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Drottning Blankas Gymnasieskola
BORÅS

LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås är en skola som genomsyras av ledorden “det är viktigt för
mig att det går bra för dig”. Att bygga relationer är något som varit viktigt för all personal på skolan.
Vi har ständigt eleverna i fokus. Skolan har stabila resultat i jämförelse med föregående år vilket
indikerar att de insatser vi genomfört är de rätta.
Tydlighet och struktur har varit centrala ledord för mig som rektor. Detta år har vi fokuserat mycket
på undervisning. Det är tydligt att det på skolan jobbar grym personal som vill utvecklas i sitt uppdrag
och hela tiden ha undervisning i fokus. Under läsåret som varit har vi arbetat efter en ny arbetsplan
med nya fokusområden som överlag har fungerat bra. Arbetsplanen och framförallt området
“Undervisning” har genomsyrat hela året som en röd tråd. Och något som vi ständigt kommit tillbaka
till i både området kultur, och närvaro. Med undervisning i fokus så kommer väldigt många fler
positiva effekter.
Det pedagogiska ledarskapet innebär för mig att leda skolan i rätt riktning och att se till att alla är
med på tåget och jobbar mot samma mål. En pedagogisk ledare sitter inte på alla svar eller har ett
magiskt trollspö, även om det ibland känns som att det förväntats av mig. Jag känner som chef och
ledare att vi hela tiden kommer närmare och närmare en skola med toppkvalité. Men även om det
finns en del utvecklingsområden så är den en väldigt välfungerande organisation.
Ser fram emot nästa läsår där vi kan skruva på vår arbetsplan ytterligare och jobba ännu mer med
undervisning. Vi behöver dessutom i personalgruppen lägga en hel del vikt på att vända kulturen i
arbetslaget till en mer positiv och lösningsfokuserad skola. Det är lätt att gräva ner sig i allt som är
jobbigt och svårt, och lägga det utanför sig själv, men det är först när man själv inser vad man själv
kan bidra med då en riktig utveckling kan ske och vi kan arbeta ännu mer för att förändra och arbeta
med att utveckla vår skola.
Hur väl personalen ställde om sig till en undervisning på distans ett ett tydligt exempel på att vara
lösningfokuserad och positiv. Jag är otroligt imponerad över hur smidigt den omställningen gick och
hur varje pedagog utvecklades och gjorde nya insikter varje dag som bidrog till utveckling nästan från
timme till timme. Jag hoppas och tror att denna förändring och insikten och kämparglöden håller i sig
till nästa läsår och hoppas verkligen vi får göra det vi alla vill och gör bäst. Träffa elever och undervisa
“in-real-life”.
Ser fram emot ett nytt läsår med nya utmaningar!
Johannah Karlsson
Rektor, DBGY Borås
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD K VALITET

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

Totalt 93% bibehållen andel med examen. Gällande andel med examen och i jämförelse med föregående år, då
vi hade endast 30 avgångselever mot årets 58 avgångselever säger årets siffror lite mer.
Den genomsnittliga betygspoängen på 14.2 ligger marginellt försämrat från föregående år men fortsatt strax
under rikssnitt. Vi ser en högre GBP på EK följt av SA och sedan HV. Spridningen mellan pojkar och flickor är 0,5
poäng.
Examensprognosen såg ljus ut vid höstterminens start. Ett antal elever hade F efter sig samt enstaka elever
med prövningar från ej påbörjade kurser på grund av byte från annan skola. Analysen visar att samtliga elever
som ej uppnår examen är på grund bristande måluppfyllelse i de kurserna som beror på hög frånvaro. Samtliga
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elever har varit aktuella i EHT under sina tre år på skolan och olika insatser för att få eleverna till skolan och
alternativa åtgärder för att få betygsunderlag har ej varit tillräckliga för att eleverna ska kunna få examen, men
utan dessa insatser hade eleverna inte varit kvar på skolan under dessa tre år.
Om vi jämför de olika programmen så har vi i år haft vår första avgångsklass på ekonomiprogrammet där alla
elever uppnådde en examen. På det här programmet har vi den största andelen pojkar. På
samhällsprogrammet hade vi en högre måluppfyllelse i år procentuellt sett men sett till antalet så var
avgångsklassen nästan dubbelt så stor vilket förra året gav ett större procentuellt utslag. Spridningen mellan
pojkar och flickor är intressant, 100% examen hos våra pojkar jämfört med 89% hos våra flickor. Slutsatsen av
vår analys är att orsaken hos frånvaron hos våra flickor som ej når examen är på grund av psykisk ohälsa vilket
också berör majoriteten av aktuella ärenden för EHT. Vi behöver gräva djupare kring orsaken till detta och lägga
stor fokus i EHT på våra frånvaro-utredningar och systematiskt arbeta med detta på ett annat sätt framöver.
Eftersom förra årets måluppfyllelse påverkades negativt på grund av svårigheter med gymnasiearbetet, hade vi
tidigt detta året avstämningar med undervisande lärare samt tidigare deadline. Ändå blev det tufft på slutet
och olika insatser gjordes. Dock var det ingen elev som endast på grund av gymnasiearbetet inte klarade sin
examen.
Strax efter jullovet blev vi varse om att det låg sämre till än väntat för flera elever. Vi gjorde bedömningen att
på grund av inrättandet av heltidsmentorer så blev avståndet mellan skolledning/EHT och lärare längre och det
blev tydligt för oss att vi behövde ändra våra rutiner. Under vårterminen lyckades vi med specifika insatser
vända trenden och fler elever fick examen än vad prognosen visat.

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020

I år har 42,1% av eleverna på hantverksprogrammet grundläggande behörighet vilket är mycket högre än
föregående år. Detta är dock i linje med våra förväntningar då många i årets avgångsklasser haft som
målsättningen att ha möjlighet till vidare studier. Vi är noga med att informera om möjligheterna till högre
studier och framtidsval. De elever som inte väljer att läsa in högskolebehörighet har ofta siktet inställt på att
förkovra sig i yrkeskurserna och att på börja sitt arbetsliv direkt efter examen.

