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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

Trots att skolan stått på samma plats sedan 2009 så är det här året unikt då skolan bytt namn inför                    
läsåret till Drottning Blankas gymnasieskola. Namnbytet har inte bara varit kosmetiskt utan har också              
medfört nya värderingar, nya mål och en ny riktning som legat i bakgrunden under det ordinare,                
lagstadgade arbetet på skolan. Namnbytet har varit uteslutande positivt för enheten i Örebro även              
om det inneburit en viss invänjningsperiod. Som skola ser vi att vi numer har kontinuitet på                
personalsidan och att våra utbildningar blir alltmer populära. 

Under året har skolan fortsatt arbeta med att förädla pedagogik och språkutvecklande arbetssätt,             
områden som skolan arbetat med i tre år. Det är därför extra glädjande att måluppfyllelsen avseende                
examensgrad är fortsatt hög på 90% samt att andelen godkända betyg ökar till 91%. Jag är övertygad                 
om att det beror på att vi funnit hållbara arbetssätt som passar vår målgrupp.  

Tyvärr har dock vissa andra viktiga resultat minskat. Det resultat vi ägnat mest tid åt att analysera är                  
att eleverna upplever skolan som mindre trygg. Skolans analysarbete har lett till slutsatserna att vi               
behöver öka vuxennärvaron på skolan och att våra lokaler upplevs som trånga - på grund av att vi                  
avslutat ett lokalkontrakt på externa lokaler. Detta är ett led i en plan där skolans befintliga lokaler                 
kommer byggas om inför 1920 för att bli mer ändamålsenliga.  

Avslutningsvis, det finns mycket positivt att bygga på inför kommande år och en del skolan vill                
finjustera för att komma till rätta med. Ledningen upplever att det finns en inneboende optimism               
bland elever och personal inför framtiden och det kommer vi att bygga vidare på.  

Nicolas Sandoval, rektor DBGY Örebro 
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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 med examen minskar marginellt från 92% till 90%. Medan hantverksprogrammet ökar från             

86% till 100%, minskar resterande program; barn- och fritidsprogrammet från 100% till 80%, handel-              

och administrationsprogrammet från 100% till 80% samt samhällsvetenskapsprogrammet från 86%          

till 82%. Det finns mönster som skolan kunnat bryta detta läsår och det finns mönster som snarare                 

befästs. Gällande HV så är det glädjande att vi kunnat höja examensgraden med 14%. Framförallt då                

förra årets statistik bygger på en enda inriktning. In år har vi två inriktningar på HV vilket innebär fler                   

elever och ändå ökar examensgraden så pass. 

 

Gällande HA och BF så har de tidigare legat på 100% examensgrad under fyra, respektive tre år.                 

Bakom statistiken gömmer sig det faktum att årets avgångsklass på BF varit ovanligt liten. Av fem                

elever så är det en elev som inte nått examen, där av det stora tappet. 

 

På HA är det också en elev som inte nått examen. Trots en minskning med 8% så är det fortfarande                    

klart högre än rikssnittet. 

 

Tyvärr är SA fortfarande det program där vi inte når målen i tillräckligt hög utsträckning. Vi har börjat                  

arbeta med långsiktiga insatser i årskurs 1 med förhoppning om att på lång sikt se förbättringar. Vi                 

ser att våra anpassningar inte tillgodoses av eleverna, att våra närvarofrämjande insatser inte heller              

får lika hög effekt här som på andra program.  

 

Vad gäller den totala examensgraden så är skolan till freds med att nå 90%. Skolan släpper så få                  

studenter så att varje enskild elev påverkar nästan 1,5 procent.  
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Den genomsnittliga betygspoängen är i linje med föregående år 14,2 från 14,3. På totalen är vi i linje                  

med riksnittet medan vi ligger över på barn- och fritidsprogrammet, handels- och            

administrationsprogrammet och hantverksprogrammet. Vi ligger däremot under rikssnitt på         

samhällsvetenskapsprogrammet. Det som står klart är att eleverna på samhällsprogrammet inte når            

lika höga resultat som elever på yrkesprogrammen. Vi kan se att eleverna på yrkesprogrammen inte               

påverkas i lika hög grad av sin skolbakgrund, framförallt inte i yrkesämnena. På samhällsprogrammet              

ser vi motsatsen. Under kommande läsår kommer vi att ha ett riktat arbete för att höja                

meritpoängen på skolan.  

 

GBP visar samma mönster som examensgraden visar. Det är på SA som vi inte riktigt når målen i                  

samma utsträckning. Färre examen innebär färre godkända betyg och även i förlängningen en             

minskad GBP. På yrkesprogrammen har vi däremot funnit väl fungerande arbetssätt och vi har              

kommit längre gällande anpassningar. 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 

 

Nästan hälften av våra elever läser in högskolebehörigheten på yrkesprogrammen. Störst andel finns             

på handels- och administrationsprogrammet och lägst andel på hantverksprogrammet. Vi ser att            

eleverna har olika målsättningar och så här har det sett ut de senaste tre åren. På HV är det väldigt få                     

elever som vill gå vidare mot högskoleförberedande examen av två skäl. Det första skälet är att det                 

finns flera fördjupningar inom hantverket att välja som individuellt val för eleverna. Våra elever på               

HV-programmet har bättre förutsättningar att fördjupa sig inom sin valda inriktning än vad eleverna              

på BF och HA har. Den andra anledningen är en organisatorisk anledning och det är att eleverna på                  

HV aktivt måste välja tre kurser för att nå en högskoleförberedande examen. Eleverna på HA               

behöver endast välja en och eleverna på BF två kurser. Det tycks alltså finnas en korrelation mellan                 

högskoleförberedande examen och hur många kurser eleverna aktivt måste välja till i sin studieplan.  
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1.2. SAMTLIGA BETYG 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

Andelen godkända betyg ökar från 87% till 91% vilket är glädjande. Två stora insatser har gjorts för                 

att säkerställa detta. En av dem är att vi varit mycker mer aktiva i att anpassa introduktionselevernas                 

studieplaner. Detta har bland annat medfört att dessa elever nått fler godkända betyg vilket också               

ligger bakom förbättringen. En annan förklaring till att vi ökat måluppfyllelsen är att vi gjort fler tidiga                 

insatser på gruppnivå när lärare flaggat för att elever inte når målen. Vi har kunnat var två vuxna i                   

rummet i de klasser där utmaningarna varit som störst. Vi ser att detta också lett till bättre resultat.                  

Vi har också tillåtit oss själva, som organisation, att få fler prognoser på elevernas resultat under                

läsåret. Det har gett oss bättre koll och detta är också en insats vi kommer att utöka till nästa år. Då vi                      

kommer att ha EWS  1 gång/månad.  

