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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

“Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Det är ord som jag som rektor efterlever och 

värdesätter högt. Eleverna ska känna att verksamheten arbetar genom  engagemang och att lärande 

är viktigt för oss som arbetar i skolan.  

Vår ambition är alltid att bli bättre. Då menar vi bättre utifrån våra elevers perspektiv. Av den 

anledningen är vårt elevfokus viktigt. De bygger grunden till hur vi som skola ska kunna hitta de 

områden som eleverna upplever behöver förbättras. Utöver det samlar vi dagligen information 

om hur våra elever samt vårdnadshavare till elever upplever skolan. Detta utgör sedan grunden till 

vårt systematiska kvalitetsarbete.  

 

Undet läsåret har skolans kultur förändrats på ett positivt sätt och vi har fått ett mer professionellt 

förhållningssätt mot varandra även om vi behöver fortsätta att utveckla kommunikationen. Lärarna 

har jobbat med att skapa tydliga ramar  för eleverna, vilket har haft en positiv effekt då 

undervisningen har blivit mer anpassad för en hel grupp och inte alltid fokus på den enskilda 

individen. Resultaten jämfört med föregående år är ungefär likvärdig, men det är ett långsiktigt 

arbete.  Jag tror vi är på rätt väg och resultaten kommer att bli bättre framöver. Inför kommande 

läsår kommer vi fortsätta jobba med framförallt att öka närvaron hos eleverna och att utveckla 

undervisningen tillsammans med specialpedagog.  

 

Jag ser fram emot en nytt spännande år med mentorer som arbetar för att öka studiero och 

studieresultatet samt att EHT blir en del i verksamheten istället för en del av verksamheten. 

 

Rebecca Nilsson, rektor DBGY Norrköping 
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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 20XX 
 

 

 

 

 

Andelen med examen är i linje med föregående års 80%. Vi har en spridning mellan programmen då VO har 

74%, SA 89% samt HV 79%. SA ökar med nästan 20%-enheter medan HV minskar med ca 10%-enheter.  

De genomsnittliga betygspoängen följer examens graden i stort, men vårt GBP är väldig jämt mellan 

åren, endast små förändringar. Spridningen mellan könen är marginellt. Vi ser dock att vi behöver 

utveckla arbetet med våra Introduktionselever då ett stort antal elever inte når examen på sina 3 år 

hos oss.  

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 
 

 

 

Jämfört med 18/19 så har vi en mindre  andel  F och större andel A. Vi har totalt sett lägre andel 

högre betyg (A och B) och en större andel C,D,E och F. I år har vi uppmärksammat behovet av 

kvalitativ feedback som en klar framgångsfaktor för att eleverna ska nå målen. Vi har inte full samsyn 

i detta arbete och kommer att behöva nå en ökad samsyn så att fler elever når målen.  

 

När det gäller betygsfördelningen i engelska och matematiken så är det även där så att vi har en lägre 

andel elever som når de högre betygen och en större andel som inte når målen, Matematik 1a är 

fortsatt en utmaning inför 20/21.  Matematiken kommer vi jobba med och försöka utveckla 

undervisningen för att få ett bättre resultat. När det kommer till Svenska så ser det bättre ut där har 

vi i de flesta kurser minskat andelen F även detta år.  

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 
Under läsåret har inga nationella prov genomförts i och med distansundervisningen till följd av Covid-19.  
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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 
 

 

  

Skolan har en minskad % i nöjdhet av kvalitén 2020 vilket rektor beror på byte av lokaler (Vattenläcka 

Ht19) och ett rektorsbyte mitt i terminen med nya fokusområden. Här blir det tydligt att strukturella 

ramverk och lokalförutsättningar påverkar skolvardagen och således också nöjdheten.  

Upplevelsen efter genomförd enkät är att eleverna på skolan är generellt sett verkar mer nöjda med 

skolan även om det inte syns i själva undersökningen som genomfördes i januari i år. Det som 

behöver förbättras är framförallt kommunikationen mellan elever och lärare. Lärare behöver 

återkoppla mer till eleverna för att få ett öka engagemang hos eleven. Undervisning utvärderingarna 

visar att eleverna behöver mer återkoppling i sin undervisning och att vi behöver bli bättre på att 

tydliggöra hur de ligger till i sina kurser. Det är stora variationer mellan olika klasser hur nöjda och 

hur bra de trivs i skolan. Vi ser ett tydligt samband mellan klasser som har en god sammanhållning 

och nöjdheten med skolan. Det gör att vi behöver satsa på att få en bättre  gemenskapen i klasserna 

och vi behöver jobba med skolkulturen (stolthet att gå på DBGY). En ökad “vi” känsla kommer 

genom att synliggöra visionen och utvecklingsarbetet med mentorer- Det är viktigt för mig att det 

går bra för dig! 