1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020
Samma andel godkända betyg sätts i år 94% som föregående år. Som en proaktiv insats har vi även i år arbetat
med kontinuerliga elevavstämningar, vi har haft fem elevavstämningar som var bestämt från huvudman och vid
påsklovet gjorde vi ytterligare en egeninitierad betygsprognos för att lättare kunna sätta in åtgärder i slutet
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samt att lärarna själva blev mer medvetna om betygsfördelningen. Skillnaden i år mot föregående år är att vi i
år inte hade klasskonferenser i anslutning till avstämningarna, utan lärarna fyllde istället i en pedagogisk
kartläggning för elever de markerade rött och lämnade till mentorn som sammanställde dessa och för elever
med många rödmarkeringar gjordes en mentors kartläggning och lämnades till specialpedagog. Vi hade också
regelbundna avstämningar med mentorerna efter varje EWS. Vi upptäckte i januari att detta inte fungerade
som önskat då avståndet mellan EHT och lärarna blev större på detta sätt, därför satte vi in extra
klasskonferenser med samtliga lärare för att underlätta kommunikationen mellan parterna.
När vi jämför betygsfördelningen över kön så ser vi ingen signifikant skillnad.På samhällsprogrammet har
eleverna högt satta målbetyg vilket påverkar resultatet. När vi jämför betygsfördelningen på de olika
programmen ser vi att ekonomiprogrammet har en högre andel A-betyg i jämförelse med övriga program,
sedan får en intern analys ta vid. Men en del kan bero på att ambitionsnivån hos eleverna tenderar att vara
mycket hög då samtliga har specifika framtida utbildningar i sikte som kräver en viss meritpoäng, men detta
förklarar troligen inte hela skillnaden.
Tittar vi närmare på specifika kurser såsom matematik 2 som har en högre procent F även i år, har berörda
elever på samhällsprogrammet generellt haft svårare för matematik och inte prioriterat ämnet lika högt som
övriga ämnen. Vi hade även förra året en hel del elever på ekonomiprogrammet som inte klarade ma2b och
som detta året läst om kursen men till bekostnad av ma3b som då resulterat har en högre andel F-betyg. Dock
att omläsning för ma2b skedde på en egen schemaposition. Läraren i matematik har också under hela läsåret
haft en lärarassistent som hjälp i klassrummet. Distansundervisningen som kom i mars bidrog till ännu sämre
utfall. Vi ser att matematiken generellt varit den kurs som varit svårast att anpassa till en fullgod
distansundervisning (under Covid-19) främst med anledning av att våra elever uppskattar och behöver det
dagliga stödet i sin process och sina uträkningar. Vi har således erbjudit tillfällen för eleverna (ett mindre antal)
att komma till skolan vilket hjälpt dessa elever. Vi har varit förberedda på detta och har under sommaren också
anordnat sommarskola under totalt 4 veckor för olika elever. Samt till kommande läsår omläsning och
prövningsperioder för att eleverna ska klara sina matematikkurser. Övergången till skollokalsbunden
matematik kommer underlätta för våra elever och vi kommer nå förbättrade resultat kommande läsår.
Även i sv/sva är det en högre del satta F i år i jämförelse med föregående år. Och när vi tittar på varje individ så
ser vi att detta är elever som har F även i andra ämnen och som är aktuella i EHT och alla elever har hög
frånvaro på grund av andra bakomliggande orsaker.
På utvärderingsdagarna i juni fick pedagogerna analysera sin egen måluppfyllelse i relation till hur de arbetat
under läsåret med kursen. Detta kommer att utökas nästkommande läsår för att få ett underlag och lättare
kunna sätta in insatser kopplat till behov.
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020
Nationella prov ställdes in nationellt på grund av Covid 19 pandemin.

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
Skolan har tappat några procentenheter när det gäller rekommendation, trivsel och nöjdhet. Vi har under
läsåret 19/20 fortsatt att växa och även utökat våra lokaler ännu mer. Fler elever innebär mer folk i rörelse på
skolan men eftersom vi har utökat våra lokaler har vi inte längre några klagomål på trångboddhet. Tydligast
koppling till våra resultat gör vi när vi analyserar våra resultat på klassnivå. Dels har lärarbyten under året
påverkat negativt framförallt på vissa program. Lärarbyten på hantverksprogrammet har dock gjort att det
blivit en positiv förändring på programmets upplägg vilket har resulterat i ett visst missnöje bland årskurs 3 som
känt sig missgynnade samtidigt som de också blivit av med lärare som de haft goda relationer med.
Totalt sett svarar 84% av pojkarna respektive 81% av flickorna att de är trygga på skolan. Höga siffror hos båda
könen. När det kommer till frågan som handlar om att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt så svarar
pojkarna 67% medan flickorna svarar 42%, även på frågan om eleverna känner att de kan få arbetsro i skolan så
svarar pojkarna 65% och flickorna 43%. Här drar vi kopplingar och slutsatser kopplat till studiero. Då vi tittar på
siffrorna på klassnivå är siffrorna lägre i de klasser vi under läsåret haft ett riktad arbete kring detta eftersom
det funnits ett behov av det. Studieron har i vissa klasser varit sämre än i andra där elever själva tagit sig an
uppgiften att tillrättavisa sina klasskamrater vilket inte mottagits positivt. Vilket kan förklara utfallet på
frågorna och skillnaden mellan könen.
Både på frisörprogrammet och ekonomiprogrammet har det funnits önskemål om förbättrad studiero vilket
gjort att vi fått revidera och förtydliga våra rutiner och insatser under året vilket förhoppningsvis kommer visa
sig på våra resultat kommande läsår. De faktum att vi växer vidare ställer höga krav på vår struktur på skolan
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och på våra rutiner och arbetet med mentorerna har varit lyckat samtidigt som vi ser utvecklings- och
förbättringsbehov till kommande läsår. Vi ser över organisationen till kommande läsår för att få mer elevnära
resurser. I takt med att vi växer och blir fler elever blir det svårare att lösa saker i “korridoren” vilket ställer
högre krav på struktur och ansvarsfördelning.
Vi har också valt att lägga fokus på att förändra vår kultur på skolan. Att förändra en kultur är en långtgående
process och vi är också medvetna om att det till en början kan göra så att vissa parametrar gå nedåt, innan de
tenderar att vända och gå uppåt. Kulturen vi idag vill forma är att leda med värme med fokus på psykisk hälsa.
Vi fokuserar på ett empatiskt förhållningssätt där vi ser och hör eleven och ger de verktyg och redskap att
påverka sitt liv ur ett större perspektiv och dess välbefinnande, detta vet vi kräver en större ansträngning av
eleven och på kort sikt upplever eleven detta som krävande och till viss del jobbigt men på lång sikt, vet vi
enligt forskning, att detta stärker självkänslan och välbefinnandet i stort genom att eleven lär sig äga sitt eget
beteende och sina tankar och kan på så sätt också ta tag i de egna uppkomna problemen som hen stöter på. Vi
försöker komma ifrån det sympatiska förhållningssättet, där vi bekräftar och till viss del sympatiserar med de
upplevda känslorna, vilket vi vet inte bygger en självständig människa utan hjälper den bara i stunden. Att lära
eleven att påverka sina egna tankar och beteenden tror vi kommer ha en långsiktig effekt. Detta arbete är
något vi gör parallellt med vår utbildning i psykisk hälsa, Resiliens, som vi genomför i åk 1, åk 2 och nu till
hösten även i åk 3. Detta är också en stor komponent i vår satsning kring att byta fokus från psykisk ohälsa till
psykisk hälsa och därmed sätta en ny kultur.

