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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

 

 

Läsåret 2018/2019 blev ett lyckat läsår på många sätt för DBGY Skövde. Vi hade som mål att 97% skulle klara 

sin gymnasieexamen, vi överträffade dock detta då 100% klarade sin gymnasieexamen. Det är första gången 

sedan skolans start. Vi har också genomgått ett namnbyte, från Plusgymnasiet till Drottning Blanka. Detta har 

fallit mycket väl ut, både bland personal, elever och i Skövde som stad. Vi känner att vi har ökat vår 

attraktivitet. 

 

Personalgruppen har varit stabil med hög andel behöriga lärare. Vi har förbättrat våra rutiner och vi har nu en 

systematik som gör att vi kan ägna oss åt finslipning.  

 

I skrivande stund, juni 2019, har vi 244 elever på skolan. Till hösten utökar vi vårt programutbud med 

Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap med specialiseringen Kriminologi. Det har varit ett stort 

intresse för detta på mässor och Öppna Hus och söktrycket har varit högt. Det innebär att vi nu kommer att ha 

ett högskoleförberedande program till hösten.  

 

Årets sommarskola har gett ett mycket gott resultat då 2 elever har klarat både sin grundskolekurs i matematik 

och Ma1a, 12 elever har klarat Ma1a och 4 elever har klarat Ma2a. Flera elever har också deltagit i 

sommarskolan för svenska och engelska, vilket resultat detta har gett kan vi dock först sammanställa i augusti. 

 

Vi har genomfört flera olika nya projekt och arbetssätt under året, t ex Resiliens och veckovisa fortbildningar 

från EHT. Detta känner vi i hela personalgruppen har gett ett bra resultat. 

 

Vad gäller våra utvecklingsområden för 2018/2019 så har vi lyckats med flera av dem eller delar av dem, några 

av dem kommer att följa med oss in i nästa läsår. Vi har t ex lyckats med vår internationella APL, vi har kommit 

en god väg med digitalisering via Classroom, Google Expedition, digitala prov mm. Läslyftet har varit mycket 

uppskattat av deltagarna, EWS-arbetet har gett resultat och vi har lyckats identifiera några framgångsfaktorer i 

arbetet med närvaron. 

 

Vi ser med stor spänning fram mot nästa läsår! 

 

 

Catarina Higgins 

Rektor Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde 
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2019 
 

 

 

 

 

 
Andelen elever med gymnasieexamen ligger totalt på 100% vilket innebär att våra gemensamma processer som 

har finjusterats under åren lett till önskat resultat. Vi ökade alltså andelen elever med examen med tre 

procentenheter jämfört med 2018. Om man ser tillbaka till 2015-2018 har vi vänt trenden då vi hade en liten 

nedgång. Detta innebär också att vi i år ligger tio procentenheter högre än rikssnittet. De elever som inte gick 

ut med yrkesexamen 2018 gick alla på VO-programmet. I år har vi fokuserat mer på att i programlagen sluta 

upp kring våra elever och kontinuerligt stämma av deras måluppfyllelse. Detta har gjort att just de som 

undervisar på respektive program har tidigare fått en helhetsbild om en elev riskerar att inte nå examen eller ej 

och insatser har kunnat sättas in.  

 

När det gäller betygssnitt har vi minskat lite, från 13.9 till 13.8, jämfört med 2018. Vi ligger också lägre än 

rikssnittet som ligger på 14.3.  Hotellprogrammet har minskat sitt snitt lite grand, däremot sticker de tre andra 

programmen ut, dock på olika sätt. Hantverksprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet har minskat. 

VO-programmet sticker ut genom att ha ökat sitt snittbetyg avsevärt, från 12.5 till 14.4. Som tidigare nämnts, 

beror detta dels på ett riktat arbete på måluppfyllelse i programlaget samt att vi drog lärdomar av förra årets 

utfall då VO hade minskat sitt snitt från 13.5 (2017) till 12.5 (2018). Då vi har många elever med utländsk 

bakgrund på detta program har mycket fokus legat på det svenska språket och förtydligande och träning av 

yrkesspråket. Totalt sett ser vi att vi behöver arbeta mer aktivt för att höja snittbetyget. 
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 
 

