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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 18/19 har varit ett bra läsår för DBGY Linköping. Skolan har levererat kvalité resultatmässigt och haft 

fina resultat på både elev och personalenkät. Skolan har också en stabil ekonomi och har kunnat erbjuda 

eleverna fullgod utbildning med tanke på läromedel, utrustning och elevaktiviteter. Skolan växer och beräknas 

gå från 70 till 120 elever hösten 2019. Detta innebär att vi dubblar vår lokalyta vilket har varit ett stort arbete 

för att få till under läsåret. De utökade lokalerna ligger i direkt anslutning till de befintliga vilket är en stor fördel 

för skolan och eleverna.  

 

I undervisningen har vi lagt fokus på studiero, disciplin och byggd goda relationer med eleverna. Ett problem 

som har gett oss utmaningar är frånvaro. Detta skall vi fokusera på och jobba med nästa läsår.  

 

Som rektor för DBGY Linköping så är man mycket nära verksamheten och har möjlighet att lära känna alla 

elever. Skolan präglas av trygghet i en lugn miljö. I vår rapport kommer ni kunna läsa ännu mer kring de insatser 

som genomförts, resultaten vi haft och vad vi vill arbeta vidare med för att utveckla skolan ytterligare.  

 

Espen Surén, Rektor DBGY Linköping  
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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 
DBGY Linköping hade inga avgångselever detta läsåret i och med att skolan startades 2017 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 
DBGY Linköping hade inga avgångselever detta läsåret i och med att skolan startades 2017 

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

Andelen godkända betyg totalt är 91% jämfört med 77% föregående år. På EK så är andelen F 4% mot 20% 

föregående år, på SA är andelen 12% mot 21% föregående år och på VO är andelen 8% mot 27%  

föregående år. Detta är en klar förbättring och ett resultat av ihärdigt arbete. De F-betygen som sätts är  

koncentrerade till enskilda personer och inte till specifika kurser eller lärare. De elever som får många F är 

elever  

med hög frånvaro som skolan arbetar med för att skapa förutsättningarna för att de ska vara i skolan i större 

utsträckning.  

 

 

 

När det gäller betygen i En/Ma/Sv så ser vi att åk 1 har presterat otroligt bra. Utmaningarna där ligger i ämnet 

matematik. Åk 2 följer liknande tendens som sitt första år med liknande andelar F-betyg. Åk 1 har vi fått vara 

med och forma från början och vi tror det kan vara en orsak till det goda resultatet. Åk 2 hade ett turbulent 

första år och där lyckas vi inte påverka resultaten i samma grad.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 
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Vi ser goda resultat i svenska och engelska, men stora svårigheter i matte. Vi har under läsåret haft små 

undervisningsgrupper i matte då vi ser att det är ett ämne eleverna behöver mer stöd i. Vi kommer fortsätta 

med detta nästa läsår och sätta in mattestöd som en del av tjänsten. Vi upplever också att eleverna tycker prov 

i just matte är svårt. Vi har försökt testa fler olika examinationsformer i detta ämne så att inte prov blir enda 

sättet att visa sin kunskap vilket är mycket vanligt i just ämnet matte.  

 

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 

 

 

Elevenkäten från januari 2019 visar att eleverna är nöjda med skolan och undervisningen. Det har skett en 

förbättring på alla punkter förutom trivseln där det går lite ner jämfört med föregående år. Vi ligger klart högre 

än övriga Drottning Blanka-skolor och Academedia generellt.  

 

Vi ligger på ett medelvärde på 8,3 på helheten vilket är en förbättring med 0,5 jämfört med föregående år. 

Rekommendationsgraden är hög med medelvärdet 8,7 vilket är en ökning med 0,6. Trivseln har gått ner 0,1 till 

8,8, men ligger på en såpass hög nivå att det arbetet vi gör är tillräckligt. Nöjdhet med undervisningen ligger på 

8,1 och har ökat med 0,5 jämfört med föregående år.  

