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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Ännu ett fantastiskt läsår är till ända. Man kan konstatera att vi återigen avslutar med flaggan i topp då 

resultaten fortsatt är mycket fina. 97% av alla avgångselever i år fick en yrkesexamen! Ökad trivsel, ökad 

trygghet samt ett rekordhögt antal förstahandssökande gör att skolan står stadigt och kan växla upp inför nya 

utmaningar. 

  

Skolåret började fantastiskt bra med rekordmånga årskurs 1-elever samt ett helt nytt program. För första 

gången startade vi ett teoretiskt program, Samhällsvetenskapsprogrammet – kriminologi, vilket visade sig vara 

en succé med 26 st supermotiverade elever som var redo att ta sig an nya utmaningar. Läsåret flöt på väldigt 

lugnt och när vi kände att vi nästan var på slutsträckan kom Covid-19. När beslutet kom den 17/3 hade vi turligt 

nog en studiedag och kunde snabbt förbereda oss. Den 18/3 kl. 08.20 hade vi vår första 

fjärrundervisningslektion. Pedagogerna har verkligen visat på mod, nyfikenhet, kreativitet och engagemang för 

att kunna bedriva en skola på riktigt fast på distans. Deras hårda arbete har gjort att vi inte har tappat en enda 

elev utan har istället ett bättre resultat än prognostiserat.  

  

Det är nu dags för mig att efter 7 år lämna DBGY i Skövde och ta mig an DBGY i Jönköping. Jag hade som mål 

när jag började på Plusgymnasiet i Skövde 2013 att bygga en riktig skola i nationellt toppskick och där är vi nu! 

DBGY i Skövde står inför spännande utmaningar nästa läsår med att bland annat planera för fyra nya program 

2021.  Skolans nya rektor, Annika Gustafsson, kommer att ta sig an alla utmaningar och fortsätta att bygga 

Drottning Blanka Skövde till ett förstahandsval för alla Skaraborgs ungdomar. 

 

Catarina Higgins 

Rektor 

Skövde 2020-06-25 
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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 kan konstatera att vi har en examensgrad på 97%. Förra läsåret hade vi 100%. Vi kan se att vårt arbete med 

att kartlägga och följa upp elevernas resultat tidigt och med tät frekvens har gett önskade effekter. Skolan har 

genomfört flertalet insatser för att främja en ökad andel elever med gymnasieexamen såsom lovskola, 

information om gymnasieexamen, extra anpassningar och särskilt stöd. Vi kan tydligt se att dessa insatser har 

gett goda resultat på de elever som deltagit och vi kan även se att andelen F totalt sett på skolan påverkas 

positivt. Vi har under den tid som skolan bedrivit distansundervisning riktat ett stort fokus mot elever i Åk 3 och 

i hög utsträckning gett dem möjligheter att i mindre grupper komma in till skolan för att klara av sina kurser på 

bästa sätt.  

 

År 2017 tog vi in 22 introduktionselever och av dessa som tog studenten i år har alla klarat en studentexamen.  

I år är det endast en elev på VO-programmet (en flicka) som inte klarat sin yrkesexamen då hon inte klarade 

Eng5. Vi har dock arbetat med extra insatser för detta och flertalet erbjudanden om extra stöttning har givits. 
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Om vi jämför skolans resultat vad gäller GBP (13,7) så kan vi konstatera att den är likvärdig med förra året 

(13,8), trots fjärrundervisning med anledning av Covid-19. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är 

försumbar (13,8 respektive 13,6). Barn- och Fritidsprogrammet sticker ut med ett värde på 14,6. Denna grupp 

har i högre grad visat studiemotivation än övriga grupper. 

 
 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 

 

 
 

Andelen elever som lämnar skolan med grundläggande högskolebehörighet är totalt 53,5%. Denna siffra har vi 

ökat om man jämför med föregående läsår 18/19 då vi låg på 45,3%. Mellan programmen skiljer sig siffrorna 

mycket åt dock. Den högsta andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan finns på Barn- och 

Fritidsprogrammet med 80%, här har det skett en stor ökning sedan förra året då andelen låg på 33,3%. På VO-

programmet är det 65,2%, något lägre än förra året då siffran låg på 75,0%. Hantverksprogrammet har ökat sin 

andel till 34,6% jämfört med 9,5% föregående år. På VO-programmet och Hotellprogrammet är siffran lägre än 

förra året, 65,2% jämfört med 75,0% läsåret 19/20, respektive 50,0% jämfört med 66,7% läsåret 19/20.  

 

Det faktum att vi 2017 tog emot 22 introduktionslever påverkar hur många elever som är behöriga till högskola. 

Det blir helt enkelt svårt för dessa elever att både tidsmässigt och kunskapsmässigt klara detta då de först 

måste klara sina grundkurser. Den största andelen introduktionselever fanns på Hotell- och 

Hantverksprogrammet, här ser vi också en lägre grad av högskolebehörighet. 

 

En bidragande orsak till den höga siffran på Barn- och fritidsprogrammet är att de läser Sv2 obligatoriskt som 

banar väg för Sv3. Detta är dock bara en del av förklaringen då både Sv2 och Sv3 är obligatoriskt på VO-

programmet och Eng6 på Hotellprogrammet. Gruppen på Hotellprogrammet har ända sedan start brottats med 

en del gruppkonflikter, dessa fick vi dock till stor del bukt med under första läsåret. Däremot har det varit en 

mycket varierad ambitionsnivå och inställning till skolarbetet i gruppen som har påverkat den negativt. På VO-

programmet har vi haft ett flertal elever med relativt hög frånvaro. Här har också ambitionsnivån varierat starkt 

mellan eleverna. Gruppen på Barn- och fritid läsåret 19/20 har överlag haft en hög ambitionsnivå och det har 

funnits ett arbetsklimat som har präglats av studiemotivation.  