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL
KVALITET

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Inför detta läsår infördes en ny struktur med olika arbetslag. Ett arbetslag för yrkeslärare och ett för övriga
lärare. Arbetet i arbetslagen var mest kopplat till arbete med olika utvärderingar och analyser, samt så skedde
“Betyg och bedömnings-kursen” i de olika arbetslagen. I januari fick yrkeslärare en egen schemaposition för
arbetslagsmöten tillsammans med skolledning för att förbättra struktur och samarbeten.
Läsårsuppstartens arbete med arbetsplanen fick sig en ordentligt skjuts då vi samtidigt förberedde oss inför en
skolinspektion. Samtal kring undervisningen och “HUR:et” stod i fokus då vi på djupet analyserade vår
undervisning utefter skolinspektionens observationsprotokoll. Vi insåg att framgångsfaktorerna som lyftes i
förra årets kvalitetsrapport som satts som metoder i läsårets arbetsplan kring undervisningen stämde väl
överens med skolinspektionens fokus. Dessa diskussioner blev en bra start för årets arbete med arbetsplanen
som har blivit som en röd tråd under hela läsåret.
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Vid varje veckomöte har pedagogiska frågor och diskussioner ägt rum. Antingen kopplat till arbetsplanen och
de olika fokusområdena eller förstelärarträffar med hela kollegiet där fokus har varit på undervisning samt
språkutvecklande arbetssätt.
Fokusområdena för året var undervisning, kultur och närvaro. Metoder som varit mer framgångsrika är t.ex:
● Heltidsmentorer har anställts, vilket att gjort att undervisande lärare kan fokusera på sitt
huvuduppdrag fullt ut och har upplevt det enklare att anpassa och utveckla sin undervisning
kontinuerligt när de inte behöver lägga tid på mentorskap.
● Tydlighet och struktur i undervisningen har förbättrats ännu mer. Lektionsstruktur på tavlan med
tydligt syfte, kopplat till kunskapskrav, raster och i slutet av varje lektion “knyta ihop säcken”.
● Ledarskap i klassrummet - har stärkts ytterligare med ännu mer handfasta verktyg direkt kopplat till
undervisningspraktiken.
● Lärarnas bedömning av framgångsfaktorer i undervisningen:
● Alignmnent-planering
● Betyg och bedömningssamverkan
● Språkutvecklande arbetsmetod
● Variation i undervisningen
● Mer situationsanpassad undervisning
● Anpassat ledarskap (olika i olika klasser)
● Frångår mer och mer långa genomgångar, till förmån för ‘10 min regel’
● Google Classroom - utveckling av digitala verktyg
● Mer fokus på hur elever upplever undervisningen - ‘inte vad jag säger utan vad de hör’
● Mer struktur och hårdare styrning (i början). Fria val när mognat uppstått.
● Öppnat upp för mer valmöjligheter (bedömnings- och examinationsformer).
● Mer koppling till profilen
● Mer bildstöd
● Mer koppling i undervisningen till dagsaktuella händelser

Vid schemaläggning har hänsyn tagits till elevers individuella behov och förutsättningar. Håltimmar undviks.
Grundskoleämnen läses separat och lovskola har erbjudits. Stödtimmar har erbjudits i matematik, engelska,
svenska. Lärarassistent har även löpande under läsåret hjälp elever som varit i behov, både individuellt och i
grupp. Studiestöd organiserades i slutet av vårterminen för elever som behövde extra hjälp. När det kommer
till fördelning av undervisningstid utefter olika individers behov och förutsättningar så har en lärarassistent
satts in i all matematikundervisning. Samt extra matematikundervisning har införts. En ytterligare lärare i
svenska anställdes och all svenskundervisning parallell-lades schemamässigt i syfte att kunna arbeta över
klassgränserna och kunna utnyttjas vid behov.
Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella
målen. Detta har genomförts enligt arbetsplanen. Exempelvis har rektor genomfört individuella samtal med alla
undervisande lärare kopplat till undervisningsutvärderingar, där utvecklingsområden lyfts och följts upp. Rektor
har även haft individuell handledning med lärare på behovsbasis. Läsåret avslutades med att varje enskild
lärare gjorde en individuell analys av sin undervisning samt utvecklingsområden inför kommande läsår. Detta i
syfte att kunna använda som underlag till varje lärares systematiska kvalitetsarbete under kommande läsår.
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Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”)

