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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
Inför läsåret 2017/2018 fick skolan en ny skolledning i rektor MArcus Berglund och biträdande rektor Maria 
Glifberg. Förändringen kommunicerades till personal, elever och vårdnadshavare som en naturlig övergång, 
vilket det också var. Dåvarande rektor Norma Aznar hade varit med och startat upp skolan och gav nu över 
stafettpinnen till dåvarande biträdande rektor, som också hade arbetat på skolan både som lärare och i 
skolledning.  
 
Det nya skolledningen satte några konkreta mål för vad vi ville uppnå under läsåret. Att bytet av skolledning 
skulle ske på ett sätt som stärkte kontinuitet och stabilitet, att införa större struktur och framförhållning i 
processerna, att stärka skolmiljö, trygghet och trivsel, att höja undervisningskvaliteten på skolnivå, att öka 
skolans attraktivitet, att öka den upplevda kvaliteten genom högre nöjdhet med skolan och undervisningen, 
samt att öka måluppfyllelsen.  
 
När rektor nu summerar det gångna läsåret går det att konstatera att bytet av skolledning har skapat stabilitet, 
struktur och framförhållning (vilket reflekteras i medarbetarundersökningen), att skolmiljön har förbättrats 
(vilket reflekteras i elevundersökningen om trygghet), att undervisningskvaliteten har höjts (vilket reflekteras i 
undervisningsutvärderingarna), att skolans attraktivitet har ökat (vilket reflekteras i ökat söktryck, framför allt 
på vård- och omsorgsprogrammet), att den upplevda kvaliteten har stärkts markant (vilket reflekteras i NKI), att 
examensgraden ligger stabil och andelen underkända betyg har minskat i alla årskurser.  
 
En av de viktigaste faktorerna till den positiva utvecklingen det gångna läsåret har varit att vi har lyckats 
identifiera rätt personer för att driva skolans utveckling framåt. Förstelärarna har även arbetat nära 
skolledningen genom hela läsåret, vilket har möjliggjort för regelbunden uppföljning och målinriktat arbete 
med våra fokusområden.  
 
Vi kommer att vårda de framgångsrika faktorerna som har bidragit till denna positiva utveckling och ta 
ytterligare kliv framåt nästa läsår genom att bygga vidare och förfina dessa.  
 
En viktig del i detta är att fortsatta arbetet med att utveckla programmen. Kriminologiprofilen på 
samhällsprogrammet kommer att stärka samarbetet med universitet och organisationer. Vård- och 
omsorgsprogrammet kommer att fortsätta den fina utveckling som det har haft detta läsår med stärkt 
samarbete med närsamhälle, praktiknära undervisning, och nöjda elever. Ekonomiprogrammet kommer att ta 
nästa steg i och med en ny internationell profil på juridikinriktningen som vårdar de framgångsrika inslag som 
har fungerat väl och utvecklar levandegörandet av undervisningen ytterligare.  
 
Vi har även utvecklat internationaliseringen av skolan genom vårt partnerskap med The Shri Ram School, 
Indien. Detta partnerskap fortsätter nästa år, och internationaliseringen stärks ytterligare genom att vi har 
blivit certifierad FN-skola. 
 
Ett ytterligare fokusområde för nästa läsår kommer vara att stärka arbetet med elevhälsa och mentorskap.  
 
Slutligen fortsätter vi som tidigare att stärka vårt “varför”. Vi stärker vår skolvision, som utgår från läroplanen 
och skolans uppdrag, med en treårsplan med konkreta mål. Som en röd tråd genom detta arbete löper vårt 
fokus på det mänskliga mötet och det personliga, lokala och globala engagemanget, samt vår dagliga ledstjärna 
i undervisningen: “Det är viktigt för mig, att det går bra för dig”.  
 
Stockholm, 2018-08-04,  
Marcus Berglund, rektor  
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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 2018 
 

 
 

 
 
Andel med examen ligger på samma nivå som tidigare år, och i ett längre perspektiv är differensen för liten för 
att man ska kunna se någon tydlig trend eller härleda den till någon specifik faktor. Skolan fortsätter att arbeta 
utifrån flera perspektiv med att skapa god undervisning och förutsättningar för alla elever att nå målen för 
utbildningen och kraven för examen. Som tidigare år ser vi ett tydligt samband mellan de elever som inte når 
kraven för examen och hög frånvaro. Det blir därför viktigt att stärka skolans närvarofrämjande åtgärder inom 
trygghet och trivsel, såsom skolmiljö, värdegrundsarbete, inkludering, regelbunden uppföljning m.m. Längre 
fram i rapporten presenteras dessa åtgärder i detalj.  
 
På estetiska programmets sista avgångsklass går alla elever ut med en högskoleförberedande 
gymnasieexamen. Det är ett  för litet program för att meningsfullt jämföra med de andra. Dock finns det goda 
exempel på vad kontinuitet i mentorskap, lärare och undervisning i liten grupp betyder för resultaten. De har 
nämligen haft samma lärare och mentor i tre år.  
 
Vi ser en ökande skillnad i examensgrad mellan samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet. Där 
samhällsprogrammet ökar senaste två åren, minskar istället ekonomiprogrammet. Skolan förväntar sig att 
trenden fortsätter även nästa år. Skolan beslutade redan HT17 att minska antalet platser på 
ekonomiprogrammet genom att ta in en klass istället för två, vilket skolan fortsätter med HT18, och då man 
även lagt ner ekonomiinriktningen på programmet på grund av för få sökande. 
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Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2018 
 

 
 
Vi har integrerat högskolebehörigheten i individuella val och programplanen så att den är en naturlig väg för 
eleverna på yrkesprogrammet. Den är dock frivillig och studievägledaren och mentorerna är aktiva i att 
informera om hur detta fungerar så att eleverna kan ta aktiva och informerade val. Denna väg öppnar fler 
möjligheter för eleverna efter gymnasiet och vi ser positivt på att många elever på yrkesprogrammet väljer att 
läsa så att de får högskolebehörighet.  
 
 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 

 
 

 
 
Den procentuella andelen underkända betyg har mycket glädjande minskat totalt och på alla program, jämfört 
med förra året. Detta var även vårt övergripande mål med de insatser vi gjorde inför läsåret. Det betyder också 
att våra långsiktiga och systematiska metoder mot högre måluppfyllelse går i rätt riktning och börjar bära frukt. 
Vi räknar med en tillfällig nedgång kommande läsår där vi arbetar med en stor utmaning när det gäller studiero, 
studieteknik och studiebakgrund i vissa delar av elevunderlaget och samtidigt med en dålig start på 
utbildningen både från lärarna, mentorerna och elevernas håll, där vi inte har kunnat möta detta på ett bra 
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sätt, utifrån våra högt ställda förväntningar på oss själva. Läsåret därpå utgår vi från att den positiva trenden 
fortsätter och stärks.  
 
När det gäller betygsfördelningen så liknar den tidigare års siffror och speglar den tidigare nämnda reflektionen 
kring elevgruppens sammansättning. Detta återspeglas även i vår långsiktiga skolvision och pedagogiska 
arbetssätt: vi ska vara bäst på att möta elever med olika behov, förutsättningar och drömmar i samma klassrum 
och lyckas stimulera dem att utvecklas och nå sina mål.  
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 

 
 
Rektor beslutade kring årsskriftet att endast de obligatoriska nationella proven skulle ges, med argumentet att 
det frigjorde tid och resurser för lärare och pedagogassistent att fokusera på de elever som inte nådde målen.  
De mest anmärkningsvärda resultaten i de nationella proven såg ut som följer: Underkända provbetyg i 
Matematik01a har sjunkit dramatiskt. Inga underkända provbetyg i Svenska 1:  jämfört med 8% förra året. 
Provbetygen i Engelska 5 och 6  har sjunkit ner till nästan inga underkända betyg alls. 
 
