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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
När vi gick in i läsåret 2021/2022 lättade restriktionerna kring coronapandemin. Det
innebar att vi kunde bedriva närundervisning på plats i skolan under hela läsåret, bortsett
från några dagar i början av 2022 då vi tillämpade distansundervisning.

Återgången till närundervisningen blev en stor utmaning. I praktiken visade det  sig i att
elevernas frånvaro var högre det gångna läsåret jämfört med åren före coronapandemin.
Vi kan utifrån det se att pandemin har fått konsekvenser; för elevernas mående, för
personalens arbetssituation och utmaningen med att fånga upp elever med hög frånvaro,
för elevernas kunskaper/färdigheter (kunskapstapp) vilket i sin tur har försvårat lärarnas
bedömning och betygssättning.

En viktig pusselbit för att hantera coronapandemins konsekvenser har varit vår starka
arbetsorganisation. Det innebär organisatoriska strukturer som möjliggör bland annat
samarbete mellan lärare, tydlig tjänsteplanering, resultatuppföljning, kvalitetssäkring,
ansvarsfördelning och så vidare. Det är strukturer som stödjer och underlättar det
pedagogiska vardagsarbetet. På DBGY Göteborg Centrum finns en stark
arbetsorganisation och är en prioriterad fråga i vårt löpande skolutvecklingsarbete. Det är
ett ramverk inom vilket vi vill minska risken för att problem ska uppstå och som
underlättar hanteringen av störningar i det pedagogiska arbetet.

En stark arbetsorganisation gör att vi kan frigöra tid och energi för skolans
utvecklingsarbete (systematiskt lärande och förbättringsarbete). Här har vi i skolledningen
ihop med skolans förstelärare och EHT lagt ett stort fokus på att stärka skolans
utvecklingsorganisation. Detta arbete är kopplat till analyser av våra utvärderingar och
mätbara data och syftar till att vi tillsammans ska hjälpa våra elever att nå en högre
måluppfyllelse. Vi vill att varje elev som börjar hos oss ska nå sin fulla potential. Vårt
engagemang i varje elev ska ge möjlighet till att var och en av dem kan uppnå sina
drömmar, visioner och goda studiresultat.

Ett systematiskt skolförbättringsarbe på enheten är viktigt för att förbereda våra elever
inför studier, arbete och samhällsliv efter gymnasiet. Detta systematiska kvalitetsarbete i
kombination med nöjda och trygga medarbetare som stärker, uppmuntrar och motiverar
eleverna är i långa loppet nyckelfaktorer för att skapa en god värdegrund och hög
måluppfyllelse. För att vi ska nå framgång i alla våra processer krävs det delaktighet och
ansvarstagande från personal och elever.

Skolans strävan i alla led är att ständigt utvecklas och bli bättre för att våra elever ska
trivas, känna sig trygga och få med sig goda kunskaper och hög måluppfyllelse. Elevernas
röster och delaktighet är viktiga och grunden  till hur vi som skola ska kunna hitta de
områden som eleverna upplever behöver förändras till det bättre.  

Vi har under läsåret arbetat med att sätta lärandet i centrum och som grund för det säkra
implementeringen av goda rutiner och stödprocesser. Här finns all personal på enheten
med som medledare i olika arbetsgrupper och med olika ansvarsområden. Vi kommer
under nästa läsår att fortsätta detta arbete.

Patrik Nyqvist, Rektor
DBGY Göteborg Centrum
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VÅR VISION
Inom Drottning Blankas gymnasieskolor är våra elever lika viktiga som världen de
senare ska ut i. På våra skolor erbjuder vi ett sammanhang där elever får en
möjlighet att växa som medmänniskor och samtidigt göra skillnad för andra i
närområdet och världen.

Vår vision är att Drottning Blankas Gymnasieskola ska vara ledande när det
kommer till det mänskliga mötet och är det självklara valet för elever som bryr sig
om varandra såväl som omvärlden. Vi manifesterar detta genom att i varje led visa
att: Det är viktigt för oss att det går bra för dig!

Personligt engagemang
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang.
Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier.
Under årskurs 1 ges man även de verktyg och strategier som behövs för att man
med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas
Gymnasieskolor.

Lokalt engagemang
Drottning Blankas Gymnasieskolor 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 man som elev 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 på
olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får
man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att man under sin
studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.
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VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

VÅR KVALITETSMODELL
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att
vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.

Vår kvalitetsdefinition handlar om i vilken utsträckning vi skapar förutsättningar
(strukturkvalitet), för en så god verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta
målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt huvudmannen och
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex.
sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken utsträckning vi når de nationella
målen.

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

- Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn kring
vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers
bästa när vi fattar beslut.
- Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever
upp till krav och förväntningar och bjuder in
elever, föräldrar och medarbetare i
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att
vårt arbete ger önskat resultat och är snabba
med att korrigera brister och avvikelser.
- Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och
utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet

våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
- Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra
resurser utifrån förutsättningar och behov.
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GEMENSAMMA KVALITETSUPPFÖLJNINGAR / INSATSER
INOM DBGY
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter,
insatser och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De
gemensamma uppföljningarna som genomförs är:

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (november) som syftar till att
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för
diskriminering,

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.

● minst fem EWS:er (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas
utveckling mot målen. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de är
på väg att nå målen eller inte.

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets-
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också alla betyg
för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till
att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som
huvudmannen sina kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram
för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Inom DBGY arbetar vi också med:
● 1-2-3-sen upplägg på våra program med ett samlat innehåll över hela

utbildningen och gemensamma upplägg för varje årskurs. Vi värnar också om att
elevernas ska vara rustade för “sen”  d.v.s. deras fortsatta resa ut i yrkes- och
studieliv.

● Resiliensarbete - alla elever får via resiliensarbetet möjlighet att stärka sin
motståndskraft mot utmaningar i livet och i utbildningen. Strategier,
förhållningssätt, övningar tillämpas i arbetet.

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för DBGY Göteborg centrum är DBGY Kronan AB, som är en del av
AcadeMedia. Drottning Blankas gymnasieområde hade läsåret 2020/2021 nästan
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30 skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr och det var över
7000 elever som studerade på våra skolor.

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.

OM DBGY GÖTEBORG CENTRUM

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

På skolan finns en blandning av högskoleförberedande program och
yrkesprogram. De högskoleförberedande programmen är Ekonomiprogrammet,
Estetiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet.
Yrkesprogrammet på skolan är Hantverksprogrammet. Skolan har under åren haft
en dominans av flickor men under senare år har detta glapp minskat.

