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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

Stolt rektor för DBGY i Gävle kan nu lägga ännu ett läsår bakom sig, ett år som vi
klarat utan Covid. Läsåret har varit intensiv och lärorik. Vi har fortsatt att vara
flexibla och anpassningsbara utifrån att vi aldrig haft så många elever på skolan
260 och fortfarande i samma lokaler som vi haft sedan vi var 120 elever. Jag har
haft många intressanta möten under läsåret, både med pedagoger, elever och
vårdnadshavare, till största delen positiva samtal. Jag har fortsatt att arbeta med
struktur, tydlighet, ordning och reda. Då, som jag tidigare nämnde, vi under
läsåret haft fler elever än någonsin, har detta varit mycket viktigt, att även bemöta
elever, vårdnadshavare och medarbetare med respekt, förståelse och med ett
stort hjärta. Jag känner att samtliga på DBGY i Gävle, nu förstår och har tagit till
sig, hur viktigt det är med att bygga relationer till både elever och
vårdnadshavare.

Jag känner mig bekväm med att vara rektor, och trivs mer än någonsin med min
roll och mitt uppdrag. Detta ser jag avspeglar sig på medarbetarna då
medarbetarenkäten visar på bra resultat på mitt ledarskap. Samt även på
eleverna som ofta kommer förbi mitt kontor och säger hej, men även är mycket
glada och trevliga när jag möter dem i korridorerna.

I början på detta läsår upplevde vi alla efterdyningarna av Covid, eleverna var
osäkra och det tog tid innan de fann sig till rätta i sina grupperingar. Stundtals var
det en hel del småtjafs. Efter höstlovet blev verksamheten mer stabil, tryggare
elevgrupper och en tryggare personalgrupp, samt stabila arbetslagsledare. Vi
märker på eleverna att även de påverkas av vår stabilitet. Att vi har en samsyn och
en enad front i vårt arbete med likabehandling och värdegrund fortsätter vi
arbeta med.

EHT-teamet har under läsåret varit stabilt, då vår ordinarie kurator åter varit på
plats,  vår gamla skolsköterska avbröt sin pension och har varit på plats två gånger
i veckan. Nu ser vi fram mot hösten 2022 då vi redan anställt en erfaren
skolsköterska som startar den 16 augusti. Det som är bra är att vi nu har en lärare
med specialpedagogisk kompetens, studie-och yrkesvägledare och kurator, som
tänker i samma banor, och arbetar för det främjande och förebyggande arbetet
på skolan. Vi har fått rutiner på våra möten, samt hur vi arbetar med de
elevärenden vi har. Vi har även under läsåret startat en samverkansgrupp med
polis, drogfri skola, och fältare. Tre i personalgruppen har gått MVP, mentorer i
våldsprevention som syftar till att förebygga könsbaserat våld, kränkningar och
trakasserier. Detta arbete skall vi implementera efter höstlovet i alla årskurs 2.

Vi har även haft skolläkare och skolpsykolog närvarande vid två EHT-möten.
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Arbetslagsledarna  (ALA) har varje måndag ansvarat för morgonmötet, där jag
som rektor deltagit, detta har fungerat bra. Vi håller fast vid att ha morgonmöte
varje måndag, så alla får samma information inför veckan.

Våra styrkor är att vi hela tiden arbetar med de de olika fokusområden som vi har i
arbetsplanen, samt att jag som rektor har delegerat olika ansvarsområden till
medarbetarna. Dessa har medfört att vi fått mer  struktur och ordning, samt
större delaktighet av medarbetarna. Att vi gör och tänker rätt kring
fokusområdena fick vi bekräftat när Skolinspektionen gjorde en riktad granskning
i april som vi blev godkända på. Vi kommer att fortsätta arbeta med de
fokusområden vi redan har för att förbättra dessa.

I och med att vi har haft fler elever, har återkoppling och utvecklingssamtal med
vårdnadshavarna varit viktigt för både ris och ros. Vi arbetar hela tiden med att
bygga relationer med elever och vårdnadshavare och är  lyhörda för deras  åsikter
och önskemål, samt att vi alltid bemöter dem med respekt.

Vi ser fram emot det fortsatta lokala arbetet under läsåret 22/23!

Åsa Nordgren Öberg
Rektor DBGY Gävle
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VÅR VISION
Inom Drottning Blankas gymnasieskolor är våra elever lika viktiga som världen de
senare ska ut i. På våra skolor erbjuder vi ett sammanhang där elever får en
möjlighet att växa som medmänniskor och samtidigt göra skillnad för andra i
närområdet och världen.

Vår vision är att Drottning Blankas Gymnasieskola ska vara ledande när det
kommer till det mänskliga mötet och är det självklara valet för elever som bryr sig
om varandra såväl som omvärlden. Vi manifesterar detta genom att i varje led visa
att: Det är viktigt för oss att det går bra för dig!