 

 

 

 

Tyvärr ser vi dock att vi har kurser som sticker ut i statistiken kring satta F. Dessa är Matematik 1b                    

och 2b. Båda kurserna läses på SA programmet och bidrar till att befästa mönstret med lägre                

gymnasieexamen på just det programmet. Till nästa år finns stora insatser planerade kopplade till hur               

lärare ska planera sin undervisning för att höja måluppfyllelsen. Dessa bygger på tillitsbaserad             

ledning och styrning samt på alignmentplanering utifrån de nya allmänna råden för betyg och              

betygssättning.  

 

 

Avslutningsvis är genusaspekten på betygen något som vi börjat diskutera med lärarkollegiet. Vad är              

det som gör att det är dubbelt så svårt för våra pojkar att nå ett godkänt betyg som det är för våra                      

flickor? Detta är något som vi precis börjat analysera som organisation och som vi kommer att                

analysera pågående under nästa läsår också. Rektor gjorde en norminventering tidigt i höstas som              
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visade på att pojkar och flickor har olika förutsättningar att klara sina studier även om de inte är                  

uttalade av organisationen. De typer av anpassningar som pojkar får skiljer sig jämfört med de som                

flickorna får.  Ett intressant ämne som kollegiet kommer att djupdyka i under nästa år.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

Andelen godkända betyg på de nationella proven varierar mycket mellan de olika ämnena. Det är               

tydligt att skolan har ett ämne som inte lyckas med att få eleverna att nå målen och det är                   

matematiken. Trots att marginella förbättringar skett i matematik 1a mellan våren 2018 och våren              

2019 så är tendenserna sådana att insatser behöver göras inom ämnet matematik. Vi ser exempelvis               

att matematik 2b är en kurs som eleverna har svårt att klara av på skolan. Samtidigt är det viktigt att                    

påpeka att resultaten ovan visar andel betyg av fullständiga prov. Vi har många elever som inte gör                 

alla delar och därför får vi få färdigställda prov att utgå från i statistiken ovan. Å andra sidan ser vi att                     

19% av eleverna inte klarar matematiken på yrkesprogrammen och 35% klarar inte av den på               

SA-programmet vilket inte går att vara nöjd med. 

 

 

1.3. UPPLEVD KVALITET 

Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna,            

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

koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 

 

Under de senaste tre åren går det att konstatera att skolan haft en nedåtgående trend gällande                

rekommendation, trivsel och nöjdhet. Rektor bedömer att nyckeln till att vända trenden är att              
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fokusera på att öka trivseln. Under förra läsåret hade skolan utmaningar kring studieron på skolan.               

Utmaningar som skolan lyckades vända till det här läsåret. Ändå fortsätter trivseln att minska,              

framförallt i de klasser som var föremål för flest insatser under förra läsåret. Lärarnas bild är att det                  

är mycket lugnare på skolan i år än vad det varit under föregående läsår. Därför är det förvånande att                   

eleverna upplever en minskad trivsel.  

 

En förklaring till den minskade trivseln är att skolan under läsåret avyttrade en lokal på 500 kvm.                 

Många av elevgrupperna menade att detta bidragit till trängsel och mer otrygg stämning på skolan               

eftersom alla elever nu mer finns i samma lokaler. Även matsalen har identifierats som en otrygg                

plats. Avyttringen är en del av en långsiktig plan där skolan byggs om under sommaren 2019 för att                  

öka trivseln och samtidigt få mer ändamålsenliga lokaler. I samband med ombyggnationen kommer             

lärarnas arbetsrum att placeras ut på samtliga plan på skolan och matsalen kommer att byggas in i                 

huvudbyggnaden. Idag behöver eleverna gå 300 m för att komma till matsalen. Rektor utgår från att                

dessa insatser kommer att höja trivseln på skolan från och med kommande läsår. Antagandet är att                

om eleverna trivs på skolan så kommer även rekommendationsgraden och den totala nöjdheten att              

öka.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL       

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

 

Organisering av undervisningen  

Skolan har organiserat sig på följande sätt gällande arbetet med att planera och genomförande av               

undervisningen. Ansvaret för planerandet och genomförande av undervisningen ligger på den           

undervisande läraren. Men för att säkerställa att alla som undervisar gör det utifrån utbildningens              

mål och i enlighet med lag, förordning och de riktlinjer som finns i läroplanen har vi varje torsdag haft                   

en träff mellan kl.08.00-09.00. Under dessa torsdagar har vi haft ett förutbestämt schema med olika               

arbetsgrupper eller kollegialt lärande. Under dessa torsdagar har bland annat innehållit i att förste              

lärarna förläst utifrån deras uppdrag såsom IKT samt språkutvecklande arbetet. Specialpedagogen           

har haft genomgång och workshops gällande extra anpassningar både på individ- och gruppnivå. Vi              

har även under året justerat detta schema utifrån verksamhetens behov. Den bakomliggande tanken             

är att lärarna endast ska delta i de gemensamma mötena som de behöver delta i för att på så sätt                    

lösgöra så mycket tid som möjligt för planering och genomförande av undervisning.  

 

När vi vi bestämmer vilken undervisningstid som respektive elevgrupp och kurs ska ha ser vi till                

tidigare resultat i kurserna, kursernas innehåll samt aktuell undervisningsgrupp. I år har vi             

exempelvis lagt mera undervisningstid på svenska 1 och svenska 1 som andraspråk. Eftersom vi              

identifierat ett behov av mer stöd i form av tid till eleverna för att de ska kunna nå en ökad                    

måluppfyllelse.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  

Undervisningen utvärderas två gånger per läsår av eleverna genom undervisningsutvärderingar. I år            

har vi gjort så att lärarna låtit samma elevgrupper utvärdera både på hösten och på våren. Resultaten                 

presenteras i år för första gången på en procentuell skala från 0-100. Det är därför svårt att rakt av                   

jämföra årets resultat med tidigare år. Vid en första anblick står det dock klart att resultaten inte                 

förändrats nämnvärt mellan höstens och vårens undersökningar. Det som eleverna är mest            

missnöjda med är frågan kring om läraren har regelbunden kontakt med eleven om hur det går och                 

hur eleven kan utvecklas ännu mer. Denna fråga ligger väsentligt lägre än den liknande frågan om                

läraren är tydlig med kunskapskrav vilket kan tyckas motsägelsefullt. Skolan har inte ett rakt svar på                

vad som efterfrågas av eleverna, eftersom vi inte kunnat få ett sådant när vi frågat elevgrupperna                

vad de saknar. Det är dock av vikt att lärarna är tydliga gentemot eleverna kring hur undervisningen                 

är planerad och vilka förmågor som ska tränas. Denna punkt kommer att bevakas speciellt till nästa                

år då skolan kommer att lägga mer fokus på planering och genomförande av undervisning och               

mindre fokus på bedömning.  