Nedan program återfinns på skolan.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Ekonomiprogrammet EKJUR Juridik 33 28 32 93

Estetiska programmet ESBIL Bild/Modedesign
Inredning och design

32 28 26 86

Hantverksprogrammet HVSTY Hår- och
makeupstylist

32 30 44 106

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Beteendevetenskap 99 85 62 246

Totalt antal elever 196 171 164 531

PERSONAL & ORGANISATION

Skolan har totalt 35 medarbetare. 28 stycken av dem är lärare varav 25 är
legitimerade och tre är olegitimerade men studerar till lärare. Skolans ledning
består av rektor och biträdande rektor. Lärarna är uppdelade i fyra
programarbetslag med varsin programansvarig lärare. Fyra av lärarna på skolan är
förstelärare som leder skolutvecklingsarbetet ihop med skolledningen. Två
fokusområden under läsåret har varit utvecklingsprocesser kopplade till
ledarskapet i klassrummet och att främja närvaron.

Utöver skolledning och lärare består personalgruppen av ett elevhälsoteam (EHT).
I EHT finns förutom skolledningen även en specialpedagog, en studie- och
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yrkesvägledare (SYV), en kurator och en skolsköterska. Kopplade till EHT finns
även en läkare och en psykolog som är anställda centralt inom Academedia och
arbetar även med andra skolor inom koncernen. På skolan finns också en
skoladministratör och en vaktmästare.

Lärarna träffas regelbundet på ämnesträffar, arbetsgruppsträffar, programträffar,
förstelärarträffar samt lärgruppsmöten utifrån vårt pedagogiska
utvecklingsarbete. I kalendariet finns också schemalagda träffar för all personal
via arbetsplatsträffar (APT), samverkansträffar mellan skolledning och fackliga
representanter.

Skolledningen har ett övergripande ansvar för personal, budget och organisation i
stort och finns regelbundet med vid bland annat APT, EHT, arbetsgruppsmöten
och förstelärarträffar. Ledningen skapar och säkrar strukturer och rutiner på
enheten samt leder det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) med elevernas bästa i
fokus.

Vårt övergripande långsiktiga arbete på skolan handlar om att ha en stark
arbetsorganisation för den löpande driften av verksamheten. Denna
arbetsorganisation stöds och stärks av en utvecklingsorganisation där lärare och
EHT finns med som medledare för ökad måluppfyllelse avseende elevernas
trygghet, studiero och studieresultat. Denna organisation är grunden för vårt
systematiska kvalitetsarbete.

LOKALER

Skolan huserar på Postgatan 15 i centrala Göteborg i en äldre, vacker restaurerad
sammanhållen skolbyggnad med gemensamma sällskapsytor på samtliga fyra
våningsplan. Lokalerna är anpassade efter den blandning av
högskoleförberedande program och yrkesprogram som skolan har;
Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och
Samhällsvetenskapliga programmet. Skolans centrala läge, luftiga utrymmen,
höga takhöjd och ljusa salar gör det till en attraktiv skola och arbetsplats.
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I skolans entré möts elever, personal och besökare av en bemannad expedition.
På våningsplan ett finns även större uppehållsytor och en cafeteria. Högst upp i
skolan finns ett personalrum och på tredje våningen finns skolans bibliotek.

På gångavstånd från skolan, endast några hundra meter bort, ligger
Ekelundsgatan 1. I dessa lokaler har hantverksprogrammet delar av sin
undervisning under skolveckan.

Skolan har ingen egen matsal. Istället får eleverna varsitt matkort vilket innebär
att de dagligen kan välja mellan ett tjugotal restauranger att äta på i centrala
Göteborg. Skolans idrottslektioner genomförs på olika anläggningar/platser
beroende på vilken del av undervisningen som genomförs exempelvis på
fotbollsplaner, gym, ‘Friskis & Svettis’, beachvolleybollhallar och andra liknande
lokaler och platser i närområdet.
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RESULTATREDOVISNING
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

AVGÅNGSELEVER

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM

Andelen elever med examen har minskat från 90 % till 85 %. Högst andel på ES
100 % och lägst andel på SA som har 78 %. Andelen flickor med examen minskade
från 90 % till 86 %. Andelen pojkar med examen minskade från 86 % till 79 %.
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Vi minskar den genomsnittliga betygspoängen (GBP) från 14.0 till 13.7. Andelen
med  GBP 2022 är högre för flickor, 13.8, än för pojkar, 12.8. Vi har en stor
överrepresentation av flickor på skolan och även i vår avgångsklass.

Den genomsnittliga betygspoängen var oförändrad på ekonomi- och
hantverksprogrammen (14,2 respektive 13,8). GBP ökade på estetprogrammet från
13,8 till 15,1 medan GBP minskade på samhällsprogrammet från 14,4 till 12,9.

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (yrkesprogram)

Totalt sett läser 32 % av eleverna in sin högskolebehörighet på
hantverksprogrammet. På skolan arbetar vi med att synliggöra de möjligheter
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som finns både i yrkes- och studielivet efter gymnasiet. Vår studie- och
yrkesvägledare ger också individuellt och aktivt stöd i planeringen framåt.

SAMTLIGA ELEVER

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER

Andelen F på ekonomiprogrammet har gått från 5 % till 6 %. Andelen F på
hantverksprogrammet har ökat från 11 % till 16 %, det beror främst på hög
läraromsättning i matematikämnet. På samhällsprogrammet har andelen F
minskat från 12 % till 11 %. Estetprogrammet har gått från 9 % F till 6 % F.

Den enda ökningen av andelen F på våra program ser vi på ekonomiprogrammet
(5 % till 6 %) och på hantverksprogrammet (11 % till 16 %).

12



RESULTAT NATIONELLA PROV

I matematiken ser vi en ökning av F i matematik 1A. Vårterminen 2019 fick 44 % av
eleverna F på det nationella provet. I år landade den siffran på 97 % F. I matematik 1B fick
30 % av eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 68 %. I matematik 2b fick 84 %
av eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 69 %. I matematik 3b fick 53 % av
eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 55 %.

I engelska 5 fick 1 % av eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 2 %. I engelska 6
fick 1 % av eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 2 %.
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I svenska 1 fick 5 % av eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 3 %. I
svenska 3 fick 7 % av eleverna F vårterminen 2019. I år låg den siffran på 3 %.

NÖJDHET UNDERVISNING

Eleverna upplever att de får extra hjälp och stöd om de behöver det jämfört med
föregående läsår. Förra läsåret upplevde 93 % att de fick extra hjälp och stöd om
de behövde det, samma siffra som i år. Skillnaden är att fler av eleverna i år svarar
att de i högre utsträckning är nöjda. Eleverna är i år i högre grad (2 %) nöjda med
arbetsron jämfört med föregående år. Eleverna är en procentenhet mindre nöjda
med undervisningen på skolan detta läsår jämfört med föregående läsår.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUND

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på
ett bra sätt

Siffrorna visar att vi i år har en sänkning på två procentenheter vad gäller
elevernas upplevelse av hur de behandlar varandra. Föregående år tyckte 72 % att
de behandlade varandra väl. I år tyckte 70 % att de behandlade varandra väl.
Andel elever som upplever sig trygga i skolan - I år ser vi en marginell minskning
av den upplevda tryggheten. Föregående år upplevde 90 % av eleverna att de
kände sig trygga på skolan. I år landar siffran på 89 %. Personalen på min skola
ingriper om någon blir illa behandlad - I år visar siffrorna att vi har en minskning
av ingripande av personalen jämfört med föregående år. Förra året tyckte 83 % av
eleverna att personalen grep in medan det i år var 79 % som tyckte detta.
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UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH
PROCESSER
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans
nyckelprocesser:

● Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning)
● Demokratiuppdraget
● Elevhälsoarbete och resiliens
● APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden
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UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET)

Vår verksamhet genomsyras av att engagerade pedagoger, stödpersonal,
elevhälsoteam och ledning arbetar för elevens bästa i fokus. Utgångspunkten för
vårt gemensamma arbete är den röda tråden: “Det är viktigt för mig att det går
bra för dig”.