Programtyp (Alla)

Radetiketter

 Andel som läst yrkesprogrammet som 

är behöriga till högskola

DGO 53,5%

DBGY 53,5%

DBGY Skövde 53,5%

BF 80,0%

HT 50,0%

HV 34,6%

VO 65,2%

Totalsumma 53,5%

Andel högskolebehöriga elever av de som läst 

Yrkesprogrammet
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 
 

 
 

Andelen F-betyg har minskat till 5% jämfört med läsåret 18/19 då de låg på 8%. Minskningen av antalet F har 

minskat med en jämn fördelning över programmen. Bidragande orsaker kan vara webbkursen i bedömning och 

betyg samt våra lärteam (inne på vårt andra år) där lärarna arbetar gemensamt för att möta de elever som har 

behov av extra stöttning. Vi har också ökat antalet A- och B-betyg. En bidragande orsak till detta är att vi i år 

har haft ett teoretiskt program; Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa elever har en högre antagningspoäng 

än övriga elever och bättre förutsättningar att nå högre betyg.  

 

Sammantaget kan vi kan konstatera att vi i år har arbetat med tidiga insatser, EWS, elevvårdskonferenser, 

tydligare uppföljning av närvaro mm. 

 

Vi kan utläsa att andelen A, B och C för pojkar är lägre än för flickor, skolan behöver fortsätta med att ge pojkar 

och flickor samma förutsättningar att nå sin fulla potential. 
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Den kursen som sticker ut med 17% F-betyg är Eng7 som bestått av 6 elever varav en elev har erhållit betyget F. 

För övrigt finns det ingen extra kurs som sticker ut mycket, snarare är det så att antalet F-betyg har minskat i 

övriga kurser. Under detta läsår har vi haft en bättre organisation av Sva-undervisningen än tidigare. Vi har 

också blocklagt Sv1-undervisningen vilket har möjliggjort en större variation av arbetssätt än tidigare. Under 

höstterminen 2019 anställdes också en utbildad mattelärare på 25% som har arbetat med de elever som 

behöver extra stöd. 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 
Under läsåret har inga nationella prov genomförts i och med distansundervisningen till följd av 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 

 
 

 
75% av eleverna trivs på skolan, detta är en ökning från förra årets 70%. Även rekommendationsgraden och 

nöjdhet har ökat, från 62% till 64%, respektive 63% till 65%. Vi har under året inte haft ett enda 

kräkningsärende. Om man tittar över en 3-årsperiod kan vi konstatera att missnöjdheten (andel 1-3) är mer 

eller mindre oförändrad. Förändringen är framför allt i mellanskiktet (andel 4-6). Skolan behöver arbeta mer 

med Trygghetsrådet och ett aktivt elevråd som kan vara med och påverka skolans arbete för att öka nöjdheten. 

Större andel flickor (67%) än pojkar (59%) är nöjda med sin skola i helhet. Detta är något som vi får arbeta 

vidare med nästa läsår. Vi ser också en skillnad i undervisningsutvärderingar där resultatet kan skilja mycket, vi 

behöver arbeta proaktivt med klassrumsledarskap för att få upp resultatet.   
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Vår skola är organiserad utifrån fyra lärteam; Stylist tillsammans med Samhäll, Vård, Hotell, Barn och fritid med 

Spa. All personal (med undantag av rektor) tillhör ett lärteam utifrån vilka elever man undervisar mest. Till varje 

lärteam finns en representant från EHT knuten för att underlätta och förstärka kommunikationen med EHT.  

 

Rektor har övergripande lett och organiserat arbetet för planering och genomförande av undervisningen 

genom att visa på en tydlig och gemensam grundstruktur för planering och genomförande av undervisning. 

Denna grundstruktur används av alla lärare. Den består dels av gemensamma dokument, dels av några 

gemensamma förhållningssätt i klassrummen under lektionerna. De gemensamma dokumenten utgörs främst 

av årsplaneringar, momentbeskrivningar för varje arbetsområde där det framgår vad eleven ska lära sig (med 

förankring i kursplaner och läroplanen), hur, tidsplanering, redovisningsform samt bedömning. Vi har även 

gemensamma mallar för prov och skriftliga inlämningar för att eleverna ska ha en igenkänningsfaktor och 

känna trygghet. De gemensamma förhållningssätten under lektionerna består bl a en tydlig uppstart och avslut, 

kort planering på tavlan samt information om när man ska använda dator, samt när det är tillfälle för 

diskussioner och samtal (ett färgsystem: rött, gult och grönt), detta för att bl a höja studieron.  

 

All lektionsplanering, allt material, alla skriftliga inlämningar av elever, skriftlig feedback har under året skett i 

Classroom. Här har vi haft tydliga riktlinjer för var eleverna hittar respektive information, allt för att det ska bli 

så tydligt som möjligt. Parallellt med detta, har vi använt Schoolsofts kursmatriser för att dokumentera den 

summativa bedömningen. 

 

Vi arbetar aktivt med onboarding och varje nyanställd lärare har haft en mentor under hela året. Mentor och 

den nyanställda har träffats 60 min/vecka där ett huvudfokus har varit handledning i att planera och genomföra 

undervisningen. Det är i första hand förstelärarna som har fungerat som mentorer för nyanställda. 

 

Elevernas mentorer har också ett tydligt uppdrag vad gäller guidning och handledning av sina mentorselever. 

Detta handlar bl a om uppföljning av närvaro, måluppfyllelse, individuella studieplaner mm. Vid behov lägger 

mentor tillsammans med elev upp en studieplan för att organisera och prioritera arbetet. Möjligheten finns 

också att få hjälp med detta av en studiecoach. 