 

De svar som oroar skolan är frågorna om ifall eleverna litar på att lärarna ingriper om någon utsätts                  

för kränkningar. Denna fråga kommer att bevakas speciellt till nästa läsår. Överlag upplever rektor att               

arbetet med planering och genomförande av undervisning fungerar väl på skolan. Trots det finns              

finns utvecklingsinsatser inplanerade under kommande läsår. Dessa presenteras nedan. 
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar har varit ett ständigt återkommande diskussionsämne under årets            

gemensamma mötestider. Till sitt stöd har lärarna fått verktyg genom externa föreläsare, specifikt             

experter på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men också genom de centralt           

samordnade dokument som redogjorts för ovan. Vi har även investerat i fler digitala verktyg att               

använda oss av i undervisningen vilket varit uppskattat av både elever och lärare. Rektors              

uppfattning är att de flesta lärarna blivit allt mer kompetenta i sitt yrke samtidigt som vi blir                 

utmanade på nya sätt varje år. Det är inte nödvändigtvis så att anpassningarna blir fler, istället är                 

målet att så stor del av variansen ska täckas in av det lärarna planerar i den ordinarie undervisningen.                  

Det faktum att vi har en väsentligt bättre måluppfyllelse kan alltså  härledas till denna punkt.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Under året har kollegiet diskuterat vad som gör undervisning till bra undervisning. Under hösten              

2018 kom även skolverket ut med nya allmänna råd om betyg och betygssättning som förtydligar               

lärarnas arbetssätt från planering till betygssättning av eleverna. DBGY Örebro kommer under nästa             

läsår att utveckla ett arbetssätt utifrån denna process därför att kollegiet ser att det finns ett behov                 

av detta på enheten. Förhoppningen är att det ska bli tydligare för elever vilka förmågor som de                 

aktuella momenten tränar på och att det också ska bli tydligare för lärarna vad som händer i                 

kollegornas undervisning så att samplanering av undervisning underlättas. Skolan behöver utveckla           

det pedagogiska samtalet som metod. Antagandet är att fler elever kommer nå målen och att elever                

som når målen kommer att nå högre meritvärden. Alla undervisande lärare på skolan kommer även               

att genomföra en kurs i likvärdig bedömning som Academedia och Karlstads universitet tagit fram              

gemensamt.  

 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
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Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsan på DBGY Örebro utgår utifrån ett salutogent perspektiv, dvs att vi ser till det               

friska/hälsofrämjande. Alla elever på skolan ska uppleva sina lektioner på det program de valt som               

meningsfulla och uppgifterna begripliga och därför också hanterbara.  

Rektor ansvarar för skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet har arbetat proaktivt för en bättre            

elevhälsa på skolan genom att bistå med en bred kompetens och möjlighet till handledning både på                

skolnivå och individuell nivå. Elevhälsan ansvarade också för alla anmälningar och utredningar av             

elever i behov av särskilt stöd. 

Samverkan mellan EHT och lärare sker genom de gemensamma mötestiderna som skolan har             

måndagar och torsdagar. Här finns tid för klasskonferenser, pedagogiska samtal samt elevärenden.            

Skolan arbetar med extra anpassningar genom att undervisande lärare kartlägger och dokumenterar            

varje elevs individuella behov av anpassningar i ett dokument. Detta sker var sjätte vecka under hela                

läsåret. Där kan specialpedagog och rektor följa utvecklingen och lättare sätta in insatser där extra               

anpassningar inte fungerar.  

Elevhälsoteamet träffas en gång i vecka. Elevhälsoteamet består av specialpedagog med           

heltidstjänst, kurator och skolsköterska med varsin halvtidstjänst. Skolläkare och skolpsykolog anlitas           

individuellt vid behov. Utöver träffar med enskilda elever deltar skolläkare och skolpsykolog vid minst              

två EHT-möte per termin. Dessa möten följer en fast agenda med tre punkter. 1. Främjande insatser                

2. Förebyggande insatser 3. Åtgärdande insatser.  

Värt att notera är att detta läsår har EHT utökats genom att anställa en socionom. Den anställningen                 

har blivit möjlig genom att vi fått projektpengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).            

Projektets syfte är ökad måluppfyllelse för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar          

(NPF). Socionomens uppdrag är att ha en kontinuerlig kontakt med eleverna som ingår i projektet.               

Syftet med deras träffar är att kunna ge hjälp och stöd till eleverna för att få en struktur på skolgång.                    

Man skulle kunna se rollen som ett förstärkt mentorskap för elever med NPF.  

I januari fick vi ett nytt SPSM finansierat projekt som ska syftat till att knyta upp främjande och                   

förebyggande insatser till den ordinarie verksamheten.  

Arbetsgång när det gäller elever som misstänks vara i behov av särskilt stöd är följande:  

Undervisande lärare, mentor eller den som ser anledning till oro kring en elevs studiesituation och               

eventuella behov anmäler detta till rektor eller medlem ur elevhälsan. Detta görs efter arbete med               

extra anpassningar, diskussioner i kollegiet och eventuellt med elevhälsan. En pedagogisk rapport            

skrivs av undervisande lärare och/eller mentor där elevens studiesituation beskrivs och vilka extra             

anpassningarna som gjorts inom ramen för den ordinarie undervisningen dokumenteras.  

EHT genomför sen en utredning och en gemensam bedömning av elevens eventuella behov av              

särskilt stöd görs. Jag som rektor fattar beslut om pedagogisk utredning. Utredning görs av              

specialpedagog tillsammans med elev, mentor och eventuellt vårdnadshavare. Om utredning visar att            

eleven är i behov av särskilt stöd fattar rektor beslut om upprättande av åtgärdsprogram.              

Åtgärdsprogram upprättas av specialpedagog tillsammans med elev, mentor och eventuellt          

vårdnadshavare.  
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Åtgärdsprogrammet följs sedan upp regelbundet och avslutas när det inte längre finns behov av              

särskilt stöd. Vid uppföljning kan också ett nytt åtgärdsprogram behövas med nya åtgärder och ibland               

behövs längre tid för att arbeta vidare med de redan påbörjade.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

Detta läsår har EHT i större utsträckning än tidigare kunnat fokusera på det främjande och               

förebyggande arbetet. Teamet går ut till mentorstider, deltar i fler lektioner än tidigare, syns mer               

bland elever och lärare samt leder samtalsträffar i de studieförberedande klasserna.  