Vår arbetsplan, elevhälsoteamets årshjul och treårsplan samt personalens
arbetsgrupper och kalendariets träffar under läsåret ligger till grund för att vi
ständigt ska kunna utveckla och underlätta för våra elever att nå  sin fulla
potential.

Genom vårt resiliensarbete har det personliga engagemanget utvecklats och gett
våra elever möjlighet att hantera utmaningar under skolgången. Verksamhetens
mål är att resiliens genomsyrar ämneskurser, mentorstid och vårt främjande och
förebyggande arbete.

Skolans ledning har styrt innehållet på ämnesträffarna under läsåret genom
införandet av fasta agendor. Vårt mål har varit att utveckla samsyn kring hur
styrdokumenten kan tolkas och tillämpas. På så vis har vi fördjupat samarbetet
inom kollegiet och därmed ökat likvärdigheten avseende genomförande av
lektioner, betygsättning och bedömning.

Under ledning av våra förstelärare har vi på pedagogiska konferenser arbetat med
ledarskapet i klassrummet. Ett riktat ledarskap för att stärka lärarna och
likvärdigheten i undervisningen. Här har utgångspunkten varit ett gemensamt
underlag där vi valde vi att utgå från boken “Lektionsdesign” av Helena Wallberg
för ett gemensamt förhållningssätt och synsätt i undervisningen.

Inför läsåret 20/21 ville vi förstärka undervisningen genom att ändra våra
fokusområden. Vi såg ett behov av ett gemensamt omtag kring det pedagogiska
hantverket. Ledarskapet i klassrummet och främja närvaro valdes som
utvecklingsområden till läsåret 20/21. Bakgrunden till valda områden var att öka
andel examen till 90 %, höja GBP till 14,0, skapa bättre studiero i klassrummen
samt förbättra lektionsstrukturen. Dessa mål har kvarstått under läsåret 21/22, en
bidragande orsak till det är coronapandemin.

Under läsåret som gick effektiviserade vi våra ämnesträffar och pedagogiska
konferenser samt skapade struktur och systematik för det kollegiala
utvecklingsarbetet.

Skolledningen ihop med skoladministratör ansvarade för att lägga schema utifrån
enhetens behov. Som grund för detta fanns lärarnas individuella tjänstekort som
skolledningen hade satt samman. Skolledning i samråd med ansvariga
ämneslärare fattade beslut om vilka kurser som skulle APL-förläggas.
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Skolan har också arrangerat lovskola under påsk- och sommarlov för de elever
som har haft svårigheter i matematik. Syftet med lovskolan har varit att se till att
eleverna får med sig relevanta kunskaper för att klara matematik 1a och 1b.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

På våra ämnesträffar har pedagogerna under läsåret 21/22 fått en bättre samsyn
kring hur styrdokument kan tolkas och tillämpas. De har under dessa träffar
samtalat om tolkning av värdeord, tolkning av elevprestationer och tolkning av
det samlade underlaget.

Pedagogerna har även fördjupat samarbetet med varandra för att öka
likvärdighet avseende kön, genomförande samt betyg och bedömning.  Vårt mål
har alltid varit att ha legitimerade lärare i samtliga ämnen. I de fall vi har
olegitimerade lärare har betygsättning skett i samråd med en legitimerad
pedagog.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under det senaste läsåret har elevhälsoteamet (EHT) arbetat med många
åtgärdande elevärenden men även lagt tid på att sätta rutiner för det
förebyggande och främjande tillsammans med lärarna.

De insatser vi har arbetat med under läsåret är:

● stärkta frånvarorutiner, närvaro är en nyckelfaktor för att lyckas med
studierna, därför måste vi arbeta för att minimera elevers missade
undervisningstid och tidigt upptäcka mönster som kan leda till
problematisk skolfrånvaro.

● ett förtydligande av lärarrollen och mentorskapet,
● handlingsplaner för varje enskild elev kopplat till EWS,
● mallen för “samverkan för skolutveckling”, vilken tagits fram av ledningen

tillsammans med förstelärarna, denna mall har sedan använts på
ämnesträffarna,

● systematiseringen av våra ämnesträffar, pedagogiska konferenser och apt.

Arbetet med handlingsplanerna, mentorskapet, de pedagogiska konferenserna
och ämnesträffarna har gett goda resultat. Dock behöver vi fortsätta detta arbete
ytterligare framåt under läsåret 2022/2023.

Under läsåret har vi arbetat med EWS (Early warning system). Detta görs fem
gånger per läsår för att följa elevernas utveckling mot målen. Inför läsåret 20/21
togs beslut inom Drottning Blanka Göteborg Centrum att uppdatera
EWS-verktyget så att även de elever som är på god väg att nå de högre målen -
kan nå dessa mål.
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Detta är något som har hjälpt verksamheten att identifiera vilka elever, klasser,
grupper och ämneskurser som är på väg mot de högre kunskapskraven. Det gör
att skolan nu har möjlighet att föra mer kvalitativa diskussioner kopplat till
anpassad undervisning utifrån elevernas behov. Emellertid finns det fortfarande
utmaningar med hur vi på skolan dokumenterar de extra anpassningarna och
handlingsplanerna. Detta är också ett av målen i arbetsplanen kommande läsår.

Uppföljningen av vår frånvarorutin har fungerat väl men vi ser att vi behöver följa
upp och gå igenom det med både personal och elever ytterligare för att rutinerna
ska fungera på bästa sätt.

UNDERVISNINGENS KVALITET

I år ser vi en sänkning vad gäller andel elever med examen och GBP. På HV- och
SA-programmen är sänkningen tydligast. Som tidigare nämnts beror det till stor
del på den ökade elevfrånvaron, en annan bidragande orsak kan också vara att vi
har haft en hög läraromsättning i kärnämnena svenska och matematik. På
EK-programmet förblir andel elever med examen densamma som föregående år.
På ES-programmet ser vi en klar ökning för eleverna med examen från
föregående år, 100 % måluppfyllelse. ES-programmet har haft samma mentorer
och lärare under läsåret. Det har gjort att vi tidigt har kunnat kartlägga och stötta
de elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Detta har varit svårare på
HV- och SA-programmen.

