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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

Under läsåret 19/20 har skolan fortsatt det systematiska och långsiktiga arbetet mot att bli en av Stockholm

bästa gymnasieskolor att gå på. Vår elev- och kunskapssyn enligt ledstjärnan “Det är viktigt för mig att det går

bra för dig” har fortsatt att ge resultat på elevernas upplevda kvalitet, vilket reflekteras i den stigande nöjdheten

med undervisning, trivsel, trygghet och skolan som helhet. Detta reflekteras även i en högre andel elever som

når godkända betyg, tar examen, och når högre kunskaper. I kursen Matematik 1b har andelen godkända betyg

ökat från ca 50% till hela 98%, vilket vi förklarar med strategiska rekryteringar, satsningar på extra lärarstöd i

klassrummet, ett gott samarbete mellan lärarna och stärkta rutiner för uppföljning. Andelen elever med

reducerat program, vilket ibland kallas “mörkertalet”, har även gått ned. Endast två elever hade reducerat

program. Det ser vi som en god kvalitetsstämpel på att att vi lyckas väl med vårt uppdrag.

Skolan har under de senaste läsåren även blivit en av Stockholm Stads mest attraktiva utbildningar och ligger i

topp när det gäller antalet förstahandssökande på alla program. Särskilt ekonomi-juridik-programmet har ökat i

attraktivitet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete mot skolans vision om en skola som genom inspirerande

undervisning i en trygg och inkluderande skolmiljö, oavsett förkunskaper och förutsättningar, skapar möjligheter

för alla elever att utvecklas allsidigt mot framtida mål.

Under läsåret 19/20 har vi fokuserat på att utveckla programmen så att utbildningen får en tydlig progression

och röd tråd över tre år, stärka våra nätverk med organisationer, myndigheter och högskola/universitet, öka

kompetensen inom betyg och bedömning, samt utveckla klassrumsundervisningen genom kontinuerliga

auskultationer. Lärarnas gemensamma arbete, och samarbete, har fungerat bra under läsåret, vilket reflekteras

både i medarbetarundersökningen och elevernas nöjdhet med undervisningen. Det kommande läsåret kommer

vi att integrera auskultationerna i lärartjänsterna och fortsätta vårt fokus på att lärarna planerar tillsammans

och samarbetar över ämnesgränserna.

Därutöver fortsätter digitaliseringsprocessen med ökad tydlighet och effektivitet i kommunikation och

återkoppling. Vårens distansundervisning har gett flera lärdomar och ny kompetens som vi vill ta vara på. Även

internationaliseringen av skolan fortsätter. Vårt uttalade mål är att vi ska vara en skola som präglas av en global

utblick med fokus på globala frågor. Vägen dit går genom fördjupade internationella partnerskap och utbyten,

samt en undervisning som integrerar vår roll som certifierad FN-skola.

Slutligen görs satsningar på att stärka elevernas motståndskraftighet genom “resiliensprojektet”, som syftar till

att stärka elevernas motståndskraftighet. Vi kommer även fortsättningsvis att lägga mycket fokus och resurser

på en bra introduktion och uppstart för eleverna, där utbildningens examensmål, trygghet, och trivsel är viktiga

mål. Vi ser mentorernas och elevhälsans samarbete med lärarna som en viktig faktor för att vi ska lyckas i vårt

arbete med eleverna.

Ett arbete med fokus på inkludering har påbörjats under läsåret och komma att fortsätta framöver.

Marcus Berglund, rektor DBGY Stockholm Södra
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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

När det gäller andel elever med examen, den så kallade examensgraden, har den gått upp från 92% till 94% i år.

Skolan satte ett uttalat mål för tre år sedan att öka andelen elever med examen över rikssnittet inom en
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treårsperiod. Sedan dess har skolan haft kontinuerligt stigande resultat. Ett ytterligare mål var att stärka

kvaliteten långsiktigt på ekonomiprogrammet, som under tidigare läsår legat markant lägre än de övriga

programmen i alla kvalitetssiffror. Examensgraden på ekonomiprogrammet har fortsatt att öka, vilket vi hoppas

är resultatet av detta systematiska kvalitetsarbete. Under läsåret gjordes flera satsningar på

ekonomiprogrammet med en tydligare profil, ett nyrekryterat lärarlag och nya rutiner för kontinuerlig

uppföljning av elevhälsa och mentorer. Den ökade nöjdheten bland elever och det ökade söktrycket från 15 till

hela 62 förstahandssökande hoppas vi är en signal om att detta arbete har varit framgångsrikt.

Även vård- och omsorgsprogrammets examensgrad har fortsatt att öka, både över tid (från 67% 2017) och i

jämförelse med föregående läsår. I år tar 100% av eleverna yrkesexamen med högskolebehörighet. En

framgångsfaktor här har varit kontinuitet och engagemang i mentorskapet och ett lärarlag som samarbetar tätt

med varandra. Flera insatser kommer även att göras kommande läsår för att tydliggöra progressionen och

strukturen på programmet, samt stärka relationen mellan teori och praktik.

Den stora minskningen av andelen elever som går ut med reducerad studieplan är dock det vi ser som vår

största framgång i år. Även med de reducerade studieplanerna har vi en examensgrad över 90%, vilket

ytterligare förstärker bilden av att vårt långsiktiga mål mot högre måluppfyllelse verkligen uppnåtts.

Den genomsnittliga betygspoängen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor och har gått nedåt de senaste tre

läsåren för pojkar. Det här är något vi tar med oss till nästa läsår och kommer att ha med i vår bearbetning av

elevundersökningarna och i elevhälsans arbete med årskurs 1. Vi vet att pojkarna generellt har haft lägre

meritvärde i antagningen. Trots detta, är det viktigt att vi undersöker hur vi kan säkerställa att pojkar får en

skolmiljö där de kan lyckas i sina studier.

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020

På VO har vi utformat vår poängplan så att det ordinarie spåret leder till högskolebehörighet. Eleverna behöver

alltså inte välja till det, utan läser det automatiskt. Vi anser att det är positivt då det öppnar för fler möjligheter

efter genomgången utbildning hos oss. Vi har även många elever som redan i årskurs 1 har ett tydligt mål att

studera vidare på högskolan. Yrken som socionom, barnmorska, sjuksköterska, m.m. är vanliga. Därför möjliggör

vi även för en ännu bredare behörighet genom att erbjuda Matematik 2a som individuellt val i årskurs 2.

Genomströmningen av elever som når högskolebehörighet är hög och något som vi fortsätter att arbeta med.
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Den nya programstrukturen kommer dock att innebära att det blir svårare att erbjuda högskolebehörighet som

spår på VO. Just nu pågår en diskussion på skolan om hur vi ska anpassa oss till detta.