 

Frånvaron följs på skolan upp av mentor i första hand och EHT, genom kurator i andra hand. Rent                  

konkret är rutinen så att när eleven får ogiltig frånvaro för första gången så ringer mentor upp                 

eleven, när eleven skolkat 4 gånger på en månad så utfärdas en CSN-varning. Då ringer kurator till                 

elev och vårdnadshavare och kartlägger situationen. Därefter följer EHT upp eleven under            

nästkommande möte. Vi har haft rutinerna under 3 läsår och den blir allt mer effektiv genom att den                  

finjusteras i takt med att EHT märker att behov finns. De elever som är “hemmasittare” eller i                 

riskzonen för att inte komma till skolan alls följs upp specifikt genom den projektgrupp som bildats                

med hjälp av finansiering från SPSM. Där arbetade vår socionom under HT18 genom att åka hem till                 

elever eller möta elever på annan plats om skolan framkallar ångest. Här har vi rönt stor framgång                 

och vi har fått tillbaka majoriteten till att delta mer i skolarbetet än vad de gjorde tidigare. 

Vi ser dock att vi har runt 50% elever med kritisk frånvaro (>20%) vilket innebär att en total                  

måluppfyllelse på 92% är bra prestation. Å andra sidan innebär det att vårt närvarofrämjande arbete               

inte fungerar tillräckligt väl. Detta kommer vara en av DBGY Örebros stora fokusområden till nästa               

läsår då vi tror att om fler elever kommer till skolan så kommer det att leda till än högre                   

måluppfyllelse och än högre meritvärden. Vi kommer därför att lägga stora resurser, både             

ekonomiska och personella, på att öka trivseln på skolan. En sådan konkret insats är att skolan                

kommer att erbjuda frukost på skolan från och med nästa läsår. Förhoppningen är att eleverna ska                

komma till skolan tidigare för att hinna ta sig något att äta och att detta också kommer medföra att                   

de är bättre rustade att kunna tillgodose sig undervisningen.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

Vid den samlade utvärderingen av skolans åtgärdande insatser står det klart att processen från oro               

för behov av särskilt stöd till beslut om särskilt stöd upplevs ineffektiv. Vid en närmare analys av                 

situationen framträder en bild av att vi inte ger tillräckligt mycket relevant information. Detta är               

något vi behöver utveckla till nästa läsår. Vi kommer därför inleda läsåret med en workshop i vilken                 

information som är relevant, vilka frågor som är viktiga att ställa och vilken information som är viktig                 

att ta reda på. Vi kommer även att presentera ett flödesschema för hur ärenden startas och hur man                  

som mentor kan följa sina elevärenden. Förhoppningen är att vi tillsammans kommer kunna skapa              

oss en överblick av pågående elevärenden på skolan.  

 

Å andra sidan ser skolan att det särskilda stödet förändrats till att handla om mer kvalificierat stöd.                 

Slutsatsen är att skolan täcker in allt fler behov i den reguljära undervisningen och genom               

mentorstiderna så att eleverna får stöd i sina studier mycket tidigare än vad som varit fallet tidigare                 

läsår.  

 

Slutsats – arbetet framåt 
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Till nästa läsår kommer skolan att fokusera på att effektivisera ärendegången för elever i misstänkt               

behov av särskilt stöd. Skolan kommer även att starta en så kallad EHT-akut, ett forum där lärare i ett                   

tidigt skede kan bolla gruppärenden och individärenden med ett samlat elevhälsoteam. Syftet med             

detta nyinrättade forum är att korta ned kommunikationsvägarna och att kunna förebygga de             

ärenden som kan avhjälpas med extra anpassningar.  

 

Skolan kommer också att förtydliga att elevhälsoarbetet börjar i klassrummen. Genom att börja se              

lektionerna som närvarofrämjande aktiviteter, ökar lärarnas ansvar gällande vad som förväntas av            

deras planering och genomförande. Skolan kommer också att lägga ett stort fokus på att utveckla en                

god hälsofrämjande skolkultur med syfte att öka närvaro, trivsel och trygghet.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet 

Skolan kan sägas använda två huvudsakliga forum för att arbeta med likabehandling och             

värdegrundsarbete. Det första forumet är mentorstiden där mentorn samlar sin klass, det andra är              

undervisningen i lektionssalar. För att få det att fungera så behövs kontinuitet bland personalen,              

något som nu finns på skolan. Till hjälp har lärare och elever ordningsregler att förhålla sig till.                 

Ordningsreglerna behandlar allt ifrån ordning och uppförande till vilka värderingar som förväntas            

prägla lektionerna. Tryggheten ska följas upp regelbundet av lärare och EHT-personal. Både innan vår              

stora trygghetsenkät och i samband med analysen efteråt.  

 

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Vi ser att eleverna anser att tryggheten gått ned på skolan jämfört med föregående år. Årets resultat                 

visar att vi backar med -9% på frågan om eleverna känner sig trygga i skolan. Något som så klart                   

föranlett en omfattande analys av situationen. Både personal och elever har varit delaktiga i              

analysen. Den största anledningen till att eleverna kände sig mer otrygga tycks inte ha varit fler                

kränkningar på skolan utan en känsla av trängsel som funnits hos eleverna. Elever har exempelvis               

uttryckt att det är “människor överallt”. Det kan förklaras genom att skolan avyttrat lokaler under               

sommarlovet. Det betyder att samtliga elever numer har sin undervisning på samma adress (med              

undantag för idrotten). Den högre beläggningen verkar ha märkts i korridorerna. Avyttrandet av             

lokaler är en del i en större strategi där skolan kommer att byggas om under sommarlovet 2019 för                  

att bättre kunna erbjuda fler klassrum och studieplatser i skolans huvudbyggnad. 

 

Personalen märkte också av det ökade flödet av elever på skolan under hösten men upplever inte att                 

antalet kränkningar ökat. Tvärtom upplevs året ha varit lugnare än tidigare år, trots den märkbara               

minskningen. Förhoppningen är att det fortsättningsvis tryggheten kommer öka nästa år med de             

planerade insatser skolan tagit fram.  

 

Rutinen för anmälan och utredning om kränkande behandling har fungerat i de fall det behövts.               

Skolan har försökt vara aktiva i den mån att om lärare flaggat för att grupper eller klasser varit oroliga                   

så har vi bemannat upp de grupperna, haft samtal med eleverna, försökt lösa de groende               

konflikterna innan de utvecklats för mycket.  
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Utvärdering – Normer och värden 

Eleverna upplever uppenbart att lärarna arbetar mindre med normer och värden detta år eftersom              

alla staplar minskat. Rektor och EHT upplever inte att så är fallet i verkligheten men att den ökade                  

känslan av trängsel bidragit till att ytor som tidigare inte upplevts som otrygga numer upplevs som                

otrygga. En sådan yta är exempelvis matsalen som ligger 400 meter från skolan.  