På SA-programmet ser vi en klar skillnad mellan könen kring elever med examen.
I år har flickorna gått från en examensgrad på 88 % till 80 %, pojkarna har gått ned
från 100 % till 67 %. En bidragande orsak här är sviterna från coronapandemin i
kombination med hög lärar- och mentorsomsättning i en av klasserna. Vissa
pojkar har haft det svårt att komma tillbaka till skolan efter
distansundervisningen som berodde på coronapandemin. Det har gjort att de har
fått en ökad frånvaro vilket har påverkat resultaten negativt.

Vi har stramat åt skolans frånvarorutin för att snabbare kunna fånga upp elever
med hög frånvaro. Våra arbetslag kommer veckovis att se över elevernas frånvaro
under nästa läsår för att säkra upp detta. Vi kommer till nästa läsår även att stärka
mentorsskapet i åk 3. Det blir här två mentorer per klass, istället för en mentor.
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Vi ser en ökning på samtliga punkter i undervisningsutvärderingen. Det som är
en styrka för lärarna i UU:n är att de låter eleverna komma till tals via
utvärderingar och delaktighet i olika ämnesområden. Det är någonting vi
kommer att arbeta vidare med även framåt.

Våra styrkor i undervisningen är att våra lärare låter eleverna få komma till tals, bli
lyssnade på, och att vi ingriper vid kränkningar. Även arbets- och studiero är något
som skattas högt av eleverna.

Det som främst behöver utvecklas på skolan framåt utifrån UU:n är att vi behöver
bli bättre på att ge eleverna regelbunden återkoppling i den löpande
undervisningen. Vi kommer att arbeta med denna fråga under ämnesträffar detta
läsår och även låta de lärare som har fått hög skattning komma till tals och
presentera sitt arbetssätt för övriga kollegor.

Arbets- och studieron skattas högre av eleverna detta läsår. Det kan kopplas till
skolans förbättringsarbete kring ledarskapet i klassrummet, att lärarna är ännu
bättre på att leda undervisningen i sina grupper och klasser. Höga förväntningar
på eleverna, tydlig lektionsstruktur av lärarna och en kollegial samsyn på
genomförandet av lektionsupplägget är faktorer som har bidragit positivt här.

Under vårterminen 2022 infördes en ny frånvarorutin på skolan. Denna rutin har
på kort tid gett goda resultat i ökad kontroll över enskilda elevers frånvaro och
även i hanteringen av frånvarorutinerna för lärarnas del. Vi kommer att arbeta
vidare utifrån denna frånvarorutin även kommande läsår. Ett stärkt mentorsskap i
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åk tre ihop med de nya frånvarorutinerna kommer att bli en viktig grund för en
ökad måluppfyllelse.

Klassrumsledarskapet har varit ett prioriterat fokusmål detta läsår. Skolledningen
har här synliggjort processer, delgett resultat med löpande samtal och
diskussioner (LOV-enkät, UU, betyg, elevenkäter, examensprognoser, EWS mm)
ihop med personalgruppen. Skolledningen har även skapat forum (fredagsträffar)
för samverkan och utvecklingsarbete. Kollegiala observationer har också
genomförts i undervisningen utifrån en uppsatt mall gjord med förstelärarna. Vi
har även haft ett kollegialt utvecklingsarbete med lektionsfokus:

○ Lektionsstruktur - ledd av förstelärarna.
○ Kollegialt lärande: best practice kring studiero/motiverande

undervisning/nå lägst E/nå högre kunskapskrav samt att kollegialt
auskultera varandra två gånger under läsåret, baserat på boken “Handbok
i klassrumsledarskap”.

○ Bedömning och betygsättning - vi har utgått från mallen “Samverkan för
skolutveckling”.

Arbetet med klassrumsledarskapet har mottagits väl av personalgruppen både i
praktiken och i teorin. Lektionsstrukturen med gemensamma rutiner för
uppstart, innehåll och avslut av lektionerna görs nu unisont av hela lärarlaget. Det
skapar tydlighet, förutsägbarhet och goda rutiner för både elever och lärare.
Auskultationen kollegor emellan  har varit uppskattad både som fortbildning och
i det kollegiala samarbetet. Våra fredagsträffar har ökat samverkan och samsyn i
många viktiga frågor i huset. En utmaning som finns framåt gäller bedömning
och betygsättning då vi står inför en ändring av betygen  1 juli 2022, detta arbete
kommer att fortskrida under kommande läsår.

Arbetet med de extra anpassningarna har överlag fungerat väl. EHT gör det tydligt
för lärarna om vilka anpassningar som eleverna behöver och följer upp detta
regelbundet. Däremot har lärare lämnat önskemål om att effektivisera arbetet
kring detta. Till exempel att ha allt samlat i ett dokument för att göra det enkelt
att se vilka elever som behöver anpassningar i varje klass. Här har vi hörsammat
lärarnas önskemål och kommer att tillämpa detta i vår EWS.
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Färre elever har klarat de nationella proven i matematik på skolan. Skillnaden är
dock störst för eleverna som läser hantverksprogrammet (kursen matematik 1a).
Klassen har, förutom kunskapstapp, även haft hög läraromsättning i
matematikämnet. Vidare blev klassens två mentorer sjukskrivna i början av
vårterminen. Dessa två faktorer i kombination var något som klassen påverkades
mycket negativt av.

Ett intressant resultat finns i kursen matematik 2b där fler elever har fått ett
godkänt resultat på provet jämfört med våren 2019.

I svensk- och engelskkurserna finns ingen större skillnad vad gäller godkända
betyg på de nationella proven. Däremot i sva1 en större andel F 40 % men det är
ytterst få elever som har läst denna kurs.
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Vad gäller provresultatets överensstämmelse med det slutliga kursbetyget ser vi
en ökning från 2019 i ma1a från 49% till 79%, ma1b 63% till 65%, Mat 2b från 53% till
66% och i mat3b från 41% till 55%.

Anledningen till att vi har högre kursbetyg än nationella prov i ma1b, ma2b och 3b
betyg motiveras med elevernas uppvisade resultat från de delprov som har
genomförts på lektionstid under läsåret.

Några utmaningar som vi ser framåt är att många elever i grunden har svårt för
och stora behov av att arbeta med och träna sin taluppfattning. Andra orsaker
som lyfts fram i våra analyser är att vi kan se att en uppdatering av kursen har
gjort det svårare för eleverna att nå målen, delar från gamla ma2b är flyttade till
nya ma1b. Vi kan även se ett ökat bruk av mobiltelefoner.

Våra utvecklingsområden för att nå en högre måluppfyllellse framåt är att alla
matematiklärare gör gemensamma kursplaneringar och prov, med viss
reservation för omgångsgrupperna. Vi kommer framgent också att göra delprov
på E-nivå där gränsen för E skärps och förtydligas. Frivilliga terminsprov med C-
och A-uppgifter kommer också att genomföras. Skärpta ordningsregler för
hanteringen av hur eleverna förvarar och hanterar sina mobiltelefoner under
lektionstid kommer att göras inför skolstart ht 2022.
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I både engelska 5 och engelska 6 är det fler elever som har fått både lägre och
högre betyg i år än vad de fick på det nationella provet.