 

 

 

Överlag är pojkar mer nöjda med kvalitén i skolan samt att de känner att de får mer stöd av 

undervisande lärare. Det är marginell skillnad mellan könen på flertalet frågor dock finns en skillnad. 

Flickor upplever att de får mer stöd i sitt skolarbete än vad pojkar upplever. Under nästkommande år 

kommer EHT diskutera kring frågorna tillsammans med eleverna för att få ett mer konkret svar.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

Skolan har totalt 23 undervisande lärare som är uppdelade i tre programspecifika arbetslag. För 

läsåret har vi haft olika forum för att arbeta med utveckling av undervisningen.Där förstelärarna har 

genomfört utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med rektor. Under året har betyg och 

bedömning kopplat till lektionsdesign varit fokus för arbetsgrupperna detta arbete kommer att 

fortsätta under året 2020. Utifrån detta och för att öka samsyn, samplanering och sambedömning 

mellan lärarna startade ledningsgruppen ett tätt samarbetet med övriga kollegor. Var sjätte vecka 

har EWS-analyser i respektive arbetslag genomförts- dvs en nulägesanalys med möjligheter för 

lärarna att diskutera anpassningar kring respektive elev. Efter träffarna har varje enskild lärare haft 

möjligheter att omforma sin undervisning med fokus på att alla elever ska kunna nå sin fulla 

potential. Uppföljning utifrån EWS har sedan skett var sjätte vecka.  

Vi har diskuterat anpassningar, undervisningsmodeller, lektionsupplägg och tematiska samarbeten i 

syfte att höja måluppfyllelsen. Rektor har tagit ansvar för att organisera så att specialpedagog 

schemaläggs med i flera klasser i veckan där vi ser behov av mer strukturstöd, samt extra tid för 

elever i mindre stödgrupper i framförallt matematik och engelska har organiserats. under 

föregående år arbetade man med att utveckla anpassningar och främja det kollegiala lärandet och 

införde då EHM (Elevhälsomöte), tyvärr avstannade det arbetet när det blev ett rektorsbyte, 

planeras dock att fortsätta EMH under ht20. Fokus det här läsåret har varit att tillsammans hittar 

pedagogerna lösningar eller förslag på lösningar att prova, för att få en delaktighet i hela kollegiet.  

När skolan den 18 mars, 2020 övergick till distansundervisning organiserades den genom att använda 

Google Meet i kombination med Google Classroom samt Hangout.. Undervisningen har under denna 

tid skett i realtid och eleverna har kunnat följa sitt ordinarie schema. Strukturer för att skapa 

engagemang och nyfikenhet hos elever togs fram och lärarna gavs under denna tid fler tillfällen att 

kunna samplanera, diskutera och sambedöma. Lärarna har under denna tid försökt att efterlikna den 

ordinarie undervisningen så mycket som möjligt. De flesta examinationer har skett i form av 

inlämningar, seminarier eller presentationer för att i största mån skapa ett tillförlitligt 

bedömningsunderlag. Även en hel del gruppredovisningar har genomfört för att eleverna ska fortsatt 

känna samhörighet med sin kamrater.  

 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Enligt undervisningsutvärderingen (genomförd under HT) är skolans styrkor att elever upplever att de 

utmanas i skolan, samt att de skulle rekommendera skolan till andra kamrater. En minskning visas i 

förtroendet om en lärare skulle ingripa om något inträffar, dock har utvärdering gjorts med 

personalgruppen som inte alls känner igen sig i den oron. Eleverna behöver mer återkoppling kring 

hur personalen arbeta kring en sådan incident. Skolan har under året arbetat mer med att säkerställa 
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att alla elever får återkoppling om hur de ligger till i respektive kurs, mentor har bidragit som en länk, 

ett stöd mellan undervisande lärare och elever när återkoppling givits.  

  

Under året har vi behövt stärka upp det organisatoriska ramverket och samsynen inom kollegiet. Vi 

har påbörjat ett förbättringsarbete kopplat till läroplanens examensmål och hur vi på bästa sätt kan 

omsätta dessa i praktiken och samtidigt behålla likvärdigheten för eleverna. Eleverna uttrycker i 

samtal och vid analystillfällen att man önskar tydligare lektions starter och ökad samordning kring 

deras väg mot målen (ex. prövningar etc). Enkäten visar att studiero har sjunkit vilket beror på att 

rektor valde att stänga grupprum och andra utrymmen för att eleverna skulle vara i det klassrum som 

undervisningen sker i. Det uppskattades inte av eleverna i början men det har gett ett resultat i 

lärandet och antalet F har sjunkit under VT.  

 

I slutet av oktober genomfördes en omorganisation för att tillgodose elever med tex. dyskalkyli. Efter 

jullovet fick 2 matematik grupper bli en grupp för att ge utrymme för stödpass. Två samhällsklasser 

slogs ihop till en klass för att blir mer resurseffektiva men också för att skapa utrymme för elever som 

behövde läxstöd. Små justeringar har gjorts för att tillgodose elever som är i behov av anpassningar, 

specialpedagog har delgett lärarna hur de kan anpassa undervisningen på gruppnivå för att öka 

chansen till att fler lyckas.  