1.2. SAMTLIGA BETYG

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

Generellt sett är trenden tydlig - fler elever lär sig mer. Måluppfyllelsen fortsätter att öka och andelen

underkända betyg minskar, samtidigt som en större andel elever når högre kunskaper. Den höga andelen i

behörighetsgivande kurser är väldigt positiv ur examensperspektiv. Goda kunskaper i svenska och engelska

återspeglas också i elevernas prestationer i andra ämnen.

Precis som tidigare läsår sticker matematiken generellt ut negativt med stor andel underkända betyg, särskilt i

de senare kurserna. I kursen Matematik 1b har dock ett stort genombrott skett som bryter de senaste årens

negativa resultat med en stor andel underkända betyg på de teoretiska programmen SABET och EKJUR. Andelen
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godkända betyg har ökat från ca 50% till hela 98%, vilket vi förklarar med strategiska rekryteringar, satsningar1

på extra lärarstöd i klassrummet, ett gott samarbete mellan lärarna och stärkta rutiner för uppföljning. Vi

kommer att fortsätta arbeta med dessa framgångsfaktorer kommande läsår.

När skolledning och personal har analyserat och diskuterat den genomsnittliga betygspoängen så har en viktig

slutsats varit att vi måste öka vårt fokus på att stimulera eleverna mot högre kunskaper. Om man anlägger

perspektivet ”ändamålsenlig kvalitet” på de teoretiska programmen så ser vi att våra elever presterar något

under rikssnittet. Med tanke på de antagningspoäng som programmen har haft över tid, och som nu ökar

ytterligare nästa läsår, behöver vi börja arbeta mer systematiskt med detta. Vi behöver sprida fokus från att alla

elever ska nå målen för godkänt, till att fler elever ska lära sig mer och nå högre kunskaper, så att de faktiskt kan

komma in på de högskoleutbildningar de siktar mot. Det här blir ännu mer aktuellt om man beaktar medianen i

antagningssiffrorna, där vi varje läsår har stor spridning i elevers förkunskaper och målsättningar. Det här är

naturligtvis väldigt positivt, där vi kan dra nytta av positiva kamrateffekter och dynamik i

klassrumsundervisningen. Det är samtidigt viktigt att vi säkerställer att alla elever, oavsett vilka utgångspunkter

de har, känner att de får en undervisning som ger stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt. En

insats som vi funderar på är att arbeta mer med betygsmål, vilket understryker vikten av mer individualiserad

målsättning, undervisning och återkoppling.

Det här arbetet har påbörjats under läsåret. Vi kan redan se en tendens i betygsfördelningen, där vi sätter en

mindre andel underkända betyg och en större andel höga betyg. Är då detta ett tecken på betygsinflation, eller

att vi har blivit bättre på att arbeta i båda ändarna, det vill säga, både på att ge elever det stöd de behöver för

att uppnå kraven för godkänt och på att stimulera övriga elever mot högre kunskaper? Det som skulle tala för

att det faktiskt handlar om det senare, är att den genomsnittliga betygspoängen i årskurs 3 är lägre än tidigare

läsår. Det handlar alltså inte om någon generell trend, varken mot betygsinflation eller mot att vi blivit bättre på

att stödja och stimulera, förutom i årskurs 1 och 2. Möjligtvis kan man se denna trend som att vi med de

senaste årens erfarenhet i ryggen lyckats implementera våra former för samarbete mellan lärarna,

ämnesövergripande fokus mot examensmålen och inspirerande undervisning. Det finns vissa tecken som tyder

på detta i framför allt medarbetarundersökningens frågor om kollegialt samarbete och elevundersökningens

frågor om undervisningen.

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020

Detta år ställdes de nationella proven in på grund av coronapandemin.

Hur har detta påverkat betygsresultaten? När det gäller matematiken i årskurs 1 (särskilt matematik 1b) skulle

den stora ökningen i andelen godkända betyg kunna bero på att lärarna sätter godkända betyg som inte

egentligen motsvarar kunskapskraven för E. Att det alltså skulle handla om “snällbetyg” som inte kan

kontrolleras objektivt genom standardiserade nationella prov. Å andra sidan, har vi varit noga med att skapa en

lärargrupp som på ett transparent sätt planerar och bedömer tillsammans över läsåret. Lärargruppen har

bestått av två legitimerade lärare och två stödpersoner inom ämnet, som både haft stödtid och agerat som

extra resurser i klassrummet.  En av lärarna är förstelärare och har ansvarat för den övergripande uppföljningen

av elevernas kunskaper och för att samarbetet kring planering och bedömning fungerat. Årets elever har även

haft en högre närvaro, vilket möjliggjort för lärarna att få ett gediget underlag på elevernas kunskaper. Slutligen,

har alla prov, omprov och kompletteringar för elever som riskerat underkänt skett på plats som särskilda

undantag inom distansundervisningen.

1 Läsåret 18/19 förlängdes kursen för alla elever som inte uppnådde godkänt i kursen. Siffran på 24%
underkända betyg 18/19 var alltså mer än det dubbla i verkligheten.
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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

Elevernas trivsel i skolan har gått uppåt markant de senaste tre åren, precis som deras nöjdhet med skolan som

helhet, även om denna inte ökar detta år. Det här är resultatet av ett systematiskt kvalitetsarbete som sjösattes

för tre läsår sedan, med stort fokus på elevsyn, kunskapssyn och skolans uppdrag. En framgångsfaktorer har

bland annat varit arbetet med att skapa en positiv skolkultur bland lärare och elever.

Det är dock främst rekommendationsgraden som visar på den största ökningen under treårsperioden, vilket

återspeglas i skolans ökade söktryck, där vi är en av skolorna i Stockholm med högst antal förstahandsval på alla

program.
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL

KVALITET

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE

Organisering av undervisningen

Läsåret började med att rektor presenterade skolans vision, pedagogiska syn och arbetsplan för personalen.

Mycket tid avsattes därefter att planera undervisningen och kurserna tillsammans, samt koordinera

examinerande uppgifter över läsåret för att reducera stress för elever och lärare.

Förstelärarna arbetade läsåret 17/18 i ett forum för kollegialt lärande som byggde på “what works”-tanken, där

lärarna diskuterade och inspirerades av framgångsrika metoder som kunde implementeras direkt i

undervisningen. Där delade förstelärarna även med sig av relevant forskning och material, samt skapade en

gemensam bank  för “goda exempel”. Syftet var att utveckla den gemensamma kompetens som fanns på skolan

och främja ämnesöverskridande samarbeten.