- I engelska 5 har 13 % av eleverna fått ett lägre betyg än de fick på nationella
provet vårterminen 2022. Vårterminen 2019 låg motsvarande siffra på 7 %.
- I engelska 5 har 11 % av eleverna fått ett högre betyg än de fick på nationella
provet vårterminen 2022. Vårterminen 2019 låg motsvarande siffra på 10 %.

- I engelska 6 har 13 % av eleverna fått ett lägre betyg än de fick på nationella
provet vårterminen 2022. Vårterminen 2019 låg motsvarande siffra på 1 %.
- I engelska 6 har 19 % av eleverna fått ett högre betyg än de fick på nationella
provet vårterminen 2022. Vårterminen 2019 låg motsvarande siffra på 25 %.

I svenska 1 och 3 håller sig siffrorna på en liknande nivå jämfört med 2019. Ungefär
42 % av eleverna får högre slutbetyg i förhållande till resultatet på de nationella
proven. I kursen svenska som andraspråk 1 fick 80 % av eleverna högre slutbetyg
än vad de fick på de nationella proven. Vi ser även en kraftig ökning av högre
slutbetyg i förhållande till resultat på de nationella proven i kursen svenska som
andraspråk 3 där 67 % av eleverna fick högre slutbetyg (2019 låg siffran på 20 %).
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I svenska 3 ser vi att fler elever presterar lägre eller har svårare att klara PM-delen.
Vissa elever uttrycker att själva provtillfället stressar dem och att de gör “onödiga
misstag”. Flertalet underkända betyg beror på att de missar i källhanteringen, och
detta behöver vi arbeta ännu mer med. Vi brukar använda utgångna nationella
prov och göra efter ungefär halva kursen. Då används Skolverkets
bedömningsanvisningar och uppgifter och resultaten brukar vara tillförlitliga. Har
en elev missat eller misslyckats vid ordinarie NP-tillfälle kan detta resultat vara
möjligt att också använda som betygsunderlag.

Det är lättare att klara den muntliga uppgiften enligt vår bedömning. Vi brukar
även här göra en uppgift som är uppbyggd efter nationella provets teman och
uppgifter. Både PM och argumenterande tal görs tidigare under kursen genom
att frisläppta NP används. Vissa elever presterar bättre under året i andra
sammanhang. Vi använder alltid Skolverkets bedömningsmatriser även under
andra uppgifter under året. I svenska 3 finns även flera kunskapskrav som inte
prövas i NP som litteraturanalys och språkhistoria. Dessa kan väga upp betyget i
visa fall. Skriftlig och muntlig förmåga prövas flera gånger under kursen.

Vi kommer framåt att arbeta vidare med sambedömning framför allt på skriftlig
och muntlig produktion. Vidareutveckla undervisning kring PM/vetenskapligt
skrivande och tydliggöra sambandet mellan NP och till exempel
gymnasiearbetet. Vi kommer också att att vidareutveckla metoder för
undervisning kring vetenskapligt skrivande med tydligare fokus på läs- och
skrivutveckling och språkutvecklande arbetssätt. Vi ser ett tydligt samband
mellan elevers minskade läsning och till exempel hur lätt de tycker det är att ta
sig an läsning av texter av vetenskaplig karaktär.

Överensstämmelsen i engelskan mellan NP och slutbetyg varierar något i olika
klasser och program, men överlag har vi mycket bedömningsunderlag utöver NP.
Exempelvis gör vi gamla nationella prov (läs/hör) minst ett tillfälle under kursen.
Just detta läsår hade vi flera elever som presterade lägre på hör- och läsförståelse
jämfört med gamla nationella prov som vi gett eleverna under året. Detta har vi
inte varit med om förut.

För bättre samstämmighet mellan betyg i NP och slutbetyg överlag kommer vi
under nästa läsår arbeta med sambedömning i muntliga och skriftliga prov under
kursen, alternativt/kompletterande bedömarträning inom lärarlaget.

På nationella proven kan eleverna nå ett E fast de inte har klarat alla delprov, det
vill säga sammanvägningen av NP följer inte samma logik som vi i övrigt följer vid
betygssättning. Flera betyg har höjts efter omprov (gamla NP) under
kompletteringsveckan. Vår erfarenhet är att lägre betyg ibland beror på nervositet
och stress i samband med NP.

Framåt kommer vi att skapa fler övningstillfällen för eleverna. Vi kommer att ha
ett ökat kollegialt samarbete kring uppgifter och sambedömning.
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SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Verksamhetens arbetsplan, strukturer som vi vill utveckla på skolan, kommer att
ha följande tre fokusområden under läsåret 2022/2023:

● Gemenskap. Baserat på resultaten från genomförda enkäter med personal
och elever har vi valt detta som ett fokusområde. Isoleringen och
distansundervisningen under coronapandemin samt den ökade
elevfrånvaron under läsåret 21/22 är också anledningar till valt område.
Fokus kommer här att ligga på följande arbetsområden: trygghet,
framtidstro, goda relationer och att genomföra olika aktiviteter på skolan.

● Måluppfyllelse. Bakgrunden till detta fokusområde handlar om att höja
examensgraden, öka närvaron och att förbättra arbetet med feedback och
återkoppling mellan lärare till elever. Fokus kommer här att ligga på
följande arbetsområden: studieplanering, återkoppling, studiero och
kollegial samverkan.

● Närvaro. Återgången till närundervisningen blev en stor utmaning. I
praktiken visade det  sig i att elevernas frånvaro var högre det gångna
läsåret jämfört med åren före coronapandemin. Vi kan utifrån det se att
pandemin har fått konsekvenser; för elevernas mående, för personalens
arbetssituation och utmaningen med att fånga upp elever med hög
frånvaro, för elevernas kunskaper/färdigheter (kunskapstapp) vilket i sin tur
har försvårat lärarnas bedömning och betygssättning.  Fokus kommer här
att ligga på följande arbetsområden: strukturer/rutiner och tidiga insatser.

Till ovan fokusområden är förstelärarna delaktiga som medledare ihop med
skolledningen. Förstelärarna driver skolutvecklingsarbetet med övriga pedagoger
på både ämnesträffar och pedagogiska konferenser.

Skolans arbetslag, ämnesgrupper och arbetsgrupper kommer också att vara
delaktiga i arbetet med dessa fokusområden.

Vi kommer att fortsätta arbeta med att förfina handlingsplanerna som är
kopplade till varje elev och EWS.

Elevhälsoteamets systematiska kvalitetsarbete kommer att fortsätta utvecklas
och förbättras under kommande läsår. Här kommer arbetet att fokuseras på
följande:

● Årshjulet för EHT,

● Treårsplan för elevhälsan,

● Utveckla mallen för hur EHT tar emot och följer upp elevärenden,

● Tydliggörande av ärendegången för anmälan av ärenden till EHT,
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● Utvärdering av EHT med personalgruppen,

● Genomgång av EHT:s roller, rutiner och struktur med elever och personal.