 

Matematik är en utmaning för skolan och organisationen. Inför läsåret 20/21 kommer en stor 

satsning genomföras för att “komma ifatt” med omläsningsgrupper och elever som inte får chans att 

läsa Matematik 1a pga. grundskolans matematik. Mer stöd är tillsatt i form av specialpedagog redan i 

starten av kurserna samt att det finns tillgång till matematikstöd flera tillfällen i veckan.  

 

Anpassningar och extra anpassningar har fungerat väldigt bra. Specialpedagogen har arbetat med att 

utreda och varit pedagogern behjälpliga med anpassningar och extra anpassningar. EHT teamet 

tillsammans med undervisande lärare har haft diskussioner och arbetat fram anpassningar/åtgärder 

för grupper via kollegialt lärande.  

 

De extra anpassningarna har gjort i samråd med specialpedagog och utformats utifrån varje enskild 

individ och/eller på  gruppnivå. Vi har jobbat med att göra anpassningar på gruppnivå i större 

utsträckning för att eleverna inte ska känna sig utpekade utan var helt inkluderade i undervisningen. 

 

Vi har även arbetat med systematiskt med EWS (early warning system) för att fånga upp elever som 

riskerar att inte nå målen i ett tidigare skede.Effekten har varit att flera elever som i början av läsåret 

riskerade att inte nå målen lyckades att klar flera kurser. 
 

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

Undervisning utvärderingen (UU) visar att eleverna upplever att undervisningen är ungefär som 

föregående år, resultatet mellan ht och vt är ungefär lika. Överlag är UU på en generell acceptabel 

nivå men det finns förbättringspotential hos enskilda pedagoger. Pedagogerna upplever själva att 

deras undervisning har blivit bättre. Lärarnas bedömning är att de behöver fortsätta att utveckla 

ledarskapet i klassrummet (även om det blivit mycket bättre) och kollegiet har fått  en större 

samstämmighet i att efterleva ordningsreglerna och har ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

eleverna. Det framkommer även att fler och mer ämnesövergripande projekt skulle kunna höja 
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resultatet genom att sätta kunskapen i ett sammanhang, ett projekt som har påbörjats under Vt20 

och även lett till att öka engagemang hos lärarna.  

 

Under året har vi haft följande fokusområden:  

● Ökad närvaro har varit ett centralt fokusområde även detta år, arbetet har gått bra och de 

tänkta insatserna som var planerade har genomförts. Vi behöver bli  bättre på att fånga upp 

och utreda orsakerna till frånvaron i ett tidigare skede. Närvaron har legat kvar på samma 

80% och det innebär att vi inte nådde inte vårt mål på 85% närvaro i år men är på god väg. 

Mentorerna får till Ht tydligare riktlinjer kring sitt uppdrag och närvaro arbetet vilket 

kommer leda till ökad måluppfyllelse.  

 

● Utveckla arbetssätt, bedömning och kommunikation Vi har genomfört betyg och bedömning 

kursen tillsammans under läsåret vilket lett till en samsyn vid betygsättning.  

● APL utveckling har vi aktivt arbetat med och utifrån enkäten är 71% av eleverna nöjda med 

sin APL.  För att öka med elev nöjdheten kommer vi att arbeta med APL i perioder/block i åk2 

och åk3, lärarna har då större inflytande på APL platserna och har gott om tid och utrymme 

för trepartssamtal samt kunna möta elevens behov med ev. anpassning på APL.  

● Internationaliseringsarbete pågår under hela året. En av mentorerna har i sitt uppdrag att 

arbeta aktivt och samarbeta med APL ansvarig på huvudmannanivå. Eleverna har APL platser 

i Spanien för  både på frisör, stylist samt vård och omsorgsprogrammet. 

Samhällsprogrammet har startat ett projekt med Rwanda i år. Personal besökte landet och 

har skapat ett samarbete med en gymnasieskola där. Målet är att arbeta i projektform med 

flera kurser på samhällsprogrammet kopplat till Rwanda.  

 

 

 

 

Utifrån elevenkäten har i 9 % på kvalitet i undervisningen sjunkit, dock upplever rektor att lärarnas 

engagemang har ökat under vårterminens gång. När rektor ser över UU enkäten har flertalet lärare 

fått ett bättre omdöme från eleverna än tidigare år.  

 

Efter en orolig tid på Ht, där rektor upplever att flertalet elever inte fokuserade på skolan och att 

flera elever tillbringade mer tid i grupprum än i lektionssalen valde rektor att ta bort sofforna på 

skolan och grupprummen skulle endast användas vid behov i undervisningen.  

 

Nytt beslut togs att undervisningen sker i klassrummen för att öka studieron.  