Detta speglar den positiva trenden i minskad andel underkända betyg överlag. Det finns dock några negativa 
siffror. I Matematik 2 och Matematik 3 erhöll 60% underkända betyg på nationella proven. Den 
anmärkningsvärt höga siffran beror till stor del på  att många elever valde att inte skriva provet då se ansåg att 
de inte hade någon möjlighet att klara det.  Denna inställning hos eleverna måste vi arbeta aktivt med de 
kommande läsåren för att vända, vilket även är en central del av läraruppdraget. Den stora andelen 
underkända provbetyg i dessa kurser visar även på de  stora utmaningar som elever och lärare står inför när 
det gäller detta ämne. En del av dessa elever blev sedan godkända tack vare det engagerade arbetet från 
läraren och pedagogassistenten som arbetade dygnet runt på schemabrytande med individuella lösningar.  
  

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.  
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Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

 
 

 
 

 
 
Det gångna läsåret ser vi en stark positiv trend när det gäller trygghet, trivsel och nöjdhet med utbildningen.  
Den nya skolledningen har arbetat fokuserat med elevperspektivet, lärarnas elevsyn och lärandemiljön under 
läsåret för att stärka just dessa aspekter av utbildningen, då vi även ser att de även påverkar studieresultaten 
positivt genom att eleverna upplever utbildningen som meningsfull och lärorik. Skolan har arbetat systematiskt 
under året tillsammans med vår systerskola LBS i samma byggnad och SVEA som anordnar skolmat och kafé för 
att erbjuda eleverna en bra plats att utvecklas i studiemässigt, som demokratiska medborgare  och människor. 
Vi kommer att fortsätta detta arbete de kommande läsåren, då vi ser att detta är viktigt för våra elever och ju 
är en viktig del av vårt uppdrag som skola. 
 
Den positiva utvecklingen är särskilt glädjande då den har varit en av våra fokusområden för det gångna läsåret.   
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Läsåret började med att rektor presenterade skolans vision, pedagogiska syn och arbetsplan för personalen. 
Därefter fick lärarna i uppdrag att skapa egna pedagogiska handlingsplaner, där de reflekterade över sin 
undervisning och vad de ville utveckla under det kommande läsåret. Handlingsplanen bearbetades sedan med 
rektor i samband med att varje lärare presenterade sina kursplaneringar. för läsåret  Mycket tid lades på att 
koordinera examinerande uppgifter över läsåret, för att reducera stress för elever och lärare och undvika att 
prov, inlämningar och liknande staplades på varandra samma vecka.  
 
Tre förstelärare har under läsåret haft uppdraget att driva utvecklingsarbetet inom följande fokusområden: 
undervisningskvalitet, programutveckling, värdegrund och skolmiljö. De har även ingått i ledningsgruppen och 
träffat rektor och biträdande rektor en gång i veckan. 

Förstelärarna har drivit ett forum för kollegialt lärande som bygger på “what works”-tanken, där personalen 
diskuterar och inspireras av framgångsrika metoder som kan implementeras direkt i undervisningen. Forumet 
har ägt rum genom gemensamma träffar på det gemensamma mötet på onsdagar, samt genom Google 
Classroom. Där har förstelärarna även delat med sig av relevant forskning och material samt skapat en 
gemensam bank  för “goda exempel”. Syftet har varit att samla och utveckla den gemensamma kompetens som 
finns på skolan, inspireras av varandras idéer och främja ämnesöverskridande samarbeten. 

I en av klasserna ansåg rektor att skolan behövde anställa en pedagogassistent för att möjliggöra för delning av 
gruppen i undervisningen. Syftet var att förbättra lärandemiljön och samtidigt förstärka handledningen och 
undervisningen av eleverna.  
 
Vi införde även andra åtgärder med syfte att gynna elevernas möjligheter att nå kraven för examen. Vi avsatte 
tid för ämnesöverskridande bedömning från påsk och fram till terminsslut för att nå en allsidig bedömning av 
elevernas prestationer även där studietekniken brast, vi integrerade extra anpassningar i klassrummet för 
hela elevgruppen och vi 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. Lärarna 
arbetade i princip dygnet runt under dessa dagar för att skapa förutsättningar och kreativa lösningar för 
eleverna att nå kursmålen för godkänt och stimuleras mot de högre kunskapskraven. För att åtgärda det 
växande problemet med stor anmäld frånvaro av myndiga elever i trean beslutades att eleverna istället skulle 
skicka ett meddelande om sin frånvaro till rektorns telefon varje dag. På så vis fick vi kontakt med dessa elever 
och kunde styra dem tillbaka till skolan på olika sätt, till mentorer, lärare och elevhälsa, och hitta en framkomlig 
väg mot examen.  
 
För att stärka upp handledningen och undervisningen av eleverna i matematik har vi haft dubbel bemanning i 
årskurs 1 under större delen av året. Vi har även ordnat stödundervisning i matematik för alla elever som vill 
och behöver, vilket även varit öppet för elever som velat utvecklas mot högre mål än godkänt. Under vecka 19 
tog rektor in vikarier för de ordinarie matematiklärarna så att de kunde bedöma allt som gjorts av eleverna 
fram tills dess. Från och med vecka 20 hade sedan eleverna helt individualiserad undervisning utifrån de 
kunskaper de behövde visa. De två sista veckorna av terminen var schemabrytande för alla elever och helt 
individualiserade där eleverna först fick ett preliminärt betygssamtal och sedan själv kunde planera sin tid för 
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att redovisa kunskaper, få återkoppling och utvecklas mot högre mål i de ämnen de behövde, med hjälp av 
mentorernas handledning. Eleverna hade möjlighet att visa kunskaper ända till samma dag som betygen satts.  
 
 I utvärderingsavsnitten nedan beskrivs ytterligare direkta insatser som gjorts i undervisningen för att stärka 
den.   

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

 

 
 
Rektors bedömning av undervisningens kvalitet är att den är god, vilket styrks av att nästan alla elever som 
regelbundet går på lektionerna når minst godkänt betyg i sina kurser. Det vill säga, vi lyckas nå alla elever som 
vi faktiskt får möjlighet att arbeta med. Rektor gör även bedömningen att lärarnas samarbete har ökat vilket 
återspeglas i jämnare fördelning mellan lärarna i till exempel undervisningsutvärderingen. Vi har inte längre 
några lärare som sticker ut negativt. Det här reflekteras även i det arbete vi har påbörjat under läsåret med att 
skapa en skolkultur i lärarkollegiet där vi ser alla elever som “våra” elever och främjar öppenhet för samarbete 
över ämnesgränserna, vågar vara kritiska i utvärderingen av vår egen undervisning, och ser vikten av att 
tillsammans förbättra skolans undervisning som helhet. Förstelärarnas What works-forum har varit en viktig del 
i att ta första stegen mot en sådan skolkultur. Förstelärarna har använt undervisningsutvärderingarna på 
skolnivå som ett viktigt underlag för att identifiera vilka delar av undervisningen vi behöver utveckla i forumet 
What works. Rent konkret går denna positiva utveckling att se i vårens undervisningsutvärderingar som visar på 
ökad nöjdhet med undervisningen ur alla aspekter som mäts. 
 
Vi har även arbetat fokuserat mot att ifrågasätta invanda sanningar om elever och aktivt diskuterat vår elevsyn. 
Vi ser att vi behöver vara särskilt skickliga på elevrelationer och bemötande med den elevgrupp som vi har, som 
på många olika sätt ger uttryck för att detta är väldigt viktigt för dem för att skapa förutsättningar för lärande. 
En viktig del av detta har varit att arbeta in mottot “det är viktigt för mig att det går bra för dig” som ett sätt att 
konkretisera vad personligt engagemang och höga förväntningar innebär i praktiken. Vi har avsatt tid för att 
öppet diskutera vad de innebär att vara skicklig på just de sociala relationerna, som ett sätt att skapa 
förutsättningar för lärande och ett inkluderande och tolerant klassrumsklimat. Vi har även fokuserat på att 
koppla detta till läraruppdraget såsom det beskrivs i läroplanen, snarare än att det ska handla om personliga 
åsikter om elevernas uppträdande, ambition, förmågor eller potential.  