Inför läsåret 18/19 togs nästa steg i utvecklingsarbetet, där skolan övergick till att implementera dessa goda

idéer. Varje vecka hölls ett pedagogiskt möte med tydlig samling och återsamling, men där lärarna själva drev

undervisnings-och programutvecklingen. Skolan införde även ett nytt elevhälsomöte en timme per vecka där

elevhälsan och lärare träffades för att utbyta information och följa upp närvaro för att på så sätt främja ett tidigt

agerande från skolans sida utifrån en samlad bild av situationen. Mentorerna började använda ett verktyg,

“mentorslogg”, där elev och mentor regelbundet kunde följa kunskapsutvecklingen i de olika kurserna. Vi

införde även andra åtgärder med syfte att gynna elevernas möjligheter att nå målen i kurserna och kraven för

examen. Vi avsatte tid för ämnesöverskridande bedömning från påsk och fram till terminsslut för att nå en

allsidig bedömning av elevernas prestationer och anordnade schemabrytande dagar de sista två veckorna av

terminen där eleverna fick redovisa sina kunskaper och få återkoppling ända fram till lärarnas deadline för

betygssättning. För att stärka upp undervisningen av eleverna i matematik införde vi dubbel bemanning i

årskurs 1 under större delen av läsåret. Vi ordnade även stödundervisning i matematik för alla elever som ville

och behövde, vilket även var öppet för elever som ville utvecklas mot högre mål än godkänt. Under läsåret

19/20 har vi fortsatt med dessa organisatoriska upplägg.

Som förberedelse inför detta läsårets stundande utvecklingsarbete läste skolledningen och förstelärarna på

rektors initiativ två kapitel ur Strategier och förändringsmyter (Larsson & Löwstedt, 2014, s. 179-218). Syftet var

dels att få en gemensam kritisk blick på våra egna “sanningar” om vad som skapar utveckling inom en skola och

dels initiera en diskussion om skolans organisatoriska förutsättningar för det utvecklingsarbete vi ville fortsätta

med.

Diskussionen utmynnade i en övergripande målsättning för våra utvecklingsområden: att organisera för

aktiviteter och arbetsformer där vi på ett naturligt sätt ser varandra i handling. Syftet med denna övergripande

målsättning var att skapa förutsättningar för kollektivt lärande genom att det gemensamma arbetet skulle

främja dialog och diskussion av gemensamma erfarenheter och en organisationsföreställning där medarbetarna

identifierar med den egna skolan och sedermera gemensamma föreställningar som leder till gemensamma

handlingsmönster. Att medarbetarna ser varandra i handling anses vara en viktig organisatorisk förutsättning för

kollektivt lärande och skolutveckling. Enligt Larsson & Löwstedt (2014, s. 160) möjliggör synligheten för varandra

även för det som Wilhelmsson & Döös kallar “kompetensbärande relationer” genom att medarbetarnas

kompetens blir tydligare för varandra. Vidare, lyfts principer som gemensamma värderingar och mål, förtroende

för varandras kompetens och som personer, samt inbördes prestigelöshet fram som viktiga förutsättningar för

fungerande samarbete  mellan medarbetare (Döös & Wilhelmsson, 2017).
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Med denna tanke som ledstjärna för hur vi ville arbeta, identifierade vi sedan våra fokusområden. Dessa utgick

utifrån den gemensamma analys som gjorts utifrån bearbetningen av våra elevundersökningar,

medarbetarundersökningen och personalens utvärdering av läsåret. De tre utvecklingsområden som vi

beslutade om i arbetsplanen var: programutveckling, betyg- och bedömning, samt klassrumsundervisning.

Arbetsplanens fokusområden har drivits av de tre förstelärarna. De har som tidigare även ingått i

ledningsgruppen och träffat rektor och biträdande rektor en gång i veckan. Arbetsformerna för dessa

fokusområden har sett ut som följer: inom området programutveckling har alla träffats gemensamt för att

planera och följa upp kursplaneringen. Inom området betyg- och bedömning har forskning om ämnet

diskuterats i roterande tvärgrupper. Inom området klassrumsundervisning har auskultationer genomförts, vilka

sedan bearbetats i roterande tvärgrupper. Vi har även infört en ny samtalsmetod för att främja att fler

perspektiv ska lyftas fram. Syftet är att gynna framväxten av en gemensam organisationsföreställning där

medarbetarna identifierar med den egna skolan, genom att den kollektiva lärprocessen resulterar i ett

överskridande av perspektiv och därigenom kan belysa synergieffekter av samarbete och kollegialt lärande inom

den specifika verksamheten (Wilhelmsson & Döös, 2012, s. 31). Detta möjliggör i sin tur för att en gemensam

lärprocess ska kunna leda till ett kollektivt snarare än ett individuellt lärande (Rönnström & Johansson, 2018, s.

404). Det kollektiva lärandet kan därefter leda till “gemensamma föreställningar som är specifika för den egna

verksamhetspraktiken” (ibid, s. 406). Det vill säga, “de föreställningar som i praktiken styr hur lärarna på en

skola utför olika arbetsuppgifter” (ibid, s. 411) och som sedermera kan leda till skolutveckling.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen

Jämfört med tidigare läsår (vilket inte framgår av diagrammet, utan framkommer i

undervisningsutvärderingarna på lärarnivå) ligger lärarna mer jämnt. Spridningen i elevernas upplevelse av de

individuella lärarna har minskat. Det här ser vi som en framgång, eftersom elevens upplevelse av

undervisningen ska ses som en helhet, snarare än separata delar. Skolans, rektors och lärares uppdrag, ansvar

och skyldigheter är ju också definierade som en helhet. Att en elev har en lärare där den får god undervisning i

en trygg miljö kan aldrig ursäkta att det förhåller sig tvärtom på nästa lektion i schemat.

Generellt sett är det positivt att så stor andel av eleverna upplever att de är nöjda med undervisningen på

skolan, där detta har ökat från 67% till 78%.

Utifrån ovanstående kvalitetssiffror ser våra utvecklingsområden ut att vara tydlighet, återkoppling och

inspirerande undervisning. Vi hoppas kunna förbättra dessa genom ännu mer samarbete och gemensamma

arbetsformer kring uppgiftskonstruktion och återkoppling i Google Classroom, särskilt utifrån våra erfarenheter

från distansundervisningen. Vi planerar även att utveckla arbetet med auskultationer och de tillhörande
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pedagogiska diskussionerna kring didaktik. Specialpedagog kommer även att fortsätta sina auskultationer,

särskilt i årskurs 1, för att stödja verksamhetens arbete med tydlighet och återkoppling.

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar

Det införda elevhälsomötet har varit fortsatt uppskattat av personalen som ett bra forum för att snabbt kunna

utbyta information och tidigt kunna sätta in rätt stöd till elever och elevgrupper, ofta direkt i undervisningen.