Elevundersökningen som gjordes i januari 2020 visar att 77% av pojkarna på skolan är nöjd med undervisningen
i jämförelse med 60% flickor. Majoriteten av pojkarna läser hos oss ekonomiprogrammet eller
samhällsprogrammet, är studiemotiverade och med sikte på högskola/universitet redan efter gymnasiet.
Generellt sett skattar pojkar alla frågeställningar högre än flickorna. Och där gör vi parallellen som vi tidigare
var inne på, mer pojkar på ekonomiprogrammet samt samhällsprogrammet även om där går färre pojkar än på
ekonomiprogrammet, hög ambitionsnivå, hög närvaro och bra studieresultat.
Generellt sett är det hög kvalité på undervisningen (nöjdhet, stödinsatser, utmaningar, möjlighet att lära sig, få
hjälp men vi ser en minskning i jämförelse med förra årets resultat. Lärarna gör bedömningen att de är duktiga
på undervisning. Eleverna lyfter ofta fram lärarna som en av skolans främsta styrkor, även om en del undantag
finns som drar ner kvalitén. U
 nder läsåret har vi haft en ganska stor personalomsättning och olika vikarier i
många ämnen, vilket påverkar upplevelsen av undervisningens kvalité.
Rektorns bedömning är också att undervisningen generellt håller hög kvalité. Vi har mycket hög nivå på
majoriteten av skolans undervisning och det kollegiala utbytet är stort och uppskattat både bland lärare som
redan håller hög kvalité och hos dem som har utvecklingsbehov. Då undervisningen generellt sett håller hög
kvalité så blir det påtagligt för eleverna när det blir lärarbyten och undervisningen inte alltid håller den nivå de
är vana vid. Mycket ligger i att det saknas upparbetat relationskapital hos nya lärare och då blir förståelsen och
anpassningen av undervisning i förhållande till elevunderlaget lidande.
Undervisningsutvärderingarna som genomfördes under hösten ligger till grund för vad vi behöver utveckla på
gruppnivå när det gäller lärarnas arbete. Förutom att lärarna även har individuella utvecklingsmål kopplat till
sin egen undervisningsutvärdering. I undervisningsutvärderingarna blir det tydligt att arbetet med återkoppling
och tydliggörandet av förväntningar kopplat till kunskapskraven och elevernas progression behöver utvecklas.
Eleverna skattar lärarna på frågan; “läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för mig samt hur
jag kan utvecklas ännu mer” till 57%. Den andra stapeln som vi också ligger lägre på jämfört med övriga är
frågan; “läraren informerar mig om på vilka grunder bedömningar görs och betyg sätts i kursen” till 70% en
minskning med 12% sen föregående år. Arbetet kring betyg och bedömning behöver konkretiseras och
förbättras. Övriga staplar visar inte på någon större förändring sen föregående år på gruppnivå.
Arbetet kopplat till studiero vinner vi mycket på när vi har en tydlighet och struktur i klassrummet. Om eleverna
vet vad som förväntas av dem så skapar detta en trygghet som resulterar i en bättre studiero. Detta arbete har
vi utvecklat detta året. Vikten på ledarskap i klassrummet betonas, och att läraren äger klassrummet, fasta
platser och ordning i klassen. KASAM i varje moment ger en förståelse och en meningsfullhet. I vissa klasser har
vi behövt att arbeta än hårdare med ordningsregler och en konsekvenstrappa har tagits fram av EHT som stöd
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för detta arbete. I dessa klasser har pedagogerna även fått arbeta ännu mer med tydlighet och struktur samt
avgränsade uppgifter. Allt detta skapar en förutsägbarhet för alla elever.

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Arbetet med extra anpassningar har fungerat väl överlag. Undervisande lärare anpassar undervisningen i allt
högre grad att passa alla elever och alltmer insatser är kopplade till tillgängliggörande av lärmiljö varpå behovet
av extra anpassningar minskas.
Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har också haft stor effekt på elevernas måluppfyllelse. Många
av de elever som har behövt stödinsatser, även av omfattande karaktär har trots stora svårigheter lyckats
mycket väl. En utmanande elevgrupp har ställt höga krav på all personal i skolan och har synliggjort ett
utvecklingsområde inför nästa läsår.
Distansundervisning
Arbetet med att ställa om till distansundervisning fungerade smidigt. En snabb utbildningsinsats genomfördes,
men lärarna hade dock redan under året genomgått en utbildning i google så många hade redan en del
förkunskaper. All undervisning skedde i realtid enligt schema. Den första tiden var lärarna kvar på skolan så att
alla kunde hjälpa varandra, därefter arbetade lärare varierat hemifrån och från skolan. Elevhälsa och mentorer
ägnade stor del av sitt arbete att följa upp kring elever som hade svårigheter med inlogg eller var behov av olika
insatser. Avstämningar skedde dagligen mellan eht, skolledning och mentorer.
Elevernas närvaro på lektioner blev markant bättre än tidigare. Det som lyfts upp som utmaningar var att
eleverna upplevde att antal inlämningsuppgifter ökade och att både elever och personal saknade det social
samspelet och interaktionen. Ett fåtal elever kallades in till skolan den sista tiden innan sommaren för att få
möjlighet till studiehandledning och individuell undervisning.
Det vi kan lära oss av detta är att den form av strukturerad undervisning som distansundervisningen ställde
krav på är något som vi kan ta med oss in i vardagen till kommande läsår. Eleverna gynnas av den tydliga
struktur som all undervisning blev präglad av.

Slutsats – arbetet framåt
FRAMGÅNGSFAKTORER
Lärarna vill arbeta och prata mer kring undervisning, och undervisningens praktik, deras främsta uppdrag. Så
fokus framöver kommer vara ännu mer på lektionsdesign och tydliggörande pedagogik. Att arbeta ännu mer
med klassrumsledarskap och hur pedagogerna ska utveckla och anpassa sin undervisning till sina elevgrupper
kommer skapa bättre förutsättningar att arbeta ännu mer med tillgängliga lärmiljöer. Våra fokusområden
kopplas till undervisning ska behållas och intensifieras och spetsas till ännu mer. Fokus på undervisning är vi
övertygade om kommer ge en “spill-over”-effekt på både trivsel och trygghet, studiero och på närvaron och
definitivt på behovet av extra anpassningar. Att våra pedagoger får fokusera på sitt huvuduppdrag undervisning är en stor framgångsfaktor så heltidsmentorer behålls och utvecklas ytterligare och en
omorganisation planeras för att få ännu mer elevnära resurser där det finns behov i syfte att främja denna
utveckling ytterligare.
UTVECKLAS KOMMANDE LÄSÅR
Vi i EHT behöver följa upp fokusområdena för att se effekten framförallt i de klasser där behovet är större.
Samt att kunna ge stöd och handledning till de pedagoger som behöver. Specialpedagog och kurator behöver
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jobba systematiskt med ärende-handledning i synnerhet till hantverksprogrammet för att stärka pedagogerna i
arbetet med extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer.
Arbetet med EWS behöver omstruktureras för att minska avståndet mellan lärarna och EHT och synliggöra
samt förbättra kommunikationen kring arbete med extra anpassningar och elevernas måluppfyllelse. Den
pedagogiska kartläggningen plockas bort från pedagogerna och ersätts med avstämningsmöten.
Arbetet med arbetslag behöver behållas och utvecklas samt mötestiden användas än mer effektivt. Önskvärt
att skolledning kan få till en gemensam administrativ tid som möjliggör till samplanering, spontana möten och
ämnesöverskridande arbete.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
På skolan arbetar kurator på 40%, specialpedagog på 50%, SYV på 20% och skolsköterska på 40%. Nytt för detta
läsår är två heltidsmentorer (80%, men årsarbetstiden ojämn fördelad). Kopplade till teamet är också skolläkare
och skolpsykolog. Elevhälsoteamet träffas varje vecka under ledning av rektor och diskuterar kring
elevärenden, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Varannan vecka har vi diskuterat elevärenden och
varannan vecka har vi diskuterat förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. På mötet kring elevärenden har vi
tagit upp aktuella elever samt så har mentorer lyft nya elevärenden. En analys av skolans behov genomförs på
individ, klass och skolnivå. Dagordning finns och protokoll förs av biträdande rektor. Samverkan med skolans
personal genomförs regelbundet på onsdagsmöten och individuell handledning och konsultation sker spontant
alternativt bokas in på behovsbasis. Ett levande dokument hålls aktuellt av specialpedagog där det framgår var i
processen man är för varje elevärende.