Arbetslagen kommer att ses en gång i veckan och ledningen kommer att träffa
arbetslagsledarna en gång per månad. Detta ger en ökad delaktighet, insyn och
stärkt medledarskap i skolans processer.

Vi kommer att hålla fast vid nuvarande undervisningsupplägg med en
gemensam struktur på alla lektioner. Denna lektionsstruktur finns nu inarbetad i
varje ämne och ger ett bra stöd och tydlighet för både lärare och elever. Denna
process kommer vi att arbeta vidare med.

27



DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete finns beskrivet separat i “Plan
mot diskriminering och kränkande behandling”. Där finns en redovisning av
enkätresultat, beskrivning av främjande och förebyggande insatser samt rutiner
för det åtgärdande arbetet.

I början av varje kalenderår upprättas en ny  plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Elevenkäten samt LOV-enkätens (likabehandling- och
värdegrundskartläggning) resultat ligger till grund för utformningen av planen
mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa undersökningar indikerar
var fokus bör ligga för skolans fortsatta arbete i dessa frågor.

Skolans elevhälsoteam träffas en gång varje vecka. Här sker löpande samtal och
utvärderingar kring möjliga förändringar i arbetssätt kopplade till aktuella
händelser på skolan. Här planeras även det långsiktiga och proaktiva arbetet
gällande frågor som trygghet, jämställdhet och demokrati. Inför läsåret bildades
en arbetsgrupp på skolan med namnet “Trygghet och närvaro”. Här har vi haft
med representanter från lärargruppen, en lärare från varje programlag. Gruppen
har letts av kurator och träffats en gång i månaden för att arbeta övergripande
med de frågor som rör diskriminering och kränkande behandling. Denna
arbetsgrupp kommer att fortsätta även framåt.

Lärarna på skolan ska vid planering av lektionsinnehåll alltid ta hänsyn till
samtliga diskrimineringsgrunder. Detta sker bland annat genom att reflektera
kring det egna materialet, men också kring läromedel och externa kontakter.

Samtliga mentorer genomför värdegrundsövningar på mentorstiden.
Värdegrundsövningar tränar eleverna på att samarbeta och att umgås med elever
som de normalt inte umgås med. Mentorerna har tillgång till en katalog av
värdegrundsövningar som de kan välja.

För att stärka elevernas trygghet och relationer på skolan arbetar vi med
gemenskap genom aktivitets- och gemensamhetsdagar på skolan. Under VT
2022 genomfördes en aktivitetsdag med all personal och alla elever på skolan.
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Planen är att göra detta även kommande läsår med målet att stärka
gemenskapen på skolan - både för personal och elever.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Andelen elever som känner sig trygga ligger på 89 %, det har gått ned från förra
året då denna siffra låg på 90 %. Skolan följer huvudmannens rutiner för hantering
av anmälningar om kränkande behandling och diskriminering. Vi vill arbeta
förebyggande med detta och även synliggöra för eleverna hur vi hanterar de
anmälningar som görs och vilka åtgärder som vidtas. Utifrån det är vår
målsättning att göra eleverna delaktiga i skolans team “Trygghet & närvaro”
kommande läsår.

I nära anknytning till terminsstart besöker skolledningen samtliga klasser på
skolan för att informera alla elever om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, hur vi arbetar, varför, samt hur eleverna kan vara med och påverka
arbetet. Målet är att alla elever ska ha god kännedom om detta
värdegrundsarbete på skolan. Vidare ska eleverna också känna till planen mot
diskriminering och kränkande behandling och dess innehåll.

Personalen informeras om skolans likabehandling och värdegrundsarbete
fortlöpande vid APT, men även i samband med resultaten från LOV-enkäten och
vid utformningen av planen mot diskriminering och kränkande behandling då
personalen tillsammans analyserar resultaten. Vårdnadshavare får tillgång till
planen mot diskriminering och kränkande behandling via SchoolSoft och i
samband med det föräldramöte som sker vid terminsstart i årskurs 1.

Framgent under läsåret 22/23 kommer skolledningen att träffa en representant
från varje klass på ett elevråd. Syftet här är att främja elevernas delaktighet och att
lyfta frågor kring likabehandling, ordningsregler, skolkultur, undervisning och
andra frågor som är av gemensamma intressen för elever och personal.

Vid skolstart i augusti har vi varje år något som vi kallar “Introduktionsdagarna” på
skolan. Mentorerna håller då i detta upplägg för alla elever från åk 1-3. Här ingår
gruppstärkande aktiviteter och värdegrundsövningar för varje enskild klass. I
dessa värdegrundsövningar får eleverna möjlighet att lära känna varandra,
samarbeta och att umgås med elever som de normalt inte umgås med.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Sammantaget upplever vi att skolan har en väl fungerande verksamhet där våra
processer håller en god nivå. Vi vill utveckla vårt långsiktiga förebyggande arbete
ytterligare genom att arbeta vidare med nedan punkter.

● Skolans elevhälsoteam (EHT) kommer att träffas en gång per månad och
då arbeta med det främjande och förebyggande arbete. Här är fokus på
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elevernas mående, stötta mentorer att arbeta med klassdynamik, arbeta
vidare med skolans frånvarorutin, stötta enskilda elever som mår dåligt.

● Vid skolstart kommer EHT att besöka samtliga klasser för att informera om
gruppens olika roller och vårt arbete mot diskriminering och kränkande
behandling.

● Skolledningen kommer varje termin att genomföra elevrådsmöten med
elevrådsrepresentanter.

● Skolans “Trygghets- och närvarogrupp” kommer att fortsätta träffas ett par
gånger per termin för att arbeta främjande och förebyggande med
studieron i klassrummen och att alla elever känner sig trygga på skolan.
Eleverna kommer att göras delaktiga i skolans Trygghetsteam.

● På föräldramöten kommer vi att presentera skolans arbete mot
diskriminering och kränkande behandling.

● Lärar- och mentorsrollernas arbetsbeskrivningar är tydligt formulerade
detta och kommande läsår. Här har vi tryckt på vikten av att vara lyhörd och
arbeta utifrån ett relationsorienterat förhållningssätt, att vara ett stöd i
elevens utveckling att bli vuxen samt att eleven ska ha en person på skolan
som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till.
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ELEVHÄLSOARBETE
Inom DBGYs verksamhetsområde finns en gemensam Elevhälsoplan som alla
skolor nyttjar. Den beskriver det övergripande arbetet och de rutiner, mallar och
stödmaterial som finns. Nedan är den lokala beskrivningen av hur skolan
organiserat och lett elevhälsoarbetet (främjande och förebyggande) och på vilket
sätt samverkan med skolans lärare och övrig personal har skett.

Vi arbetar också med Resiliens i undervisningen, vid mentorstiden samt via
elevhälsans funktioner.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska,
kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog och
skolläkare som är knutna till skolenheten.

