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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

Läsåret 19/20 har varit ett bra läsår för DBGY Linköping. Skolan har levererat utbildning av bra kvalité och haft 

goda resultat på både elev och personalenkät. Skolan har en stabil ekonomi och har kunnat erbjuda eleverna en 

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

120 till 140 elever hösten 2020. I undervisningen har vi lagt fokus på att skapa ett klimat där studierna står i 

fokus och har arbetat med att utveckla återkopplingen till eleverna.  

I och med att vi är en relativ ung enhet har vi även arbetat med strukturer och rutiner för att underlätta arbetet 

både för elever och personal. Under året har vi fastställt  treårsplaner för alla program för att säkerställa att vi 

arbetar mot utsatta mål. En fortsatt utmaning är närvaron, även om närvaro har varit bättre än tidigare år så 

finns det mer att jobba vidare med. Detta är ett av de fokusområden som vi har inför nästa läsår.  

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

och all personal. Skolan präglas av trygghet i en lugn miljö. Som både elever och personal säger så börjar det 

kännas som en “riktig” skola nu. I vår rapport kommer ni kunna läsa ännu mer kring de insatser som genomförts 

och planeras att genomföras. 

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

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

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020 
 

 

 

 
2020 släppte vi våra första avgångselever med andel med examen 82%. Andel med examen på VO är 100% men 

vi har tyvärr inte lyckats nå de mål vi hade på EK och SA. Vår avgångsklass är ett mindre antal elever vilket 

givetvis påverkar andelen men vi ser samtidigt att vi inte lyckats stötta eleverna att nå utbildningensmål. De 

elever som inte når examen har under sin studietid ackumulerat ett antal F och inte fått med sig adekvata 

kunskaper och förmågor vilket gjorde det svårare för eleverna att nå lägst E i fördjupningskurserna. Vi ser också 

att under avgångselevernas tre gymnasieår har det funnits flera rektorsbyten vilket påverkat uppföljningen, 

samverkan och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) är 14,5 strax 

över rikssnitt. Vi har en spridning mellan programmen och ser att denna spridning också följer resultaten för 

andel med examen.  

Vi har nästan ingen spridning mellan könen varken på andel med examen eller GBP.  

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
 

 

 

80% av eleverna på VO har grundläggande behörighet till 

högskolan. De är 100% av de som har valt att läsa mot en 

grundläggande behörighet.  
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 
 

 

 

Utfallet är detta läsår något sämre än föregående år. Andelen betyg som inte har givna kunskapskrav har 

minskat. Det är något som vi kommer arbeta vidare med under kommande läsår, för att göra det tydligare av 

vad som krävs för att nå “mellan” betygen. 

 

 

 

Andelen betyg med minst godkänt har blivit bättre i några ämnen och blivit lite sämre i några kurser. Vi kan se 

att de elever som t ex läste Sv 1 förra året ligger på samma nivå i år när de har läst Sv2. Vi behöver öka andelen 

godkända betyg i framför allt En/Ma/Sv. Vi kan se ett tydligt samband mellan de individer som inte klarar 

godkänt betyg och deras närvaro. Vilket gör det angeläget att förbättra arbetet med att utreda och åtgärda 

närvaron på skolan. En annan orsak kan vara fjärrundervisningen som många elever har haft svårt att ställa om 

till.  

 

 

 

 
Skillnaden mellan pojkar och flickor är marginell, Jmf med föregående år har pojkarna lyckats klar godkänt 

betyg i högre utsträckning än tidigare.  
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
De nationella proven ställdes in av SKolverket på grund av Covid-19. Så det finns inget resultat att redovisa. 

 

 

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 
 

 

 

 

Den upplevda kvalitén har sjunkit på alla tre områdena detta läsår jmf med tidigare år.. Det finns flera orsaker 

till att detta, Rektorsbyte är en orsak - där nya rektorn kom och införde hårdare ordningsregler, blev hårdare 

när det gällde kontroll av närvaro e tc., i åk 2 o 3 har eleverna gått två år i en mycket liten skolan och varit vana 

vid en mycket nära relation med sina lärare när nu skolan vuxit (från 70 till 120) så blir relationen en annan. 