Alla arbetar efter åtgärdstrappan
1. Undervisande lärare skapar en så tillgänglig lärmiljö som möjligt och anpassar sin undervisning för att
möta alla elevers behov och individuella lärstilar. Konsultativa samtal förs med skolledning och
elevhälsa. Stöd fås även av skolans två förstelärare.
2. Undervisande lärare genomför extra anpassningar för elever och dokumenterar och följer upp dessa i
elevavstämningstillfällerna som genomförs regelbundet med ca 6 veckors mellanrum.
3. Om elev trots extra anpassningar riskerar att inte klara kursen genomför mentor en mentors
kartläggning.
4. Pedagogiska utredningar har införts där elev och eventuellt vårdnadshavare tillsammans med eht
genomför ett kartläggande samtal vilket bland annat kan ligga till grund för den kartläggande delen i
utredningen.
5. Under mötet fattas beslut om en utredning av särskilt stöd skall genomföras.
6. Utredningen sammanställs av specialpedagog. Rektor fattar beslut om upprättande av åtgärdsprogram
eller inte.
7. Specialpedagog ansvarar därefter för att sammanställa beslut om åtgärdsprogram och för uppföljning
av dessa.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
De förebyggande och hälsofrämjande åtgärderna har varit kopplade till arbetsplanens fokusområden. EHT har
arbetat med rutiner för frånvaro, en åtgärdstrappa för studiero har framtagits, arbete har genomförts i enskilda
klasser kopplat till studiero och trivsel och även utbildningsinsatser kopplade till psykisk hälsa och strategier vid
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konfliktlösning. Alla i EHT har genomfört klassrumsobservationer kopplat till arbetsplanens fokusområden.
Eleverna har fått utbildning i resiliens med fokus på psykisk hälsa. Vi har i år arbetat än mer systematisk med
förebyggande och hälsofrämjande frågor i och med att enskilda möten av avsatts med fokus på detta arbete
och vi har i mötena utgått från arbetsplanens mål.
Rutinerna för uppföljning och utredning av orsaker till frånvaro har fungerat relativt väl. Mentorerna har tagit
över utredningen av frånvaro vilket inneburit att avståndet till EHT har ökat. Mentorer stämmer av med rektor
var 4:e vecka kring vilka elever som rapporteras till CSN. Vårt mål är att inte behöva dra CSN utan identifiera
orsaken till frånvaron ännu tidigare och då sätta in en snabbare insats, vilket vi tror kommer bidra till att vi har
större möjlighet till att hjälpa eleven att tillgodose behovet. Detta kommer göras genom en ännu tydligare
daglig genomgång av frånvaron. En viss felkälla finns i och med att rapportering på schoolsoft inte fungerat fullt
ut. En viss svårighet med frånvaroutredningarna kvarstår då eleverna ibland kan vara svåra att få till ett möte
med i syfte att genomföra en utredning. Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till frånvaro. Under året har
frånvarorutiner förtydligats och konsekvent följts upp. Men med tanke på de elever som trots hög frånvaro
ändå klarat sina kurser har det åtgärdande och kompensatoriska arbetet fungerat tillfredsställande även om
det här fortfarande finns utvecklingspotential.
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Rutinerna för särskilt stöd har generellt sett fungerat bra och fallit väl ut. Som en del av vårt pedagogiska
utvecklingsarbete har vi identifierat önskemål hos lärarna om att få ett utökat samarbete vad gäller tips och råd
riktat till den pedagogiska praktiken. Här behövs skapas en struktur och systematik kring hur detta ska gå till
och hur specialpedagogiskt stöd kan användas mer effektivt. Detta är en mer tydligt då kommunikationen
mellan EHT och lärare har försvårats i och med att heltidsmentorer har infört som blivit till ett mellansteg
mellan EHT och undervisande lärare.