9 
 



Det blev starka reaktioner från både lärare och elever men på sikt gav det ett större lugn på skolan 

och studieron ökade successivt.  Det som varit framgångsrikt i både studiero och ökat lärande. 

Eleverna har haft ett gott inflytande på sina kurser och varit med att format en hel del av 

inlärningsformer särskilt i de praktiska kurserna, dock behöver de utvecklas vad som menas med 

elevinflytande och att elever bestämmer. 

Närvaron under detta läsår är totalt på skolan 80,3 % som är att jämföra med föregående års 80 %. 

Innan distansundervisningen var den generella närvaron sämre, för många elever blev det lättare att 

närvara via google-meet.  
 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

För de elever som har särskilt stöd har det fungerat mycket bra. Specialpedagog har tät uppföljning 

med assistenter och stöttar utifrån behov. De elever som haft assistent har lyckats mycket bra i sina 

kurser och i åk 3 lyckats med examen.  

Det som fungerade bra är att assistenterna och lärarna haft ett gott samarbete kring eleven och 

tydlighet i rollerna. Det blev snabbt återkoppling till läraren om eleven inte uppfattat uppgifter eller 

praktiska övningar.  

 

De extra anpassningarna har gjort i samråd med specialpedagog och utformats utifrån varje enskild 

individ och/eller på  gruppnivå. Vi har jobbat med att göra anpassningar på gruppnivå i större 

utsträckning för att eleverna inte ska känna sig utpekade utan var helt inkluderade i undervisningen. 

 

Utvecklingsmål kring anpassningar är att läraren arbetar mer aktivt för att nå hela gruppen och ge 

specialpedagog utrymme att delge idér för att öka måluppfyllelsen.  

Eleverna har tyvärr bytt mentorer under året vilket gjort att elevernas överlämningar från 

grundskolan har hamnat mellan stolarna hos flera elever och när det har inkommit som ärende på 

EHT har vi sett att elevens behov borde tillgodosetts redan vid kursstart. 

EHT teamet fungerat bra i dessa frågor och eleverna har fått hjälp. Nya rutiner är framtagna för att 

säkerställa inför HT20. Med på överlämning från grundskolan är rektor, SYV, mentor och 

specialpedagog ( till viss del skolsköterska och skolkurator.) De anpassningar som har tagits fram från 

specialpedagog och EHT har fungerat har gett ett gott resultat.   
 

Slutsats – arbetet framåt 

Specialpedagog har varit med vid överlämning och arbetat kring arbetslaget när implementering av 

anpassning sker. Att delge lärarna inna kursstart om anpassningar för elever ger alla ett ansvar att 

följa upp. Rektor arbetar aktivt i EHT och har en tydlig målbild men också en tydlighet i HUR  och NÄR 

arbetet ska genomföras. Rektor är med på alla möten kring elevhälsa, diskuterar ÅP och 

kartläggningar. 

När det gäller undervisningen så tänker vi att vi ska fortsätta att jobba med samplaneringar  mellan 

kurser. Behöver vi organisera så det finns tid för planering och genomförande av fler 

ämnesövergripande samarbeten. Vi kommer använda kollegialt lärande och auskultationer för att 

höja nivån inom kollegiet och i mötet med eleverna. Förstelärarnas uppdrag är kopplade till 

lektionsdesign kopplat till EHT samt ledarskapet i klassrummets betydelse för ett lyckat resultat.  

 

Att vi är en skolan med utmanade många F och reduceringar har gjort att vi skapat en nya 

ledningsgrupp med riktade uppdrag. Ett av uppdragen är att hitta beröringspunkter mellan kurser för 
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att hjälpa eleven att lyckas genom framgång i en annan kurs. Vi ser tex att hantverks eleverna skulle 

kunna lyckas bättre i svenska och engelska om de istället fick utmanas i att skriva, berätta om deras 

intresse. Även att schemat är organiserat för att gynna eleverna i större utsträckning än tidigare, fler 

håltimmar har tagits bort. Vi kommer även i höst att bemanna med en lärare och en mentor på 

flertalet lektioner.  

Med hjälp av förstelärare arbeta utifrån lektionsdesign- likvärdig undervisning, för att nå så många 

som möjligt! Att vi har en gemensam syn och arbetar aktivt med de uppdrag som är riktade till 

elevers bästa. 
 

. 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

 

Elevhälsans arbete har utgått från  skolans elevhälsoplanen. Rektor har varit EHT-samordnare och 

tillsammans med SYv och kurator planerat och organiserat elevhälsans arbete. Hela elevhälsan har 

träffats en gång per vecka och haft möte, under dessa möten har ärenden fördelats mellan de olika 

kompetenserna. Elevhälsans arbete behöver utvecklas för att kunna arbeta mer förebyggande och 

främjande. I anslutning till Elevhälsans möte har det funnits en tid där pedagoger eller mentorer 

kunnat komma för att få handledning eller lämna ärenden till elevhälsan. Specialpedagogen har 

genomfört de pedagogisk kartläggningarna och skickat ut anpassningar och extra anpassningar till 

alla undervisande pedagoger, sedan har dess följts upp i samband med EWS arbetet. 