Den upplevda kvalitén skiljer sig dessutom mycket mellan olika klasser. Vid klass uppföljningarna är det tydligt 

att eleverna har påverkats av rektors bytena och omsättningen av lärare som varit de första åren. Årskurs 3 

eleverna säger att det är en av de viktigaste faktorerna att de inte kan rekommendera skolan. Det handlar om 

tillit till skolans personal helt enkelt och det är en mycket viktig faktor att ha med sig i arbetet framåt.  

Det är även tydligt att flickorna trivs bättre än pojkar, det är något att jobba vidare med för att se vad är det 

som gör att de trivs bättre, en orsak kan vara att det är fler flickor än pojkar på skolan och att pojkarna då 

känner sig mer åsidosatta och att deras åsikter inte kommer fram på samma sätt.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

I och med att ny rektor tillträdde i mitten av september så var mycket av ramarna redan satta. Vi har arbetat 

med en gemensam mötestid där all personal (8st) har deltagit, för att fortsätta arbetet med att skapa samsyn 

och gemensamt arbeta med det kollegiala lärandet. Varannan vecka har försteläraren jobbat med återkoppling 

som varit ett utvecklingsområde och varannan vecka har vi arbetat med kollegialt lärande. Vi har under året 

sett att vi är i behov av mer struktur och rutiner, vi tror vi gör lika men vi gör väldigt olika.  

Under höstterminen fortsatte vi med 3st 50min lektioner/vecka men i och med att det blev många lektioner 

byten per dag gick vi över till 2st 75min lektioner/vecka under vårterminen - vid utvärderings så var en klar 

majoritet av både elever och lärare är överens om att det blev mycket bättre. Under kommande läsår kommer 

kurser som vi ser eleverna har svårare att klara få något mer undervisningstid för att se om det kan ge något 

bättre resultat. 

 

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

Rektors bedömning av undervisningens kvalité är att den håller god kvalité men behöver bli mer lika mellan de 

olika lärarna. Vi behöver göra undervisningen mer motiverande och personalen behöver jobba mer med att 

motivera eleverna eller gör uppgifterna mer meningsfulla 

Lärarnas bedömning är att undervisningen är bra och att det har blivit mer som en “riktig skola” men att 

uppgifter behöver bli tydligare, eleverna måste göras mer delaktiga, vi måste har tydligare strukturer för vad 

som krävs för respektive kunskapskrav och återkopplingen måste göras mer strukturerat.  

Eleverna tycker att lärarna inte är tillräckligt motiverande och att de inte kan utmana dem i tillräcklig 

omfattning och dessutom så tycker även dem att återkopplingen inte är tillräcklig bra. 

 

Framgångsfaktorer har varit elev loggbok där några lärare arbetat aktivt med det och sett ett positivt resultat 

av detta. De lärare som arbetat med tydliga lektionsplaneringar ser även de att resultaten blir bättre.  

 

Årets fokusområden har varit “Återkoppling” och “Närvaro”. Vi har arbetat mycket med Återkopplingen men 

upptäckt att vi har väldigt olika syn på vad som är återkoppling - Vi har kommit fram till att vi ska arbeta med 

“The big five” förmågorna (Information-, Begrepp-, Kommunikation-, Metakognitiv- och Analys- förmåga), för 

att få ett gemensamt språk.  

När det gäller närvaro arbetet så har vi arbetat fram tydliga rutiner, vi har påbörjar arbetet med att utreda 

frånvaro och blivit mycket bra på att uppmärksamma den. Det är svårt att vet om det fått någon effekt då fjärr 

undervisningen från 16/3 har påverkat närvaron på ett oväntat sätt.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

Arbetet med extra anpassningar har fungerat bra, vi har elever som vi har gjort extra anpassningar för, som 

lyckats klara många kurser, vi ser att vi behöver bli ännu bättre på att arbeta med stöd och stimulans för att nå 

ett bättre resultat.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vårt största framgångsfaktor är när lärarna kan få eleverna intresserade av kursen/ämnet,  gör eleverna 

delaktiga i planering av undervisningen. En annan slutsats är att tydlighet i vad läraren förväntar sig av eleverna 
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ger en positiv effekt och att få eleverna själva medveten om vad det har gjort och vad nästa steg är fungerar 

bra. (Loggbok)  

Inför kommande läsår kommer vi arbetat med tydliga rutiner och strukturer för lärarna så att alla arbetar mer 

likvärdigt och använder samma språk när vi pratar med eleverna. Vi kommer jobba med klassrumsledarskap 

och med ämnesövergripande arbetssätt - när vi sätter kunskaper i ett sammanhang så blir undervisningen mer 

meningsfull. 