 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

De positiva aspekterna på skolan är att det finns en personalgrupp som brinner för eleverna och                

deras välmående. Vi har alla förutsättningar att kunna ha en tryggare skolmiljö än i år. Den största                 

förändringen till nästa år kommer vara att skolans huvudbyggnad byggs om. Skolan gör sig av med sin                 

externa matsal och bygger istället in den i den befintliga skollokalen på Västra Bangatan. Syftet med                

ombyggnationen är att lokalerna ska bli bättre lämpade för verksamheten och att öka tryggheten              

genom att också placera ut lärarnas arbetsrum på fler våningar. Detta kommer förhoppningsvis leda              

till närvaron av fler vuxna i lokalerna. Genom att bygga in matsalen i lokalerna kommer skolan också                 

att göra sig av med en otrygg skollokal. Idrottsundervisningen har också planerats om så att lärarna                

kan ha parallella lektioner i idrottssalarna. På så sätt ökar också närvaron av vuxna i idrottslokalerna.                

Från och med läsåret 19/20 kommer även studierum, med ingång från klassrum, finnas att tillgå för                

eleverna. Lärare behöver därmed inte skicka ut elever från salar som vill, eller behöver, sitta för sig                 

själva. Allt detta innebär  att vi planerat för att skapa bättre fysiska förutsättningar att skapa trygghet.  

 

Vad gäller arbetssätten så kommer värdegrundsarbetet att vara ett av de fokusområden som skolan              

kommer att arbeta med nästa läsår. Syftet kommer vara att skapa en närvarofrämjande, trygg och               

sund skolkultur, skolan kommer exempelvis att servera frukost till eleverna varje morgon. Frukosten             

kommer vara gratis eller kosta en symbolisk summa därför att vi tror att elever som har ett stabilt                  

blodsocker också har lättare att fokusera på utbildningen. Vi har också planerat in utbildningar för               

eleverna gällande ordningsregler för att få in värderingarna redan från start. 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

Organisering av APL och samverkan  

På DBGY Örebro har eleverna på yrkesprogrammen 15 veckor APL. Skolan har en APL-samordnare              

som har ett övergripande ansvar för anskaffning av APL-platser. APL-samordnaren ansvarar också för             

en riskbedömning av arbetsplatserna som sker i samband med första kontakten mellan skola och              

arbetsplats. 

I dagsläget läggs inga kurser helt och hållet ut på APL. Vilka delar av kurser som förläggs på elevernas                   

APL-platser bestäms av rektor i samråd med undervisande lärare. Det är delar av det centrala               

innehållet inom de programgemensamma, inriktnings och fördjupningskurserna som förläggs till          
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elevernas APL-plats. Därefter informerar APL-samordnaren APL-platserna om skolans förväntningar         

vad gäller exempelvis arbetsuppgifter. Anledningen till att inga hela kurser läggs ut på APL är för att                 

säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning av kunskapskraven. Detta innebär att samtliga            

centrala innehåll och kunskapskrav är föremål för den klassrumsbundna undervisningen. Detta           

medför i förlängningen att arbetsuppgifterna anpassas efter APL-platsen. I praktiken kan detta            

medföra att två elever kanske arbetar med två olika centrala innehåll på sin APL-plats därför att de                 

befinner sig på två olika arbetsplatser fast de tillhör samma program. Eleverna får en genomgång av                

vad de bedöms på i samband med att de får pappren de ska ha med sig till APL-platserna.  

Urvalet av centrala innehåll sker i samband med att eleverna får sin APL-plats. Därefter bedömer               

lärare och APL-samordnare vilka centrala innehåll som passar in i på den specifika platsen. Detta               

kommuniceras av APL-samordnaren i samband med att eleverna besöker sin praktikplats första            

gången. Informationen består av vad och vilka examensmål som är involverade. Vilka centrala             

innehåll som förväntas täckas in av praktikplatsen samt förslag på relevanta arbetsuppgifter kopplade             

till dessa centrala innehåll.  

Vid bedömningstillfället har betygssättande lärare ett trepartssamtal med handledare och elev för att             

få en så nyanserad bild som möjligt av elevens förmågor.  

DBGY Örebro arbetar aktivt för en kontinuerlig dialog med arbetsplatserna genom exempelvis: 

● Besök av arbetsplatserna av APL-samordnare samt av kursansvariga för de kurser där delar av              

det centrala innehållet förlagts till APL-platsen 

● Genom att hålla programråd där APL-handledarna bjuds in för att diskutera APL med             

yrkeslärare och elevrepresentanter 

● Genom återkoppling från elevernas utvärderingar efter APL 

● APL-samordnaren ringer regelbundet till praktikplatserna för att säkerställa att eleverna får           

relevanta uppgifter att utföra och för att ta in synpunkter från handledarna.  

 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL-platserna upplevs ha levt upp till ändamålet under året. Vår flexibilitet kring urvalet av centrala               

innehåll har inneburit att samarbetet med praktikplatser underlättats då de upplevt att            

uppdragsbeskrivningen tydliggjorts. Även i de fall där elever från olika program varit på samma plats               

med olika uppdrag har handledare uppskattat detta då de varit förberedda på förväntningarna redan              

innan de tackat ja till platsen. Trepartssamtalen har varit bra i den mån de kunnat hållas. Det har                  

varit problematiskt att få APL-handledare att avsätta tid för samtalen i vissa fall och då har skolans                 

representanter fått var flexibla. Samverkan mellan skola och arbetsplatser har till största del skett via               

APL-samordnaren som i sin tur förmedlat vidare information till lärare.  

 

Vi testade en APL-app men den gav inte det resultat vi önskat. Istället upplevdes det som ett hinder                  

för kontakten mellan arbetsplats och skola.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Tillgången till APL har motsvarat behovet. Vi har ca 95% täckning på APL-platser och de resterande                

eleverna är sådana där vi arbetar med andra insatser för att nå dem. Det har handlat om elever med                   

särskilda behov där skolan funnit det svårt att finna platser som kan möta upp mot de behoven. I                  
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dessa fallen har skolan involverat den interna projektgruppen för det SPSM-finansierade projektet            

och då haft längre introduktioner på APL-platserna utefter en individuell plan som gjorts med elev               

och vårdnadshavare.  Vi ser att detta kan vara ett framgångsrikt recept på sikt.  

 

Sammanfattningsvis finns det anledning att vara nöjd med hur APL-platserna motsvarar behovet. Det             

faktum att skolan sedan några år tillbaka arbetar med en APL-samordnare som arbetar hela året med                

att nätverka, inventera och riskbedöma har gjort att skolan har lättare att möta examensmål och               

elevernas individuella behov.  