Slutsats – arbetet framåt
Systematiskt arbete med täta återkopplingar och avstämningar som tidigare har varit framgångsfaktorer som
bidragit till goda resultat och bör omstruktureras i form av systematisk ärendehandledning och
klasskonferenser. Både utifrån lärare och elevers perspektiv visar att personligt engagemang ger bättre
resultat. Förmåga att se varje individs behov och dess styrkor som skapar bästa möjliga förutsättningar för
eleverna.
Arbete med konflikthantering utifrån destruktiv och konstruktiv konflikt, där fokus varit på den konstruktiva
konflikt som kännetecknas av att lyssna för att förstå och tala för att bli förstådd är en framgångsfaktor som
också använts till fler elevgrupper i år. Ett utav resultaten från detta arbete är att vi ser att rapporteringen kring
kränknings anmälningar gått ner.
Rektor, specialpedagog, skolsköterska samt kurator tidigare arbetat utifrån en öppen dörr/ svängdörr där det
genomförs spontana kontakter så det ska finnas en öppen och tillgänglighet till EHT samtidigt som det är viktigt
att vi kan arbeta ostört vid behov. Vi bör införa en drop in tid för EHT där lärare kan komma med sina
frågeställningar samt införa systematiska avstämningar.
Mentorerna får specifika utbildningsinsatser från EHT och rektor stämmer av med mentorerna en gång per
månad samt på behovsbasis. Mentorsbanken har varit ett bra stöd men kan användas än mer systematiskt och
kommer att få en tydligare struktur och kommer att uppdateras av mentorerna.
Månadens begrepp införs som en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet där vi alla kan lägga fokus
på ett visst begrepp eller en viss fråga i undervisning och i övrigt.
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Elevhälsa och skolledning kan bli än mer synliga i klassrummen i syfte att än mer stödja lärarna i sin
klassrumspraktik och tid behöver avsättas för att skapa förutsättningar till tips och råd till pedagogerna.
Detta kan ske genom ärendehandledning mellan undervisande lärare och specialpedagog och kurator och
behöver schemaläggas. Klasskonferenser och möten med tydlig koppling till EWS och behov av stöd till en
tillgängliggörande lärmiljö alternativt extra anpassningar mellan specialpedagog och lärare behöver
möjliggöras. Elevhälsan behöver också jobba aktivt med handledning för lärare utifrån sina professioner och
utifrån psykologiska funktionshinder som står i vägen för att en elev ska lyckas i sin måluppfyllelse samt i
klassrummet. Denna handledning behövs dels utifrån individ samt utifrån grupp, då den får ett mer
förebyggande aproach.
Frånvaro-utredningar har lyfts från kurator till mentorer, här ser vi en stor utvecklingspotential som under
läsåret växt fram. Frånvaro-utredningarna behöver göras tidigare än i dagsläget för att kunna sätta in insatser
och åtgärder tidigt. Varje CSN-dragning ska ses som ett misslyckande av våra insatser att få eleverna tillbaka till
skolan. Varje utredning ska vara kopplat till en handlingsplan som ska utvärderas och göras om efter behov. Om
en handlingsplan inte är effektiv behöver berörd EHT-profession kopplas in. Mentorer behöver ha
utbildningsinsatser och stöd i detta arbete. CSN/ frånvarouppföljning läggs in som stående punkt på EHT.
Vi behöver analysera de mentors kartläggningar och frånvaroutredningar som genomförts av mentor, stämmer
av att planerade insatser är genomförda samtidigt som nästa steg beslutas kring.

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i
verksamheten. Verksamheten ska utformas så att den främjar goda relationer och ett gott klimat samt
utvecklar livslång lust att lära. Rasism, främlingsfientlighet, kränkningar eller diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska motverkas och bemötas med diskussion, kunskap samt
aktiva insatser. Vi vill också inspirera eleverna till att bli alltmer delaktiga i skolan, med dess arbete och
värdegrund. Några exempel kan vara att engagera sig i Elevrådet och Matrådet för att på så sätt vara med att
skapa sin egen skola, en god demokratisk kultur samt en givande och rolig tid under sin utbildning. Därutöver
arbetar vi med att skapa gemensamma aktiviteter och traditioner, detta för att främja en vi-känsla som i sin tur
kan leda till en trygg miljö och en förstärkt respekt. Det innebär i praktiken att vi startar varje läsår med en
uppstartsdag där fokus ligger på att elever och personal lär känna varandra. Varje läsår har vi temadagar för att
stärka vi-känslan, där temat hämtas från elevernas och skolans rådande behov utifrån LoV-enkät, NKI
undersökning samt övriga kartläggningar och iakttagelser. Varje termin avslutas med gemensamma aktiviteter,
detta i form av lekar och tävlingar. Detta för att kunna ha roligt och umgås med varandra men också för att visa
att vi är en skola som inte accepterar kränkningar, diskrimineringar eller utanförskap. Istället betonar vi
gemenskap, sammanhållning och glädje. Genom att ha ett positivt synsätt kring vårt sätt att prata, arbeta och
hur vi tar oss an vardagen kommer detta främjande arbete spegla av sig på vår skolkultur och vi vill bygga en
kultur med en stark Vi-känsla. Vi arbetar aktivt i vardagen med trygghet och likabehandling vilket också
genomsyrar undervisningen överlag. Vi tar ständigt hänsyn till elevers behov av trygghet vid
gruppsammansättningar, placering i klassrum, val av arbetssätt, trivselregler etc..
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling
Rutinerna för anmälan och utredning om kränkande behandling har fungerat väl. Under året har vi arbetat dels
på gruppnivå över hela skolan med likabehandling med aktivitetsdagar. Arbetet har också varit riktat mot olika
elevgrupper med olika behov och då har arbetet också varit behovsanpassat. Dels har rektor, kurator,
skolsköterska och mentor arbetat aktivt i olika klasser med studiero, konflikthantering och strategier. Dels har
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mentorer arbetat med värdegrundsfrågor i de elevgrupper där behovet varit större. Skolledning, mentorer,
elevhälsa har också arbetat på individnivå där detta varit nödvändigt. Detta för att skapa förståelse för
olikheter och tillhandahålla strategier för att möta andra individer.
Tydlig lektionsstruktur är något som alla lärare ska arbeta med, för att främja studieron i klassrummen och
därmed också minska kränkningar, konflikter och otryggheten. Här behöver vi fortsätta med arbetet framöver
vad som ska ingå i lektionsstrukturen så att alla elever känner igen mönstret och hela tiden vet vad som
förväntas i de olika klassrummen och de olika ämnena.
Utvärdering – Normer och värden
Upplevelsen är att behovet finns att arbeta med studiero och respekt. Eleven bör ej ta över ledarskapet i
klassrummet. Eleverna har ibland en hård jargong som kan uppfattas som kränkande. Vi måste hela tiden vara
aktivt närvarande och påpeka och korrigera beteendet, att agera snabbt och alltid är viktigt i alla situationer i
skolmiljö. Att inkludera skolans värdegrund i varje ämne är varje lärares ansvar vilket också sker. Arbetet med
normer och värden är ständigt pågående men inte så synliggjort för eleverna som önskat. Mentorerna har inte
heller lagt så mycket fokus på diskrimineringsgrunderna som önskat så detta är något som behöver utvecklas
till kommande år.