 

Tillsammans har vi arbetat vi fram ett årshjul för EHT och rutiner kring anmälan, utredning och 

uppföljning. 

Specialpedagogens arbete med kartläggningar, ÅP och kontakt med instanser utanför skolan har 

fungerat mycket bra. Elever har fått bra stöd från hen.  

Under ht20 kommer möten sker 2 ggr/vecka 1 h/vecka är det EHT (Skolsköterska, kurator, SYV, 

specialpedagog och rektor) som arbetar med förebyggande arbete. Mentorerna blir en del i det som 

ska genomföras i det främjande och förebyggande arbetet då mentorshjulet har många 

gemensamma mål som EHT hjulet. 

1,5 h/veckan kommer mentorerna med när det är deras program som ska diskuteras.  

 Elevärenden:  
1. En  elev lyfts i arbetslaget (Mentor är alltid med på arbetslagsmöten)  

2. Arbetslaget genomför en kartläggning med mentor. 

3. Mentor tar med kartläggning till EHT (På sin mötestid)  

4. EHT beslutar utifrån kartläggningen.  

5. Mentor återkopplar till arbetslaget.  

 

 

Specialpedagog kommer under ht20 vara delaktig på lektionerna och finnas som stöd för hela 

gruppen tillsammans med undervisande lärare. Specialpedagog kommer att arbeta nära tillsammans 

med försteläraren för “lektionsdesign kopplat till EHT” som är hens uppdrag de närmaste 3 åren.  Vi 

kommer att arbeta utifrån litteraturen “lektionsdesign” och även “Elevhälsoarbetet för 

specialpedagoger”. Vi behöver en gemensam grund och en röd tråd i hela verksamheten för ett ökat 

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

Tidigare har kurator genomfört utredning av frånvaro- från HT görs det tillsammans med mentor. Det 

har inte fungerat optimalt utan kan bli bättre med ett samarbete med kurator och rektor. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver utvecklas och genomföras på ett så bra sätt 

som möjligt. Det har under året varit en hel del extraordinära händelser som har tagit mycket tid och 

resurser från elevhälsoteamet. Rutinerna för hur dessa extraordinära händelser har fungerat mycket 

bra och dessa har haft minimal påverkan på övriga elever och  för personalen. 

 

Arbetet med att främja närvaron har fungerat bra, vi har rutiner för hur och när vi följer upp 

frånvaron och vi har jobbat med att undervisningen ska vara av sådant slag att den uppmuntrat och 

kräver närvaro. Kurator har jobbat med frånvaro utredningar vilket inte har gett ett önskat resultat. 

Effekten har varit att närvaron har legat kvar på samma 80% vilket är ok men inte riktigt så bra som vi 

hoppats. Skillnaden mellan klasser är väldigt stor och även mellan årskurserna. Det är tydligt att 

årskurs 1 och 2 har betydligt bättre närvaro jmf med åk 3 på alla program.  
 

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

De rutiner som inte riktigt sitter är framförallt “anmälan till EHT”, precis som tidigare år är det 

fortfarande brister i att underrätta EHT om att elever riskerar att inte nå målen och där vi behöver få 

en samsyn kring när och varför gör man en rödmarkering i en EWS, för många elever når inte målen 

och där ingen har varnat för detta. Rutinen för uppföljningen av det särskilda stödet har fungerat 

utmärkt, de elever som vi har fattat beslut om särskilt stöd har följts upp var 6:e till 8:e vecka. 
 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Införandet av EWS har varit positiv och har underlättat uppföljningen av elever. Vi behöver använda 

resultat från EWSerna och får bättre rutiner för hur pedagogerna ska jobba med anpassningar.  Inför 

kommande år kommer vi göra en hel del förändringar av EHT teamet då rektor tillsammans med 

specialpedagog  kommer att var EHT samordnare. EHT teamet behöver jobba ihop sig ordentligt och 

samverka ännu mer med pedagogerna för att resultaten ska bli bättre.  

En ny rutin för främjande hälsoarbetet är framtaget under VT, det behöver implementeras hos hela 

arbetsgruppen i höst.  

Mentorer får ett ökat ansvar kring närvaro/frånvaro. Eleverna/Vårdnadshavare  ringer direkt till 

mentor vid sjukdom, detta för att i ett tidigt skede se vilka elever som har en ökad frånvaro. 

Mentor och EHT har elev avstämningar 30 / vecka som sedan återkopplas till arbetslaget vid behov.  