10 
 

 
Läsårets tre fokusområden var undervisningsutveckling, programutveckling, skolmiljö och värdegrund. Med 
tanke på att skolan visat på en positiv utveckling ur många aspekter när det gäller undervisning, trygghet och 
trivsel och studieresultat så kan man konstatera att arbetet med dessa fokusområden varit framgångsrikt, även 
om det är svårt att härleda resultaten till en specifik metod. En viktig del tror vi är det nära samarbete som 
skolledning och förstelärare haft haft under året.  
 
Undervisningen har redogjorts för utförligt ovan, men det går även att lägga till ytterligare faktorer som har 
bidragit till att höja kvaliteten. Lärarna har fokuserat mycket på att fånga upp elevernas kunskaper både på och 
utanför lektioner genom att systematiskt använda sig av digitala plattformar som till exempel DigiExam och 
Google Classroom. Vårt fokus på smart kursplanering och samplanering av examinationsmoment har även rönt 
framgång för flera lärare som har höjt sina elevers måluppfyllelse. Slutligen har den ämnesöverskridande 
undervisningen och bedömningen möjliggjort för lärarna att se kunskaper hos eleverna som de ej visat i den 
egna kursen.     
 
När det gäller programutvecklingen har alla fyra program tagit viktiga kliv framåt.  
 
Estetiska programmet läggs ner efter i år, men avslutade med 100% examensgrad. Eleverna programmet 
bidrog även mycket till en positivt skolkultur, vilket indikerar att vi är på rätt spår när det gäller vårt fokus på 
den allsidiga utvecklingen som läroplanen beskriver, och inte endast den akademiska prestationen.  
 
Vård- och omsorgsprogrammet har skapat ett stabilt, erfaret och mycket kompetent lärarlag med nöjda elever, 
på mycket kort tid. Antalet kvalitativa samarbeten med externa aktörer och praktiknära och levandegörande 
inslag i utbildningen såsom studiebesök, föreläsningar, utlandspraktik, m.m. har fördubblats och vi hoppas att 
programmets positiva utveckling, som dessutom reflekteras i en stark ökning av sökande till utbildningen, ska 
fortsätta kommande läsår.  
 
Ekonomiprogrammet har inlett en nödvändig transformation där en ny profil har arbetats fram av 
ekonomilärarna och skolledningen, vilken har potential att stärka programmet på sikt. Skolan kommer att satsa 
på en ny internationell profil på ekonomiprogrammets juridikinriktning som bygger på de framgångsfaktorer 
som funnits på utbildningen tidigare, såsom UF, studiebesök, kontakt med näringsliv och civila samhället, m.m. 
vilka har haft positiva effekter på närvaro, aktivt deltagande av eleverna och studieresultat.  Vi tror att intresset 
för programmens innehåll är stort bland eleverna,  men att utmaningen är att få in detta i undervisningen på 
ett meningsfullt sätt. Förhoppningen är att ekonomiprogrammets nya profil ska nå samma framgång som 
samhällsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet genom att på liknande sätt levandegöra 
undervisningen, samtidigt som vi stärker arbetet med närvarofrämjande åtgärder från elevhälsa och aktivt 
mentorskap.   
 
Samhällsprogrammets profil inom kriminologi har tagit flera steg framåt mot en mer formaliserad struktur och 
allt skarpare innehåll. Här har vi börjat titta på nästa steg, där vi vill knyta närmare band med universitet och 
andra organisationer.   
 
Skolmiljö och värdegrund. Arbetet med detta fokusområde har varit en starkt bidragande orsak till den kraftiga 
ökningen i upplevd kvalitet som elevundersökningarna visar. Biträdande rektor har haft flera specifika uppdrag 
kopplade till skol- och lärandemiljön och trygghet och trivsel på skolan. Det handlar bland annat om att stärka 
arbetet kring elevrådet, elevambassadörer, trivselaktiviteter, värdegrundsarbetet genom LoV-gruppen, och 
skolans synlighet utåt. Skoltraditioner som mösspåtagning och studentutspring har organiserats mer 
professionellt, kunnigt och inkludernade. Våra öppet hus har involverat fler ambassadörer och haft skarpare 
struktur och innehåll. Vår synlighet i sociala medier, tidningar, och övrig press har ökat och stärkt skolkänslan 
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hos elever och lärare. Det här ökar även vår attraktivitet som arbetsgivare och skola och ger oss förutsättningar 
för kontinuitet och långsiktigt kvalitetsarbete.  
 
Matematiken utmärker sig negativt resultatmässigt, vilket inte är särskilt oväntat om man ser till tidigare års 
siffror, även om det naturligtvis alltid är en oacceptabel situation att så många elever misslyckas med 
matematiken. Vi fortsätter även här att arbeta systematiskt och långsiktigt med konkreta åtgärder som 
bygger på framgångsrika metoder från det gångna läsåret, vilket återfinns i arbetsplanen och vår nya 
treårsplan. De innebär bland annat följande åtgärder för att successivt förbättra situationen: en 
pedagogassistent som specifikt arbetar med aktivt mentorskap och handledning i matematiken med 
individuella upplägg och redovisningsformer i ordinarie undervisning, omläsningskurs och prövning, 
kontinuerliga schemalagda diskussioner om undervisningskvaliteten i månadsvisa ämneslag där även  
ledningsgruppen tar del i utvecklingen, användning av kunskapsmatrisen för att effektivisera och möjliggöra 
individuella upplägg, samt extra insatt matematikstöd. Vårt treårsmål är att reducera andelen underkända 
betyg till högst 20%, med tanke på utmaningar vi står inför med bristande förkunskaper och hög frånvaro för 
vissa elever. 
 
Under det gångna läsåret agerade vi på följande sätt. Redan i maj 2017 initierade skolan kritiska samtal kring 
matematiken i syfte att främja nytänkande i frågor rörande bedömning, examinationsformer och 
undervisning, vi  dubblade bemanningen i klassrummet  till  november, samt anställde en pedagogassistent 
med extra schemalagt matematikstöd närhelst eleverna ville och kunde.  Vi skapade även en  gemensam plan 
för sista tiden på läsåret: allt skulle vara bedömt och återkopplat innan vecka 20, varpå individuella upplägg för 
varje elev följde och lektionerna individanpassades helt. Vi satte medvetet inget sista datum för att visa 
kunskaper. Eleverna fick återkoppling och möjlighet att visa sina kunskaper till den absolut sista dagen. 
Därefter anordnade vi   så kallad “sommarskola” för de som var närmast ett godkänt betyg. I en av 
matematikkurserna hade vi redan i december ett kritiskt samtal om bedömning,  examination och undervisning 
och lade om kursupplägget helt och hållet till en helt och hållet individuellt anpassad undervisning utifrån varje 
elevs inlärningstakt. Redovisningar anordnades både muntligt och skriftligt och för de elever som ville 
anordnade vi mer konventionella skriftliga prov, där också stimulans mot högre kunskapskrav naturligtvis 
uppmuntrades.  
 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
 
I början av läsåret upplevde lärarna det praktiskt svårt att göra många olika individuella anpassningar i 
klassrummet. Därför initierade rektor en kritisk diskussion av begreppet extra anpassningar kopplat till lärares 
uppdrag. Vi kom fram till att många av de extra anpassningarna egentligen bara handlade om skicklig 
klassrumsdidaktik, som alla elever gynnas av, oavsett behov. Vi integrerade istället de extra anpassningarna på 
gruppnivå, där vi såg att många elever hade samma behov.  

Det är svårt att avgöra om detta arbetssätt har fått någon direkt effekt på elevernas lärande, men rektor gör 
analysen att det kan ha en indirekt effekt på undervisningens kvalitet när vi lyckas nå samsyn i vad 
inkluderande pedagogik innebär och varför den behövs. 