Vårt arbete följer huvudmannens  gemensamma elevhälsoplan för Drottning
Blanka. Utifrån det har vi ett årshjul på skolenheten för EHT:s arbete under läsåret
enligt bilden nedan.

Årshjulet ingår i den långsiktiga treårsplanen som sträcker sig fram till 2023. Här
är våra övergripande mål att höja examensgraden, öka lusten att lära, främja
närvaron, förbättra studiero och lektionsstruktur.
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Struktur, dokumentation och mötesupplägg har formaliserats och utvecklats för
EHT under läsåret. Elevhälsan träffas veckovis på tisdagar under två timmar.
Mötestiden för EHT förlängdes inför läsåret 2020/2021 för att ge fler pedagoger
möjlighet att lyfta klass- och elevärenden. Detta har fallit väl ut och upplägget har
legat kvar även under läsåret 2021/2022.

Mentorerna har fått ett större ansvar för att dokumentera elevernas kunskapsläge
i de individuella handlingsplanerna. Syftet med detta är att skapa en förbättrad
samverkan mellan EHT och övrig lärare. Detta förbättringsarbete kommer att
formaliseras ytterligare kommande läsår och successivt att utvärderas.

Vi har en längre tid arbetat med att strukturera upp undervisningen och framför
allt stödrutinen för de elever som inte är självgående i sina studier och som
behöver mer stöd. Syftet är att stärka våra rutiner för extra anpassningar och
utredning av elever i behov av särskilt stöd. Under året har detta arbete gått in i
en mer aktiv fas. Detta med anledning av många elevers höga frånvaro. Vi har
fortsatt vårt arbete med implementering av rutiner för en tydlig stödprocess med
syfte att säkra att elevernas anpassningar är ändamålsenliga i förhållande till
måluppfyllelse och att extra anpassningar och dess effekt följs upp regelbundet
av mentorerna.

Vi har utvecklat och tydliggjort våra rutiner kring närvaroarbetet, det handlar om
rutiner för frånvaro och det närvarofrämjande arbetet. Vi har skapat former för
bättre kartläggning och uppföljning av vad frånvaron beror på. Vi kan konstatera
att skolan har väldigt många elever som har bristfällig närvaro som härrör ur
psykisk ohälsa. Vår kurator har även kopplats in för enskilda samtal med dessa
elever.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

EHT:s mål under läsåret 2022/2023 är att tillsammans med lärarlaget arbeta
långsiktigt för att höja examensgraden, öka lusten att lära, främja närvaron och att
arbeta vidare med att ytterligare förbättra studiero och lektionsstruktur (upplägg,
planering, uppgifter). Vi gör detta utifrån:

● Systematik i medledarskap

- Arbetslag, ämneslag, arbetsgrupper, förstelärare

● Systematik i det främjande arbetet utifrån DBGY:s elevhälsopyramid (hälsa

och levnadsvanor, normer och värden, lärande och lärmiljö, närvaro och

frånvaro, stödinsatser, resiliens)

● Systematik i rutiner för EHT: Ärendegång, uppföljning, dokumentation

● Gruppstärkande arbete personalgrupp

● Handledning - personal
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Resultatet från EHT:s analys är att EHT inte nyttjas fullt ut samt att tydlighet i
rutiner och uppdrag kan bli tydligare. För att förbättra resultatet kommer EHT
leda och delta i arbetsgrupper på skolan. EHT kommer även träffa arbetslagen
varje vecka under läsåret.

Vidare ser EHT i sin diagnos att vi ska arbeta med konkreta mål för att ge tydlig
riktning i arbetet. Här har vi skapat en ny mall för läsårsmålen. Här finns nya
läsårsmål samt nya mål i elevhälsoplanen.

Avslutningsvis ser EHT att frånvaro dokumenteras, men vi kan vid enstaka tillfällen
bli bättre på att utreda orsaker till frånvaron. EWS genomförs men påverkar inte
undervisningen positivt på grund av bristande översikt och dokumentation. För
att förbättra detta kommer arbetslagen att under mötena upptäcka,
dokumentera samt följa upp frånvaron hos eleverna. En ny EWS-mall kommer
förbättra översikten samt ge möjlighet till insyn i hur längesedan det var en lärare
dokumenterade i EWS:en.

Genom vårt resiliensarbete har det personliga engagemanget utvecklats och gett
våra elever möjlighet att hantera utmaningar under skolgången. Verksamhetens
mål är att resiliens genomsyrar ämneskurser, mentorstid och vårt främjande och
förebyggande arbete. Personalen på skolan arbetar löpande med resiliensarbetet
som en del av värdegrundsarbetet. Vi utgår från det arbetsmaterial som har tagits
fram centralt inom DBGY.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

På skolan kommer vi framåt att fortsätta med EHT-möten varje vecka. På
agendan finns här ett väntande arbete med fokus på både akuta ärenden och
mer långsiktiga, förebyggande frågor.

Elevhälsoteamet har under det senaste läsåret till stor del arbetat med
åtgärdande elevärenden men vi har i slutet av läsåret fokuserat mer mot det
förebyggande och främjande. Mentorerna har i större utsträckning varit delaktiga
i samarbetet med elevhälsoteamet.

Vår EHT-enkät visar på positiva upplevelser av samarbete med EHT och att det är
lätt att få tag på EHT-medlemmar och att samarbetet ger hjälp och stöd.

Deltagarna i EHT kommer framöver att vara mer synliga för kollegorna i huset.
Detta tack vare att de framgent kommer att vara teamledare för flera av skolans
arbetsgrupper. De kommer även att vara en del av arbetslagen på skolan. Detta är
en viktig del i det systematiska långsiktiga kvalitetsarbetet.
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Elevhälsoteamets systematiska kvalitetsarbete kommer att fortsätta utvecklas
och förbättras under kommande läsår. Här kommer arbetet att fokuseras på
följande:

● Årshjulet för EHT,

● Treårsplan för elevhälsan,

● Utveckla mallen för hur EHT tar emot och följer upp elevärenden,

● Tydliggörande av ärendegången för anmälan av ärenden till EHT,

● Utvärdering av EHT med personalgruppen,

● Genomgång av EHT:s roller, rutiner och struktur med elever och personal.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

Här beskrivs hur skolan organiserat och lett APL-arbetet och internationell APL på
skolan och på vilket sätt samverkan med handledare, skolans lärare och övrig
personal sker.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

APL genomförs under samtliga tre läsår. I årskurs 1 finns en introduktionsvecka
men i årskurs  2 och 3 är eleverna ute på sina individuella  APL-platser. Årskurs 2
har sex veckor APL, årskurs 3 har åtta veckor APL uppdelat på vår och höst. Beslut
om vilka kurser eller delar av kurser som ska ingå i APL fattas av rektor, i år det
kurserna hår- och makeupstylist 2  3, 4 och 5. Vid val av kurser har fokus legat på
kundbemötande, service och företagande som de viktigaste punkterna.
Pedagogerna har en löpande dialog med handledarna och besöker även
APL-platserna och gör en riskbedömning av arbetsplatsen samt har ett
trepartssamtal med elev och handledare. Informationshäfte finns framtaget för
respektive handledare.