Det har även blivit ett viktigt forum för elevhälsan att samarbeta med lärarna (och lärarna som mentorer).

Vi har även arbetat regelbundet med så kallade elevavstämningar, fem gånger per läsår. Efter att lärarna har

gjort sina avstämningar av elevernas kunskapsutveckling och dokumenterat de anpassningar av undervisningen

som gjorts, har de diskuterat anpassningarna med sina kollegor för att hitta nya sätt att nå de elever som

riskerar att inte nå kraven för godkänt. Förstelärarna har lett diskussionerna kring elevavstämningarna och detta

kommer att fortsätta med detta även nästa läsår. I en utvärdering som medarbetarna gjorde i januari uttryckte

majoriteten att de ville fortsätta med samma rutin som tidigare, dock med större fokus på individnivå snarare

än gruppnivå. Vårt stora fokus på gruppnivå har genomgående haft en positiv effekt på lärarnas arbetssätt och

inställning till sin undervisning. Dels samarbetar lärarna mer med varandra kring elever, dels pratas det mindre

om extra anpassningar och mer om hur vi skapar en tillgänglig lärmiljö genom skicklig klassrumsundervisning.

Skolledningens reflektion är dock att vi kanske har fokuserat väl mycket på gruppnivå de senaste åren, vilket

kanske har gjort att vi kan ha försummat lärarnas behov av att diskutera elever på individnivå. Det är viktigt att

elevavstämningarna verkligen upplevs som ett viktigt verktyg för lärarna, mentorerna och elevhälsan för att det

ska kunna få effekt på elevernas lärande, snarare än som en kontrollfunktion för ledningen.

Utvärdering – Distansundervisning

När skolorna övergick till fjärr- och distansundervisning under mitten av vårterminen vidtogs följande åtgärder:

1. Rektor lade samma dag upp en nyhet på SchoolSoft om hur fjärr- och distansundervisning skulle

fungera.

2. Rektor kallade till möte med hela personalen samma dag för att gå igenom detta.

3. Lärarna fick tre dagar på sig att skapa kursmoment som var anpassade för distansundervisning

(inspelade föreläsningar, rutiner för interaktion lärare/elever, m.m.) Kursmomenten skulle sträcka sig

fram till kursens slut.

4. Lektionerna fick en rutin där eleverna följde schemat och anslöt till lektionerna för att få en

lektionsuppstart och presentation av läraren. Därefter arbetade eleverna med uppgifterna och kunde

ställa frågor till lärarna. Närvaro fördes som vanligt.

5. Vi skapade ett veckoplaneringsdokument som lades upp i samma nyhet på SchoolSoft, där elever och

vårdnadshavare kunde planera vad och hur mycket som skulle göras per vecka. Denna uppdaterades av

lärarna varje måndag.

6. Mentorerna sammanställde en lista på alla elever som kunde behöva extra stöd under

distansundervisningen. Utifrån den skapades en “ringlista” som elevhälsan följde varje vecka. Varje

måndag återkopplades utifrån den listan uppdaterades ur lärar- och mentorsperspektiv.

7. Våra rutiner med möte på måndagar och onsdagar, samt ledningsmöte och EHT, fortsatte som vanligt,

men nu digitalt. Alla måndags- och onsdagsmöten spelades in och lades upp i den gemensamma

portalen.

Framgångsfaktorer har varit tydliga instruktioner från ledningen, att vi tog tid till att säkerställa att alla uppgifter

var tydligt utformade i Classroom innan vi “slängde oss ut” i fjärrundervisningen, samt en bra kultur av

samarbete mellan medarbetarna.
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Lärdomarna går i linje med de allmänna reflektioner som har gjorts kring distansundervisningen i stort.

Distansundervisningen öppnar upp många möjligheter till effektivisering av tid och rum (lokaler, föreläsningar,

avstånd till skolan, m.m.). Den har även “tvingat” fram en höjning av den digitala kompetensen. Saker som

tidigare skulle anses krångligt ter sig nu som en självklarhet, som att spela in en lektion eller föreläsning i

klassrummet, eller att förklara en uppgift för en elev som är hemma i influensa. Samtidigt finns stora

utmaningar när det gäller det kitt som får skolan att bli en levande plats för interaktion och lärande. Hur

påverkar det exempelvis skolans demokratiska uppdrag, eller det kompensatoriska uppdraget gentemot de

elever som kan ha sämre förutsättningar att få till en bra studiemiljö hemma?

Slutsats – arbetet framåt

För att fortsätta att öka undervisningskvaliteten kommer skolan att fortsätta fokusera särskilt mycket på

gemensam planering av läsåret, levandegörande av undervisningen inom profilerna och integrering av

auskultationerna som en obligatorisk del av lärartjänsten hos oss.

Skolan kommer även att fortsätta satsa särskilt på programutveckling under kommande läsår. Vi ser det som en

av framgångsfaktorerna bakom den positiva utvecklingen i elevernas upplevelse av undervisningen och en

nyckel till att skapa inspirerande undervisning som ger eleverna lust att lära. Kriminologiprofilen, som utökats

till ekonomiprogrammet detta läsår, kommer att få en tydligare prägel. Utvecklingen av kriminologiprofilen

kommer att fortsätta att utvecklas av den lärargrupp som formerades i början av läsåret. Lärargruppen leds av

skolans förstelärare i kriminologi, som även har fått ett treårigt förordnande för att utveckla profilen på

huvudmannanivå. Inom ramen för detta arbete kommer vi att stärka våra nätverk inom profilen.

I årskurs 1 kommer specialpedagog och elevhälsoteam att arbeta nära mentorerna med auskultationer och

screenings för att stötta lärarna när det gäller tydlighet och återkoppling, samt trygghet, studiero och trivsel. Vi

ser detta som ett viktigt närvarofrämjande arbete som skapar förutsättningar för att fler elever ska lära sig mer.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET

Organisering av elevhälsoarbetet

Ett uttalat mål för de senaste läsåren har varit att “sänka trösklarna” mellan elevhälsa och lärare. Därför

infördes 18/19 veckovisa möten på tisdag morgon mellan kl 8 och 9 där elevhälsa och lärare deltog. Syftet var

att skapa ett forum för effektivt utbyte av information som skulle möjliggöra för tätare samarbete mellan

elevhälsa och lärare, för att i sin tur skapa förutsättningar för tidigt agerande från både elevhälsa och lärares

håll. Dagordningen på elevhälsomötet var som följer: Läget i klasserna (inkludering, studiero, m.m.), Elever som

elevhälsan vill lyfta, Frånvaroavstämning (mentorer), Elever som lärare vill lyfta. Det här forumet har fortsatt

under läsåret 19/20 och varit väldigt uppskattat av lärare, elevhälsa, och mentorer. Det har varit direkt

avgörande för att främja kollegialt samarbete kring eleverna.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Under läsåret har vi haft en rutin där alla mentorer gör en översikt av elevernas närvaro den senaste veckan.