Det faktum att vi ser liknande resultat i examensgrad som tidigare år stämmer väl överens med vår egen 
upplevelse av att elevgrupperna även liknat varandra mellan åren när det gäller förutsättningar, förkunskaper 
och studiebakgrund (undantaget är ekonomiprogrammet, mer om detta nedan). Vi behöver därför ytterligare 
anpassa undervisningen till alla elever utifrån deras förutsättningar och mål. Vi behöver både möjliggöra för 
dem att nå målen för godkänt och stimulera dem att utveckla sina kunskaper mot högre mål. Elevgrupperna  är 
ofta  heterogena även när det gäller kulturell och socioekonomisk bakgrund. Vi ser detta som en styrka både ur 
ett demokratiskt perspektiv och som en spännande pedagogisk utmaning för våra lärare. Antagningspoängen 
och medianen har legat på ungefär samma siffror för varje år. Även betygssnittet, som ligger kring rikssnittet, 
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speglar elevgruppernas heterogena sammansättning i förkunskaper och studiebakgrund. Den här trenden i 
liknande elevunderlag mellan åren ger oss möjligheter att för varje år lära oss bättre hur vi ska bemöta dessa 
elevgrupper och vad vi behöver göra för att ge alla elever det stöd och den undervisning de behöver för att nå 
målen. Därtill kommer vår stabilitet och kontinuitet i lärarkollegiet som ger oss ytterligare förutsättningar att 
successivt och långsiktigt lyckas allt bättre med dessa elevgrupper.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Vi har identifierat följande  framgångsfaktorer som bidragande till goda resultat och som bör bibehållas och 
värnas om. 
 
What works. Vi fortsätter med detta forum men utvecklar det så att det blir mer drivet av lärarna genom 
ämneslagens arbete med undervisningsutveckling. 
 
Ökad samsyn i pedagogiska frågor och vikten av inkluderande pedagogik. Vi kommer att arbeta ännu mer med 
att integrera extra anpassningar i undervisningen på gruppnivå. Lärarna samarbetar med varandra i analysen i 
EWS och genom “pedagogiska handslag”, det vill säga, att de kommer överens tillsammans om hur de ska 
arbeta med elevgrupperna i klassrummet. Vi stärker och främjar en skolkultur där man arbetar tillsammans 
över ämnesgränserna med “våra “ elever.  
 
Regelbunden och gemensam uppföljning. Vi kommer att intensifiera uppföljningen av kunskapsresultaten 
genom obligatorisk kunskapsinventering i alla kurser, inklusive återkoppling i SchoolSoft, innan första 
utvecklingssamtalet, och därefter ha mer frekvent och regelbunden uppföljning av kunskapsutvecklingen i 
kurserna, ledd av förstelärarna och återkopplad till rektor. 
 
Det nära samarbete som vi nådde med arbetslagen i samma arbetsrum kommer att gå över i ett tydligare 
arbete i ämneslag och mentorslag. Detta är för att stärka undervisningen ytterligare och ge större ansvar till 
lärarna för detta, samt för att stärka mentorsrollen utifrån årskurser och därigenom möjliggöra för ett mer 
långsiktigt och främjande arbete tillsammans med elevhälsan.  
 
Vi har under året satsat på att bygga en kultur och acceptans inom lärarlagen för våra gemensamma 
arbetsformer och enhetliga användning av digitala plattformar för information, bedömning, och återkoppling.  
Vi tror att detta är en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sitt eget ansvarstagande och 
studieteknik under utbildningen. Många av våra elever visar bristande studieteknik och förmåga att planera 
sina studier i sina cirka åtta ämnen, vilket förvärras om lärarna inte kommunicerar på ett enkelt, tydligt, och 
enhetligt sätt. Att det här skapar problem för eleverna och har framkommit ur elevperspektiv i 
Skolinspektionens återkoppling (även om vi fick grönt = utan anmärkning), undervisningsutvärderingar och 
interna granskningar. Vi kommer att fortsätta med detta arbete nästa år genom att implementera det mer 
formellt genom både en intern och extern “skolguide”. En av våra förstelärare kommer att ha ett specifikt 
uppdrag i att följa upp lärarnas arbetssätt och återkoppla till rektor.  
 
Vi utvecklar användningen av digitala plattformar för att fånga upp elevernas kunskaper i och utanför 
klassrummet. En utbildning i dessa hålls innan skolstart. Vi fortsätter att kritiskt utvärdera undervisningen både 
gemensamt i What works och individuellt i de pedagogiska handlingsplanerna. Ett viktigt mål här är att 
fortsätta utveckla individuella och varierade undervisnings- och bedömningsformer.  
 
Vi ska fortsätta levandegöra undervisningen genom programutveckling. Partnerskapet med The Shri Ram 
School, FN-skola och APL Erasmus är tre konkreta projekt som ska införlivas i programmen. Vi kommer även att 
formalisera programmen genom programdokument som beskriver vilka olika inslag som görs varje år i 
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kurserna, för att förebygga sårbarhet om personal skulle sluta. Därtill kommer även arbetet med den nya 
internationella profilen på ekonomiprogrammet.  

Vi skapar skolgemensamma mallar för olika former av skrivande, vetenskaplig rapport, och källhänvisning. 
Dessa  kommer att vara “officiella” för skolan och ska användas av alla lärare och elever så att progressionen 
mot gymnasiearbetet går igenom alla tre åren. Det kommer att vara ett av de viktigaste och mest konkreta 
sätten vi arbetar mot examensmålen på.  
 
Vi fortsätter att stärka fokus på skolans och lärares uppdrag och tydliggör vårt “varför” ytterligare. Vi stärker 
vår skolvision med en treårsplan med konkreta mål, och implementerar “det är viktigt för mig att det går bra 
för dig” i skolvisionen, för att stärka den gemensamma elevsynen.  
 
Vi ser ett behov av att utveckla följande områden: 
 
Matematik. Vi fortsätter att individualisera undervisningen och studietakten, samt stärka det aktiva 
mentorskapet och handledningen i ämnet genom en extramentor i matematik (pedagogassistent) som stöttar 
eleverna i sin kunskapsinhämtning, studieteknik och planering. Vi formaliserar ett treårsupplägg för ämnet: det 
ska finnas en tydlig väg mot godkänt för alla genom alla tre åren i kurserna Matematik 1 och 2. 
Matematiklärarna kommer att träffas en gång i månaden och utvärdera och därefter rapportera till skolledning 
och förstelärare. Vi involverar förstelärarna i undervisningsutvecklingen redan från läsårets början som ett stöd 
för matematiklärarna och ett sätt att öppna upp ämnet för nya tankar. Matematiklärarna får samtidigt äga mer 
att arbetet genom att presentera upplägget för året både inför skolledning och lärarkollegiet innan skolstart. 
Detta ska göra ämnet mer transparent och underlätta för de övriga lärarna och mentorerna att ge rätt stöd.  

Stärka mentorskapet. Vi behöver även motverka bristande studieteknik och förkunskaper  genom ett mer aktivt 
mentorskap med tydligare handledning och uppföljning genom till exempel “kursloggar”, där mentor och 
elever kan följa hur det går i kurserna digitalt i ett levande dokument. Vi behöver här även planera in mer 
regelbunden uppföljning,  skapa former för mer ämnesöverskridande samarbeten mellan lärarna, och ge 
tydligare information och kommunikation i SchoolSoft och Google.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vi har haft 
möte en gång i veckan. På våra möten sitter även studievägledaren med. På elevhälsans möte diskuteras 
åtgärdande, förebyggande och främjande arbete.  
 
Elevhälsan besöker arbetslagen en gång i månaden för att ge stöd i olika frågor och för att diskutera extra 
anpassningar och de elever som kan vara i behov av särskilt stöd.  Lärare kan också spontant prata med 
elevhälsan som är tillgänglig varje dag. Därutöver har elevhälsa och lärarlag tillsammans analyserat behovet av 
stöd och individuell anpassning av undervisningen genom den regelbundna uppföljningen i EWS, fyra gånger 
per år.  
 
Detta arbetssätt har möjliggjort för skolledning och elevhälsa att kontinuerligt följa upp arbetet med extra 
anpassningar, pedagogiska utredningar och stöd.   
 
För att stärka kommunikationen mellan lärarlag och elevhälsa i slutet av läsåret införde rektor en tillfällig 
lösning genom en extra tid i veckan då elevhälsan var tillgänglig för programlagen så att information kunde 
utbytas snabbt och effektivt.  
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Kommande läsår kommer vi att schemalägga en gemensam tid med elevhälsan för all personal som syftar till 
att “sänka trösklarna” mellan elevhälsa och lärarlag och möjliggöra snabbare kommunikation och utbyte av 
information.  
 