Programråd har under året skett mellan handledare och lärare. Till nästa läsår ska
ett fast programråd införas där lärare, rektor, handledare och elever möts en gång
per läsår för att säkerställa kvaliteten på programmet.

Internationaliseringen har under läsåret legat på is då läget i världen har varit
osäkert utifrån pandemin. Vi har dock planerat för nästa läsår då elever från hår-
och stylistprogrammet kommer att göra delar av sin APL utomlands. Vi har
planerat för APL utomlands på Malta. Planeringsprocessen har påbörjats och
elever med goda betyg, hög närvaro och goda vitsord från tidigare APL platser
kommer få möjlighet att utföra APL utomlands.

Skolans studie- och yrkesvägledare leder en arbetsgrupp på skolan som heter
“Framtid och valkompetens”. Detta arbete bygger på att det är hela skolans
ansvar att arbeta med frågor som är kopplade framtida studier och yrkesval. En
lärare från varje arbetslag (fem stycken) är med i denna arbetsgrupp.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

APL-perioderna för våra elever är utvalda utifrån de behov som finns på
marknaden, i synnerhet har APL legat i nära samband med perioderna före jul-
och sommarshopping. Detta eftersom det då har varit lättare att hitta platser för
varje elev. Skolan har samverkat med flera bolag för att kunna använda samma
platser över tid vilket innebär tätare kontakt med samma handledare. Det har i
slutändan bidragit till goda relationer skola-arbetsliv. Kundbemötande, service
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och företagande fortsätter att vara viktiga framgångsfaktorer i elevernas
APL-utveckling och så även framåt. Samarbetet mellan handledare och
undervisande lärare har fungerat mycket bra.

● På grund av Covid-19 har arbetet med internationalisering stannat upp. Vi
tar nya tag inför kommande läsår. Vi ser även att samarbetet med flera
bolag i år har varit lite svårare. Med detta sagt har vi inte helt och hållet
kunnat utföra programråd eller yrkesråd med våra
partners/företag/arbetsplatser.

● Skolan behöver framgent skapa forum där handledare kan vara med på
träffar med oss på skolan. Vi behöver även arbeta med att säkerställa att
handledare ute på våra APL-platser får Skolverkets handledarutbildning. Vi
behöver under året samverka med fler företag för att kunna tillgodose alla
våra elevers APL-platser i årskurs 2 och 3.

● Studie- och yrkesvägledaren (SYV) har varit inne i samtliga klasser i åk 3 för
att delge information om valmöjligheter efter skolgång. Likaså har
pedagoger gett eleverna möjlighet att nätverka utanför skolan i flera olika
sammanhang. Således har det funnits goda möjligheter till arbete efter
studenten. Eleverna blir generellt sett alltid anställningsbara efter
genomförd yrkesutbildning.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Det  finns en arbetsgrupp för internationalisering som leds av biträdande rektor
tillsammans med pedagoger. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för
studiebesök och samverkan med omvärlden. I dagsläget planeras det för
utomlands APL till läsår 22/23.

Inom hantverksprogrammet kommer vi  vidare att utveckla våra programråd,
förberedelser, rutiner och samarbeten med olika bolag.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av verksamheten
samt de utvecklingsområden som vi har identifierat (förbättringar av de centrala
processerna) i syfte att öka måluppfyllelsen (resultaten).

Skolan är idag en fungerande organisation och verksamhet med inarbetade
strukturer och rutiner. Våra elever känner sig trygga och trivs på vår skola. På
organisationsnivå har det systematiska kvalitetsarbetet blivit mer stabilt med
anledning av de insatser som har gjorts under läsåret och lärarna har tagit ett
större ansvar för processerna och att utveckla undervisningen tillsammans som
kollegium.

Vårt systematiska kvalitetsarbete går 2022/2023 in i en mer aktiv fas och ett arbete
görs för att i första hand säkerställa de stödrutiner vi har implementerat på skolan.
Utöver det kommer all personal att bli mer delaktiga i skolans processer som
medledare vilket är viktigt för ökad delaktighet och ökat ansvar som grund för att
vi tillsammans ska nå ännu bättre resultat och högre måluppfyllelse.

När vi summerar läsåret ser vi att vi även framåt behöver arbeta vidare med några
av våra tidigare utvecklingsområden, och även med några nya.  Verksamhetens
arbetsplan kommer att ha fokus på tre fokusområden under läsåret 2022/2023:

● Gemenskap,
● Måluppfyllelse,
● Närvaro.

Vid framtagandet och implementeringen av ovan fokusområden är förstelärarna
och skolans EHT delaktiga som medledare ihop med skolledningen. Förstelärarna
driver skolutvecklingsarbetet med övriga pedagoger på både ämnesträffar och
pedagogiska konferenser. Skolans EHT finns med som teamledare för arbetslag
och arbetsgrupper - i dessa grupper ingår all personal på skolan.

Arbetslagen kommer att ses en gång i veckan och ledningen kommer att träffa
arbetslagsledarna en gång per månad. Detta ger en ökad delaktighet, insyn och
stärkt medledarskap i skolans processer för all personal.

I praktiken kommer vi att arbeta med nedan utvecklingsområden:

● Elevhälsoteamets systematiska kvalitetsarbete kommer att utvecklas och
förbättras under kommande läsår. Det avser bland annat arbetet med
EHT:s årshjul, treårsplan, ärendegång, utveckla mallen för hur EHT tar emot
och följer upp elevärenden, genomgång av EHT:s roller, rutiner och struktur
med elever och personal,

● Arbeta med Resiliens i undervisningen, vid mentorstiden samt via
elevhälsans funktioner,
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● Genomförande av fler gemensamma aktivitetsdagar på skolan,

● Fortsatt fokus på att främja närvaro,  samt kollegialt lärande,

● Arbeta med att skapa goda rutiner för skolans arbetsgrupper, ämneslag
och arbetslag,

● Uppmärksamma och hantera hur eleverna får löpande återkoppling från
lärarna,

● Vi kommer att fortsätta samverka kring betyg och bedömning,

● Revidera, förbättra och förfina mallen för elevernas handlingsplaner kopplat
till EWS, anpassningar och särskilt stöd,

● Arbeta vidare med lektionsstrukturen i klassrummet,

● Vi kommer att ha fler kompletteringstillfällen under läsåret,

● Vi kommer att fokusera extra på matematiken under läsåret i form av stöd
via omgångsmatten

● Planera och genomföra APL-programråd  en gång under läsåret med
elever, pedagoger, rektor och handledare för att säkerställa samverkan
mellan skola och arbetsliv,

● Genomföra utomlands-APL under vårterminen med pedagoger och elever
från årskurs 3.

Den detaljerade planen för hur vi systematiskt avser att arbeta med att utveckla
verksamheten dokumenteras i arbetsplanen för kommande läsår, det vill säga
separat från denna kvalitetsrapport.
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