Andelen elever som lämnar skolan med grundläggande högskolebehörighet är 

totalt 45,3%. Detta är en siffra som vi vill öka under 2019/2020. Mellan 

programmen skiljer sig siffrorna mycket. På VO-programmet är det 66,7% som 

har grundläggande högskolebehörighet, här finns också det största antalet 

elever som har medvetna planer på att läsa vidare, t ex till sjuksköterska. Vi har 

också en hög andel med grundläggande högskolebehörighet på 

Hotellprogrammet; 66,7%, en bidragande orsak till den höga siffran är att de 

alla redan läser Eng6 obligatoriskt och redan då har den kursen med sig. Sedan 

följer Barn- och fritidsprogrammet på 33,3% som i sin tur läser Sv2 obligatoriskt som banar väg för Sv3. Vi kan 

också konstatera att det har varit en högre ambitionsnivå bland vissa av våra hotell- och barn- och fritidselever 

är på övriga program i år. På Hantverksprogrammet finner vi 9,5% med grundläggande högskolebehörighet. 

Denna grupp har under flera år brottats med gruppkonflikter och vi har jobbat mycket med att få till en grupp 

där det råder ett gott arbetsklimat, detta lyckades vi med men detta kan också ha påverkat elevernas 

studieresultat. 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 
 

 

 

Totalt sett har F-betygen ökat jämfört med läsåret 2017/2018, från 2% till 8%. F-betygen har ökat på samtliga 

program, dock ser vi den största ökningen på Hantverksprogrammet, med en ökning från 2% till 12% samt 

bland våra improelever, från 8% till 13%. Detta ger oss en indikation på att vi nästa år måste skapa mer 

effektiva rutiner för att säkerställa att en högre andel når minst E i kurserna. Dessa åtgärder måste också sättas 

in tidigt under läsåret. Vi har också minskat andelen A-betyg, 2017/2018 utgjorde dessa 10% medan de 

2018/2019 utgör 5% och andelen B-betyg, 2017/2018 utgjorde dessa 12% medan de 2018/2019 utgör 8%. 

Detta ger oss en indikation att vi också måste arbeta med inriktning på att få upp våra meritvärden.  

 

 

 

Vad gäller betygen i engelska har andelen F-betyg ökat i både eng5, eng6 och eng7 jämfört med läsåret 

2017/2018. I eng5 har andelen ökat från 1% till 7%,  i eng6 från 7% till 17%, och i eng7 från 0% till 6%. Andelen 

F-betyg har också ökat i Ma1a och Ma2a jämfört med läsåret 2017/2018, från 2% till 8%, respektive från 5% till 

12%. I svenska varierar resultaten, i Sva1 är resultatet bättre än 2017/2018, från 10% till 0% F-betyg. En 
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förklaring till detta är resursförstärkning på svensklektionerna i årskurs 1 riktat mot Sva1. Däremot har andelen 

F-betyg ökat både Sve1, Sve2 och Sve3. Från 3% till 6%, respektive från 2% till 10%, och 0% till 9%. 

 

Sommarskolan 2019 gav ett bra resultat då 11 elever klarade Ma1a och 4 elever klarade Ma2a. Flera elever har 

också arbetat med svenska och engelska under lovskolan, bedömningen av detta sker dock först i augusti men 

sannolikt bör även en del av dessa elever ha klarat dessa kurser. Detta gör att vi redan nu har höjt andelen 

elever som har klarat sina kurser i svenska, engelska och matematik. 

 

Vi behöver under nästa läsår arbeta mer fokuserat med eleverna i årskurs 1 i svenska, matematik och engelska. 

Vi planerar att förstärka samarbetet mellan GG-lärarna i respektive ämnesgrupp genom att ha mer tid för 

ämneskonferenser som ska ägnas åt gemensam planering med fokus på didaktiska frågor för att öka elevernas 

lärande. Vid terminsstart kommer vi också genomföra en kartläggning av elevernas kunskaper i svenska, 

engelska och matematik för att se vad vi behöver arbeta med. 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 
 

 

 

Vad gäller resultaten på de nationella proven i eng5 och eng6 har andelen F ökat, från 4% läsåret 17/18 till 16% 

läsåret 18/19, respektive 12% till 17%. I Mat1a ligger andelen F på samma nivå, fortsatt 34%. Andelen F i Sva1 

har minskat, från 27% till 22% medan den har ökat i Sve1, från 7% till 15%. 