Under läsåret har elevhälsan och lärarlagen arbetat utifrån en modell som vi kallar “pyramiden”, där vi 
integrerar extra anpassningar på gruppnivå i den ordinarie undervisningen, då vi anser att många av dessa 
anpassningar egentligen handlar om skicklig och inkluderande didaktik.    
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
 
När det gäller den psykosociala skolmiljön i klassrummet har vi framför allt arbetat på gruppnivå. Vi 
identifierade tidigt tre klasser där vi fick många signaler om att klassrumsklimatet inte var bra. Elevhälsan och 
mentorerna planerade då insatser på mentorstid i form av värdegrundsövningar, uppblandning av 
elevgrupperna och diskussioner kring klassrumsklimatet där eleverna själva fick reflektera över detta. Vi höll 
även möten med de undervisande lärarna för att de skulle kunna lära av varandras erfarenheter och dela 
framgångsrika metoder från arbetet med dessa grupper.  
 
Det är svårt att säga om dessa insatser gav något resultat. Det har dock väckt flera initiativ och en större 
medvetenhet om att vi måste arbeta mer systematiskt och långsiktigt med dessa frågor. Därför planerar vi 
också för ett gemensamt främjande arbete mellan elevhälsan och mentorerna med fokus på årskurs 1 det 
kommande läsåret.  
 
För att åtgärda ett växande problem med ökande anmäld frånvaro av myndiga elever i årskurs tre beslutades 
att eleverna inte längre skulle kunna anmäla sig själva genom SchoolSoft. Istället skulle de skicka ett 
meddelande till rektorns telefon varje dag. På så vis kunde vi etablera kontakt med dessa elever och styra dem 
tillbaka till skolan på olika sätt (till mentorer, lärare och elevhälsa) och i flera fal hitta en framkomlig väg mot 
examen. Närvaron i årskurs 3 gick upp med 10% procentenheter efter att vi införde denna tillfälliga åtgärd. 
Eftersom vi ser att frånvaron är så starkt kopplad till underkända betyg så kommer vi att införa nya rutiner 
kring uppföljning av elevernas frånvaro för att kunna agera på ett tidigare stadium.  
 
När det gäller det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa står vi inför stora utmaningar, särskilt när det gäller 
anmäld frånvaro och ovissheten kring läkarintyg. Vi kommer nästa år att stärka rutinerna kring denna typ av 
frånvaro och arbeta närvarofrämjande för inkludering och en trivsam skolmiljö, samtidigt som vi avvaktar 
större insatser från huvudmannen, såsom “resiliens-projektet”.  
 
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
 
Elevhälsoteamets arbete det gångna läsåret började egentligen redan i maj 2017, då den nya skolledningen tog 
vid i praktiken. Rektor begärde in en översyn av alla elever som specialpedagogen ansåg behövde utredas och 
där  skolan inte hade följt upp tillräckligt. När höstterminen sedan startade arbetade elevhälsan och rektor 
intensivt med att utreda dessa elevers behov och “komma ikapp” för att få en bra översikt av läget. När vi väl 
kände att vi hade någorlunda kontroll på hur det såg ut på skolan behövde vi samtidigt rikta blicken mot 
årskurs 1. Efter att vi hade diskuterat vilken riktning vi behövde ha framöver bestämde vi då oss för att rikta in 
arbetet i en mer främjande riktning genom att fokusera på lärarnas undervisning i klassrummet och på att 
införliva fler anpassningar på gruppnivå, snarare än att fokusera på varje individuell elev.  En anledning till 
detta var att vi såg i våra utredningar att många av eleverna behövde stöd som kunde ges inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Vi tror mycket på det här arbetssättet, men kan inte se att vi har sett något konkret 
resultat ännu. Som tidigare nämnt har det dock funnits en indirekt effekt i och med att lärarna har tagit till sig 
och använt denna arbetsform alltmer.  
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Slutsats – arbetet framåt 
 
Den allmänna uppfattningen inom elevhälsoteamet är att det har varit ett viktigt år dels för att cementera den 
samsyn och det goda samarbete vi har haft redan från i maj 2017 och dels för att hitta fram till effektiva, 
smarta och genomtänkta arbetsformer. I början var vi tvungna att förhålla oss till den rådande situationen, 
men därefter kunde vi börja diskutera både hur vi ville arbeta och varför vi ville arbeta just så.  
 
Vi har fyra viktiga slutsatser från läsåret, som alla handlar om att vi ska göra det som faktiskt ger resultat i 
praktiken, utan att för den delen brista i ärendegången för pedagogiska utredningar och uppföljning. 
 
Vii ska fortsätta arbeta enligt vår “pyramid-modell” där vi arbetar direkt mot lärarnas klassrumsundervisning 
och stöttar lärarna i att integrera extra anpassningar i den ordinarie undervisningen för att skapa en tillgänglig 
lärmiljö.  
 
Vi ska “sänka trösklarna” mellan elevhälsa och lärarlag för att möjliggöra för snabb och effektiv information och 
kommunikation, där stöd kan sättas in snabbt och effektivt. Vi kommer att göra det rent konkret genom den 
nya gemensamma schemalagda tiden en gång i veckan.  
 
Vi ska intensifiera det främjande arbetet i alla årskurser, men med ett särskilt fokus på år 1. Detta kommer att 
göras genom att elevhälsan och mentorslagen tillsammans planerar långsiktigt för hela läsåret innan skolan 
startar. 
 
Vi ska stärka rutinerna kring uppföljningen av frånvaro, så att vi kan agera tidigare. 
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
 
Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och skrivs i kalenderår. När den nya 
skolledningen tog vid i augusti 2018 arbetade vi därför utifrån den plan som hade lagts av dåvarande kurator 
och rektor. Innan läsårets start slog den nya skolledningen fast flera viktiga nav kring vilket värdegrundsarbetet 
skulle fungera. Det skapades en “värdegrundsgrupp” bestående av lärare som planerade inslag och aktiviteter 
tillsammans med den mer elevdrivna likabehandlings- och värdegrundsgruppen. Det bestämdes att 
värdegrundsarbetet skulle drivas mer aktivt från skolledningens roll som en del av det viktiga fokusområdet 
skolmiljö, trygghet och trivsel. Det bestämdes även att skolledningen skulle vara mer tillgängliga och tydliga 
med att uppmuntra och fånga upp elevers upplever, samt återkoppla till eleverna snabbare.  
 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

 
Vår årliga utvärdering av trygghet och trivsel visade att eleverna överlag kände större trygghet i skolan jämfört 
med tidigare läsår.  En annan positiv utveckling var att en större andel av eleverna kände förtroende för att 
personalen agerar i situationer där kränkningar förekommer.  
 
Undersökningen visade dock också att det finns elever som upplever att eleverna använder ett kränkande 
språkbruk sinsemellan. Därför kommer vi att satsa mer på att arbeta tillsammans med våra elevdrivna grupper 
som likabehandlings- och värdegrundsgruppen, elevrådet och ambassadörerna för att förbättra detta.  
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Värdegrundsgruppen har genomfört flera insatser under läsåret. Vi har bland annat uppmärksammat FN-dagen 
för att visa på den kulturella mångfald vi har på skolan, anordnat en antimobbingsdag tillsammans med LBS, åkt 
med flera klasser till Polismuseets utställning om hatbrott, arrangerat en kompetensutvecklingsdag inom HBTQ 
för personalen, m.m. Alla insatser i plandokumentet har genomförts och vi har även utökat detta med 
ytterligare insatser.     

 
Rektor har under läsåret gjort en handfull anmälningar om kränkande behandling. Skolans jurist har utrett 
skolans agerande och åtgärder och i samtliga fall anses skolan ha agerat korrekt. Rektor har även muntligt 
återkopplat utredningens slutsatser till berörda partner. I flera av fallen har saken kunnat redas ut genom ett 
aktivt agerande av rektor och de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. I  tre av fallen har 
anmälningen om kränkande behandling även rört lärare på skolan. Rektor har i dessa fall förutom 
anmälningarna till huvudman om kränkande behandling även infört uppföljningssamtal med alla berörda 
parter. I samtliga av fallen, såsom tidigare nämnt, har skolans jurist bedömt att skolan har agerat korrekt.      
 