 

När det gäller undervisningen så tänker vi att vi ska fortsätta att jobba med samplaneringar  mellan 

kurser. Behöver vi organisera så det finns tid för planering och genomförande av fler 

ämnesövergripande samarbeten.  

 

Inför kommande läsår behöver lektionerna bli mer meningsfulla och att inkludera fler varierande 

arbetssätt så att fler elever når målen. Vi kommer använda kollegialt lärande och förstelärarna 

kommer att auskultera för att höja nivån inom kollegiet. Specialpedagog och mentorer kommer vara 

schemalagda visa pass i veckan för att stötta hela grupper till en god studiero. En tät kontakt mellan 

mentor och vårdnadshavare tror vi kommer att förändra resultaten positivt för eleven.  

Fokusområden 20/21 utifrån förstelärarnas uppdrag blir utveckling av APL , lektionsdesign kopplat till 

EHT samt klassrumsledarskap. Dessa 3 områden har vi involverat i kurserna för att skapa en röd tråd 
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genom all undervisning. Genom tydlig struktur kommer eleverna få ett ökat intresse och större 

engagemang och de leder till ett större lärande.  
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

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

 

EHT tillsammans med mentorer skriver planen mot kränkande behandling. Den uppdateras och 

revideras varje år. Under läsåret arbetar mentorerna på mentorstid med case  (som personalen gjort 

tillsammans på studiedagar) kring de olika områdena som berörs i planen. På det sättet blir det ett 

levande dokument samt att personalen blir insatt i planen när casen arbetas fram.  Även elevrådet är 

en stor del i värdegrundsarbetet, där lyfter vi dilemman som eleverna tycker vi behöver utveckla. Vi 

har kommit fram till att vi behöver göra mer skolgemensamt aktiviteter för att bygga en “Vi” känsla.  
 

 

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Vi har en skolmiljö som generellt är lugn och trevlig. Under detta läsår har det varit fler anmälningar 

om kränkande behandling än tidigare.Anmälan om kränkande behandling utreds av huvudmannens 

skoljurist. Vissa situationer som uppstått ha krävt ingripande av rektor i tidigt skede och då ha skolan 

behövt både interna möten och nyttjande av externa kontakter såsom socialförvaltning etc.  

Dessa har dock gått att lösa och skolans hantering fungerar. 

Rutiner kring anmälan för kränkande behandling fungerar mycket bra. 
 

 
Utvärdering – Normer och värden 

Alla lärarna uppger att Normer och Värden lyft i undervisningen, varje arbetslag har valt ett par 

fokusområden som är mest angeläget att jobba med på programmen. t ex har 

Hantverksprogrammen jobbat med sammanhållning och kamratskapen i klasserna och på 

programmen. Vi har detta läsår arbetat aktivt i framförallt samhällsklassen med 

diskrimineringsgrunderna och vad de innebär.  Det har ökat förståelsen för människors olikheter.  

 
Slutsats – arbetet framåt 

Eftersom trivsel och värdegrundsarbetet är viktigt så ingår det på ett naturligt sätt i undervisningen - 

ibland uppfattar inte eleverna att det jobbas med detta även om det berörs och behandlas i alla 

kurser . Detta år har vi synliggjort vårt värdegrundsarbete för eleverna på ett bättre sätt och 

involvera elevråd i en större utsträckning. Skolkurator och skolsköterska ska aktivt arbeta i klasserna 

med diskrimineringsgrunderna under höstterminen.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

Hantverksprogrammet har ingen APL i Åk1, Åk 2 och 3 har en dag i veckan. Vårdprogrammet har i åk 

1 en veckas miljöpraktik under höstterminen och 4 veckor under vårterminen, Åk 2 har fem veckor 

under slutet av höstterminen och åk 3 har 5 veckor under vårterminen. Under läsåret har en APL 

grupp på skolan haft som syfte att strukturera arbete inför och under APLn.  
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Vi har arbetat med att implementera gemensamma dokument och framförallt göra tydliga planer för 

vilka kunskapsområden som ska beröras under APL. De kursmoment som APL förläggs i dagsläget är 

främst arbetsmiljö, service och bemötande. Inom VO finns det mer struktur vad gäller förberedande 

besök och uppföljning. Inom HV har bedömningen gjorts genom platsbesök och telefonkontakt, de 

elever som är ute en dag per vecka får besök minst två gånger per termin och de som är ute 

sammanhängande veckor får besök minst en gång per APL period. Vid dessa besök så stämmer 

kursansvarig lärare av elevens kunskaper.  

Under detta läsår hade vi hjälp av en APL handledare från Skolverket som var på skolan vid några 

tillfällen för att handleda yrkeslärare och rektor för att säkerställa kvalitén. Vi införde APL 

samordnare detta läsår för att säkerställa kvalitén på APl platserna. Samarbetet mellan lärare och 

handledare har fungerat bra. Dock saknas ett flöde mellan för att utveckla elevens kunskaper.  