 

Under detta läsår har vi också haft läxläsning två ggr/vecka på måndagar 15.30-17.00 och onsdagar 15.30-

17.00. 

 

Vi har, precis som tidigare år, haft ett tätt samarbete med näringslivet. Genom detta arbetar vi med mycket av 

det centrala innehållet och examensmålen i alla våra program. Dessa samarbeten är mycket uppskattade av 

våra elever. Vi har t ex arbetat med NextSkövde, Skaraborgs Sessions, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 

Gengåvan, Revymakarna i Skövde, Bröllopsmässan, Lorentzons och Ekedahl. Flera av våra samarbetspartners 

har vi arbetat med förut men vi har under året förnyat och utökat vårt samarbete genom att t ex våra elever på 

Träning- och ledarskap har samarbetat med äldreboendet Ekedahl och Skövde HeartBeat. Det har även skett 

ett samarbete mellan program under flera projekt, t ex vår egen gala Blanka Awards och FN-konferens. 
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Rektor har organiserat ett kollegialt lärande genom att vi återkommande under året haft best practice på våra 

arbetsplatsträffar och under någon studiedag. En av våra studiedagar ägnades åt klassrumsledarskap med 

Marcus Samuelsson, professor i pedagogik. Planen var att starta med närvarolyftet med Maria Bivesjö under 

våren men pga Corona har vi fått skjuta på detta till september. All pedagogisk personal har under året 

genomfört webbkursen bedömning och betyg. Läsåret startades i Norrköping med Drottning Blanka-dagar med 

olika typer av kompetensutveckling, gemensamt för alla var dock Resiliens och ett avstamp inför bedömning 

och betyg.  

 

Vår personal har deltagit på en rad olika individuella kompetensutvecklingsinsatser, t ex språklärargalan, 

programmering i matematik, APL-utveckling för yrkeslärare, Normkritisk pedagogik i vägledning för studiecoach 

och APL-samordnare, att möta rättshaveristiskt beteende, specialpedagogiskt förhållningssätt, språkutveckling 

med inriktning på SPA, hedersrelaterat våld mm. Hela personalgruppen har haft en eftermiddag med 

entreprenörskap. 

 

Vi har i år ägnat våra måndagskonferenser (08.00-08.45) åt att arbeta i våra lärteam. Varje lärteam består i 

grunden av lärare som är knutna till ett program, d v s yrkeslärarna samt de GG-lärare som har mest 

undervisning i just det programmet. Varje lärteam har letts av en representant som sitter med i EHT för att på 

så sätt kunna rapportera och lyfta frågor vidare till EHT. Diskussionerna i lärteamen har fokuserats på 

måluppfyllelse, senaste EWS och hur man arbetar med extra anpassningar i de olika grupperna. 

 

Vi har också samlats varje morgon 08.00-08.15 för att stämma av hur dagen ser ut, detta har varit mycket bra 

för att underlätta informationsutbyte och se till att vi har en samsyn i kollegiet.  

 

Våra tisdagskonferenser (15.30-17.00) har ägnats åt gemensam information, processgrupper, lärteam, 

uppföljning av EWS och utvecklingssamtal.  

 

Ledningsgruppen har bestått av Catarina Higgins (rektor), Annika Gustafsson (biträdande rektor), Marie Fhyr 

(biträdande rektor) och Birgitta Gånedahl (speciallärare och förstelärare). Ledningsgruppen har träffats varje 

tisdag 08.30-10.30. Protokollet från detta ledningsmöte publiceras samma dag på vår gemensamma Drive så 

att alla har senaste information. 

 

Skolan har publicerat ett månadsbrev till alla vårdnadshavare och elever innehållande aktuell information och 

viktiga datum.  

 

Majoriteten av undervisningen har genomförts i grupper (allt från 6 elever till 27 elever). Då rektor har 

uppmärksammat eller aviserats om behov av extra stöd har vi haft dubbelbemanning, detta gäller främst i 

matematik. Vi har så långt som möjligt arbetat inkluderande. Vi har haft lovläsning under sportlovet, påsklovet 

och sommarskola. Vi hade också en ”ta-igen-vecka” vecka 23 då eleverna antingen arbetade med fördjupning 

eller med uppgifter som de låg efter med. Detta gjorde att vi kunde ha en hel del ”en-till-en-undervisning” och 

undervisning i små grupper. Lärarnas utvärderingar visar att detta gjorde att många elever klarade kurser som 

de annars inte hade klarat.  

När skolan den 18 mars, 2020 övergick till fjärrundervisning organiserades den genom att använda Google Meet i 

kombination med Google Classroom. Undervisningen har under denna tid skett i realtid och eleverna har kunnat 

följa sitt ordinarie schema. Lärarna har under denna tid försökt att efterlikna den ordinarie undervisningen så 

mycket som möjligt men ofta varit extra kreativa för att engagera eleverna praktiskt. Lärarna har också lagt vikt 

vid hälsoaspekten, såväl den psykiska som fysiska genom att lägga in moment som krävt fysisk aktivitet. De flesta 

examinationer har skett i form av inlämningar, seminarier, presentationer, skriftliga prov på Inspera för att i 

största mån skapa ett tillförlitligt bedömningsunderlag. Vi har haft en hög närvaro under denna tid och det har 
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visat sig att vissa elever har presterat bättre under denna tid och vissa sämre. De elever som har haft svårt med 

motivation och annat under denna period har vi bjudit in till skolan där de har fått extra stöttning. Under tiden 

med fjärrundervisning har vi haft en särskild personalgrupp som dagligen har följt upp närvaron och sett över 

behovet av extra stöttning. Detta ledde till att ca 15 elever under dessa veckor har haft en timmes individuell 

handledning via Meet med personal för att klara skolarbetet. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor. 