Utvärdering – Normer och värden 
 
Rektors bedömning är att skolan och utbildningen har uppfyllt kraven som ställs på skolor när det gäller 
främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med likabehandling och värdegrund. Förutom de ovan 
beskrivna insatserna med fokus på skolans värdegrund och de stärkta rutinerna angående skolans agerande 
och rutiner i fall av kränkande behandling och diskriminering, så initierades även en gemensam diskussion i maj 
2017 kring hur lärarna arbetar med värdegrund och normer i undervisningen. I den diskussionen framkom att 
de flesta lärarna arbetar med värdegrundsfrågor naturligt i sina kurser. Det var viktigt att lyfta fram detta för 
att inspirera till ämnesöverskridande samarbeten kring dessa frågor och hur de kan integreras mer i 
undervisningen framöver. Nästa läsår kommer vi bland annat att stärka värdegrundens plats i undervisningen 
genom gemensam planering innan skolstart.   
   
Slutsats – arbetet framåt 
 
Skolmiljö, trygghet och trivsel. Vi fortsätter arbeta med detta ur olika perspektiv och på många olika sätt och 
bygger vidare på den positiva utveckling vi har haft det gångna läsåret.  
 
Till nästa läsår kommer vi att satsa på att integrera vårt värdegrundsarbete tidigare i den gemensamma 
planeringen av undervisningen för att involvera fler lärare och koppla samman det med kursernas innehåll och 
till exempel de aktionsdagar vi gör som ny FN-skola. Värdegrundsarbetet är en viktig del av skolans uppdrag 
och vi tror att det skapar en god skolmiljö som verkar positivt på elevernas lärande och förutsättningar att nå 
målen. 
 
En annan viktig del blir elevhälsans främjande arbete i alla årskurser, vilket planeras tillsammans med 
mentorerna innan skolstart. Därtill kommer vår satsning på inkludering för alla nya elever i årskurs 1, där vi 
strukturerat kommer att planera in aktiviteter för att alla elever ska lära känna varandra i klasserna och mellan 
årskurserna, få en tydlig skol- och programidentitet genom tidig kontakt med programmets innehåll och profil, 
samt känna en trygghet i hur skolan fungerar och vilka normer och värden som gäller.  
 
Vi kommer även att bygga vidare på det goda arbetet med skolambassadörer, där de kommer att få ett utökat 
uppdrag att motverka kränkande språkbruk som representanter för skolans värdegrund. Relaterat till detta 
kommer vi att stärka de elevdrivna forumen som likabehandlings- och värdegrundsgruppen och elevrådet.  
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Vi kommer i att uppdatera plandokumentet med flera nya insatser som planerades efter vår 
kompetensutveckling inom HBTQ i juni 2018, däribland samtalsgrupper för elever utifrån deras egna önskemål.  
 
Slutligen ska vi även synas mer utåt i olika sammanhang där vi kan signalera våra värderingar som skola.   
 
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
I arbetslaget Vård och omsorg har lärarna tillsammans utfärdat en APL rapport. Rapporten är skapad utifrån 
kursmål, examensmål och centralt innehåll samt utifrån vilken APL plats eleven kommer besöka. APL:n är 
uppdelad på 5 veckors perioder och sammanlagt 15 veckor på 3 år. Samtliga vård kurser har inslag i rapporten 
och det är handledaren som bedömer eleven på APL med rapporten som underlag. Praktiken är uppdelad 
utifrån att omfatta 3 olika vårdområden så eleverna ska få en bred utbildning och är anpassad utifrån vilka 
kurser de läser tex i åk 1 gör man praktik på ett vårdhem för äldre  då man läser grunderna i vård och 
omsorgsarbete 1 samt hälsopedagogik och om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar (anatomi & 
fysiologi). 
 
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-samordnare organiserar allt kring rapport, placering, kontakter, handledarutbildning, ekonomisk ersättning 
( mat + resor) etc och finns tillgänglig att hjälpa till vid besök om det önskas. APL- samordnare svarar på 
samtliga frågor som arbetsplatser behöver samt startar och vidmakthåller samarbeten med arbetsplatser.  
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
En del av samordnarens uppgifter är att kvalitetssäkra arbetsplatsen så 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 efter praktik kan läraren se hur utvecklingen och hela praktikperioden 
framskridit. Rektor har i samråd med samordnare lämnat över mycket av ansvaret till hen och samordnare 
upplever att samarbete med både elever, handledare, chefer etc fungerar utmärkt, skulle det uppmärksammas 
att något inte fungerar väl så tar alltid samordnare kontakt med arbetsplatsen för att som det kan ske 
förändring och skulle det uppmärksammas att det inte är en “bra” praktikplats som kan erbjuda det som eleven 
behöver så avbryts samarbetet med arbetsplatsen och samordnaren hittar då en ny plats.  
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
Det har funnit 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 arbetet och kontakterna är 
så pass etablerat. 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 falla bort till andra skolor.  Samordnaren har inte haft 
möjlighet att delta på något bransch råd under läsåret som gått men har haft god kontakt med programrådet.  
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Arbete kommer fortsätta i den mån möjlighet finns som tidigare läsår då detta upplevs fungera bra, både 
mellan näringslivet och skolan men även mellan skola och elever. Samordnare behöver hitta fler antal platser 
detta läsår då trycket på vårdprogrammet ökat med mer än dubbelt och då vi även valt att öppna upp fler 
platser. Ett utvecklande för APL:n är att vi expanderat det till internationellt, genom ERASMUS och valt att även 
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ta emot praktikplatser utomlands. 8 elever kommer åka till Storbritannien i 3 veckor för praktik (dessa tre 
veckor är utöver de fem som redan erbjuds), detta är något både lärare, samordnare och elever ser mycket 
framemot. 
 
 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Sammanfattningsvis kommer vi att vårda och utveckla följande saker framöver, utifrån den analys av det 
gångna läsåret som gjorts ovan.  

● Vi anpassar undervisningen bättre till alla elever utifrån deras förutsättningar och mål. Vi arbetar ännu 
mer med att integrera extra anpassningar i undervisningen på gruppnivå. Vi fortsätter att stärka 
samsynen i pedagogiska frågor och vikten av inkluderande pedagogik. Vi stärker matematiken med 
tydligare struktur, handledning och stöd i klassrummet. 

● Vi implementerar en enhetlig användning av digitala plattformar för information, bedömning och 
återkoppling genom både en intern och extern “skolguide”. En av våra förstelärare kommer att ha ett 
specifikt uppdrag i att följa upp lärarnas arbetssätt och återkoppla till rektor. Vi utvecklar 
användningen av digitala plattformar för att fånga upp elevernas kunskaper i och utanför 
klassrummet. Ett viktigt mål här är att fortsätta utveckla individuella och varierade undervisnings- och 
bedömningsformer. Här tillkommer även implementeringen av skolgemensamma mallar som ett sätt 
att tydliggöra lärandet och progressionen mot examensmålen. 

● Det nära samarbete som vi nådde med arbetslagen i samma arbetsrum ska gå över i ett tydligare 
arbete i ämneslag och mentorslag. Vi stärker mentorskapet genom extra handledning av nya mentorer 
för att tydliggöra mentorsrollen, och inför nya digitala arbetsformer i form av “kursloggar” i Google. Vi 
stärker även mentorsrollen utifrån årskurser och därigenom möjliggöra för ett mer långsiktigt och 
främjande arbete tillsammans med elevhälsan.   

● Vi fortsätter med What works-forum, men utveckla det så att det blir mer drivet av lärarna genom 
ämneslagens arbete med undervisningsutveckling. Vi fortsätter med de pedagogiska 
handlingsplanerna på individnivå för att betona vikten av det egna ansvaret för kritisk utvärdering och 
utveckling . Vi fortsätter att stärka och främja en skolkultur där man arbetar tillsammans över 
ämnesgränserna med “våra “ elever.  