 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Elevhälsoarbetet är i dagsläget organiserat genom att alla lärare är delaktiga i att uppmärksamma och till att 

börja med dela med sig av framgångsmetoder till sina kollegor. Elevhälsoteamet består av en Kurator, 

Skolsköterska, Specialpedagog och Skolläkare.  

När ny rektor tillträdde så var skolsköterskan långtidssjukskriven, så ny skolsköterskan rekryterades under 

hösten och hon tillträdde i januari - det har inneburit att EHT arbetet inte fungerat riktigt som det var tänkt. I 

dagsläget träffas EHT en gång i veckan och då ingår Rektor, Kurator och Skolsköterskan för att fördela 

elevärenden som lärarkollegiet behöver hjälp med. Det kan t.ex vara att utreda något medicinskt e tc. Kurator 

och Skolsköterska deltar på arbetslagsmötet och samverkar med lärarna. Under detta läsår har det 

förebyggande arbetet mest bestått i att arbeta med “Resiliens”. Inför kommande läsår har vi förstärkt EHT med 

mer skolsköterska, mer kurator och mer Specialpedagog för att  arbeta mer hälsofrämjande. Vi planerar för 

“tema grupper” och att specialpedagogen ska var mer delaktig och arbeta mer mot pedagogerna.  Vi tänker 

även att kurator ska arbeta mer på gruppnivå och ännu mer främjande och förebyggande genom att vara mer 

delaktig i undervisningen. 

 

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

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har inte blivit så mycket av, den främsta faktorn är att vi först 

efter jullovet hade ett komplett EHT team och att vi då börja med att dra ut riktlinjerna och har prioriterat de 

åtgärdande insatserna som varit eftersatta sedan innan..  

Frånvaro utredningarna har mentorer genomfört och variationen på kvalitén har varit stor. Under början av 

vårterminen så ringde skolsköterskan och skolkuratorn upp elever med hög frånvaro och bjöd in till samtal - där 

såg vi att effekten blev bättre än när endast mentor genomförde frånvaro utredning, till nästa år kommer 

skolsköterska genomföra frånvaro utredningar eftersom elever eller vårdnadshavare oftast sjukanmäler och att 

det är anmäld frånvaro som är vårt stora problem. Då känns skolsköterskan som en naturlig ingång till 

utredningen. 

När det gäller det närvarofrämjande arbetet är det svårt att dra några slutsatser med tanke på att det varit 

fjärrundervisning och att det har påverkat närvaron är i alla fall konstaterat. 

 

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

Anmälan och utredning av särskilt stöd har fungerat relativt bra enligt alla. Det behöver finnas en tydligare 

ansvarsfördelning och/eller åtgärdstrappa så att de elever som behöver utredas får den utredningen lite 

snabbare än under detta läsår. Mentorns roll behöver stärkas för att bli mer “ansvarig” för att eleverna klarar 

målen.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi har ett bra samarbete mellan pedagoger och EHT. Pedagogerna känner stort ansvar för sina elever och är 

flexibla och lösningsfokuserade. Det behöver bli tydligare hur mentor ska samarbeta med EHT, och det behövs 

arbetas betydligt mer främjande och förebyggande. EHT behöver bli bättre på att hänvisa vidare elevärenden 
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till rätt instans. Inför kommande år kommer vi förstärka alla EHT funktioner och EHT kommer finnas med på 

alla personalmöten för att stödja pedagogerna i sitt arbete.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

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

Värdegrundsarbetet ingår i all undervisning, varje dag. Eleverna är i hög grad delaktiga via framförallt  Elevrådet 

där aktuella frågor lyft. Elevrådet höll under året i en uppskattad “Alla hjärtans dag” där prata om kärlek av alla 

slag mm.  

Vi har elever med många nationaliteter så värdegrund och likabehandling utifrån olika kulturer blir naturliga 

inslag i alla ämnen. Det vi behöver förbättra är de formella delarna kring arbetet med att göra eleverna mer 

delaktiga i värdegrundsarbetet och få dem att engagera sig i dessa viktiga områden. 