Slutsats – arbetet framåt
Goda relationer och tidiga insatser är viktigt. Framstå som goda exempel och alltid agera och ingripa är allas
ansvar även om det är viktigt att samtidigt välja sina strider. Detta är viktigt att inte ignorera. Det är också
viktigt att fokusera på och uppmärksamma det som fungerar väl. Vi behöver arbeta med respekten elever
sinsemellan. Att inse allas rätt till studiero i klassrummet och allas rätt att lära. Ännu mer tydlighet och struktur
för att undvika frustration och otrygghet samt att utveckla gemenskap för att få större förståelse för varandra.
Lärare behöver vara tydliga ledare i klassrummet vilket förebygger konflikter då elever ibland tar över
ledarskapet som ska ligga på läraren. Vi på skolan behöver arbeta vidare med ledarskap i klassrummet.
Mer om skolans arbete går att finna i planen mot kränkande behandling och diskriminering som upprättas i
januari varje år.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Det arbetsplatsförlagda lärandet har på hår- och makeupstylistprogrammet samt frisörprogrammet varit
fördelat på en dag i veckan. Samtliga program erbjuder 15 veckors APL. Besluten kring vilka kurser samt delar
av kurser som har ingått i APL har fattats av rektor med inspel från programansvariga från de olika
programmen. Dels har man tittat på vilka moment som är svåra att göra i skolan samt att man tagit störst
hänsyn till vad för moment som eleverna kan lära sig på de olika APL-platserna. Bedömningen av elevens
kunskaper har skett delvis genom trepartssamtal och delvis via dokument som handledare haft som underlag
till bedömningen där kunskapskraven konkretiserats och anpassats till arbetsplatsen.

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande
Kvalitén på arbetsplatserna är god, vi har bra rykte bland de flesta arbetsplatser och byggt ett starkt kontaktnät
trots att vi konkurrerar med andra skolor. Alltid när vi placerar ut elever så väljer vi en plats anpassad till
eleven, både gällande handledare och krav som ställs på platsen. Kontakten med handledare är god på de allra
flesta platser.
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning
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Trots att det på framförallt hår- och makeupstylistprogrammet varit lättare att få APL-platser så upplever
lärarna att det finns utmaningar i att hitta bra APL-platser, speciellt efter att en eleven inte följt arbetssätten
fullt ut på tillägnad APL-plats. Då är det svårt att behålla den platsen. Speciellt om det är en ny plats eller
återkommande utmaningar i matchningen. Men att anpassa platser till årskurs, ålder och mognad har gjort
arbetet lite lättare och kunskapskraven förlagda på APL har då fått reviderats.
Ett programråd har startats med en bra uppslutning av de inbjudna. Yrkeslärarna vill också bjuda in till en
handledarträff. För att skapa ett tätare samarbete mellan praktikplats och skola, göra första modulen i
skolverkets Apl-utbildning för handledare och få en kollegial samsyn för hur man ska utforma praktiken. Det
sista programrådet blev inställt på grund av Corona.
Dessutom har kontakten med branschen skett genom regelbunden kontakt och våra elever är väl efterfrågade i
olika lokala samarbeten. På hantverksprogrammet har eleverna exempelvis varit med på olika modevisningar
och event. Samhällsprogrammet har varit på ett flertal rättegångar, lyssnat till föredrag från polis, socialtjänst
och kriminalvård. Ekonomi har även de haft möjligheten att lyssna på etablerad företagare som berättar om
sina erfarenheter. De har även fått möjlighet att intervjua lyckade entreprenörer.
Slutsats – Arbetet framåt
Även på de högskoleförberedande programmen har vi ett bra samarbete med näringslivet, dock kan detta
utvecklas än mer. Med en ny profil på ekonomiprogrammet så kommer dessa samarbeten på
ekonomiprogrammet att markant förbättras och utökas genom samverkan med lokala företag. Lärarna på
yrkesprogrammen kommer jobba digitalt med Loop Me för att minska antalet moment och för att få en tätare
kontakt och underlätta mellan skola och näringsliv. Då kan de också jobba mer med att förtydliga
kunskapskraven för och tillsammans handledaren på Apl:en. APL:en kommer att fortsätta vara en dag i veckan
för årskurs 2 och 3 och en vecka apl på höstterminen respektive vårterminen i ettan då lärarna upplever att
eleverna behöver mer grundkunskaper från skolan och undervisningen först.

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
En skolplan för organisation av introduktionsprogram finns upprättad. För elever inom ramen för
yrkesintroduktion görs även en individuell studieplan i samråd med vårdnadshavare, elev och mentor där det
också dokumenteras vilket mål eleven har med sin utbildning: att bli etablerad på arbetsmarknaden eller att bli
behörig till ett nationellt program. Utifrån mål och elevens förutsättningar sätts det sedan samman en
individuell studieplan. Denna följs därefter upp på utvecklingssamtalet eller tidigare om behovet finns. I planen
dokumenteras även behov av extra anpassningar. Eventuella behov av särskilt stöd dokumenteras separat inom
ramen för åtgärdstrappan.
Grundskolans kurser läses både separat och parallellt med gymnasiekurserna beroendes på elevens individuella
förutsättningar. Elever inom programinriktat val läser kursen inom ordinarie program med undantag för
grundskoleämnet.
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram
Elever inom ramen för yrkesintroduktion kräver generellt mer av individuella lösningar vilka utvärderas
kontinuerligt och även ett fördjupat mentorskap. Elever inom yrkesintroduktion har följt sina planer även om
vissa justeringar har skett kontinuerligt vid behov. De flesta elever som har haft målet att bli behöriga till
nationell program har uppnått detta mål.
Utvärdering
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Elevernas behov är tillgodosedda i stor omfattning vad gäller yrkesintroduktion även om de elever i år 1 ännu
inte har uppnått sina mål kring anställningsbarhet så är de på god väg. Inom ramen för programinriktat
individuellt val har vi lyckats relativt väl. En del elever har hög frånvaro vilket försämrar våra möjligheter att
tillgodose elevernas behov. Vi kan vid analysen se främst en orsak till frånvaron vilket är psykisk ohälsa. Det
framgår också att av de grundskoleämnen som kvarstår är matematiken den kurs som eleverna har svårast att
få betyg i vilket gäller både yrkesintroduktionselever och programinriktat individuellt val.
Slutsats
Framgångsfaktorerna har förutom regelbundna avstämningar varit ett aktivt och fördjupat mentorskap, snabba
insatser och många individuella lösningar. Vi behöver aktivt arbeta med att förebygga frånvaro, främja närvaro,
förebygga psykisk ohälsa, förbättra studiero och stärka motivation.