● Vi intensifierar uppföljningen av kunskapsresultaten på olika sätt. Förstelärarna kommer att ha ett 
tydligt mandat i sin tjänst att arbeta systematiskt och tidigt med detta.  

● Vi fortsätter att levandegöra undervisningen genom programutveckling. Några av de saker vi kommer 
att fokusera på är partnerskapet med The Shri Ram School, FN-skola, APL Erasmus, den nya 
internationella profilen på ekonomiprogrammet, samt formalisering av programmens innehåll.  

● Vi fortsätter arbeta enligt vår “pyramid-modell” i elevhälsan där vi arbetar direkt mot lärarnas 
klassrumsundervisning och stöttar lärarna i att integrera extra anpassningar i den ordinarie 
undervisningen för att skapa en tillgänglig lärmiljö.  

● Vi “sänker trösklarna” mellan elevhälsa och lärarlag för att möjliggöra för snabb och effektiv 
information och kommunikation, där stöd kan sättas in snabbt och effektivt. Vi kommer att göra det 
rent konkret genom den nya gemensamma schemalagda tiden en gång i veckan.  

● Vi stärker rutinerna kring uppföljningen av frånvaro, så att vi kan agera tidigare. 
● Vi integrerar vårt värdegrundsarbete tidigare i den gemensamma planeringen av undervisningen för 

att involvera fler lärare och koppla samman det med undervisningen. Vi stärker samarbetet med 
elevdrivna grupper i skolan. Vi stärker introduktionsperioden för eleverna ytterligare genom 
välplanerad första vecka och god balans mellan att främja inkludering och en god social skolmiljö, och 
tydlighet med programmens och profilens innehåll.   
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Nästa läsårs arbetsplan kommer att ha följande fokusområden, vilket även speglar de processer vi vill utveckla 
och de mål vi vill nå i vår treårsplan 2018-2021.  

● Elevhälsa och mentorskap 
● Undervisningsutveckling 
● Programutveckling 
● Skolmiljö, trygghet och trivsel 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 
 

Historik, fakta och organisation 
På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 
engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 
 

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 
man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 
mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 
strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY.  

● Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 
skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att 
vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 
kontakter under sin gymnasietid.  

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 
vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 
engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 
kulturer bortom Sveriges gränser.  

 
DBGY har läsåret 2017/2018 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 Slussen 
2009 
2017 
(DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
Falun 2017 (DBGY)   

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 
processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 
att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 
processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 
välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 
gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 
varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 
kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 
innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 
kvalitetsrapporter.  
 
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 
och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 
sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 
behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

 

Finansiering 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  
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4.2. OM DBGY STOCKHOLM 
 
På vår skola står det mänskliga mötet i centrum. I en alltmer digitaliserad värld ställs allt högre krav på den 
sociala kompetensen och förmågan att relatera till andra. Det mänskliga mötet står i centrum i allt vi gör i 
skolan och genomsyrar vårt personliga, lokala och globala engagemang. 
 
Personligt engagemang: Med pedagogisk skicklighet, hög ämneskompetens och engagemang skapar vi 
förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå sina mål och drömmar. Vi arbetar formativt och 
ämnesövergripande för att främja och utveckla elevernas lärande och allsidiga utveckling. Det innebär bland 
annat att utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. För att lyckas krävs både vårt, och deras, 
engagemang. Vi har höga förväntningar och betonar det personliga engagemanget genom tankesättet “det är 
viktigt för mig att det går bra för dig”.  
 
Lokalt engagemang: Vi engagerar oss aktivt i vår närmiljö. Vi levandegör undervisningen med inslag av 
studiebesök, föreläsningar, praktik och kulturella aktiviteter. Vi vill inspirera alla elever till att engagera sig i sin 
omvärld och ha höga ambitioner för vad de kan lyckas med.  
 
Globalt engagemang: Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i. 
Vårt mål är att våra elever under sin studietid ska engageras i globala frågor och möta människor, perspektiv 
och kulturer bortom Sveriges gränser, bland annat genom våra internationella samarbeten och utbytesprojekt, 
samtidigt som de ökar sin förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.  
 
Det personliga, lokala, och globala engagemanget vägleds av en tydlig värdegrund som vilar på de mänskliga 
rättigheterna, respekt för varandras olikheter och allas lika värde. Tillsammans skapar vi ett lärandeklimat som 
präglas av trivsel, trygghet och studiero.   
 
För att uppnå detta krävs det att våra  lärare är skicklig på att bemöta och undervisa elever med olika 
förkunskaper och förutsättningar. De ska lyckas skapa förutsättningar för lärande och utveckling på ett sätt som 
ger alla elever möjlighet att nå målen för utbildningen. Elever som kämpar för ett E, för de som tar steget mot 
ett C, och för de som strävar mot ett A. Vår skola ska vara bäst på att möta elever med olika behov, 
förutsättningar och drömmar i samma klassrum och lyckas stimulera dem att utvecklas och nå sina mål.  
 
Detta förutsätter att man som lärare har ett kritiskt förhållningssätt. Som lärare på Drottning Blanka Stockholm 
utvärderar du ständigt din undervisning, är öppen för nya idéer och vill utvecklas. Tillsammans med dina 
kollegor driver du undervisningen i skolan framåt och arbetar för att skapa engagemang kring de olika ämnena, 
för ökat lärande och för att skapa förutsättningar för att så många elever som möjligt ska kunna nå sina egna 
mål och bättre resultat.  
 
Lärare har alla sina olika sätt för att uppnå ökat lärande. För den ene handlar det om att lägga den där extra 
timmen på att förklara en svår uppgift, för den andre handlar det om att ta med sina elever på ett studiebesök 
som kan öppna upp nya sätt att förstå ett ämne och för den tredje att se till att alla elever känner sig välkomna, 
sedda och att läraren tror på dem varje dag i skolan. 
 
Som lärare på Drottning Blanka i Stockholm får du frihet och förtroende att tillsammans med dina kollegor 
driva utvecklingen av undervisningen och skolan framåt. Vårt utvecklingsarbete uppmuntrar nytänkande och 
experimentlusta och präglas av samarbetsvilja och öppenhet. Det genomsyras av en gemensam elevsyn, 
värdegrund och pedagogisk vision.  
 
Här är några grundstenar i hur vi arbetar på skolan.   
 

● Formativt. Vi arbetar med ett formativt förhållningssätt som genomsyrar undervisning och 
bedömning. Vi lyfter styrkor och utmanar alla elever att utvecklas mot det de fortfarande inte kan, visa 
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vartåt de ska gå, och hur de kan ta sig dit. Vi vet också att alla lär sig på olika sätt och försöker alltid 
utforska nya vägar till kunskap.   

● Ämnesövergripande. Vi samarbetar mellan ämnena för att fördjupa förståelse, vidga perspektiv och 
öka lärandet. 

● Progression. Vi arbetar hela tiden utifrån den röda tråd i utbildningen som ska ge eleverna möjlighet 
till att över tid utveckla de kunskaper och färdigheter som beskrivs i programmens examensmål.  

● Levandegörande. Vi levandegör undervisningen i våra program och profiler genom studiebesök, 
utbytesprojekt, föreläsningar, kontakt med närings- och föreningslivet, kulturevenemang, m.m.  

● Lärandeklimat. Personal och elever skapar tillsammans ett lärandeklimat som genomsyras av en tydlig 
värdegrund och präglas av trivsel, trygghet och studiero.  

● Alla kan nå målen. Vår elevsyn är att alla elever kan nå målen. Vi strävar hela tiden mot att skapa 
förutsättningar och hittar metoder för att så många elever som möjligt ska kunna göra detta, samtidigt 
som vi aldrig sänker kraven eller slutar utmana varje elev att lära sig mer.  

 
 
Vi har fyra större temaområden som genomsyrar hela vår verksamhet.  
 