 

I och med att skolan växer så har vi i år haft flera lärare som jobbar heltid på skolan. Eleverna kan få tag i sin 

lärare utanför lektionstid vilket påverkar nöjdheten. Flera heltidsanställda ger oss också möjlighet att arbeta 

gemensamt med utveckling och tydlighet. Det ger oss möjlighet att arbeta ämnesöverskridande samt möjlighet 

att upptäcka svårigheter i vissa grupper eller hos vissa elever. Detta är nog till stor del förklaringen till de 

förbättrade resultaten.  
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Trygghet och studiero 
 

 

 

Vi ser höga värden på trygghet och studiero jämfört med föregående år samt jämfört med DBGY och 

Academedia generellt. Detta var skolans viktigaste arbetsområde under läsåret. Vi har arbetat med värdegrund 

från första skoldagen, men det har framför allt varit fler vuxna på plats i skolan kontinuerligt. Vi uppnådde 

denna målsättning redan vid skolstart då studiero aldrig har varit ett problem någon gång under läsåret.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen 

Lärarna (5st) har bildat ett arbetslag och vi har försökt att ta så mycket beslut som möjligt kring skolan 

gemensamt. Undervisningsgrupperna har legat på 15-20 elever i varje grupp och har således gett gott grundlag 

för tid med varje elev. Undervisningstiden har fördelats lika i varje kurs med 150 minuters lektionstid/v.  

 

För att utveckla undervisningen på skolan har vi avsatt 1 timme/v för ämnesöverskridande planering och 1t/v 

för pedagogisk utbyte och APT. I och med att skolans struktur under föregående år inte varit så tydlig så 

arbetade vi extra mycket med ett gemensamt koncept där relationsskapande är grunden. Vi har nu gemensamt 

upplägg på lektioner och uppgiftsmallar. Vi har också en gemensam mall för utvecklingssamtal med eleverna 

som skall skapa målmedvetenhet och reflektion.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

 

 

 

UU-enkäten visar att det har skett en förbättring under läsåret på alla punkter förutom medvetandegörande av 

kursmålen och kunskapskraven. Vi beslutade om att ha en gemensam struktur på undervisningen: Vi startar 

varje lektion med att presentera kunskapsmålen, vi har samma uppgiftsmall och vi avslutar lektion på samma 

sätt med att repetera kunskapsmålen. Vi arbetar med läromedel och vi försöker hålla oss till individuellt arbete. 

Huvuddelen av lektionen skall eleverna få arbeta självständigt och vi varierar föreläsningar med olika digitala 

presentationer (PP, filmer etc).  

 

Kvalitén har varit mycket god vilket visas i betygen. Lärarna har varit engagerade, stödjande och visat en otrolig 

vilja att eleverna skall lyckas. De har jobbat med olika typer av examinationsformer för att varje elev skall 

lyckas. De har också erbjudit extra undervisning och extra tillfällen för examination under hela läsåret.  

 

Elevinflytandet bör bli bättre. Både elever och lärare uttrycker att läraren har ett upplägg planerat och har svårt 

att kringgå detta. I vissa fall tas inte elevernas synpunkter upp överhuvudtaget utan lärarens planering 

genomförs.  

 

UU-enkäten visar att vi brister i återkopplingen. Eleverna upplever att de inte vet hur de ligger till 

kunskapsmässigt och vad de skall utveckla för att nå nästa nivå. De har problem att hitta och förstå den digitala 

återkopplingen och önskar den i mesta möjliga mån muntligt. Detta blir fokusområde till nästa läsår.  

 

Arbetet med studiero har varit extremt framgångsrikt. Nyckelorden är värdegrundsarbete och vuxennärvaro. 
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar har fungerat mycket bra. Vi har anpassat undervisning, instruktioner, uppgifter 

och examinationsformer på ett sätt som har gett eleverna måluppfyllelse och godkända betyg. Elever med 

svårigheter har fått ett ökat förädlingsvärde hos oss.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Det är viktigt att behålla den struktur, ordning, studiero som nu byggts upp. Det har gett goda resultat och gett 

eleverna trygghet så de kan prestera. Arbetet med att prova olika examinationsformer har gett alla elever 

möjlighet att prestera vilket de har uttryckt att har räddat många betyg.  