Flera åtgärder är kopplade till detta: Mentor pratar med eleven, Elevhälsan lyfter ärendet, osv. Elevhälsan har

utarbetat en åtgärdstrappa utifrån detta. Parallellt har skoladministratören en rutin där vårdnadshavare och

elev uppmärksammas angående frånvaro. Dessa åtgärder baseras på forskningen om betydelsen av tidig

uppföljning på frånvaro. Vi ser tyvärr ingen större effekt av denna rutin. Även om den kommer att fortsätta

kommande läsår så behöver skolan komplettera denna metod med andra faktorer som förebygger frånvaro.
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Vi har genomfört ett främjande och förebyggande resiliensprojekt på skolan under ledning av skolsköterska och

kurator.

Vårt förebyggande arbete mot tobak är tydlig för eleverna, men vi behöver hitta mer effektiva former för att

efterleva den. Rutinen med mejl eller sms till hemmet har inte fungerat.

Utvärdering – Åtgärdande arbete

Skolan har förbättrat detta arbete jämfört med föregående läsår, då det saknades en systematiskt uppföljning av

arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Elevhälsoteamets samarbete med lärarna har fungerat allt

bättre. Rektor ingår i elevhälsoteamet och deltar i de veckovisa mötena på två timmar. På mötena diskuterar

pågående elevärenden, vilande elevärenden, frånvaro, uppföljning av tisdagens elevhälsomöte, samt främjande

och förebyggande åtgärder på gruppnivå. Rektor och specialpedagog beslutar om och följer upp pedagogiska

utredningar och åtgärdsprogram. Det är skolledningens intention att tydliggöra detta arbete ytterligare

kommande läsår. En viktig fråga som kvarstår är hur vi ska navigera i avvägningen mellan vår skyldighet att

utreda stödbehovet hos alla elever som riskerar underkänt i t ex elevavstämningarna och hur vi kan arbeta mer

proaktivt och kontinuerligt från flera håll (elevhälsan, mentorer, skolledning, lärare) när det gäller

undervisningens utformning för att få en mer direkt effekt på lärmiljön och didaktiken, både på gruppnivå och

individnivå.

Under vårterminen lanserade rektor ett uppföljningsdokument där de elever som låg på gränsen till examen

identifierades och följdes upp veckovis med mentorer, undervisande lärare och elevhälsa, allteftersom

elevernas kurser och prövningar blev klara för godkänt betyg. Det fungerade väldigt väl som ett verktyg för att

prioritera våra resurser och vår tid. Rektors analys är att detta verktyg varit avgörande för att examensgraden

blev så hög som den blev.

Slutsats – arbetet framåt

Vi kommer att behålla de rutiner som varit framgångsrika till kommande läsår. Detta gäller elevhälsomötet,

mentorernas veckovisa frånvaroavstämning (dock tillsammans med ytterligare närvarofrämjande åtgärder) och

uppföljningsdokumentet för examen.

Det kommande läsåret kommer våra resiliensinstruktörer att handleda mentorsgruppen i årskurs 1 så att både

elevhälsoteamet och mentorerna arbetar genomgripande med resiliens, trygghet, trivsel och inkludering.

Elevhälsan kommer att vara noggrann med att följa upp status på pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Vi kommer att vara tydligare med vår policy kring rökning, tobak, alkohol och narkotika tydligare i uppstarten

genom en film med skolledningen som läggs på SchoolSoft. Syftet med videoformatet är att det kan skapa

större uppmärksamhet än om budskapet framförs i text. Vi behöver även hitta mer effektiva rutiner för att

kunna efterleva vår policy om tobaksfri skoltid.
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2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE

Organisering av likabehandling och värdegrundsarbete

De senaste läsåren har vi fokuserat på att planera så mycket som möjligt tillsammans under uppstarten för att

kunna integrera plandokumentets insatser och värdegrundsarbete i undervisningen.

Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling

Utifrån övriga AcadeMedia-skolors enkäter upplevs vår skola generellt som trygg. Vi vill dock fortsätta arbeta

främjande och förebyggande med skolmiljön i korridorer och i klassrum. Vissa elever upplever att det kan vara

svårt att få studiero. Möjligen är upplevelsen av studiero och hur eleverna behandlar varandra

sammankopplade. Glädjande är dock att eleverna överlag känner tilltro till att personalen i skolan ingriper om

någon utsätts för kränkningar.

Under läsåret har vi dock identifierat två aspekter som vi vill arbeta mer med framöver. Dessa är inkludering och

inflytande. Dels uttrycks eleverna en brist på detta i elevundersökningarna, dels tror vi att detta arbete, förutom

att vara en del av skolans demokratiska uppdrag, kan skapa goda förutsättningar för att öka upplevelsen av en

trygg och inkluderande skolmiljö och således även påverka elevernas lärande positivt.

Inför arbetet med att uppdatera skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering på skolan hölls ett

uppstartsmöte med elevhälsan. Skolan hade tidigare ordnat två workshops om skolans värdegrund tidigare

under hösten och vi bestämde oss för att ta avstamp i dessa när vi diskuterade vilka utmaningar vi såg i vår

verksamhet. Vi identifierade ganska snart ett problem som vi även hade diskuterat under höstterminen: vi

upplevde att det fanns en uppfattning bland personalen om att man inte hade några problem med värdegrund

och inkludering. Man var väldigt “duktiga” på att uttrycka sig korrekt i olika sammanhang. Samtidigt

reflekterade man sällan eller aldrig över sina egna fördomar, uppfattningar och förhållningssätt. Det var som om

lärarna och personalen utgick från att de som professionella i skolan kunde ställa sig utanför normerna. Detta är

dock ingen ovanlig företeelse bland personalgrupper i skolan, som exempelvis Lahdenperä pekat ut (2015, s.

129).