 
 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

 

 
 

Andelen elever som är nöjda med undervisningen på skolan har ökat jämfört med föregående läsår, från 60% 

till 66%. De anser också i högre grad att de får den extra hjälp eller stöd de behöver. De två faktorer som har 

lägst andel nöjda elever är ”mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer” (62%) och ”mina lärare 

informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet” (61%). Dessa faktorer var också de lägsta förra året. Att 

flera elever upplever att de inte får information om hur det går för dem i skolarbetet är något vi måste fokusera 

på nästa läsår. Vi dokumenterar summativ bedömning i kursmatriserna i Schoolsoft men arbetar med formativ 

bedömning och skriftlig feedback i Classroom. Naturligtvis ges också muntlig feedback kontinuerligt under året. 

Vi behöver dock se över hur denna skriftliga och muntliga feedback ges och i vilken utsträckning den ges. 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

Lärteamen har varit en nyckelfaktor för arbetet med extra anpassningar. De har varit ett bra forum för att 

diskutera dessa frågor och hitta lösningar för de elever eller grupper som har behov av extra anpassningar. Vår 

speciallärare har dessutom haft ett övergripande ansvar för våra introduktionselever och förvissat sig om att 

arbetet med dessa har kommit igång redan från terminsstart.  

 

Värt att nämna är att delar av det som tidigare varit extra anpassningar permanenterades för några år sedan 

och blivit en naturlig del av all undervisning, då en del elever har behov av tydliga ramar inför varje nytt 

lektionstillfälle. Detta innebär att vi har en tydlig lektionsplanering som presenteras muntligt och skriftligt på 

tavlan i början av varje ny lektion. Vi såg vinsten i att erbjuda alla individer denna tydlighet, dessutom kunde vi i 

större utsträckning undvika att peka ut enskilda elever. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

En framgångsfaktor har varit organiseringen av och arbetet i våra lärteam då detta har varit ett forum för att 

arbeta just med lösningar på både individ- och gruppnivå. Kommande läsår behöver vi dock förbättra detta 

arbete mer och fokusera på lösningar och förändring av arbetssätt på gruppnivå då vi ser att vi har låg 
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måluppfyllelse på gruppnivå. Vi behöver också hitta nya strukturer för att informera eleverna om hur det går i 

deras skolarbete. 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Elevhälsan har bestått av skolsköterska, SYV, kurator, studiecoach/APL-ansvarig, skolläkare, skolpsykolog, 

specialpedagog och rektor. EHT-teamet träffas en gång varje vecka och har en tydlig dagordning. 

Medlemmarna i EHT-teamet är knutna till var sitt lärteam som i sin tur utgörs av lärarna programvis. 

Lärteamets representant i EHT-teamet har utgjort en viktig kommunikationskanal för både aviseringar till EHT 

samt återkoppling från EHT till lärteamet, t ex vad gäller särskilt stöd. Alla anmälningar till EHT från lärteamen 

görs skriftligt. 

 

Under läsårets senare del införde vi en ny organisation för vårt arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling. Istället för ett antimobbingsråd startade vi ett Trygghetsråd. I Trygghetsrådet finns det några i 

personalen som var med i gamla likabehandlingsgruppen men även några nya. Vi gjorde denna omorganisation 

bland annat med anledning av att enligt LoV-enkäten HT-19 så var det 14% av eleverna som uppger att de inte 

vet vem de ska vända sig till om de blivit illa behandlade. Med Trygghetsrådet vill vi ge eleverna ett större team 

de kan vända sig till. Tyvärr har vi ännu inte sett något resultat av denna nya organisation då allt kom att pausas 

med anledning av fjärrundervisningen. 

 

Vi har för andra året i rad arbetat med Resiliensprojktet, vår speciallärare och en av våra stylistlärare har under 

året gått utbildningen och har arbetat med år 1. Vår kurator har arbetat vidare med eleverna i år 2. Vi upplevde 

att de verktyg som eleverna fått med sig från Resiliens har hjälpt dem under fjärrundervisningen.  

 

Under läsåret har vi dessutom satsat på en rad främjande och förebyggande insatser så som: 

• Föreläsning i uppstartsveckan för alla elever och persoanl: ”normer, övergrepp och prevention” av 
Kriminolog Nina Rung 

• Programdag för år 3,2,1 

• Blankakampen 

• Lägerskola för alla år 1-elever 

• Tidigt föräldramöte med all personal på plats. 

• Elevrådet och anti-mobbning har planerat för och genomfört en Halloweenfest den 25/10 

• Blanka-resan för alla elever i år 1 

• Studentgruppen har planerat för studenten den 12/6 

• Blanka -Awards som är vår årliga julgala av elever för elever. 

• Jullunch med Ugly Christmas Jumper Day 

• Extra Föräldramöte ang. I-val och APL 

• Påbörjat närvarolyftet 

• Check Point Blanka under fjärrundervisning där elever kunde kontakta personal i EHT om de behövde 
stöttning med något 

 

Elevhälsan startade höstterminen med en tvådagars konferens för att sätta rutiner och mål för årets EHT-

arbete. Utvärderingar av årets arbete har gjorts i december och juni. 

 

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

 

Resiliensprojektet har slagit mycket väl ut, denna respons har vi fått av både mentorer och lärare men framför 

allt av elever.  
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Varje mentor har ett ansvar att följa upp närvaron och avisera eventuell oro till elev, vårdnadshavare och 

rektor. Vi har under året introducerat en ny blankett för utredning av frånvaro för att ge personalen redskap att 

utreda vad frånvaron kan bero på samt förslag på åtgärder. Denna blankett har använts med viss framgång, vi 

behöver dock under året sätta rutiner för detta. 