 

Vad gäller bransch- och programråd så har vi bjudit in branschrepresentanter till skolan för att               

diskutera hur samverkan kan ske mellan oss och APL-platser. Tyvärr har dessa tillfällen inte varit               

välbesökta trots personliga inbjudningar via brev och telefonsamtal. Vi gjorde då så att agendan på               

branschrådet sammanställdes och APL-samordnaren tog med sig dessa till vid sina APL-besök. Detta             

uppskattades av APL-handledarna då de kunde uttrycka sina synpunkter utan att behöva avsätta tid              

från familj och arbete för att delta vid rådet. 

 

Bransch- och programråd är något som skolan behöver utveckla framöver. Målet är att få fler att                

delta på dessa möten. I nuläget får skolan in feedback från varje individuell APL-plats kring vilka                

utvecklingsbehov som finns och vilka trender de tycker att vi ska undervisa eleverna i på               

HV-programmet exempelvis. Det vi däremot saknar är att kunna samla en grupp handledare och              

gemensamt diskutera fram lösningar på gemensamma problem. 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Det vi i dagsläget är nöjda med är att vi har en god täckning vad gäller APL-platser. Vi har också                    

kunnat genomföra handledarutbildningar med en handfull handledare. Vår erfarenhet av att ha en             

APL-samordnare som avlastar det administrativa från lärare är också uteslutande positiv. Det som             

vidare behöver utvecklas är som ovan anförts, branschråd, men också förberedelser inför APL.             

Feedback från APL-platserna visar att eleverna inte är förberedda på arbetslivets krav och där ser vi                

att skolan har ett ansvar att säkerställa detta. Vi vill också hitta bättre former för hur                

trepartssamtalen så att vi säkerställer att alla genomförs. Till vår hjälp har vi i år pilottestat en                 

APL-app för att se om det skulle underlätta kontakten mellan skola - elev och APL-plats. Vi avbryter                 

det initiativet och tänker om. Kontakten mellan skola och APL-plats har aktualiserats ytterligare. Då vi               

upplever att närvaron missköts av arbetsplatserna. Detta kommer vara föremål för           

utvecklingsinsatser nästa läsår. Vi kommer försöka underlätta för APL-platserna genom en snabbare            

kommunikationskanal än som tidigare, via blanketter. Vi kommer också försöka förädla skolans            

samarbete med APL-platserna genom att lägga om APL-perioderna. Eleverna kommer under sina            

andra och tredje år på yrkesutbildningarna att vara ute en dag i veckan istället som nu, i tre-veckors                  

perioder. Det kommer underlätta för de undervisande lärarna att följa elevernas APL och             

möjligheterna för att designa relevanta uppgifter ökar. 

 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 

Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  
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DBGY Örebro erbjuder följande introduktionsprogram under läsåret 2018/19, IMPRO, IMPRE, IMYRK,           

IMSPR. Samtliga introduktionsprogram förutom IMSPR är direkt knutna till ett av de nationella             

programmen. Detta innebär för eleverna att de läser en integrerad introduktionsutbildning och att de              

således går i samma klass som sina behöriga kamrater även om programmet skiljer sig åt. Samtliga                

program är sökbara för grupp i mån av plats förutom IMSPR och IMPRE. IMSPR -eleverna blev                

antagna år 2016 och vi har sedan dess inte tagit emot fler elever. IMPRE anordnas för enskild elev                  

vilket innebära att eleverna söker direkt till skolan.  

 

När eleverna blivit antagna på ett introduktionsprogram på DBGY Örebro hålls ett individuellt             

uppstartssamtal med eleven där den individuella studieplanen planeras. Dessförinnan har          

specialpedagog fått pedagogiska överlämnanden från elevens gamla skola. Vid samtalet får eleven            

information om vad studieplanen innebär och vad det innebär att gå ett introduktionsprogram på              

DBGY Örebro. Eleverna på IMPRE och IMPRO får information om hur de ska arbeta med de kurser                 

som saknas för behörighet. Eleverna på IMYRK får en studieplan som antingen går etablering på               

arbetsmarknaden om det inte finns särskilda skäl. Även andra insatser kan planeras in vid detta möte.                

Studieplanerna revideras därefter kontinuerligt under elevens studietid.  

 

Vad gäller IMSPR så har Plusgymnasiet i Örebro en klass språkintroduktion som i år genomfört sitt                

tredje och sista läsår. Samtliga elever har samma modersmål och skolan har här arbetat genom att                

planera utbildningen på så sätt att eleverna i stort sett bara läser svenska i år 1 för att lättare kunna                    

tillgodogöra sig övriga ämnen under de resterande två åren. Skolan har också arbetat hårt med               

trygghetsfrågor då eleverna ofta har en turbulent bakgrund och vardag till följd av sina asylprocesser.               

Denna grupp läser i regel inte integrerat med andra elever utan har ett eget hemklassrum där de kan                  

vara under både lektionstid och på raster. De undantag som finns kommer från att eleverna gjort en                 

snabb progression och de har då bedömts vara redo att läsa fler ämnen tillsammans med de                

nationella programmen.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Organisationen av introduktionsprogrammen fungerar överlag väl. De utmaningar vi haft med           

utbildningen handlar snarare om kunna hålla långsiktiga planer och att hela tiden ha elevens behov i                

fokus och inte elevens vilja. Det som kan förbättras framöver är att öka kunskaperna för eleverna                

kring vad introduktionsprogrammen innebär. Vi möter fortfarande elever som tror att de går på ett               

nationellt program trots regelbundna uppföljningar (2 uppföljningar/år). Detta härleds sannolikt till           

att eleverna går i samma klass som de andra och att de har svårt att särskilja på vad som gäller dem                     

och vad som gäller andra. För att komma till rätta med detta kommer vi utbilda mentorerna i vad det                   

innebär att gå ett introduktionsprogram. Vi ser dock fortfarande att introduktionseleverna i högre             

grad har underkända betyg än eleverna på nationella program. Även om det skett stora positiva               

förändringar med IM-elevernas måluppfyllelse så finns mer att önska. Detta kan innebära att             

elevernas utbildning inte är planerad tillräckligt väl men också att vi inte når deras behov med de                 

extra anpassningar och särskilt stöd som de får.  

 

Vad gäller IMSPR så upplever vi att den modell vi arbetat utifrån med trygghet och svenska i fokus                  

gett resultat gällande den takt som eleverna klarar av sina betyg. Vi har vid jämförelser med                

kommunen och andra fristående aktörer, högre närvaro och högre måluppfyllelse vilket gett oss all              

anledning att vara nöjda.  
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Utvärdering 

För att elever ska nå sin behörighet för nationella program så har skolan lagt upp det på så sätt att                    

eleven schemaläggs på grundskoleämnet som är berört utanför ordinarie undervisning.          