 

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Vi har haft ett par ärenden under detta läsår, De har hanterats enligt gällande rutiner och har lösts på ett så bra 

sätt som det har varit möjligt. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och pratar direkt med eleverna om 

något inträffar.. På grund av Covid-19 pandemin har vårens planerade aktiviteter inte kunnat genomföras, men 

det planeras för dem under hösten.  

 
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 ett fåtal kränkningsanmälan på hela läsåret och inga av dessa anmälningar har haft 

sin bakgrund i diskrimineringsgrunderna. Personal har många informella samtal med elever om normer och 

värdegrund vid aktuella händelser eller när frågor aktualiseras , detta är viktiga samtal som gör stor skillnad. 

 

 

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 av läsåret är också viktig, speciellt för de nya eleverna.  Där skapar vi den miljön vi vill verka i och 

sätter förutsättningarna direkt. Det är då eleverna är som mest påverkbara. Det som behöver utvecklas är 

arbetet med elevrådet, de behöver inkluderas mer kring värdegrundsarbetet och bör få vara med och leda det 

arbetet i högre grad. Eleverna har ofta mycket goda perspektiv på värdegrund som vi vuxna missar.  

Vi behöver tydliggör värdegrundsarbetet för eleverna så de blir mer medvetna om vad det är och hur vi arbetar 

med de frågorna. 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

Då vi endast har haft APL på VO och att vi ingår i Vård och Omsorgscollege (VoC) så samverkar vi med 

arbetsgivarna via VoC. Vi har inlett ett samarbete med räddningstjänsten där eleverna under alla tre åren ska få 

lära sig akut omhändertagande på räddningstjänstens övningsfält.  

De kurser som APL förläggs är de som på ett naturligt sätt berör Omvårdnad och omhändertagande. APL är 

förlagd med 5 veckor per läsår och där åk3 gör sin APL inom Regionöst inom sjukvården. 

För VO har vi en APL samordnare som har kontakt med APL platserna och gör bedömningen med handledarna. 

Detta sker via två kontakter under APL perioden.  
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Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL har detta läsår fungerat riktigt bra. Eleverna har varit nöjda och har lärt sig mycket under sin APL. Vi har 

jobbat med att förbereda eleverna inför APL så de vet vad de har att vänta sig och vilka förväntningar de kan ha 

på en APL plats, vilket har varit bra. 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

I och med att vi under året har blivit godkända för VoC har det inte varit så svårt med APL platser inom 

äldrevård och hemsjukvård. APL platser inom sjukvården löste vi i år men kan se en svårighet med att antalet 

platser är starkt begränsade.  

Inom SA-Kriminologi har vi inlett ett samarbete med kriminalvården som skulle ha sjösats under vårterminen 

20, men p g a Covid-19 så har detta inte genomförts enligt planen.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Vi behöver bli mer kontaktsökande ut mot branschen inom VO, Inom EK och SA så behöver vi hitta fler 

samarbetspartner och framför allt få igång de samarbeten som har inletts.  

När det gäller EK så är det främst samverkan med olika företag och inom rättsväsendet som vi behöver hitta 

bra samarbeten för att göra utbildningen mer verklighetsnära. Under kommande läsår så har pratat med 

Scandic som är intresserade av att samarbete med oss när det gäller Ekonomi- Business och Hospitality 

management programmet. 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

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

I och med att ny rektor tillträdde under september så har IMV-programmen varit organiserade som innan, d v s 

att alla IMV-elever har ingått i den vanliga undervisningen och inte haft någon individuell anpassad studieplan. 

Målet har varit att alla elever klarar GR skolämnet och gymnasiekursen under ett år.  

De är främst inom Engelska och Matematik som vi tar emot IMV elever. I och med att flera inte klarar både Gy 

kursen och GR kursen kommer vi behöva göra individuella studie planeringar inför kommande läsår.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Vi har inte kunnat följa upp IMV eleverna under detta läsår i den utsträckning som behövs. Det beror främst på 

att vi inte har haft tillräcklig koll på vilka som är IMV elever. Detta är något som vi arbetat med för att lösa och 

idag har vi rutiner för att ta emot och anpassa studierna så att de når målen. Individuella studieplaneringar 

kommer att göras för alla IMV elever HT 20 och dessa kommer att följas upp vid varje avstämningsperiod.  

 

Utvärdering 

90% av de som gick ett IMV program har blivit behöriga till ett nationellt program. Det vi har brustit i är 

framförallt att vi inte har följt upp och anpassat i den utsträckning som skulle ha behövts.  