 

Bättre och tydligare återkoppling behöver utvecklas. Eleverna upplever ofta att de inte är medvetna om vart de 

ligger i kunskapskraven och hur de skall ta sig vidare.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

EHT består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog som är knutna 

till skolan. Under stora delar av året har skolsköterskan varit sjukskriven vilket gjort att övriga funktioner fått ta 

ett större ansvar för de främjande och förebyggande insatserna. Kurator och rektor har träffats varannan vecka 

och gått igenom varje elev på skolan. Lärarna har inkluderats i detta på APT där vi tar upp elever med någon typ 

av svårighet samt att lärarna lyfter elever de anser behöver någon form av stöd.  I och med att skolan är så liten 

så tas anmälningar upp på APT eller i den dagliga kontakten då vi arbetar så nära varandra. 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Det främjande arbete som gjorts är framför allt projektet Resilience som har genomförts i åk 1 och fortsätter 

nästa läsår i åk1 och 2. Detta är ett projekt som skall ge eleverna verktyg i att hantera motgång. Syftet är att 

stärka deras sätt att möta problem och att på så vis kunna motverka psykisk dåligt mående. Detta resulterar i 

en bättre skolgång. Eleverna har lärt sig reflektera mer och ha samtal som förebygger motgång och negativa 

tankar.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete 

Det åtgärdande arbetet har fungerat mycket bra då det finns resurser att tillgå snabbt och att dessa har 

fungerat väl för eleven. Det som har brustit är det främjande arbetet där vi inte uppmärksammat frånvaro i tid 

och att vi inte förstått vad frånvaron beror på utan antagit att det är ren skolk.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Den geografiska närheten mellan lärare och EHT. Anmälningar kommer in direkt. Frånvarorutinerna måste 

följas tidigare och mer ihärdigt så att man upptäcker hög frånvaro tidigare och kan sätta in åtgärder snabbare. 

Skolans EHT är begränsad då skolan är liten och tjänsterna små. Det ger inte EHT den tid som krävs för att 

arbeta tillräckligt främjande i den mån man önskar. Nästa läsår kommer vårdlärarna inkluderas i EHT då de är 

sjuksköterskor och har arbetat som skolsköterskor i många år. Vi kommer arbeta noggrannare med 

frånvarorutiner och jobba för att upptäcka och ta tag i frånvaro tidigare. 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet 

Mer om skolans främjande och förebyggande insatser finns beskrivet i planen mot kränkande behandling och 

diskriminering som upprättas i januari varje år.  
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I övrigt kan vi säga att läsåret startade med stort värdegrundsfokus. Vi hade två schemabrytande dagar där vi 

arbetade med övningar och samtal kring sammanhållning och vilken värdegrund som skolan har. Varje lärare 

uppmärksammar och agerar vid varje tillfälle man ser eller hör något som utmanar vår värdegrund. I och med 

att skolan är liten så kan man skapa relationer med varje person och lärarna samtalar ofta med eleverna i 

korridorer utanför lektionstid kring värdegrund. Värderingar inkluderas också i undervisningen där eleverna får 

resonera kring värderingar och där vi kan utmana deras tänk.  

 

Värdegrund finns också inkluderat i våra ordningsregler där det framgår hur vi skall respektera varandra och 

behandla varandra.  

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Arbetet med att säkerställa en skolmiljö fri från kränkningar har fungerat mycket bra. Vi har enbart haft en 

kränkningsanmälan under läsåret. Rutinerna för detta följdes och vi kunde snabbt stävja situationen och den 

fick inget efterspel, mycket tack vare snabbt agerande och att rutiner följdes.  

 
Utvärdering – Normer och värden 

I de allra flesta ämnen så har värdegrund varit inkluderat. Man har t.ex. jobbat med etnicitet i historia, genus 

och ålder i samhällskunskap, sexualitet i naturkunskap. Arbetet har varit kvalitativt och har gett resultat i att 

det enbart har förekommit en kränkningsanmälan på hela läsåret. 

 
Slutsats – arbetet framåt 

Det som vi sett gett mest effekt är de spontana samtal som vi har med eleverna. Storleken på skolan gör att alla 

känner alla och det är då lättare att bygga relationer och ha spontana samtal med de allra flesta. Vi väljer att 

lägga tid på informella samtal kring värderingar då vi ser att det får eleverna att reflektera på ett positivt sätt. 