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Bedömningen är att vi på skolan håller en hög kvalitet i undervisningen och att vi har väl fungerande
stödfunktioner. Skolan växer allt mer vilket är ett tecken på detta samtidigt så ställs andra krav på oss att
ständigt utveckla vår verksamhet som organisation och strukturer i denna.
Inför läsåret 20/21 fortsätter vi att arbeta vidare med fokusområdena från föregående läsår och fortsätta vårt
arbete med undervisningspraktik bland annat genom våra två förstelärare som kommer ha fokus på ledarskap i
klassrummet utifrån lektionsdesign och tydliggörande pedagogik bland annat för att öka studieron i och betyg
och bedömning där fokus kommer ligga på planering genomförande och betygssättning.
Vi behöver se över våra insatser för att förbättra måluppfyllelsen i matematik. Utökad studietid för vissa
grupper införs kopplat mot matematik 2 och 3. Anpassningar av schemat genomförs så att vissa grupper har sin
undervisning i matematik på förmiddagar. Vi ser också över möjligheten att utöka den ordinarie
undervisningstiden för matematik 2 och 3.
Vi kommer fortsätta arbetet med våra heltidsmentorer och kommer som ett steg i detta att erbjuda dem
specifika utbildningsinsatser exempelvis mentors kartläggning, frånvaroutredning, resiliens, yrkesintroduktionplanering och uppföljning och samtalsmetodik.
Målet är att EHT ska arbeta med utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv i syfte att främja
framgångsfaktorer för närvaro både genom att vara mer närvarande i klassrummet och att systematiskt
erbjuda handledning och rådgivning. Vi behöver också förbättra vår samverkan mellan lärare- eht -mentor.
Vi kommer även se över organisationen för att se hur vi än mer kan avlasta lärarna så att de kan ha fokus på sitt
kärnuppdrag, undervisning och bland annat se över möjligheten att införa studietid.
Vi kommer även se om vi kan få till fler möjligheter till samverkan genom införande av mötestid och
effektivisering av den befintliga mötesstrukturen och utöka arbetet i arbetslagen. Vi kommer att fortsätta vårt
arbete med det kollegiala lärandet.

4. GRUNDFAKTA
4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN)
Historik, fakta och organisation
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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
Borås
Falkenberg
Göteborg

startår
2010
1999
2010

Halmstad
Helsingborg Prästgatan
Helsingborg S.Kyrkogatan
Kungsbacka
Falun

2006
2004
2017 (DBGY)
1996
2017 (DBGY)

Skola
Linköping
Lund
Malmö Söderport
Malmö Möllan
Stockholm
Trollhättan

Startår
2017
2011
2009
2017 (DBGY)
2013
2011

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
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.
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●

●

●
●

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 BORÅS
Organisation och arbetsformer
Drottning Blanka Borås är en liten skola där närheten mellan pedagoger är god och där samverkan sker
dagligen på ett naturligt sätt. Alla pedagoger ingår i ett arbetslag träffas därutöver varje onsdag förmiddag för
att samtala kring aktuella frågeställningar. Pedagogerna är utöver det uppdelade i olika arbetslag som träffas
på mötestid under organiserade former för att diskutera aktuella frågeställningar i mindre grupper.
EHT bestående av specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor sammanträder varje vecka för att
diskutera elevärenden och utvärdera/ planera det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Två
heltidsmentorer (80% med ojämn årsarbetstid) arbetar enbart som mentorer.
I hela skolan strävas efter en tydlighet i rutiner och struktur i syfte att skapa en förutsägbar, hanterbar och
meningsfull verksamhet för eleverna. Skolan strävar ständigt efter att tillgodose olika former av lärstilar. Det är
av stor vikt att en tydlig struktur finns i allt arbete där förväntningarna är tydliga på vad, när, hur arbeten skall
genomföras. Detta arbete har generellt stor genomslagskraft. Eleverna erbjuds även delaktighet och inflytande
i undervisningen, exempelvis i val av arbetsformer och arbetssätt på individnivå, klassnivå och skolnivå.
På skolan finns förutom lektionssalar och skolbibliotek även ett flertal grupprum och uppehållsrum där
undervisning kan förläggas. I matematik, svenska och engelska erbjuds stödlektioner varje vecka till de som
behöver det. Även enskild undervisning förekommer.
Två förstelärare med olika pedagogiska utvecklingsområden har funnits detta läsår.

Systematiskt kvalitetsarbete
I augustidagarna bestäms läsårets arbetsplan och i samråd med lärare och övrig personal diskuteras metoder
för de olika fokusområdena. Arbete med dessa återkommer regelbundet under läsåret och utvärderades i
halvtid i januari och sen en slutlig utvärdering i juni.

Lokaler
Vi har utökat med 4 klassrum och har idag tillräckligt med lokaler. Dessa är nyrenoverade och trivsamma.
Klassrummens storlek begränsar storlek på undervisningsgrupper.

Elever och personal
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Skolan har 18 lärare, av dessa är 9 legitimerade ämneslärare, 4 olegitimerade varav 1 studerar till lärare just
nu, 2 legitimerade yrkeslärare och 3 olegitimerade yrkeslärare, varav 2 av dem studerar till yrkeslärare just nu.
Administratör, rektor och biträdande rektor delar på de administrativa uppgifterna. Övrig personal inkluderar
lärarassistent, 2 mentorer, elevassistent och professionerna i EHT.
Nationellt program

DBGY-program

Studievägskod

År 1

År 2

År 3

Totalt

Ekonomiprogrammet - Ekonomi
Hantverksprogrammet Frisör
Hantverksprogrammet Övriga hantverk
Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap

Ekonomi

EKEKO

9

20

15

44

Frisör

HVFRI

2

6

7

15

Hår & makeupstylist
Beteendevetenskap Kriminologi

HVSTY

12

14

12

38

SABET

20

24

23

67

43

64

57

164

9

1

0

10

Totalt
Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val

IMV

Yrkesintroduktion

IMY

Totalt

7

2

1

10

59

67

58

184

Aktuella siffror: Maj 2020
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