 

Vi har gjort medvetna satsningar såsom att vi i samtliga kurser redan från början planerar för att alla mål, allt 

innehåll i respektive kurs har behandlats upprepade gånger redan innan vecka 17 för att därefter lägga mycket 

krut på fördjupningar. Detta har möjliggjort satsningar på just de specifika färdigheter inom respektive kurs 

som behöver utvecklas. Detta har också, i teorin, ökat möjligheten för eleverna att klara nationella proven. 

Tyvärr visar inte årets resultat detta och vi behöver ser över hur vi ytterligare förbereda eleverna just på de 

olika provens utformning och upplägg.  

 

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

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

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

 

 

Vi kan konstatera att vi har minskat något både vad gäller rekommendation, trivsel och nöjdhet sedan förra 

året 2018 och vi har även minskat under en treårsperiod. Vi ser dock att trivseln ger det bästa utfallet, 70% 

hamnar inom andel 7-10, 23% inom andel 4-6 och endast 6% inom andel 1-3. Total sett trivs de allra flesta 

eleverna på skolan, dock har vi minskat något vad gäller rekommendation och nöjdhet. Detta skulle kunna 

härledas till, om man tar hänsyn till vad årets NKI visade, några lärarbyten på ett program. Detta är vi medvetna 

om och vi har en plan för detta nästa år. 

 

Den del som vi kommer att arbeta hårdast med under kommande läsår är rekommendation, detta går hand i 

hand med ett av verksamhetsplanens mål som är attraktivitet.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

Vår skola är organiserad utifrån fyra lärteam; Stylist, 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. 

 

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, 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. Det har även skett ett samarbete mellan program 

under flera projekt, t ex vår egen gala Blanka Awards, men framför allt under Stylist-SM som organiserades av 

Skövde detta läsår. 

 

8 
 



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 att vår specialpedagog tipsade 

om konkreta metoder och verktyg för att jobba med extra anpassningar. Varje lärare fick också ett exemplar av 

“Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i 

skolan”. 

 

Vi har i år ägnat många av våra gemensamma tisdagskonferenser (varje tisdag kl 15.30-17.00) 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 undervisningen och hur man arbetar med extra anpassningar i 

de olika grupperna. 

 

Nytt för i år är att våra måndagskonferenser (08.00-08.45) har bestått av kort information från ledningen sedan 

har resten av tiden ägnats åt fortbildning och information från EHT. Fortbildningen, som har hållits av 

EHT-teamet, har t ex handlat om  dyslexi, språkstörning, hedersrelaterat våld, SYV-frågor, 

undantagsbestämmelsen mm. 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. 

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 

svenska, engelska och matte. Där vi har haft dubbelbemanning har undervisande lärare i sin tur organiserat 

arbetet efter gruppens behov, detta har ibland inneburit en-till-en undervisning, delning av klassen i två mindre 

grupper eller annat. Vi har så långt som möjligt arbete inkluderande. 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

 

 

 

Undervisningsutvärderingarna från hösten och våren visar att eleverna generellt sett är nöjda med 

undervisningen. Skolans styrkor finns i att eleverna kan lita på att lärare ingriper om någon utsätts för 

kränkande behandling och att lärarna är måna om att eleverna ska bli lyssnade på. Eleverna skattar något lägre 

gällande den regelbundna kontakten. Detta är främst en upplevelsefråga då eleverna gärna vill ha långt mer 

återkoppling än vad som är möjligt. Vi ser att våra resultat är goda och att eleverna på fasta tider får 

återkoppling så att det kan utvecklas vidare.  Våra gemensamma mallar för planering och gemensamma 

arbetssätt är framgångsfaktorer som vi kommer att arbeta vidare med nästa år, här behöver vi dock bli 

tydligare med vad eleverna behöver kunna för att nå de olika betygen (vilket utvärderingen av undervisningen 

också visar). Kursen i betyg och bedömning för alla pedagoger nästa läsår blir en viktig del i detta arbete också. 

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar har förbättrats och förstärkts under året, framför allt av tre anledningar. För 

det första har lärteamen varit ett bra forum för att diskutera dessa frågor och hitta lösningar för de elever eller 
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grupper som har behov av extra anpassningar. För det andra har fortbildningen organiserad av EHT på våra 

måndagskonferenser ökat kunskapen om extra anpassningar hos all personal. För det tredje, att vår 

speciallärare har haft ett övergripande ansvar för våra IMPRO-elever och förvissat sig att arbetet med dessa har 

kommit igång redan från terminsstart varit värdefullt.  