 

Slutsats 

Inför kommande år kommer vi lägga in alla IMV elever i en egen grupp i schoolsoft, så vi lätt kan se vilka som är 

IMV elever. Vi kommer genomföra individuella studie planeringsmöten med alla elever, Vi kommer följa upp 

studieresultatet två gånger per termin och vid behov justera studieplanen. 

Vi ser en stark fördel i att eleverna inkluderas i en klass och att de läser gymnasiekurser så planen är att de 

fortsättningsvis även ingår i klassen som läser ett Nationelltprogram. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Vi ser att skolan har ökat i antal och att de rutiner eller brist på rutiner blir märkbara när skolan gått från 60 till 

120. Vi har också märkt att pedagogerna gör olika och att vi behöver bli bättre på att prata ihop oss och hålla 

oss till givna rutiner och strukturer för att det ska fungera nu när skolan blivit lite större. Vi kan också se att vi 

behöver ha mer formella informationsvägar och beslutsvägar - det håller inte längre att allt ska gå via rektor. 

Under de senaste åren har vi bytt rektor ett antal gånger men nu har vi samma rektor/ledning och kan ta 

avstamp i gemensamma processer/ramar.  

 

Inför kommande läsår kommer vi fortsätta arbeta med att skapa tydliga rutiner och strukturer, Vi kommer 

förstärka EHT och arbeta med att öka elevinflytandet via elevrådet. Vi har två förstelärare som kommer att 

arbeta med att utveckla klassrum ledarskapet och lektionsinnehållet. Där vi kommer att lägga kraft på 

framförallt två saker. Ett gemensamt språk för bedömning och återkoppling genom att utgå ifrån “The big five” 

samt kursplaneringar där syftet är att skapa längre framförhållning och kunna hitta ämnesövergripande 

samarbeten.  

 

Vi kommer också införa “Avstämningsdagar” för eleverna - syftet är att skapa en jämnar arbetsbelastning för 

eleverna men även för lärare. Det inte är hållbart att elever lämna in arbetsuppgifter från V40 sista veckan i 

maj, Nu kommer deadline vara avstämningsdagen. 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY KRONAN AB (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 har läsåret 2019/2020 totalt 15 skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Falun i norr. Under 

läsåret är det drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns 

en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarig funktioner 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 
Malmö Möllan 

2009 
2017 (DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 

Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 

Falun 2017 (DBGY)   

 

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 10 lärare, rektor och EHT på deltid. Vi jobbar tillsammans som en grupp och tar så många 

beslut som möjligt gemensamt. Vi har 2 t/v där vi jobbar med pedagogisk utveckling, praktiska 

frågor/information och elevärenden. Vi arbetar med lektioner som är 75min och en gemensamt 

lektionsupplägg. Vi har valt att följa det vi kallar “en traditionell” svensk skola som innebär föreläsningar, 

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.  

I och med fjärrundervisningen så har detta läsår inneburit vissa förändringar där digitala läromedel har använt 

i mycket större utsträckning än innan. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

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

undervisningens kvalitet via undervisning utvärderingar, elevenkäten under januari 2020, likabehandlings- och 

värdegrundsfrågor etc. 

Vi har genomfört EWS 6 gånger detta läsår och följt upp resultatet med klasskonferenser under vårterminen.  

Dessutom har vi utvärderat läsåret genom att alla pedagoger genomfört en kursanalyser där de reflekterar 

över sin egen insats i sina kurser och ger förklaringar till det resultat som de uppnått. Vi har också genomfört 

en utvärderingsdag med all personal för att kartlägga vad som behöver göras för att skolan ska utvecklas och 

bli ännu bättre.  
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Lokaler 

Skolan huserar på plan 3 i hus på Badhusgatan 5 i Linköping. Lokalerna är ljusa, består av 7st klassrum och ett 

metodrum för VO-programmet. Vi hyr idrottslokal hos Actic och maten äts i restaurang 1854’s lokaler vid 

stora torget. 

 

Elever   
 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet Kriminologi SABET 29 11 11  

Vård och Omsorgsprogrammet  VOVAR 11 25 10  

Ekonomi  EKEKO 5  3  

Ekonomi  EKJUR 8 5 2  

       

Totalt    53 41 26  

       

Introduktionsprogram       

       

Totalt       

 

Aktuella siffror: Juni 2020 
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