Uppstarten är också viktig. Där skapar vi den miljön vi vill verka i och sätter förutsättningarna direkt. Det är då 

eleverna är som mest påverkbara och öppna för nya impulser och tankar.  

Det som behöver utvecklas är arbetet med elevrådet. Det behöver inkluderas mer kring värdegrundsarbetet 

och bör få vara med och leda det arbetet. Eleverna har ofta mycket goda perspektiv på värdegrund som vi 

vuxna missar.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan  

APL har genomförts på VO-programmet i samarbete med äldreboenden, daglig verksamhet och LSS-boenden. I 

Linköping finns VO-college, men vi blir antagna först till HT19. De kursmål som läggs på APL är de praktiska 

målen inom Vård och omsorgskursen 1&2. Man har tränat på dessa mål i skolan och examinerat dom ute på 

APL.  Handledare har fått ett bedömningsschema och utvärderingen av detta har skett i samråd med lärare som 

gjort APL-besök. Vi har också haft 4 elever på utlands-APL. 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL-platserna har haft god kvalité. Eleverna har fått prova på alla moment yrket kräver och de har också fått 

arbeta självständigt när de visat sig behärska detta. Samverkan har fungerat bra då det ligger i allas intresse att 

täcka upp och utbilda kompetent personal i den vårdbristen som råder.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Tillgången på APL-platser har motsvarat behovet. Samtliga elever har genomfört APL med en egen handledare. 

Programrådet i Linköping är VO-college. Vi har varit delaktiga hela läsåret och kommer bli medlemmar HT2019. 

VO-college fungerar bra vid fördelning och anskaffandet av APL-platser. Det som man vill utveckla är 

marknadsföringen av vårdyrket och det planeras riktade kampanjer mot åk 8-elever för att tidigt fånga deras 
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intresse för yrket.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Ett problem är bristen på APL-platser inom akutsjukvård. Det är många aktörer med VO-utbildning och för lite 

platser. VO-college försöker kompromissa mellan aktörerna, men platsbristen drabbar alla oavsett. Vi kan 

således till nästa år behöva dela upp APL-perioden i åk 3 i två delar där halva klassen är ute åt gången. 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Skolan har få elever som läser en introduktionsutbildning. Eleverna inkluderas även i den ordinarie 

undervisningen men under tydlig ledning av läraren i att eleverna ska nå målen för sin grundskolekurs. 

Klasserna är rätt små och lärarna hanterar detta på ett mycket bra sätt. De har klassen i ordinarie ämne, men 

kan ha introduktionselever samtidigt.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram och resultat 

Introduktionsprogrammen har fungerat mycket väl då eleverna har lyckats bli antagna till nationella program. 

De har också kunnat delta i ordinarie undervisning samtidigt så de har goda förutsättningar att nå examen 

tillsammans med ordinarie klass. Lärarna har kunnat möte introduktionselevernas behov på ett mycket bra sätt 

då alla har blivit antagna till Nationellt program förutom 1 elev. Studieplanerna har inte behövts revideras 

under årets gång då progressionen har varit god hela tiden för dessa elever.  

 

Eleverna har fått det stöd och de rätta utmaningar de behöver för att lyckas. 9/10 elever har lyckats komma in 

på nationellt program. 

 

Slutsats 

Lärarna har gjort ett mycket bra jobb med inkluderingen och måluppfyllelsen för introduktionseleverna. Nästa 

år kommer vi ha större undervisningsgrupper och kommer således begränsa antalet introduktionselever.  

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Totalt sett så är det ett lyckat läsår med goda resultat och stor nöjdhet. Fokus på disciplin och studiero har varit 

en nyckel samt att man i de kraven skapar en relation med eleverna. Vi har också fokuserat på att låta eleverna 

få prova olika examinationsformer vilket har lett till högre måluppfyllelse. Nästa steg är att utveckla 

återkopplingen och medvetandegöra eleverna om deras nästa utvecklingssteg.  Detta kommer vi göra genom 

att ge uppdraget till vår nya förstelärartjänst. Vi kommer jobba med hur man mest effektivt återkopplar digitalt 

och muntligt.  