 

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 att erbjuda alla individer denna tydlighet, dessutom kunde 

vi i större utsträckning undvika att peka ut enskilda elever. 

 

Slutsats – arbetet framåt  

Några av våra framgångsfaktorer läsåret 2108/2019 har varit organisationen av våra lärteam, våra 

gemensamma mallar för planeringar och uppgifter, läslyftet (sex yrkeslärare har deltagit), måndagskonferenser 

med fortbildning arrangerat av EHT, extra resurser i svenska, engelska och matematik samt mentor för 

nyanställda. 

 

Framgent kommer vi fokusera extra på att förbättra vår återkoppling till eleverna så att de har en tydlig bild av 

vad de behöver förbättra och vad som krävs för de olika betygen. Classroom spelar en viktig roll i detta och 

nästa år blir andra året med detta arbetsverktyg vilket gör att vi kan finslipa återkopplingen där, men vi 

behöver också diskutera andra former av återkoppling som vi kan arbeta med. För det andra, kommer vi att 

fokusera på ledarskap i klassrummet, vi kommer bl a att ägna en studiedag i september med detta med extern 

föreläsare. Det tredje fokusområdet handlar om betyg och bedömning. Dels kommer alla pedagoger att delta i 

kursen som ges av Karlstad universitet, men då vi också ser en önskan hos våra elever att vi behöver vara 

tydligare med vilka kunskapskrav vi arbetar med samt vad som krävs för de olika betygsstegen så kommer vi att 

förbättra detta arbete i våra gemensamma mallar. För det fjärde, fortsätter vi med satsningen på läsning och 

läsförståelse då nya lärare kommer att delta i en ny omgång av läslyftet. Vi kommer att fortsätta med 

mentorskapet för nyanställda men vi kommer att ha ännu tydligare riktlinjer för vad som ingår i detta då vi tror 

att det är en framgångsfaktor. 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

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

specialpedagog och rektor. Under läsåret anslöt också SYV i EHT-teamet. Detta är ett tillskott som har visat sig 

vara en god satsning. 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. Denna arbetsgång är något vi kommer arbeta ännu mer med nästa 

läsår för att återkoppling och kommunikation ska fungera ännu bättre och att rutinerna sätter sig ordentligt. 

Alla anmälningar till EHT från lärteamen görs skriftligt. 

 

Under året har kurator fortsatt arbeta främjande och förebyggande på framför allt gruppnivå, detta var något 

vi började med förra året då vi såg det mer fruktbart att förskjuta en del av kurators arbete från individnivå till 

gruppnivå. Vi har också stärkt och tryckt på mentors roll vad gäller främjande och förebyggande arbete i 

respektive klass. 

 

Nästa läsår fortsätter vi med Resiliensprojktet, vår speciallärare kommer att gå utbildningen och alla våra 

blivande 1:or kommer att delta i projektet. Vi fortsätter också att arbeta med de verktyg som våra 1:or under 

året fått med sig, här kommer mentorer och alla undervisande lärare ha en viktig roll. 
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Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

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

av elever. Kurators arbete på gruppnivå har också gett goda effekter. 

 

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

rektor. Vår skolsköterska har i år också haft ett nytt uppdrag som har bestått i att efter fyra ogiltiga 

frånvarotillfällen eller mönster i frånvaron kalla till ett samtal med eleven för att utreda anledning till 

frånvaron. 

 

Under vårterminens senare del har vi också skickat personliga brev till elever och i vissa fall (om eleven är under 

18 år) då vi uppmärksammat hög frånvaro. I dessa brev har vi talat om vikten av god närvaro, konsekvensen vid 

hög eller ogiltig frånvaro samt mycket specificerat gjort eleven uppmärksam på hur mycket hen har varit borta. 

Dessa brev skickades av rektor och biträdande rektor. 

 

Vi kan konstatera att vi under läsåret 2018/2019 under höstterminen hade en total närvaro på 86,4% och under 

vårterminen 82,1%. 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 ca 70%. Vi kan också konstatera att närvaron 

sjunker under läsårets sista veckor (v 22-24). Vi uppmärksammade under vårterminen att frånvaron ökade och 

satte därmed insatsen med de personliga breven, dessa visade sig ha mycket god effekt.  

 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete 

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, skolsköterskans samtal samt 

personliga brev har visat sig vara effektiva. 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. 

 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

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 

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 demokratidag, Resiliensprojekt, samarbete med äldrevården, Blankakampen m 
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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.  