● Mänskliga möten: Personligt, lokalt och globalt engagemang (PLG) 
● Internationalisering: Partnerskap med The Shri Ram School i Indien, FN-skola, APL utomlands 
● Programutveckling: Akutsjukvård och räddningsmedicin (VO), Internationell profil (EKJUR), Kriminologi 

(SABET) 
● Digitalisering 

 
Mänskliga möten och Personligt, Lokalt och Globalt engagemang (PLG). På vår skola står det mänskliga mötet i 
centrum: i undervisningen, i de sociala relationerna, i skolmiljön, i vår relation till närsamhället och i våra 
profiler. Det här sker på tre nivåer, genom personligt, lokalt och globalt engagemang.  
 
Internationalisering: Vårt partnerskap med The Shri Ram School i Indien, vår status som FN-skola och vår 
utlandspraktik är alla delar av det globala engagemanget. De levandegör utbildningen, läroplanen och 
examensmålen för programmen.  
 
Programutveckling: Vi utvecklar hela tiden våra program med nya och fördjupade ämnesövergripande 
samarbeten, relationer till relevanta aktörer, engagemang i närsamhället, beaktande av programmens aktuella 
framtidsfrågor, och deltagande i internationella projekt.  
 
Digitalisering: Vårt mål är att alla lärare med start HT18 ska arbeta med de digitala plattformarna, samt göra 
det på ett enhetligt sätt. Skolledningen kommer att skapa en guide till hur dessa ska användas och fungera (till 
elever, vårdnadshavare och personal) så att vi tydliggör och effektiviserar information, återkoppling och krav 
gentemot eleverna, samt underlättar för eleverna att ta eget ansvar i sina studier. Det här är en del av 
Drottning Blankas digitaliseringsplan.  
 

Organisation och arbetsformer 
Skolledningen består av rektor och biträdande rektor som träffas varje måndag för att planera den kommande 
veckan.  Senare samma dag träffas ledningsgruppen, som består av skolledningen och förstelärarna. Här ligger 
fokus mer på pedagogiska frågor där vi kontinuerligt följer upp arbetet med fokusområdena, elevernas 
kunskapsutveckling, undervisningskvalitet, lärandemiljö, m.m.  
 
Lärarna är indelade i arbetslag och arbetsrum utifrån de tre programmen på skolan. Syftet är att möjliggöra 
snabb och effektiv kommunikation mellan de undervisande lärarna.  
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Skolledningen har satsat mycket på tydlighet, struktur och framförhållning under läsåret. Ett annat fokus har 
varit att allt vi gör ska kopplas till skolans uppdrag och utbildningens kvalitet. Vi har gjort en tydligare 
arbetsfördelning än tidigare och även skapat specifika uppdrag för biträdande rektor som har varit kopplade till 
fokusområdena (till exempel skolmiljö, trygghet och trivsel). 
 
Vi har ett gemensamt möte i veckan, vilket ligger på onsdagar. Elevhälsan ses en gång i veckan och diskuterar 
och följer upp det åtgärdande, förebyggande och främjande arbetet. En ledstjärna har varit att fokusera på det 
som faktiskt ger resultat i praktiken. Vi arbetar efter en “pyramid”, (se treårsplanen), där vi tillsammans med 
lärarlagen integrerar de extra anpassningarna på gruppnivå, då vi anser att många av dessa anpassningar 
egentligen handlar om god didaktik och därför gynnar alla elever, oavsett behov. Elevhälsa och lärarlagen har 
träffats fyra gånger per år för att diskutera detta i samband med uppföljningen via EWS i SchoolSoft.  Vi har 
även schemalagd mentorstid. 
 
Vi registrerar, bedömer och återkopplar examinationsuppgifter i SchoolSoft. Där lägger vi även upp 
lektionsplaneringar och kommunicerar med eleverna från skolledningens håll. Vi använder Google Classroom 
och DigiExam alltmer i undervisningen. Nästa läsår kommer det att bli obligatoriskt för alla lärare att använda 
dessa plattformar i sin undervisning och göra det på ett enhetligt sätt.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Vi följer gemensamt upp elevernas kunskapsutveckling och behovet av extra anpassningar i EWS fyra gånger 
per år, vilket sker i treveckorsperioder. Förstelärarna och skolledningen leder analysen och tar fram 
analysmaterial. Vi fokuserar på gruppnivå när det gäller extra anpassningar genom att analysera vilka behov 
som finns i klassen och hur kan alla elever gynnas av mer inkluderande didaktik. Betygsprognoser analyseras 
två gånger per år, i samband med EWS.  
 
Vi följer löpande upp arbetet med fokusområdena, kunskapsutvecklingen och undervisningskvaliteten på de 
veckovisa mötena i ledningsgruppen (skolledning + förstelärare). 
 
Undervisningsutvärderingarna används som ett viktigt underlag för det gemensamma arbetet i vårt forum för 
kollegialt lärande, What works, där vi fokuserar på att dela med oss av framgångsrika metoder. What works 
leds av förstelärarna. 
 
 I juni sker en större utvärdering av läsåret där alla bidrar. Därefter analyseras detta vidare i ledningsgruppen 
och slutligen författar rektor kvalitetsrapport och arbetsplan inför kommande läsår.  
 
 

Lokaler 
DBGY Stockholm startade 2013 och är nu belägen på Fyrvaktarkroken 13, Enskededalen. Området är i södra 
delen av Stockholm nära Globen. Skolan erbjuder både högskoleförberedande- och yrkesprogram och 
utbildningen bedrivs i ljusa och rymliga lokaler som är anpassade efter programutbud.  

DBGY har totalt 15 skolor runt om i landet och ingår sedan 2007 i Academedia, som är Sveriges största 
utbildningsföretag med verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.  

 

Elever och personal 
DBGY Stockholm har under året letts av rektor Marcus Berglund. Skolans upptagningsområde är inom 
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Stockholm stad och närliggande kommuner. Totalt var 347 elever inskrivna under läsåret (varav två elever som 
läste förlängd studietid). En majoritet av dem var flickor. Programutbudet och fördelningen av elevantal 
redovisas nedan.  

 

Nationellt program 
DBGY 
Program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet  Mode och design 0 0 8 

Samhällsprogrammet   Beeendevetenskap 52 49 47 

Ekonomiprogrammet  Ekonomi, Juridik 28 50 54 

Vård- och omsorgsprogrammet  Räddningsmedicin och akutsjukvård 13 22 22 

Totalt    93 121 131 
Aktuella siffror: Juni 2018  
 
DBGY Stockholm har under läsåret haft 25 lärare anställda, 10 män och 15 kvinnor. Åldersspannet var 28-59 år. 
Vi har även haft en pedagogassistent anställd på 80%. Samtliga lärare har även verkat som mentorer. 
Personalen har ingått i olika arbetslag utifrån programmen och haft gemensam mötestid på onsdagar, där man 
under ledning av rektor har arbetat med regelbunden uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och skolans 
fokusområden.  

Skolan har tre förstelärare. 

Av den undervisande personalen har 19 lärare formell behörighet för de kurser de undervisar i. De övriga har 
bedömts ha adekvat och lämplig ämneskompetens genom erfarenhet och/eller högskolestudier för att bedriva 
undervisning. Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Alla dessa är dock formellt behöriga. Inom 
verksamheten följs andel behöriga upp via huvudman och rektor. Individuella upplägg med lärarna för att 
erhålla  behörighet finns.  

Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska (50%), kurator (50%), specialpedagog (100%)  samt 
skolpsykolog och skolläkare som är knutna till skolenheten. Arbetet följer DBGYs huvudmannagemensamma 
elevhälsoplan. Skolan har även studie- och yrkesvägledare på 40%, samt en administratör på 80% och en 
vaktmästare på 50%.  

 

BILAGOR 

 
 



Resultat 2017/2018
DBGY STOCKHOLM



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt 
program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser 
påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit 
gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever 
med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna 
på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en 
högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, 
som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg 
(studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller 
med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



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

Resultat avgångselever 2017/2018



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända 
betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



Resultat samtliga elever 2017/2018



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska 
av varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara 
ett stöd för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i 
motsvarande kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört 
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått 
på det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



Resultat nationella prov VT2018



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beksriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – trygghet & värdegrund



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål
på utbildningen.

Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens 
med deras upplevelse. 
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