 

Vi kan konstatera att vi under läsåret 2019/20 under höstterminen hade en total närvaro på 86,7% (hösten 

2018 låg den på 86,4%) och under vårterminen 87,4% (våren 2020 låg den på 82,1%). Totalt för hela läsåret 

ligger närvaron på 87,1%. Därmed kan vi konstatera att närvaron har ökat under hela läsåret, inte bara under 

fjärrundervisningen. Viktigt att ha med i denna analys är att närvaron är lägre under våra lovskolor och därmed 

drar ner snittet en del. Under lovskolorna ligger närvaron på mellan 60-68%. Att öka närvaron var ett 

prioriterat område i vår arbetsplan för 2019/2020, där hade vi som mål en närvaron på 85%. Detta mål har vi 

uppnått. När vi har uppmärksammat att en elev börjar få hög frånvaro, giltig som ogiltig eller mönster i sin 

frånvaro har vi skickat ett brev till eleven (och vårdnadshavare om eleven är under 18 år) där vi gjort hen 

uppmärksam på detta samt konsekvenserna av frånvaron. Detta brev har skickats av biträdande rektor eller 

rektor. Detta brev har gett en omedelbar positiv effekt i flera fall. 

 

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

 

Såväl rektor, lärarna och EHT-teamet bedömer att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har blivit 

bättre och utvecklats i och med systemet med våra lärteam där en representant från EHT alltid finns med. 

Mentorerna och lärarna har också känt en trygghet då man kan stötta och hjälpa varandra då det gäller 

anmälan till EHT och hur man kan jobba med extra anpassningar för såväl specifika individer som vissa grupper.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

En framgångsfaktor detta år har varit lärteamen, dessa kommer vi att fortsätta med. Här känner vi oss redo att 

ta ännu ett steg och försöka skifta fokus än mer till det förebyggande arbetet och diskussioner om hur vi kan 

arbeta konkret med våra elever i klassrummet.  

 

En annan framgångsfaktor har varit vissa delar av uppföljning av närvaron. Vi kommer att fortsätta arbetet med 

att höja närvaron genom att också stärka fokus på det främjande arbetet; vi ska ha hög kvalitet på 

undervisningen med elevaktiva lektioner som gör det värt och viktigt att komma till skolan. 

 

Ett önskemål är att förenkla blankett och rutinen för anmälan till EHT samt frånvarokartläggningen, detta tar vi 

med oss till nästa läsår. Vi behöver också ha en bättre uppföljning av elevers sjukskrivningar. 

 

Nästa läsår behöver vi i personalgruppen också ännu en gång få en introduktion i Resiliensarbetet då vi 

behöver en påminnelse samt att nyanställda behöver en introduktion. 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 

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

 

Hos oss på DBGY Skövde ska varje elev bli bemött med respekt för sin person, sin kultur, sin bakgrund och sin 

förmåga. Ingen ska bli behandlad sämre eller få sämre villkor på grund av fördomar kring till exempel kön, 

sexuell läggning, funktionsnedsättningar, funktionsvariationer, religion eller etnicitet. I skolans Plan mot 
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diskriminering och kränkande behandling anges hur vi arbetar främjande, förebyggande och vilka rutiner vi har 

för att uppmärksamma och utreda fall av kränkande behandling.  

 

Sammanfattningsvis består värdegrundsarbetet dels av specifika arbetsområden eller projekt och ett ständigt 

pågående arbete som genomsyrar innehållet i kurserna och vårt förhållningssätt. Exempel på specifika 

arbetsområden eller projekt är Resiliensprojekt, samarbete med äldrevården, Blankakampen m fl. Vårt 

förhållningssätt, som gäller både gentemot elever och personal emellan, genomsyras av respekt och 

nolltolerans mot kränkande behandling. Hur vi bör behandla och bemöta varandra framgår bl a våra 

ordningsregler som diskuteras och tas fram av eleverna varje år och som sedan beslutas av rektor.  

 

Som så många andra år startade vi läsåret med en föreläsning för alla elever och personal under 
uppstartsveckan i augusti. Det brukar vara EHT som väljer tema för denna föreläsning som ett led i vårt 
likabehandlingsarbete. Detta år hade vi kriminolog Nina Rung som föreläste om Normer, övergrepp och 
prevention. Föreläsningen följdes sedan upp av mentorerna i klasserna för vidare diskussioner och reaktioner. 
 
Nytt för i år är vår lägerskola för år1-elever och deras mentorer. Eleverna åkte klassvis till Däldenäs för 
aktiviteter, matlagning och samarbetsövningar med en övernattning i september med syfte att stärka 
gruppkänslan i ett tidigt stadium. 

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

 

Överlag har arbetet med att säkerställa en skolmiljö fri från kränkningar fungerat bra och vi har inte haft några 

kräkningsanmälningar i år. All personal har ett ansvar att anmäla fall av kränkande behandling till rektor. I 

första hand är det alltid mentor eller undervisande lärare som initierar och genomför åtgärder då det finns 

behov. Skulle detta inte räcka kopplas EHT in. Vi har i två klasser under året uppmärksammat vissa brister i 

bemötande, studiero och samarbetsförmåga. Vi har tagit detta på stort allvar och har i dessa två klasser har 

klassamtal med vår kurator och sedan har det upprättats specifika förhållningsregler utifrån respektive grupps 

behov som vi har följt upp noggrant. Flera elevkonferenser har genomförts med anledning av detta. Detta har 

gett antingen ett mycket gott resultat eller en mycket bra start. Arbetet med detta fortsätter i klasserna även 

nästa läsår.  