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Överlag har arbetet med att säkerställa en skolmiljö fri från kränkningar fungerat bra, men det finns alltid bitar 

kvar att jobba med. 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 tre klasser under året uppmärksammat vissa brister i bemötande, 

studiero och samarbetsförmåga. Vi har tagit detta på stort allvar och har i dessa tre klasser genomfört 

kartläggningar enligt Helen Jenvens metod för att kartlägga klassrumshierarkier. Vi har sedan upprättat 

specifika förhållningsregler utifrån respektive grupps behov som vi har följt upp noggrant. Detta har gett 

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

läsår. 

 

Överlag har arbetet med att säkerställa en skolmiljö fri från kränkningar fungerat bra, men det finns alltid bitar 

kvar att förbättra i detta arbete. LOV-enkäten visar att en mycket stor andel (93%) känner sig trygga i skolan 

och 88% vet vem de ska vända sig till om de blivit illa behandlade av andra elever eller personal på skolan. 

Detta är ett bra resultat men vi siktar naturligtvis ännu högre. Dock säger endast 68% att de känner förtroende 

för att personalen tar tag i situationen om man får reda på att någon upplever sig illa behandlad. Denna siffra 

låg året innan på 89%, vilket innebär att vi har en minskning. Analysen visar att vi detta läsår har varit sämre på 

att återkoppla till den som upplever sig illa behandlad. Vi måste blir bättre på att återkoppla att vi har agerat, 

även om vi inte kan berätta vad exakt vi har vidtagit för åtgärder. 

 
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 

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 april. Varje klass kommer att ha en övernattning var och 

arbeta med samarbetsövningar.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

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

och bra miljö för våra elever.  

 

29 av våra elever har under året genomfört sin APL utomlands, i Portugal, England, Tyskland, Norge och 

Tanzania. Under nästa år kommer flera av våra elever också genomföra sin APL utomlands då vi har igång 

Erasmus+ projekt, med bl a samarbetspartners på Gran Canaria. 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. 

 

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.  

 

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. Den största utmaningen har 

varierat på Hantverksprogrammet - hudvård där det har varit svårt att hitta APL-platser lokalt. Det har dock lett 

till att vi har etablerat nya samarbetspartners i Västsverige samt Norge.  

 

Vi har förbättrat arbetet med branschråden något i år då Hotellprogrammet har kommit igång med möten och 

en plan för fortsatt samarbete. Lärarna på Hantverksprogrammet - hudvård anordnade en mässa där de bjöd 

en företagare och andra aktörer i branschen för att skapa framtida kontakter i sitt branschråd. VO-college har 

fortsatt fungera bra då det redan finns en tydlig struktur för detta. Nästa år behöver vi initiera branschråden för 

Hantverksprogrammet - stylist och Barn- och fritidsprogrammet - Träning och ledarskap.  

 

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. Flera av våra elever också genomföra sin APL utomlands då vi har 

igång två olika Erasmus+ projekt. Det ena med bl a samarbetspartners på Gran Canaria som löper över två år. 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. 

 

Vad gäller branschråden så måste vi erbjuda branschen trycka på att detta är deras chans att påverka 

utbildningen och sina framtida anställda. För att det ska bli tillräckligt värdefullt för dem att avsätta tid till 

branschmöte etc måste vi erbjuda något extra och en hög kvalitet på våra branschråd, här har vi en 

utvecklingspotential vilket vi är väl medvetna om. 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  

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

fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Vid  läsårets början informeras elever och 
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vårdnadshavare om innebörden av att vara IMPRO-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 har haft ett extra ansvar för våra impro-elever i år och vi har därmed omgående kunnat 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. 

 

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 IMPRO-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 IMPRO-elev och vilket stöd vi erbjuder och det får vi vara beredda att 

göra även fortsättningsvis. Under året har fyra av våra IMPRO-elever klarat sin grundskolekurs i engelska och X 

har klarat sin grundskolekurs i matematik, två IMPRO-elever har dessutom klarat sin grundskolekurs i 

matematik och Ma1a.  

 

Slutsats 

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

närvaro på stödtimmarna och lovskolorna, tät kontakt med vårdnadshavare, och tydlig återkoppling till 

eleverna.   
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Vi bytte för ett år sedan namn från Plusgymnasiet till Drottning Blanka, detta har slagit väl ut och vi ser bara 

positiva effekter. Namnet har bidragit till att stärka vårt rykte och vår attraktivitet. Kvalitetsmässigt är vi stabila 

och nästan alla elever når examen på vår skola.  