 
 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

När det gäller kvaliteten på våra APL platser så är den mycket bra på Vård och Omsorgsprogrammet, 

elever och handledare har besvarat en enkät som visar att det fungerar utmärkt. När det gäller Frisör 

har det fungerat bra, där har vi en del APL platser som inte motsvarar de förväntningar på kvalite 

som vi ställer  och Stylisternas APL platser har mycket skiftande kvalite och består av väldigt olika 

sorters arbetsplatser vilket har begränsat möjligheten att APL förlägga kursmoment.  När det gäller 

samverkan mellan handledare och skola har det fungerat bra, men behöver få ett kunskapsfokus.  
 

● Frisör: Håller en god kvalitét med tydliga ramar i uppdraget. Elev, lärare och handledare är har en 

öppen och bra dialog.  

● Stylist: Alla APL platser har inte varit riktade för programmet och det har inte alltid varit bra kvalité på 

undervisningen.  

● VO- Tydliga dokument och trepartssamtal har alltid fungerat bra.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

 

Vi har inte haft ett aktivt  programråd på Frisör och Stylist. Dock sker ett samarbete tillsammans med 

två andra Frisörutbildningar och med representanter från Frisörföretagarna. Vårdprogrammet 

programråd genomförs i samverkan med Vård och Omsorgscollege där representanter från flera 

arbetsgivare och skolor deltar. Stylisternas bransch är svårdefinierad men vi har för avsikt att bjuda in 

handledare till en informationsträff och där försöka att bilda ett programråd. Våra APL platser har en 

jämnare kvalité jämfört med tidigare år och alla elever har en APL plats att vara på. Branschråd är 

under uppbyggnad.  
 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

När det gäller vårdprogrammet så behöver de bara fortsätta arbete  som idag. HV behöver bli bättre 

på att samverka med APL platserna. Vi kommer behöva jobba med att integrera APL uppgifter i 

undervisningen på skolan i större utsträckning. För att få APL platserna mer angelägna om att ta 

emot våra elever kommer vi se över hur vi förlägger vår APL och bjuda in till samverkans kvällar eller 

frukostmöten. Rektor har arbetat fram en ny struktur kring APL perioderna för frisör och stylist för att 

öka kvalitén och lärandet hos eleven. Även en förstelärare ska arbeta inom APL utveckling och 

branschråd för att utveckla hela verksamheten.  
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

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

Vi erbjuder IMV på alla våra program. De elever som går ett introduktionsprogram ingår i en klass 

och läser gymnasiekurser enligt poängplanen och har extra lektioner där de läser sina 

grundskolekurser, om det uppstår problem så göras anpassningar av studieplanen och fokus läggs på 

grundskolans kurserna. I vårt upplägg räknar vi med att eleverna klarar sina grundskolekurser under 

åk 1, men följer upp eleverna och anpassar studieplanen vid behov.  
 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Själva uppföljningen av eleverna har fungerat bra. Vårt upplägg kring introduktions eleverna fungera 

också men behöver utvecklas då en för liten del klarar sina grundskoleämnen under första året. Vi 

jobbat med att göra planer för de elever som inte når målen under första läsåret och där vi har flera 

elever som vi i dag  planerar för ett 4:e läsår i och med att de har gått ett introduktionsprogram  
 

Utvärdering 

Förutsättningar för eleverna har funnit, en del lektioner har legat sent på eftermiddagen vilket har 

gjort att elever har prioriterat bort lektionerna, även om det inte varit ett stort problem. Det var ett 

flertal elever som inte uppnådde ett önskat resultat i år. Det planeras för ett fjärde år och anpassad 

studieplan för att stötta dessa elever. Även ytterligare resurser kommer att arbeta i gruppen under 

nästa läsår.  

 
Slutsats 

Eleverna på introduktionsprogrammen inkluderas i klasser och känner sig som en del av alla andra, 

men vi har under läsåret sett över upplägget av grundskolekurserna och vi har genomfört en hel del 

åtgärder med resurser från skolverket för att utveckla introduktionsprogrammet. Vi har även sett 

över hur vi organiserar undervisningen och när på dagen den förläggs. Extra stödpass har 

schemalagts för elever som kräver mer stöttning. Detta har sammanlagt gjort att större andel elever 

har klarat sina grundskolekurser dock behövs stödinsatser genomföras tidigare. Inför nästa år har vi 

begränsat IMV platserna genom att de endast kan var obehöriga i Ma eller Eng vilket vi inte haft 

tidigare. Tidigare intagning har medfört svårigheter med schemaläggningen om de ska läsa flera 

grundskoleämnen 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Skolan har genomgått flera större strukturella förändring under de senaste åren, förändrad 

organisation samt ändrat EHT-arbete. Dessutom har många rutiner omarbetats och det systematiska 

arbetet för att höja kvaliteten har varit i fokus.  

 

Detta har påverkat personalen som upplever att det är mycket “nytt” som händer och känner att det 

är rörigt.  