Sara Ahmed menar på att “det är en sorts rasism att säga att rasism inte existerar” (2011, s. 244). Men hur kan

man arbeta normkritiskt och få människor att verkligen våga utmana sig själva på djupet? Hur kan man få till ett

sant självrannsakande arbete som genomlyser hela organisationen? Det som kännetecknar en norm är ju att

den inte sticker ut. Normen är det vanliga. Det är därför svårt att få syn på den. Det är inte heller särskilt trevligt

att få syn på sina egna förutfattade meningar. Det kan göra ont och skapa konflikter. Ahmed skriver att det finns

risk för att “psykologisera organisationen” till ett kännande subjekt som kan skadas eller såras, vilket försvårar

för ett normkritiskt arbete: “Att tala om rasism är att föra in dåliga känslor.” (2011, s. 243).
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Ett verkligt normkritiskt arbete, som går bortom “duktighetskulturen” som vi upplevde den, skulle kräva att vi

synliggjorde de dormativa principer som fanns i gruppen (Lahdenperä, 2015, s. 113). Lahdenperä beskriver

detta arbete som att “utmana det osynliga och monokulturella kontraktet” (2015, s. 83). Ett sådant arbete

kräver både kompetens och en hög nivå av förtroende i gruppen. Det kräver även en gemensam

begreppsförståelse och en medvetenhet om “hur konstruktionen av Den Andre skapar kategoriseringar,

stereotyper, fördomar, rasism och diskriminering av de som uppfattas som avvikande” (2015, s. 28). Utan den

här förståelsen blir det “nästan omöjligt att bryta igenom de barriärer som konstruktionen av vi och de andra

medför”. Så länge det normkritiska arbetet uppehåller sig vid enkelt identifierade beteenden i skolan som

uppfattas som negativa, eller inte utgår från ett kritisk blick på vilken roll man själv spelar i de normer som

omgärdar skolan, kommer inte heller de åtgärder man beslutar om att rå på de bakomliggande och egentliga

strukturer som gett upphov till dem.

Att inte arbeta genomgripande för inkludering på skolnivå, särskilt när det gäller lärarna och personalens

attityder, gör det även svårt att lyckas med undervisningen i sig. Skolverket (2013, s. 5) uttrycker det som att

“arbetet med värdegrunden varken kan eller bör skiljas från undervisningen”. Lahdenperä beskriver det som att

själva inkluderingsarbetet föregår lärandet (Lahdenperä, 2015, s. 80). När lärare anser sig ha “fel elever” kan

detta förstås som att det eleverna är felaktiga utifrån vad lärarna är vana vid och utbildade för (Lahdenperä,

2015, s. 130). När de visar detta utåt på olika sätt, exempelvis i okunskap om elevernas kultur eller genom att de

lägger problemet hos eleverna själva snarare än i undervisningen, skapas en misstro mellan personal och elever

som får konsekvenser för själva förutsättningarna för lärande, där ju förtroende, förväntningar, tilltro till den

egna förmågan, m.m., är viktiga beståndsdelar (2015, s. 70-75). Skolans demokratiuppdrag och

kunskapsuppdrag är således tätt sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Utan inkludering, inget

lärande. Utan lärande, ingen inkludering.

Vidare, kan inkludering även ses som en del av skolans kompensatoriska uppdrag, särskilt om man beaktar att

elever med lägre socioekonomisk status är överrepresenterade i gruppen av elever som behöver särskilt stöd

och anpassningar (Nilholm & Göransson, 2013, s. 45). Keisu skriver att “skolans ledning behöver bli medveten

om att ojämlikhet och brist på jämställdhet inte enbart skapas och reproduceras på rasterna, utan i all

verksamhet som skolan bedriver” (Keisu, 2018, s. 443). I det främjande och förebyggande arbetet behöver alltså

insatserna “adressera klassrummen, dess pedagogiska upplägg, struktur och kultur”. Dessutom behöver ett

sådant arbete även involvera personalen och utifrån ett normkritiskt synsätt på deras relationer till varandra

och till eleverna.

En möjlig väg framåt mot ökad inkludering är att arbeta mer genomgripande med elevernas inflytande. Om

man lyckas hitta former där eleverna verkligen har inflytande och även upplever detta, så förbättras

inkluderingen i sig i och med att inflytande både kan ses som ett resultat av och en förutsättning för inkludering.

Skolverket skriver att detta ytterst handlar om att “bjuda in till en ständigt pågående dialog om vad som görs

och varför” (2013, s. 63). För att kunna förstå och utöva inflytande så krävs insyn i den verksamhet som

påverkar dem. Rönnström skriver att “om demokratiska medborgare endast är föremål för politiska beslut som

ges eller påtvingas dem kan de fortfarande ses som bärare av rättigheter och skyldigheter, men de kan knappast

ses som demokratiska deltagare” (2018, s. 407). En utmaning blir hur man fångar upp alla elevers olika

perspektiv. Det finns ju en tydlig risk att vissa former för inflytande endast bekräftar den exkludering som redan

finns i en viss elevgrupp. Nilholm & Göransson (2013, s. 60) skriver: “för att avgöra graden av inkludering i en

miljö är det nödvändigt att kartlägga alla elevers syn på sin situation”. Att låta eleverna vara delaktiga och utöva

verkligt inflytande över den verksamhet som påverkar dem är inte bara skolans skyldighet inom det

demokratiska uppdraget, utan har även visat sig bidra till att mobbning minskar (Keisu, 2018, s. 442). En

utmaning framöver är hur inkludering och inflytande ska undersökas utifrån olika aspekter, det vill säga,

huruvida eleverna är “socialt, demokratiskt och pedagogiskt delaktiga” (ibid).
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Utvärdering – Normer och värden

Den gemensamma kursplaneringen har möjliggjort för att värdegrundsfrågor har kunnat integreras i

undervisningen i ett tidigt skede, exempelvis tillsammans med FN-skolans fokus på mänskliga rättigheter.

Slutsats – arbetet framåt

Framgångsfaktorer under läsåret har varit de aktiviteter som syftat till att öka trivsel, trygghet och gemenskap

på skolan, både i uppstarten, men även under läsåret genom till exempel vinteraktivitetsdagen. Den

gemensamma planeringen i början av läsåret har möjliggjort för lärarna att inkludera viktiga värdegrundsfrågor i

undervisningen. Vårt veckovisa elevhälsomöte mellan lärare och elevhälsa har även möjliggjort för lärare att

tidigt lyfta problem kring exkludering i elevgrupperna och arbeta fokuserat med hur eleverna delas in i grupper.

Vi kan dock arbeta mer med frågor kopplade till inkludering och inflytande. Detta arbete mot inkludering och

inflytande kommer även bli vägledande för hur vi lyckas med vårt kunskapsuppdrag framöver. Vi måste ha

ansatsen att skolans positiva utveckling i andel godkända betyg, elever som når högre kunskaper och ökande

examensgrad ska omfamna alla elever, även de som återfinns i de “röda” siffrorna i marginalen. I anslutning till

det behöver vi ta ett steg tillbaka och ställa oss frågan hur väl vi lyckas med skolans övriga uppdrag, såsom det

kompensatoriska och det demokratiska? Riskerar skolan att bli en skola endast för vissa elever? Dessa är viktiga

frågor som vi behöver ta ställning till om vi menar allvar med vår skolvision att vara en av Stockholms bästa

gymnasieskolor att gå på.