Undervisningen i grundskoleämnet byggs på det pedagogiska överlämnandet grundskolan skickat till           

oss och ämnar att bygga på de kunskapsluckor som finns. Den övergripande pedagogiska tanken är               

att eleverna ska överbrygga kunskapsluckorna i så pass snabb takt att eleven även hinner med               

gymnasiekursen i det befintliga ämnet.  

 

De elever som har som mål att etablera sig på arbetsmarknaden får ett individuellt upplägg där                

skolan exempelvis erbjuder extra praktik, ibland ett par dagar i veckan för att ge eleven så stora                 

chanser som möjligt att etablera sig på arbetsmarknaden. Skolan erbjuder även yrkesförberedande            

kurser inom de nationella yrkesprogrammen för att ge eleverna den formella kompetensen.  

 

Den sammanfattande bilden är att skolan har en fungerande organisation för introduktionseleverna            

men fortfarande är det så att eleverna på introduktionsprogrammen har sämre måluppfyllelse än             

eleverna på nationella program. Skillnaderna är obetydliga mellan IMYRK och IMPRO. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att introduktionsprogrammen på skolan är väl organiserad och att stora steg har tagits               

för att bättre organisera elevernas tillvaro. På IMSPR har ett procentuellt väldigt högt antal elever               

blivit behöriga för nationellt program vilket också uppmärksammats av hemkommunen. Vi ser att             

måluppfyllelsen bland introduktionseleverna ökar, framförallt på grund av bättre planering och på            

grund av bättre anpassningar. 

 

Det vi kan se till nästa år är att gruppen också har hög frånvaro, vilket tycks påverka studieresultaten                  

negativt. Här behöver skolan formulera och implementera insatser 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
För att sammanfatta året så ser rektor att de kommande fokusområdena behöver handla om att               

fortsätta öka måluppfyllelsen. Även om årets måluppyllelse andel godkända betyg ökar på skolnivå så              

ser vi ett behov av att öka på samtliga fronter, diskrepansen mellan ämnen är alldeles för stor.                 

Dessutom behöver också examensgraden höjas. Förutsättningarna för detta finns, i form av en stabil              

och ambitiös personalgrupp, därför kommer detta vara ett av nästa års fokusområden.  

 

En annan aspekt som skolan kommer fokusera på är att öka den genomsnittliga betygspoängen. Även               

här finns en diskrepans, några program sätter många höga betyg och andra sätter väldigt låga. Detta                

är också något skolan vill komma till rätta med och öka jämnheten. Förhoppningen är att               

utbildningsinsatser om likvärdig bedömning samt en organisatoriskt annorlunda approach till          

samplanering kommer att bidra till att eleverna får kvalitativt bättre förutsättningar att visa upp sina               

förmågor.  

 

Avslutningsvis kommer också värdegrund vara föremål för ett fokusområde. Med nya lokaler, annan             

placering av vuxna och färre otrygga ytor så kommer skolan bygga en ny skolkultur med               

utgångspunkt i ledorden; Det är viktigt för mig att det går bra för dig. Förhoppningen är att höja                  

trygghet, trivsel, närvaro och attraktivitet för skolan. Tanken är också att samtliga försteläraruppdrag             

skall arbeta med något av fokusområdena.  
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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 
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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 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 ÖREBRO 

Organisation och arbetsformer 

Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten med ansvar för personal, arbetsmiljö,            

ekonomi och resultat. Bland biträdande rektors uppgifter återfinns ansvar för den fysiska            

arbetsmiljön, studieplaner, Samordning av VFU, personalansvar och studie- och yrkesvägledning.  

Skolans ledningsgrupp träffas en gång per vecka och består av rektor, biträdande rektor och              

administratör. Personalen informeras löpande om verksamhetens mål och riktning via veckovisa           

möten för samtlig personal.  

Skolan är inte organiserad i några arbetslag utan vi arbetar med två gemensamma träffar i veckan för                 

all personal. Mötesstrukturen för DBGY Örebro läsåret har varit följande:  
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Måndagar 08:00-09:00 - Information från rektor samt specialpedagog informerar. Torsdagar 08:00 –            

09:00  - Kollegialt lärande samt arbetsgrupper utifrån ett förutbestämt schema.  

Det som karaktäriserar skolans arbetsformer är att vi vill korta informationsvägar till personalen samt              

ha en bra överblick på varje elevs studiesituation. Alla beslut tas genom direkt samverkan på               

måndagsmötena.  

Vi har även en träff med EHT varje vecka. EHT består av rektor, studie- och yrkesvägledare, kurator,                 

specialpedagog, skolsköterska och ( se kapitel 2.2). 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Vi utgår så klart från huvudmannens kvalitetshjul men vi kompletterar hjulet med våra egna              

avstämningar gällande elevernas måluppfyllelsen. Avstämningarna gällande elevernas måluppfyllelse        

brukar vanligtvis ske två gånger per termin. Det kan komma att intensifierad i slutet av läsåret är för                  

att kunna fånga upp de elever som riskerar att inte nå en gymnasieexamen. Utifrån resultatet som                

kommer fram gällande elevernas måluppfyllelse görs en genomlysning av ledningen tillsammans           

med EHT.  

 

Det vi också gör är att vi har möjlighet till att ha klasskonferens varje måndag. Måndagsmöten                

struktur är sådan att först informerar rektor och sedan finns tid att samtala/diskuterar klasserna.              

Antigen diskuterar vi klasser eller individer som lärare eller vi som ledning flaggat för. Här finns det                 

möjlighet att diskutera läget i klassens samt elevernas måluppfyllelse. Lärarna ges möjlighet att             

utvärdera elevernas resultat samt sitt eget. Detta för att på sikt kunna nå bättre resultat gällande                

måluppfyllelsen. Här skapas också ett utrymme för eht, ledning och lärare att samtala om              

framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse. Skolan använder sig av ett måluppfyllelsedokument          

(EWS) där samtliga elevers betyg prognoticeras. Detta dokument används med hjälp av månadsvisa             

avstämningar som leds av rektor med samtliga undervisande lärare och medlemmar ur elevhälsan för              

att regelbundet följa elevernas kunskapsutveckling. Genom detta arbetssätt kan vi på ett effektivt             

sätt identifiera elever som misstänks att inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås och som                

är behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. I MUD-dokumentet kan man också avläsa om               

måluppfyllelsen avviker i något specifikt ämne eller kurs för eleverna. Vid dessa månadsvisa             

avstämningar finns också möjligheten till samverka kring elever med hög frånvaro. Vi synliggör också              

arbetet med underkända betyg från avslutade kurser.  

 

Utifrån vad som framkommer på klasskonferenserna kan vi påbörja kartläggningar av olika slag för              

att sedan föreslå  åtgärder som vi tror kan bidra till ökad  måluppfyllelse.  