 

En framgångsfaktor för vårt lugna läsår har varit vår lägerskola i september för alla år 1-elever. Detta gjorde att 

grupperna snabbt blev sammansvetsade och vi kunde ta mindre konflikter direkt. Mentor och både rektor och 

biträdande rektor var på plats på lägerskolan. Detta gjorde att vi lärde känna eleverna snabbt och i en annan 

miljö. Vi bedömer att den dagliga verksamheten i skolan har gynnats av denna uppstart. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

 

Rektor och lärare bedömer att vi har följt det främjande och förebyggande arbete som har formulerats i Plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. Alla lärare arbetar kontinuerligt med att lyfta elevernas olika 

perspektiv, erfarenheter och åsikter. Detta görs i diskussioner (grupp och helklass), grupparbeten, work-shops 

och värderingsövningar. Detta tas också in som ett moment på våra mentorstider. 

 

Eleverna har uttryckt en önskan om att arbeta ännu mer med gruppens sammansättning och delge varandra 

sina bakgrunder och erfarenheter. Detta ger en indikation om att detta arbete har varit önskvärt och lyckat. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Som angivits ovan finns det ett önskemål bland eleverna att arbeta ännu mer med klassens/gruppens 

gemenskap och att komma närmare varandra. Vi kommer därför under nästa läsår genomföra fler aktiviteter 
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där huvudfokus ligger på att lära känna varandra och därmed öka respekten för varandra och empatin. I detta 

arbete kommer vi att engagera elevråd, studentkommitté och antimobbingsråd, vi jobbar utefter “av elever - 

för elever”. Vi har också planerat vår uppstart med våra nya 1:or med detta i fokus och kommer därför att åka 

på “lägerskola” till Värmland under första veckan i september. Varje klass kommer att ha en övernattning var 

och arbeta med samarbetsövningar samt Resiliens.                                                                                        

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

 

Rektor har i samråd med APL-ansvarig och yrkeslärarna beslutat om vilka kurser som ska ingå i APL. För att 

säkerställa kvalitén på APL-platserna så har vi tydliga dokument om vad APL ska innehålla i de olika 

programmen. Det finns också skriftliga dokument som beskriver vad eleven ska uppnå och visa under sin APL. 

Varje handledare lämnar ett skriftligt underlag för bedömning till yrkeslärarna och har också muntliga samtal. 

Utifrån detta, APL-besök och trepartssamtal gör yrkesläraren en samlad bedömning av elevens kunskap och 

färdigheter. Vi har en särskild APL-ansvarig som tillsammans med aktuella yrkeslärare säkerställer god kvalitet 

och bra miljö för våra elever.  

 

Vi har utvecklat bra metoder för att alla våra yrkeselever ska lyckas med sin APL. Förberedelser, tätt samarbete 

och tidig uppföljning är viktiga nycklar i att alla våra yrkeselever har lyckats med sin APL. Då extra stöttning 

behövs för att komma igång på arbetsplatsen ser vi till att organisera detta. 

 

Förra året genomförde 29 elever APL utomlands. I år hade vi planerat att 20 elever skulle åla utomlands inom 

Erasmus+ projekt. Allt detta fick vi dock avboka med anledning av Covid-19 då utlands-APL:n var planerade till 

mars-maj 2020. Vi har dock skapat ett bra samarbete med flera partners utomlands, bl a på Gran Canaria, 

Malta och i Spanien. Vi ser utlands-APL som en viktig i arbetet med att göra våra elever till EU-medborgare, öka 

deras förståelse för olika människor och utveckla sitt språk. Vi avser att återuppta detta arbete våren 2021 om 

myndigheternas riktlinjer tillåter. 

 

Med anledning av Covid-19 fick vi omorganisera APL-perioden för Hotell17, Stylist17, Spa17, Trä17 och Trä18. 

Detta löstes på olika sätt utifrån olika förutsättningar, på exempelvis Hotellprogrammet skedde detta i nära 

samarbete med branschen. Vi fick ställa in APL-perioden för två grupper; Hotell18 och Spa18, då deras period 

började precis när myndigheterna skärpte sina riktlinjer. Under nästa läsår kommer dock dessa två 

ovanstående grupper att kunna slutföra sin totala APL. 

 

Tre av våra yrkeslärare har under läsåret gått Skolverkets fortbildning för APL-utveckling: APL-

utvecklarutbildning för yrkeslärare. Biträdande rektor har också deltagit i Skolverkets fortbildning för APL-

utveckling rektorer. 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

 

En framgångsfaktor för att ha ett bra samarbete med APL-platserna, samt förvissa oss om att våra elever 

genomför hela sin APL samt att den blir lyckad är att ha en tidig muntlig kontakt med handledaren redan första 

eller andra dagen som eleven går ut på sin APL. Detta bäddar för att närvaron sköts och att ett förtroende finns 

mellan yrkeslärare och handledare. Detta följs sedan upp med besök och trepartssamtal. I vissa fall flera besök 

om behovet finns.  
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I de fall det har uppstått problem eller utmaningar på APL-platserna av olika anledningar har APL-ansvarig 

kopplats på tidigt tillsammans med yrkesläraren. I många fall har vårdnadshavare engagerats och i vissa fall har 

rektor kallat till EK för att snabbt kunna sätta in åtgärder. 

 

Samtliga APL-platser har kvalitetssäkrats på plats innan vi låter eleverna göra sin APL där, vad gäller platserna 

utomlands så har de kvalitetssäkrats på plats tidigare eller så har en personal följt med första veckan för att 

säkerställa att allt fungerar.  

 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

 

Tillgången på APL-platser har varierat beroende på vilket program det handlar om, dock har vi alltid lyckats 

säkerställa en plats för varje elev. Vår APL-samordnare har under årens lopp arbetat fram ett väl fungerande 

kontaktnät vilket säkerställer vårt goda utbud av APL-platser. 