 

Frånvaron är ett problem för vissa elever - inte generellt. De eleverna klarar inte måluppfyllelsen då de är 

beroende av lärarstöd samt att det oftast rör sig om frånvaro pga psykisk ohälsa. Där måste vi inom EHT 

uppmärksamma långtidsfrånvaro tidigare och sätta in resurser. Vi har bra och snabba resurser att sätta in, men 

måste upptäcka problem tidigare. Generellt sett måste vi använda vårt EHT-team till att samverka i större grad 

med våra lärare kring det främjande och förebyggande arbetet.  

 

Vi behöver också aktivera elevrådet mer. Möten detta året har varit sporadiska och elverådemedlemmerna har 

haft stor frånvaro.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 

engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 

  

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 

man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 

mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 

strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY. 

● Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 

skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att 

vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 

kontakter under sin gymnasietid. 

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 

vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 

engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 

kulturer bortom Sveriges gränser. 

 

DBGY AB har läsåret 2018/2019 totalt 12 skolor runt om i Sverige och från och med 1 juli 2019 ingår även DBGY 

Falun, DBGY Helsingborg S.Kyrkogatan och DBGY Malmö Slussen i DBGY ABs verksamhet. Under läsåret är det 

drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. 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 startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 2009 
Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 2004 Trollhättan 2011 
Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 

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

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

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

  

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 

välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 
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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 LINKÖPING 

Organisation och arbetsformer 

Skolan består av fem lärare, rektor och EHT på deltid. Vi jobbar tillsammans som en grupp och tar så många 

beslut som möjligt gemensamt. Vi har 1t/v för ämnesöverskridande samarbete och 1t/v APT där vi jobbar med 

pedagogisk utveckling, praktiska frågor/information och elevärenden. 

Vi har arbetat med ett gemensamt lektionsupplägg för att eleverna skall få en bättre struktur. Vi har valt att 

följa det vi kallar “en traditionell” svensk skola som innebär lärarföreläsningar, arbete individuellt och med 

läromedel i form av böcker. Detta för att skapa en tydlig struktur för eleverna. Vid fyra tillfällen har vi 

genomfört EWS-konferens där vi går genom varje elevs studiesituation med mentor.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan har följt huvudmannens processer för det systematiska kvalitetsarbetet. Där har det ingått att följa upp 

undervisningens kvalitet via undervisningsutvärderingar, elevenkäten under VT19, likabehandlings- och 

värdegrundsfrågor etc. Skolan har också vid två tillfällen gjort EWSer.  

Lokaler 

Skolan huserar på plan 3 i hus på Badhusgatan 5 i Linköping. Lokalerna är ljusa, består av fyra klassrum med 

tillhörande mindre grupprum samt ett metodrum för VO-programmet. Anpassningar har gjorts för att bemöta 

nästa års elevantal och vi har dubblerat vår yta. Vi får tillgång till fyra nya klassrum samt grupprum och 

arbetsrum på samma våningsplan. Vi kommer släppa det klassrummet vi delar med LBS på planet under oss. 
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Elever och personal 

Totalt fem lärare, medlemmar av elevhälsan, rektor ingår i skolans personal. I takt med att skolan växer och 
rekryteras ytterligare personal.  
 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 8 15 - 22 

Ekonomiprogrammet  EKEKO/EKJUR 7 5 - 12 

Vård och omsorgsprogrammet Akutsjukvård VOVAR 18 17 - 35 

       

Totalt       69 

 

Aktuella siffror: Juni 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

DBGY Linköping



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

Skolan startade sin verksamhet läsåret 2017/2018 och 
har således sina första avgångselever i juni 2020. 



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

Skolan startade sin verksamhet läsåret 2017/2018 och 
har således sina första avgångselever i juni 2020. 



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

Avgångselever – behörighet till högskola (yrkesprogram)

Skolan startade sin verksamhet läsåret 2017/2018 och 
har således sina första avgångselever i juni 2020. 



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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