 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen genomförs en utvärdering i juni där personal och rektor             

analyserar resultatet. Lärarna genomför i slutet av varje läsår en omfattande utvärdering av sitt              

arbetsår. Syftet med utvärdering är dels att lärarna ska göra en gedigen reflektion av sin undervisning                

och måluppfyllelse. Den är också ett underlag för oss som skola när vi ska planera nästkommande                

läsår. I den utvärderingen gås all dokumentation från årets insatser och projekt i genom − enkäter,                

betygsresultat, utvärderingar m.m. Särskilt granskas resultatet av de fokusområden vi har under            

läsåret, och ett antal nya potentiella fokusområden identifieras utifrån skolans totala måluppfyllelse. 
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Lokaler 

Skolan bedriver verksamhet i tre olika lokaler (inkluderat matsalen) belägna inom promenadavstånd            

från varandra.  

● Huvudbyggnaden 

I huvudbyggnaden på Västra Bangatan 21 bedrivs större delen av vår verksamhet. Byggnaden             

består av fem våningar med sammanlagt nio undervisningssalar, fem personalrum, fyra           

studierum för eleverna och ett skolbibliotek. Fem av dessa salar nyttjas som karaktärs salar              

för hantverksprogrammen. Personalens arbetsplatser är utspridda på samtliga våningar för          

att det alltid ska finnas vuxna i närheten av de allmänna ytorna på skolan. På Västra Bangatan                 

finns också ett uppehållsrum för eleverna där det finns soffor, arbetsbord och stolar samt ett               

pingisbord. Här finns också en innergård och en terrass där det om vädret tillåter bedrivs               

undervisning utomhus.  

 

● Tegelbruket  

En absolut majoritet av all idrottsundervisning samt några kurser inom Barn- och            

fritidsprogrammet har bedrivits i den moderna idrottsanläggningen Tegelbruket på         

Markbacken. Idrottsanläggningen invigdes i januari 2013 och rymmer bland annat två stora            

idrottshallar, fullt utbyggt gym, klättervägg, multihallar, grupp- och teorirum samt bibliotek.  

 

● Skolmatsal  

Sedan hösten 2014 hyr vi en lokal på Klostergatan i direkt anslutning till Järntorget i Örebro.                

Lokalen ligger inom några få minuters gångavstånd från både huvudbyggnaden och lokalen            

på Ekersgatan. Vidare går bussen till Tegelbruket också från Järntorget vilket underlättade för             

de elever som hade sin idrottsundervisning i direkt anslutning till lunchen.  

 

Enheten i Örebro har under de senaste tre åren avyttrat lokaler för att samla skolan till så få lokaler                   

som möjligt. Inför läsåret 2019/2020 kommer en omfattande ombyggnation ske av lokalerna på             

huvudbyggnaden. Syftet är att ha mer ändamålsenliga lokaler och bland annat bygga in en matsal i                

huvudbyggnaden så att vi minskar ledtider mellan lokaler.  

 

Elever och personal 

DBGY Örebro har under läsåret haft totalt 259 elever, majoriteten av dessa går något av skolans                

yrkesförberedande program. Andelen flickor är betydande, hela 65% av totala antalet elever på             

skolan är flickor. En av anledningarna till den ojämna könsfördelningen på skolan kan kopplas till               

programutbudet som delvis domineras av hantverksprogram. Skolan arbetar aktivt för att förändra            

könsfördelningen bland eleverna. Här spelar bland annat skolans likabehandlingsarbete och          

varumärkesarbete en stor roll. 

 

De flesta av skolans elever kommer från Örebro kommun, en relativt stor andel av eleverna bor dock                 

i någon av Örebros kranskommuner. Ett fåtal elever kommer från andra län, framförallt inom ramen               

för de program där det inte finns någon motsvarighet i hemlänet. Andelen elever på skolan med                

utländsk härkomst ökar för varje år, detta märker vi framförallt på det ökade antalet elever som läser                 

kursen ”Svenska som andraspråk”. Vi har också en ganska stor andel elever som inte kommer från                

akademikerhem.  
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På DBGY Örebro har det under läsåret 2018/2019 arbetar totalt 28 medarbetare. Av dessa är 18                

stycken lärare och av dem är 90% är behöriga. Övrig personal på skolan är rektor, biträdande rektor,                 

specialpedagog, skolsköterska, kurator, lokalvårdare, administratör, elevassistent ,APL-samordnare       

samt socionom.  

 

Sammansättning av personalen kan beskrivas som högst varierad, både sett till kön och ålder. Denna               

spridning i ålder bidrar till god kompetens och erfarenhet. De flesta lärare är legitimerade inom sina                

ämnen. För samtliga lärare som saknar legitimation har det sedan tidigare upprättas en plan för hur                

denna behörighet ska nås. Skolverket redovisar i sin Statistikdatabas, SIRIS, att skolan hade 90 %               

lärare med pedagogisk högskoleexamen i oktober 2018. 

 

Övrig personal består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator,          

lokalvårdare, administratör, elevassistent ,APL-samordnare samt socionom. Vi har en egen          

lokalvårdare som ansvarar för att städa våra lokaler. Administratörens uppgifter består av vanligt             

förekommande administratörsuppgifter, hantera elevdatorerna, enklare vaktmästarsysslor, samt       

uppföljning av brandrutiner. Administratören har en viktigt roll i skolan för eleverna., då den har               

kontakt med alla eleverna på skolan. APL-samordnare har en viktigt uppgift att säkerställa kvaliteén              

på våra APL-platser samt se till att matcha rätt elev med rätt APL-plats.  

 

Elevfördelning 

 

Nationellt program DBGY-program 

Studievägs- 

kod År 1 År 2 År 3 

Total

t 

Barn- och fritidsprogrammet Träning och Fritid BFFRI 12 6 5  

Handelsprogrammet Försäljning och marknadsföring HAHAN 13 10 14  

Hantverksprogrammet Hår-och makeupstylist HVSTY 14 18 16  

Hantverksprogrammet Frisör HVFRI 6 8 4  

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 13 0 9  

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Medier,information och 

kommunikation  SAMED 8 11 7  

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap SASAM 0 0 10  

Totalt   66 53 65 184 

Introduktionsprogram       

Barn- och fritidsprogrammet  IMPROBF 0 3 1  

Barn- och fritidsprogrammet  IMYRKBF 0 1 2  

Handelsprogrammet  IMPROHA 6 5 1  

Handelsprogrammet  IMYRKHA 0 3   
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Hantverksprogrammet  IMPROHV 10 3 2  

Hantverksprogrammet  IMYRKHV 8 7 2  

Samhällsvetenskapsprogrammet  IMP 1 1 0  

Språkintroduktion  IMSPRE 11 0 0  

Totalt   36 23 8 67 

  

Aktuella siffror: Juni 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Örebro



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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