Personligt engagemang
För att våra elever lyckas krävs både vårt och elevernas personliga engagemang.
Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar eleven i sina studier.
Under årskurs 1 ges man även de verktyg och strategier som behövs för att man
med självförtroende ska lyckas under sina år på Drottning Blankas
Gymnasieskolor.

Lokalt engagemang
Drottning Blankas Gymnasieskolor 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 man som elev 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 på
olika sätt. I årskurs 3 engageras våra elever i globala frågor och på vissa skolor får
man också möjlighet att resa/studera utomlands. Vårt mål är att man under sin
studietid ska möta människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

VÅR KVALITETSMODELL
Inom DBGY vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att
vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter
kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.
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Vår kvalitetsdefinition
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt huvudmannen och
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex.
sammansättning av personal och elever.
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken utsträckning vi når de nationella
målen.

ACADEMEDIAS FRAMGÅNGSFAKTORER

● Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn kring
vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa
när vi fattar beslut.

● Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever
upp till krav och förväntningar och bjuder in
elever, föräldrar och medarbetare i
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt
arbete ger önskat resultat och är snabba med att
korrigera brister och avvikelser.

● Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och
utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten
utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor
och utmaningar och lär av varandra.

● Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser
utifrån förutsättningar och behov.

GEMENSAMMA KVALITETSUPPFÖLJNINGAR / INSATSER
INOM DBGY
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter,
insatser och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De
gemensamma uppföljningarna som genomförs är:

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (november) som syftar till att
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för
diskriminering,

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.
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● minst fem EWS:er (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas
utveckling mot målen,. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de
är på väg att nå målen eller inte.

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets-
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också alla betyg
för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till
att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som
huvudmannen sina kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram
för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Inom DBGY arbetar vi också med:
● 1-2-3-sen upplägg på våra program med ett samlat innehåll över hela

utbildningen och gemensamma upplägg för varje årskurs. Vi värnar också om att
elevernas ska vara rustade för “sen”  d.v.s. deras fortsatta resa ut i yrkes- och
studieliv.

● Resiliensarbete - Alla elever får via resiliensarbetet möjlighet att stärka sin
motståndskraft mot utmaningar i livet och i utbildningen. Strategier,
förhållningssätt, övningar tillämpas i arbetet.

● EWS, early warning system, specialpedagog och rektor går nogsamt igenom varje
gul och rödmarkerad elev, samt läser av mönster om någon/några pedagoger
utmärker sig i sina markeringar.

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för DBGY Gävle är DBGY Juvelen AB, som är en del av AcadeMedia.
Drottning Blankas gymnasieområde hade läsåret 2020/2021 nästan 30 skolor runt
om i Sverige, från Malmö i söder till Sundsvall i norr och det var över 7000 elever
som studerade på våra skolor.

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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OM DBGY Gävle

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Nedan program återfinns på skolan.

Nationellt program Studievägskod DBGY-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi 44 42 17 103

Ekonomiprogrammet EKEKO Juridik/internationell ekonomi 16 19 11 43

Hantverksprogrammet HVSTY Hår- och makeup-stylist 16 23 57

Hantverksprogrammet HVFRS Frisör, barberare och hår-make
up-stylist

18

Hantverksprogrammet HVHUD Hudvård och spa 6 6

Handelsprogrammet HAHAN 11 11

Introduktionsprogram

Programinriktat individuellt val IMV 4 9 6 19

Yrkesintroduktion IMY 1 1 2 4

Totalt 89 77 57 2

PERSONAL
På DBGY Gävle har vi läsåret 22/23 haft 23 anställda lärare 9 män och 14 kvinnor.
Ålderspannet 24 - 77 år. Antalet lärare med legitimation är 12 st. En yrkeslärare
studerar yrkeslärarutbildningen och en har påbörjat VAL. Av de obehöriga lärarna
är 4 yrkeslärare. Av ämneslärare är samtliga under utbildning och förväntas nå sin
examen inom kort. Lärare har formell behörighet för de kurser de undervisar i. De
övriga har bedömts ha adekvat och lämplig erfarenhet för att bedriva
undervisning. Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Inom
verksamheten följs andel behöriga upp via huvudman och rektor och plan för att
öka behörigheten finns.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor/studie- och
yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt skolpsykolog och
skolläkare knutna till skolenheten.