  

Under kommande läsår kommer vi att fortsätta arbeta med några utvecklingsområden vi hade förra året, 

lämna några bakom oss samt arbeta med några nya. Vi kommer att fokusera på följande för att öka 

måluppfyllelsen: 

 

1. Öka närvaron ytterligare. 

2. Utveckla undervisningen - vi fortsätter med Läslyftet men gör också en satsning på ledarskap i 

klassrummet och betyg och bedömning. 

3. Utveckla APL - framför allt internationellt. 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM PLUSGYMNASIET AB (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

Inom verksamheten 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. 

● Lokalt engagemang – vI 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. 

  

Plusgymnasiet AB har läsåret 2018/2019 totalt 13 skolor runt om i Sverige. För verksamheten och rektorerna 

finns en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, skolchef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom 

ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande 

förutsättningar och behov.  

 

Skola Skola 
Falun Norrköping 
Gävle Skövde 
Göteborg Stockholm 
Jönköping Sundsvall 
Kalmar Uddevalla 
Kristianstad Örebro 
Malmö  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling av 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 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 
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innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

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

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

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

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

behövs för att nå utbildningsmålen. 

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

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

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

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

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

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

 
 
 
  

4.2. OM DBGY SKÖVDE 

Organisation och arbetsformer 

Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, skolans specialpedagog tillika en av våra 

förstelärare, samt en yrkeslärare. I ledningsgruppen möts vi varje måndag 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 rektor, 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, specialpedagog, 

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, 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 ca en gång i månaden 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  är alla  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 tidplanering, 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. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolledningen sätter upp fokusområden med handlingsplan inför kommande läsår. Handlingsplanen 

halvtidsutvärderas och revideras vid höstterminens slut  samt utvärderas ordentligt vid läsårets slut då förslag 

på nya fokusområden tas fram gemensamt.  

 

Under läsåret har vi också fem 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 gör varje lärare en kursanalys där de redovisar alla sina betyg och reflekterar kring sitt resultat 

utifrån givna frågeställningar. 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 andra 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 god tillgång till grupprum och därmed individuellt arbete och extra stödinsatser. 

 

Inför kommande läsår, då vi utökar med ett program, har vi fått göra en del ändringar i våra lokaler då vi har 

behov av två nya lektionssalar. Bland annat har kurator, skolsköterska och SYV har flyttat in i vad som tidigare 

var grupprum för att ge plats åt detta. Vi har också fått göra om ett konferensrum till nytt arbetslärarrum. 

Under kommande läsår kommer vi att ta fram en långsiktig plan för våra lokaler. 

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 22 pedagogtjänster varav 20 är behöriga lärare eller under utbildning. På skolan finns två 

måltidspersonal, en lokalvårdare och en skolintendent samt ytterligare en administrativ personal. Elevhälsan 

består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator, APL-samordnare/studiecoach, SYV, skolläkare och 

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

● elevråd  

● studentkommitté 

● antimobbinggrupp 

● matråd  

● skyddsråd 

● ambassadörer  

  

 

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

Vård- och omsorgsprogrammet 
SOS - sjukvård, 
omsorg och säkerhet VO 24 26 19 69 

Hantverksprogrammet - Övriga 
hantverk 

SPA-terapeut inkl 
friskvårdsmassör HVHUD 1 10 9 20 

Hantverksprogrammet - Övriga 
hantverk 

Hår- och 
makeupstylist HVSTY 27 18 15 60 

Hotell- och turismprogrammet 
Resor, hotell och 
konferens HT 11 14 20 45 

Barn- och fritidsprogrammet 
inriktning fritid och hälsa 

Träning och 
ledarskap BF 9 11 11 31 

Totalt    72 79 74 225 

       

Introduktionsprogram       

Programinriktat individuellt val  IMPRO 16 2 0 18 

Yrkesintroduktion  IMYRK 1 0 0 1 

       

Totalt   89 81 74 244 

 

Aktuella siffror: juni 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Skövde



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examen



Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 



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



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

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

Betygsfördelning



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



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



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

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

Betygsfördelning – nationella prov

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

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

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



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



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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

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

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

Elev/kundundersökning



Trygghet och Studiero



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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisning



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

Upplevd kvalitet
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