 

Vi har överlag förbättrat arbetet med branschråden i år och vi har flera väl fungerande branschråd, t es VO-

college. 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

 

Under nästa läsår kommer vi att fortsätta med den snabba uppföljningen för våra elever på våra APL-platser då 

detta har visat sig vara en framgångsfaktor. Planen är också att flera av våra elever också ska genomföra sin 

APL utomlands. 

 

Vi vill stärka våra branschråd. Vi vill bjuda in näringslivet och APL-platser till möte för att diskutera 

gemensamma mål och problem, och som på VO-college erbjuda handledarutbildning. Man skulle kunna skapa 

checklistor eller loggböcker för hur APL-arbetet ska gå till på plats. En mer effektiv närvarouppföljning är 

önskvärt, t ex genom att utveckla ett digitalt närvarosystem för vår APL. 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 

Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

IMV-platser har funnits på Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet - Hudvård,  samt Barn- och 

fritidsprogrammet. Vid läsårets början informeras elever och vårdnadshavare om innebörden av att vara IMV-

elev och att det förutsätter att man deltar på det stöd som erbjuds av skolan. Detta sker först brevledes och 

sedan muntligt direkt till eleven.  De elever som går ett introduktionsprogram ingår i en klass och läser 

gymnasiekurser enligt poängplanen och har extra lektioner där de läser sina grundskolekurser, om det uppstår 

problem så görs anpassningar av studieplanen och fokus läggs på grundskolekurserna. I vårt upplägg räknar vi 

med att eleverna klarar sina grundskolekurser under åk 1, men följer upp eleverna och anpassar studieplanen 

vid behov. 

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

 

Vår speciallärare är ansvarig för våra IMV-elever och vi kan därmed omgående börja jobba med dessa elever på 

ett effektivt sätt. Uppföljning och utvärdering av studieplanerna har gjorts kontinuerligt i samband med 

lärteamsarbetet, totalt sett är det endast några få studieplaner som har reviderats. 
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Utvärdering 

 

Vi har varit noggranna med närvaron på de erbjudna stödtimmarna i engelska och matematik, samt schemalagt 

läxläsningspass vid behov med obligatorisk närvaro. Alla våra IMV-elever har obligatorisk lovskola, vilket har 

hjälpt till för att öka måluppfyllelsen. Vi har också vid flera tillfällen fått påminna eleverna och deras 

vårdnadshavare vad det innebär att vara IMV-elev och vilket stöd vi erbjuder och det får vi vara beredda att 

göra även fortsättningsvis.  

 

20 elever togs in på en IMV-plats vid läsårets början. Under läsåret har 12 av dessa flyttats över till nationellt 

program. Av resterande 8 är det flera som har läst sommarskola nu i juni, här återstår att se om det är fler 

elever som kan flyttas över till ett nationellt program. 

 

Totalt har under läsåret har 11 av våra IMV-elever klarat sin grundskolekurs i engelska, av dessa är 9 st år 1-

elever, en elev är år 2-elev och en elev är år 3-elev. Eleven som har gått år 3 har även klarat sin Eng5 under 

läsåret. 6 elever har klarat sin grundskolekurs i matematik, varav 3 st är år 1-elever, och 3 är år 2-elever.  

 

Slutsats 

 

En prioritering är att det alltid är en ämnesbehörig lärare som undervisar våra IMV-elever, fortsatt fokus på 

närvaro på stödtimmarna och lovskolorna, anpassning av material och undervisning, tät kontakt med 

vårdnadshavare, och tydlig återkoppling till eleverna.   

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Vi är en välfungerande enhet med goda resultat. Under kommande läsår kommer vi fortsätta främja 

våra processer och främst fokusera på följande områden: 

1. Närvaro 

2. Tydlig återkoppling till eleverna vad gäller kunskapsresultat och utveckling genom 

ämnessamtal, betygssamtal och lärandematriser 

3. Ökad samsyn och samplanering inom ämnesgruppen 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY JUVELEN AB (TIDIGARE PLUSGYMNASIET AB) 

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 Juvelen har läsåret 2019/2020 totalt 10 skolor runt om i Sverige. 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 Skola 
Gävle Skövde 
Göteborg Gårda Stockholm Kungsholmen 
Jönköping Sundsvall 
Kristianstad Uddevalla 

Norrköping Örebro 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 

processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 

att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet 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. 
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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 Skövde 

Organisation och arbetsformer 

 

Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, skolans speciallärare tillika en av våra förstelärare, 

samt en yrkeslärare. I ledningsgruppen möts vi varje tisdag á två timmar. Vi har i ledningsgruppen ett 

gemensamt ansvar för detta möte och har en mötesstruktur som bygger på ett rullande schema gällande 

ordförandeskap och rollen som sekreterare. Protokollet för ledningsgruppen har sedan vidare distribuerats till 

skolans samtliga personal för att skapa transparens. 

 

En timma i veckan träffas biträdande rektor och skolans administrativa personal för att gå igenom och 

diskutera praktiska frågor och arbetsuppgifter som måste göras. Detta för att säkerställa att det finns någon 

namngiven ansvarig och att alla har en rimlig arbetsbörda.  

 

EHT-teamet består av rektor, kurator, skolsköterska, APL-samordnare/studiecoach, SYV, speciallärare, 

skolläkare och skolpsykolog. De träffas också en gång i veckan (skolläkare och skolpsykolog deltar inte varje 

vecka) för att diskutera elevärenden, anpassningar och åtgärder.  