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET

Organisering av APL och samverkan

APL:n är uppdelad på 5 veckors perioder och sammanlagt 15 veckor på tre år. Yrkeslärarna har tillsammans

utformat en “APL-rapport”. Rapporten är uppbyggd utifrån kursmål, examensmål och centralt innehåll samt

utifrån vilken APL-plats eleven kommer att besöka. Samtliga vårdkurser har inslag i rapporten och det är

handledaren som bedömer eleven på APL med rapporten som underlag. Praktiken är uppdelad utifrån att

omfatta tre olika vårdområden så att eleverna ska få en bred utbildning som är anpassad utifrån vilka kurser de

läser. I åk 1 gör man exempelvis praktik på ett vårdhem för äldre och läser då samtidigt grunderna i vård- och

omsorgsarbete 1, hälsopedagogik och människokroppens uppbyggnad.

Under varje praktikperiod på 5 veckor så får eleven minst ett besök av undervisande lärare, samt att elevens

handledare bjuds in på en handledarutbildning innan praktikperioden börjar för att gå igenom materialet i

rapporten, samt göra skolverkets webbaserade utbildning på nätet. Detta är helt kostnadsfritt för handledaren.

APL-samordnaren organiserar allt kring rapport, placering, kontakter, handledarutbildning, ekonomisk

ersättning ( mat + resor) etc och finns tillgänglig att hjälpa till vid besök om det önskas. APL-samordnaren svarar

på samtliga frågor som arbetsplatser har, samt startar upp och utvecklar samarbeten med praktikplatser.

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande

En del av samordnarens uppgifter är att kvalitetssäkra arbetsplatsen så att det är en säker plats för eleven att

vara på, samt för att undersöka om eleven kommer få ut de kunskaper som krävs under praktiken för att bli

godkänd. Genom inlämning av rapporten kan läraren se hur utvecklingen och hela praktikperioden framskridit.

Samordnaren upplever att samarbetet med elever, handledare, chefer etc fungerar utmärkt. Skulle det

uppmärksammas att något inte fungerar väl så tar alltid samordnaren kontakt med praktikplatsen för att utreda
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detta. Skulle det uppmärksammas att praktikplatsen inte kan erbjuda det eleven behöver, så avbryts

samarbetet med praktikplatsen och samordnaren hittar då en ny plats.

Detta har fungerat bra trots situationen med corona. Alla elever har genomfört sin APL, även om flera har fått

göra kompletterande APL-uppgifter genom så kallad skolförlagd APL. Skolans administratör, programansvariga

och vårdlärarna har tillsammans arbetat systematiskt och uppföljande för att säkerställa detta. Deras samarbete

har varit en nyckel till att vi har kunnat genomföra all APL för läsåret.

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning

Det har funnits APL-platser till samtliga elever som ska ut på praktik, inom samtliga verksamheter (LSS,

Äldrevård, Landsting). Eleverna har i god tid fått veta var de ska vara på praktik då kontakterna är så pass

etablerade. Samordnaren har i sin tjänst avsatt tid för APL och arbetet kring sökandet av platser. Samordnaren

har även etablerat samarbetskontrakt med några verksamheter och dessa platser är då “sparade” för DBGY

varje år och riskerar inte att förloras till andra skolor. .

Slutsats – Arbetet framåt

Arbetet med APL kommer generellt att fortsätta som tidigare läsår då detta upplevs fungera bra, både mellan

näringslivet och skolan, och mellan skolan och eleverna.

Under läsåret har vi genomfört vår ansökan till Vård- och omsorgscollege och fått vår ansökan godkänd och

beviljad. APL i årskurs 3 kommer därmed att samordnas av regionen genom VoC med start nästa läsår.

Vi kommer att bygga vidare på det gångna läsårets positiva erfarenhet av ERASMUS-projektet, där 11 elever

åkte till en av skolans samarbetspartner i England. Skolans partnerskap med den indiska gymnasieskolan TSRS

(New Dehli) har även inneburit nya möjligheter för vård- och omsorgsprogrammet att knyta internationella

kontakter och arbeta med global frågor, såsom global hälsa.

Våra examenselever i årskurs tre gick i och med medlemskapet i VoC ut med ett intyg från VO-college samt de

internationella certifikat de fått genom deras praktik utomlands. Båda dessa diplom är kvalitetsstämplar som

gör våra elever anställningsbara.

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Organisering av utbildningen på introduktionsprogram

Skolan har under läsåret 19/20 inga elever på introduktionsprogram.
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

För att fortsätta att öka undervisningskvaliteten kommer skolan att fokusera särskilt mycket på gemensam

planering av läsåret, levandegörande av undervisningen inom profilerna och integrering av auskultationerna

som en obligatorisk del av lärartjänsten.

Skolan kommer även att fortsätta satsa på programutveckling under kommande läsår. Vi ser det som en av

framgångsfaktorerna bakom den positiva utvecklingen i elevernas upplevelse av undervisningen och en nyckel

till att skapa inspirerande undervisning som ger eleverna lust att lära. Kriminologiprofilen, som utökats till

ekonomiprogrammet detta läsår, kommer att få en tydligare prägel. Utvecklingen av kriminologiprofilen

kommer att fortsätta att utvecklas av den lärargrupp som formerades i början av läsåret. Lärargruppen leds av

förstelärare i kriminologi, som även har fått ett treårigt förordnande för att utveckla profilen på

huvudmannanivå. Inom ramen för detta arbete kommer vi att stärka våra nätverk inom profilen.

Vi kommer att behålla de rutiner för kommunikation och uppföljning som varit framgångsrika till kommande

läsår. Detta gäller elevhälsomötet, mentorernas veckovisa frånvaroavstämning (dock tillsammans med

ytterligare närvarofrämjande åtgärder) och uppföljningsdokumentet för examen. Elevhälsan kommer att vara

noggrann med att följa upp status på pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

I årskurs 1 kommer specialpedagog och elevhälsoteam att arbeta nära mentorerna med auskultationer och

screenings för att stötta lärarna när det gäller tydlighet och återkoppling, samt trygghet, studiero och trivsel. Vi

ser detta som ett viktigt närvarofrämjande arbete som skapar förutsättningar för att fler elever ska lära sig mer.

Våra resiliensinstruktörer kommer även att handleda mentorsgruppen i årskurs 1 så att både elevhälsoteamet

och mentorerna arbetar genomgripande med detta. Vi kommer att fortsätta med de aktiviteter som syftat till

att öka trivsel, trygghet och gemenskap på skolan, både i uppstarten, men även under läsåret genom till

exempel vinteraktivitetsdagen. Den gemensamma planeringen i början av läsåret som möjliggjort för lärarna att

inkludera viktiga värdegrundsfrågor i undervisningen kommer också att fortsätta.

