att det ska vara så till stor del, 

men man ser också olika på det. Detta är inte något som är dåligt, utan snarare tvärtom, här kan vi lära oss 

mycket av varandra och det ska vi ha med oss  i vårt fortsatta arbete med bedömning och betygsättning.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY KRONAN (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 2019/2020 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 Malmö 

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 väl 
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fungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 

  

Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 

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

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

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

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

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

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

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

behövs för att nå utbildningsmålen. 

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

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

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

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

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

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

 
  

4.2. OM DBGY TROLLHÄTTAN 

Organisation och arbetsformer 

Drottning Blankas gymnasieskola har under läsåret arbetat med strukturen Ledning, EHT och lärare. Arbetet har 

varit väldigt utspritt och de enda mötestiderna har varit APT på måndag morgon varannan vecka och 

utvecklingstid torsdagar varannan vecka. EHT har träffat berörda lärare varannan vecka. Vi har arbetat med vår 

förstelärare torsdag eftermiddag varannan vecka och har då gått webbkursen Betyg och bedömning och 

arbetat utifrån boken Lärandematrisen (Johan Alm). 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Vår arbetsplan och våra fokusområden har följts upp varannan vecka på APT och då har rektor haft ansvaret för 

att förmedla det. Varannan vecka har vi haft EHT och elevfokus, det arbetet har specialpedagog  ansvarat för 

och berörda lärare har varit delaktiga där. EHT möte med EHT och rektor har skett två gånger i månaden.  

Vi har också följt strukturen med EWS var sjätte vecka. Förstelärare i BFL/Studiero har ansvarat för 

utvecklingstiden på torsdagar och det har skett ca varannan vecka.  

Elevenkäter som gjorts har legat till grund av våra arbets - och fokusområden. 

Lokaler 

Drottning Blanka Trollhättan startade 2011 och vi erbjuder idag tre olika program, både högskoleförberedande 

och yrkesförberedande, samhällsprogrammet/beteende, ekonomiprogrammet/juridik och ekonomi och 

hantverksprogrammet/stylist och frisör. Till nästa läsår kommer vi även erbjuda profilering kriminologi och 
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business and hospitality. Lokalerna är anpassade efter varje program och ligger uppdelade på tre våningar. På 

bottenplan ligger hantverksprogrammet och på våning 2 och 3 ligger högskoleförberedande program och alla 

teoretiska lektionssalar.  

  

Skolan ligger centralt belägen på Drottninggatan 37  med närhet till Högskolan Väst, bibliotek och resecentrum. 

Skolan erbjuder matkort och eleverna har 7 olika restauranger som eleverna kan välja att äta sin lunch i mellan.  

Lokalerna är ljusa och väldigt fina och har ständigt uppdaterats för att passa verksamheten. Kontor ligger 

blandat med klassrum och gör lärare lättillgängliga.  

Elever och personal 

Skolan har under läsåret 19-20 haft 256 elever, 16 anställda lärare (ej vikarier medräknat), en mentorslärare, en 

administratör, en kurator, en skolsköterska, en specialpedagog, en studievägledare, en vaktmästare, en 

biträdande rektor och rektor. En stor omstruktur görs till nästa läsår i ledning och biträdande rektor plockas 

bort och ersätts istället av en administrativ chef. Av 16 lärare är 3 st obehöriga, varav den ena av dem är 

yrkeslärare. Två andra yrkeslärare har läst Yrkeslärarprogrammet under året och har ett år kvar.  

Den största delen har varit kvinnor i organisationen, både på personal och elevsidan. Elever har börjat blanda 

upp sig mer könsvis pga programutbudet vi erbjuder framöver såsom Kriminologi och det har blivit mer och 

mer killar. Till läsåret 20-21 har det även anställts mer män i kollegiet för att få en bättre blandning. 

Vi har arbetat med morgon APT på måndagar, något som fortsatte digitalt när vi gick över till 

distansundervisning. Förstelärare i BFL/studiero har lett arbetet på torsdag eftermiddag, då vi haft tid för 

utvecklingsarbeten. Vi har under året arbetat med en mentorslärare som haft ca 30 mentorselever och även 

gått in och stöttat i undervisning där det behövts.  

 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteende SABET 33 25 25 83 

Ekonomiprogrammet  Juridik EKJUR 31 11 6 48 

Ekonomiprogrammet Ekonomi EKEKO  16 21 37 

Hantverksprogrammet  
Hår - och 
makeupstylist HVSTY 11 11 21 43 

Hantverksprogrammet Frisör HVFRI 16 16 11 43 

Totalt       254 

       

Introduktionsprogram       

Finns ej       

Totalt      254 

 

Aktuella siffror: 26 Juni 2020 
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