 

All pedagogisk personal samt kurator, skolsköterska och APL-samordnare/studiecoach tillhör ett lärteam 

utifrån vilka elever man undervisar mest. Vi har fyra lärteam: Stylist tillsammans med Samhäll, Vård, Hotell, 

Barn och fritid med Spa. Till varje lärteam finns en representant från EHT knuten för att underlätta och 

förstärka kommunikationen med EHT. Lärteamen träffas en gång i veckan för att diskutera, dela med sig av 

anpassningar som görs och vad som vidare behöver göras för att eleverna ska utvecklas maximalt. Här går man 

också genom senaste EWS. 

 

Tre av lärarna har varit förestelärare med nedsatt tid för att klara av sina uppdrag som bestod av;   

● Rättssäker bedömning och betygssättning   

● Matematikundervisning        

● Ledarskap i klassrummet  
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Trots uppdelningen i olika grupper vill vi värna om och utveckla “vi-känslan” då alla anställda dels har ett ansvar 

att driva skolan framåt men framförallt att alla är delaktiga i våra resultat.     

           

Undervisningen ska präglas av tydlighet, vilket i praktiken betyder att alla lärare ska göra en årsplanering samt 

sina planeringar för olika arbetsområden enligt en viss mall, s k momentbeskrivning. Här ska framgå vad eleven 

förväntas kunna, övergripande lektionsupplägg med tidsplanering, uppgiftsbeskrivning, beskrivning för vad som 

krävs för kunskaper för de olika betygsstegen samt litteraturtips. Denna ska alltid finnas publicerad på 

Classroom.  Detta för att eleverna ska ha kännedom om till exempel syfte, mål, innehåll och tidsramar. På varje 

Classroom ska också finnas en årsplanering för varje kurs för att säkerställa att allt centralt innehåll finns med i 

planeringen av kursen. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Skolledningen sätter upp fokusområden med arbetsplan inför kommande läsår. Arbetsplanen diskuteras 

kontinuerligt under läsårets gång samt utvärderas ordentligt vid läsårets slut då förslag på nya fokusområden 

tas fram gemensamt.  

 

Under läsåret har vi också haft fyra avstämningsperioder, s k EWS, där alla lärare gör en bedömning av 

elevernas kunskapsutveckling. Detta har blivit ett effektivt verktyg för att jobba med elever som riskerar att 

inte nå målen och har unisont i lärteamen lyfts som ett framgångskoncept. 

  

Vid läsårets slut har programlagen, GG-lärarna samt övriga ämnen utvärderat arbetsplanen, ta-igen-veckan, 

fjärrundervisningen, arbetet med IMV-elever, APL mm. Reflektionerna skickas till rektor som använder dessa till 

kvalitetsredovisningen och som underlag för att se vad som behöver utvecklas på både skolnivå och individnivå. 

 

Lokaler 

Detta var tredje året i våra nya lokaler på Kavelbrovägen 2C. Vi jobbar hela tiden aktivt med att allt ska vara 

helt, rent, snyggt och ändamålsenligt. Våra elever och besökare framhåller ofta att vi har fina lokaler. Vi har den 

senaste tekniken i alla lokaler och i våra yrkessalar använder vi samma teknik som används inom branschen för 

de olika utbildningar vi erbjuder. Dessutom har vi haft idrott på olika sporthallar och gym i centrala Skövde. I 

verksamheten har vi haft tillgång till grupprum och därmed individuellt arbete och extra stödinsatser. 

 

Under kommande läsår kommer vi att ta fram en långsiktig plan för våra lokaler då vi står inför förändringar 

med nya program. 

Elever och personal 

 

DBGY Skövde är en mångkulturell gymnasieskola. Bland eleverna på skolan finns olika hemspråk, kulturella och 

religiösa identiteter och sociala bakgrunder representerade, vilket skapar en stor mångfald. Vårt 

upptagningsområde är alla kommuner inom Skaraborg och under läsåret var elever från Lidköping, Vara, 

Grästorp, Skara, Mariestad, Gullspång, Töreboda, Tibro, Karlsborg, Hjo, Tidaholm, Falköping samt Skövde 

representerade på skolan. När det gäller könsfördelningen var flickorna i klar majoritet. 

 

På skolan finns 30 pedagogtjänster varav majoriteten är behöriga lärare eller under utbildning. På skolan finns 

en måltidspersonal, en skolintendent samt ytterligare en administrativ personal. Elevhälsan består av rektor, 

skolsköterska, speciallärare, kurator, APL-samordnare/studiecoach, SYV, skolläkare och skolpsykolog. Vi har 

även under året haft två resurser á 10h respektive 20h i veckan som har stöttat upp enskilda elever. 
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Skolan har dessutom följande elevgrupper: 

● elevråd   

● studentkommitté 

● matråd  

● skyddsråd 

● ambassadörer   

 

 

Nationellt program DBGY-program Studievägskod År 1 År 2 År 3 År4 Totalt 

Barn- och fritidsprogrammet 
inriktning fritid och hälsa 

Träning och 
ledarskap BFFRI 16 9 11 

 
      1 37 

Hantverksprogrammet – Övriga 
hantverk 

Hår- och 
makeupstylist HVSTY 16 23 17 

 
56 

Hantverksprogrammet - Övriga 
hantverk 

SPA-terapeut inkl 
friskvårdsmassör HVHUD 3 2 10 

 
15 

Hotell- och turismprogrammet 
Resor, hotell och 
konferens HTHOT 12 11 15 

 
38 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap - 
Kriminologi SABET 25   

 
25 

Vård- och omsorgsprogrammet 
SOS - sjukvård, 
omsorg och säkerhet VOVAR 21 22 24 

 
67 

Totalt    93 67 77 1 238 

        

Introduktionsprogram        

Programinriktat individuellt val  IMV 8 6   14 

Totalt   101 73 77 1 252 

 

Aktuella siffror: 30 juni 2020 

  

 

  