Vi kan dock arbeta mer med frågor kopplade till inkludering och inflytande. Detta arbete mot inkludering och

inflytande kommer även bli vägledande för hur vi lyckas med vårt kunskapsuppdrag framöver. Vi måste ha

ansatsen att skolans positiva utveckling i andel godkända betyg, elever som når högre kunskaper och ökande

examensgrad ska omfamna alla elever, även de som återfinns i de “röda” siffrorna i marginalen. I anslutning till

det behöver vi ta ett steg tillbaka och ställa oss frågan hur väl vi lyckas med skolans övriga uppdrag, såsom det

kompensatoriska och det demokratiska? Riskerar skolan att bli en skola endast för vissa elever? Dessa är viktiga

frågor som vi behöver ta ställning till om vi menar allvar med vår skolvision att vara en av Stockholms bästa

gymnasieskolor att gå på.

Under läsåret har vi genomfört vår ansökan till Vård- och omsorgscollege och fått vår ansökan godkänd och

beviljad. Samarbetet med arbetsgivare, fackförbund och övriga skolor inom detta viktig nätverk kommer att

genomsyra vårt utvecklingsarbete på VO.

Sammanfattningsvis, kommer nästa läsårs arbetsplan att ha tre fokusområden: undervisningsutveckling,
programutveckling och inkludering och inflytande.
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4. GRUNDFAKTA

4.1. OM DBGY KRONAN (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 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
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
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välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.

Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av varje

läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell

kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas

kvalitetsrapporter.

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.

● Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det

behövs för att nå utbildningsmålen.

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna

efter avslutad utbildning.

Finansiering

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.

4.2. OM DBGY STOCKHOLM SÖDRA

Organisation och arbetsformer

Skolan har en rektor och en biträdande rektor (50%) som tillsammans utgör skolledningen. Under skolledningen

finns en utvecklingsgrupp bestående av tre förstelärare. Tillsammans med skolledningen utgör de

ledningsgruppen på skolan. Skolledning och utvecklingsgrupp träffas separat en gång i veckan samt tillsammans

en gång i veckan på ett ledningsmöte. Skolan har administratör, studievägledare och elevhälsa bestående av

specialpedagog, skolsköterska och kurator. Lärarkollegiet består av 24 lärare.

Elevhälsan träffar alla lärare en timme en gång per vecka för att gå igenom frånvaro, lyfta elevärenden, utbyta

information, samt diskutera inkludering och trygghet i klasserna.

Lärarna och skolledningen har ett pedagogiskt möte en gång per vecka på cirka 1,5 timmar. Innan mötet träffas

all personal i personalköket för att fika och ”mingla” innan det pedagogiska mötet.

Skolan arbetar ämnesöverskridande mellan kurserna och lägger mycket fokus vid kollegialt samarbete kring

eleverna. Skolan arbetar även mycket med internationalisering genom sitt partnerskap med den indiska

gymnasieskolan TSRS (New Dehli), som certifierad FN-skola, och APL i Europa genom ett centralt

Erasmus-projekt.

Skolledningen kommunicerar via veckobrev och lägger stort fokus på närvaro och tillgänglighet för personal och

elever.
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Skolan har gemensamma rutiner för administration och kommunikation i undervisningen, vilken sker i

SchoolSoft och Google Classroom.

Elevernas kunskapsutveckling och arbetet med extra anpassningar följs upp regelbundet 5 gånger per läsår via

en elevavstämning i SchoolSoft med tillhörande analys och diskussion.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under läsåret fångas elevernas synpunkter upp via ett flertal elevundersökningar. Dessa sammanställs av

skolledningen i slutet av läsåret varpå valda områden bearbetas av elevrådsrepresentanterna i klassråd. Elevråd

håller därefter ett möte med skolledningen och för fram sina synpunkter. Andra former för elevinflytande i det

systematiska kvalitetsarbetet är de dagliga samtalen mellan elev och lärare/elevhälsa/skolledning och

utvecklingssamtalen (där även vårdnadshavarnas synpunkter tas in). En viktig princip är att inga åtgärder

utformas eller vidtas baserat på kvantitativ data. Innan vi kan utforma några lösningar behöver vi fördjupa vår

förståelse av vad eleverna verkligen menar i undersökningarna. Det är endast då vi kan utforma vårt arbete så

att det möter elevernas behov i skolan.

Medarbetarnas synpunkter fångas upp i en årlig medarbetarundersökning. Resultaten sammanställs sedan och

bearbetas av medarbetarna.

I juni hålls en utvärderingsdag där all personal i skolan analyserar och diskuterar skolans resultat, samt

elevernas och medarbetarnas synpunkter. Därefter diskuterar ledningsgruppen personalens analys och

formulerar fokusområden inför kommande läsår, samtidigt som skolans treårsplan revideras. Slutligen utformar

rektor en arbetsplan för kommande läsår.

Lokaler

DBGY Stockholm startade 2013 och är nu belägen på Fyrvaktarkroken 13, Enskededalen, ett område i södra
Stockholm. Skolan erbjuder både högskoleförberedande- och yrkesprogram och utbildningen bedrivs i ljusa och
rymliga lokaler som är anpassade efter programutbud. 

Elever och personal

DBGY Stockholm har under året letts av rektor Marcus Berglund. Skolans upptagningsområde är inom
Stockholm stad och närliggande kommuner. Totalt var 391 elever inskrivna i slutet av läsåret. En majoritet av
dem var flickor. Programutbudet och fördelningen av elevantal redovisas nedan.

Skolan har under läsåret haft 23 lärare anställda, 8 män och 15 kvinnor. Åldersspannet var 28-61 år. Samtliga
lärare har även verkat som mentorer. Skolan har tre förstelärare.

Andelen legitimerade lärare har under läsåret varit 92%. De två olegitimerade lärarna läser vidareutbildning till
lärare (VAL).

Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska (70%), kurator (60%), specialpedagog (100%)  samt
skolpsykolog och skolläkare som konsulteras vid behov. Arbetet följer DBGYs huvudmannagemensamma
elevhälsoplan. Skolan har även studie- och yrkesvägledare på 50%, en administratör på 100% och en
vaktmästare på 25%.
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Nationellt program DBGY-program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap Kriminologi SABET 96 94 49 239

Ekonomiprogrammet
Juridik EKJUR 31 27 27 85

Vård- och omsorgsprogrammet
Räddningsmedicin
och akutsjukvård VO 28 26 13 67

Totalt 391

Aktuella siffror: Juni 2020
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