 

Under kommande läsår kommer vi jobba med att konsolidera de positiva förändringarna som 

genomförts  och fokusera på att:  

 

1. Öka närvaron från 80% till 85% 

2. Utveckla undervisningen - framförallt genom tematiskt arbete men även utveckla hur vi 

planerar upp lektioner och kurser. (via bl.a. auskultationer, samplaneringar och med fokus på 

varierande arbetssätt i undervisningen).  

3. Fortsätta att utveckla APLen - Både lokal men även internationellt. 

4. Förbättra arbetet med att arbeta förebyggande med Normer och Värden, ANDT och framför 

allt få eleverna att nå kunskapsmålen. 

5. Jobba ännu mer med EWS resultatet i grupp. Analys av trender och framtagandet av åtgärder 

för respektive grupp/elev.  

6. Arbetet med Betyg & Bedömning med fokus på lärandet 

7. Organisation av förstelärarnas arbete 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY JUVELEN AB (TIDIGARE PLUSGYMNASIET AB) 

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 Juvelen har läsåret 2019/2020 totalt 10 skolor runt om i Sverige. 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 ansvarsfunktioner 

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

rådande förutsättningar och behov.  
 

 

Skola Skola 
Gävle Skövde 
Göteborg Gårda Stockholm Kungsholmen 
Jönköping Sundsvall 
Kristianstad Uddevalla 
Norrköping Örebro 

 

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 NORRKÖPING 

Organisation och arbetsformer 

Skolan är organiserad i tre arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Arbetslagsledaren är en dela av 

skolans ledningsgrupp som träffas en gång per vecka. Arbetslagsledaren har i uppdrag att hålla i 

arbetslagsmöten och att vara rektors förlängda arm ut i organisationen. Arbetslagsledaren är även 

ansvarig för arbetslaget (programmet) budget följs upp och redovisas.  

 

Ledningsgruppen är beslutsfattande men det är rektor som leder och fördelar ansvaret efter samråd 

med ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av arbetslagsledare och rektor.  

 

Arbetslagen har ett stort ansvar i att utifrån skolans fokusområden göra en konkret handlingsplan för 

vad de ska genomföra för aktiviteter för att öka måluppfyllelsen. Den handlingsplanen följs upp varje 

termin och revideras.  

Varje arbetslag har stora möjligheter att själva utveckla arbetsformer som anpassas efter 

programmets karaktär och eleverna. Lyckade metoder lyfts på APT, Ledningsgrupp och EHT möten så 

vi får ett kollegialt lärande.  

Varje månad genomförs APT, där all personal deltar.  

På skolan finns tre 1:e lärare som har varje år gör en plan för vilka pedagogiska utvecklingsområden 

de vill/ser behöver arbetas med. Den planen beslutas med rektor.  

 

18 
 



Vi eftersträvar en platt organisation där alla hjälper varandra att lyckas. Arbetsformerna på 

lektionerna är i dagsläget av traditionell art och vi eftersträva ämnesövergripande arbetssätt, där 

eleverna är i fokus. 

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. 

  

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. 
 

Lokaler 

Lokalerna ligger i Norrköpings gamla industrilandskap och är ljusa, funktionella och trevliga. I skolan 

finns ett elevcafé som är mycket uppskattat av eleverna. Lokalerna är välvårdade och eleverna är 

rädda om sin skola. 
 

Elever och personal 

På skolan går 231 elever, under kommande två år ökar antalet elever i upptagningsområdet med 200 

elever per år så förutsättningar att växa är stor. På skolan finns 23 pedagogtjänster och 21 är 

behöriga lärare eller under utbildning. På skolan finns en vaktmästare, en lokalvårdare och en 
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skolintendent. Elevhälsan består av Skolsköterska, Specialpedagog, SYV och Kurator. Skolan har ett 

fungerande elevråd som jobbar med elevfrågor och består av representanter från alla program. 

 
Tre förstelärare har under läsåret haft uppdraget att driva processer inom kollegial handledning med fokus på 

Betyg och bedömning, APL samt Trygghet och Studiero. 

 

 

  

 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet - 
Samhällsvetenskap Internationalisering SASAM 13 11 12 36 

Samhällsvetenskapsprogrammet - 
Beteendevetenskap Uniformsyrken SABET 14 18 15 47 

Hantverksprogrammet Hår- & Makeupstylist HVSTY 11 19 18 48 

Hantverksprogrammet Frisör HVFRI 6 11 9 26 

Vård- & Omsorgsprogrammet 
Räddningstjänst & 
Akutsjukvård VOVAR 17 22 18 57 

       

Totalt        

       

Introduktionsprogram       

  IMR  1   

  IMV- VO 4 1   

  IMV-SA 4 1   

Övrigt  Dispens eng    2  

Totalt   69 84 74  

 

Aktuella siffror: Maj 2020 
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