ORGANISATION
DBGY Gävle leds av rektor, biträdande rektor samt två arbetslagsledare.
skolledningen träffas en och en halv timme i veckan. Därutöver har skolan
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gemensamma APT, arbetslagsmöten och elevhälsomöten fördelade under
veckan med fast agenda. Utöver undervisande personal finns funktioner inom
elevhälsa och IT. Personalen har ingått i arbetslag och haft gemensam
planerings- och arbetslagsmöten varje måndag morgon. På torsdagar har vi haft
ett rullande schema, där APT, arbete med fokusområden utifrån arbetsplanen,
EHT/klasskonferens/ arbete med EWS, samt pedagogiska konferenser varit
återkommande teman var fjärde vecka.

Vi har tre förstelärare, en med fokus på klassrumsledarskap, en med fokus på det
systematiska kvalitetsarbetet och en med fokus på att utveckla
kriminologiprofilen.

Arbetslagen är två blandade, med pedagoger från både hantverksprogrammen
och teoriprogrammen. De sitter i respektive arbetsrum på olika våningsplan.

LOKALER
Skolan centralt belägen mitt i emot Centralstationen på Centralplan 5, med
kvadratmeteryta på 1231 kvadratmeter fördelat på 3 våningsplan. Skolan erbjuder
både högskoleförberedande- och yrkesprogram och bedrivs i lokaler som är
anpassade efter respektive programutbud. Eleverna på hantverksprogrammet
har en större lektionssal vilken kan användas både för teoretisk och praktisk
undervisning.  Skolan har ingen egen idrottshall men hyr lokaler 10 minuters
promenad från skolan. Lokalerna är fullt utrustade och anpassade för
undervisning i både idrott 1 och idrott 2.

Skolan är utrustad med ett fysiskt skolbibliotek med tillgång till litteratur kopplat
till skolans programutbud. Varje våningsplan har gemensamma elevytor med
elevskåp och sittgrupper.

Rektor och biträdande rektor/studie- och yrkesvägledare, finns samlade på ett
plan. Specialpedgog, skolsköterska och kurator sitter på samma plan , samt att
skolsköterska och kurator delar rum. Arbetslagsledarna finns utspridda på två
plan,. Skolan har 2 arbetsrum som är centrerade på plan 1 och 2. Inför kommande
läsår får skolsköterska och kurator egna rum.
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RESULTATREDOVISNING
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

AVGÅNGSELEVER
Andel med examen nationella program

Andel med examen 87% (94% VT21) där pojkar ökar med 8%-enheter och flickor
minskar med 12%-enheter.  För programmen når EK 100% (bibehållen), HV 76%
(-24%) och SA 89% (+2%).

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
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Andel med genomsnittlig betygspoäng samtliga avgångsbetyg 14,6% (14,7 2021)
där pojkar minskar med 0,8%-enheter och flickor ökar med
0,2%-enheter.

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)Andel med
examen 24% (37% VT21)

Andel med gymnasieintyg för åk 3-eleverna var 5 IMV och 1 IMY.
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SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

Totalt sett är andelen F 12% högre i jämförelse med föregående år F 10%. Vi har en
spridning i antalet F som sätts per program och kurs. Vi har en minskad andel A-C
där C-betygen är jämlik med föregående år 19% (-1%).

Resultat nationella prov
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Andelen godkända betyg i ma1a är likvärdig med föregående år 62%, i ma2b är
enbart 23% och i ma3b är enbart 27%. Mindre andel som når A-C på provet i ma1b
i övriga kurser inga som når A-C. Mat3b har ytterst får elever och ger ett
procentuellt högre utslag.

Andelen godkända betyg ökar på NP-eng 6 (+2%-enheter) medan den minskar
något i eng5 (-2%-enheter). Vi ser också att andelen C-betyg ökar stort på eng5
och även fördubblas på eng6.

Andelen godkända betyg i sve01 ser vi en ökning då det är 100%, i sve03 är det en
minskning till 90%, i sva01 100% samt i sva03 minskningtill 85%. Noterbart är att
enbart enstaka elever läst sva01 och sva03.

Nöjdhet undervisning (UU och elevenkät)
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Elevenkäten visar att 74 % av skolans elever är nöjda med undervisningen.
Elevenkäten visar även att eleverna är nöjda med undervisningens upplägg och
innehåll samt möjligheten att vid behov få stöd. 74 % av eleverna anger att de kan
rekommendera skolan till andra elever. Att varje elev känner sig sedd, samt att vi
bygger relationer med varje elev framkommer i alla diskussioner med elever som
en av nycklarna till både hög trivsel, rekommendationsgrad samt nöjdhet. 76 % av
eleverna anser också att de kan få stöd och hjälp och att personal skulle ingripa
om någon beter sig illa mot någon annan.

Undervisningsutvärderingen gav oss marginellt minskade resultat från HT 21 till
VT 22. Orsaken kan vara att vi alla på grund av att vi är trångbodda, bristen på
grupprum och stora klasser inte hinner se alla elever som vi önskar. Detta har
gjort att studieron identifierats som viktig att främja/stärka och förbättra 56%.

DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUND
Här redovisas resultaten (klipp in diagram) och kommentera trender och utfall
jämfört med föregående år under respektive rubrik.

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt
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Skolan beskrivs ofta av eleverna som liten och trygg. Utifrån vår elevenkät från -21
kunde vi konstatera en hög trygghet på skolan (88% andel 7-10 och 98% andel
5-10) och i LoV-enkäten 91% (ht21). Däremot kan vi se att 51% av eleverna upplever
att man behandlar varandra på ett bra sätt, vilket är en försämring från
föregående år, då det var 65%.

Likaså är tryggheten på APL god och om något händer arbetar skolan aktivt för
att åtgärda detta. Fler elever har kännedom om hur vi arbetar och vem man ska
vända sig till. Våra undervisningsutvärderingar som görs varje höst och vår visar
också att eleverna har förtroende för att lärare ingriper om någon blir illa
behandlad. Elevernas trygghet på APL 88 % av eleverna uppger att de känner sig
trygga i skolan och att de känner att personalen ingriper om någon blir illa
behandlad. Övriga resultat kring trygghet och studiero minskar i jämförelse med
tidigare år. 56 % av eleverna uppger att de har arbetsro i skolan. Skolan fortsätter
arbeta vidare med att elever bemöter och behandlar varandra på ett bra sätt.
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UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH
PROCESSER
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans
nyckelprocesser:

● Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning)
● Demokratiuppdraget
● Elevhälsoarbete och resiliens
● APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden
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UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET)

Läsåret 21/22 är femte året med samma rektor, vilket har inneburit att
skolledningen har fått fortsätta stabilisera organisationen genom att stärka
strukturen och systematiken i våra arbetssätt. Varje måndag har vi startat veckan
med ett morgonmöte, som då arbetslagsledaren ansvarar för. På torsdagar har vi
haft APT, fokusområden, EHT/EWS/klasskonferens eller pedagogisk konferens,
dessa har rektor eller arbetslagsledaren ansvarar för.

Vi har arbetat mycket med arbetsplanens fokusområden kontinuerligt, på
konferenstid. Områden såsom struktur, systematik och undervisning har berörts,
så alla pedagoger jobbar aktivt och kontinuerligt med kvalité. Detta för att
samtliga pedagoger skall bli mer medvetna om varför det är så viktigt med det
systematiska kvalitetsarbetet.

Ledordet “Det är viktigt för mig att det går bra för dig” har vi stärkt genom att vi
arbetat med att bygga relationer med eleverna, då vi återkommande får det till
oss, att eleverna uppskattar att bli sedda och bekräftade, och på så vis ökar
måluppfyllelsen och närvaron. Genom att lyssna, bekräfta och sätta gränser för
eleverna och lösa eventuella konflikter direkt har inneburit att vi minskat tjafset
på skolan. Under läsåret har vi haft en elevcoach anställd för att få mer lugn på
skolan då det behövs.

“1-2-3-sen” har vi implementerat för eleverna  och tydliggjort det så de ska bli
medvetna om den röda tråden och helheten av deras gymnasietid. Redan i åk 1
börjar vi så ett frö och en tanke på gymnasiearbetet, under åk 2 får eleverna skriva
“lilla gymnasiearbetet”, åk 3 då är det dags att börja med det stora
gymnasiearbetet. Tanken är att de då kan använda sig av det “lilla
gymnasiearbetet” som underlag.

Biträdande rektor ansvarar för att lägga schema och att alla elever får sin
garanterade undervisningstid. För att kunna väga in flexibilitet i schemat utifrån
enhetens behov har skolan ett schema på höstterminen och ett nytt på
vårterminen. Det skapar både flexibilitet, variation och mer möjligheter att möta
elevernas behov.

Vi har detta läsår inte valt att ha LOV-skola utan vi har haft restdagar. Dessa
restdagar har en tydlig struktur där eleverna har tre pass varje restdag då de kan
välja vilket prov de vill skriva. Alla ämnen har ett varsitt klassrum där personalen
är tillgängliga hela tiden. Detta har varit uppskattat och många elever har hunnit
i kapp med sina rester.

Vi har i år använt oss av ett masterdokument när vi arbetat med resiliens. Vår
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kurator har gjort ett omfattande arbete med detta dokument, så pedagogerna
direkt kan se vilken övning som passar för vilken kurs och pedagog. Vi har börja få
rutin på resiliens och i princip alla pedagoger gör det.

Vår APL-ansvarig har varit sjukskriven stor del av läsåret så vi fick lägga det
ansvaret på en annan pedagog. Vi har rutiner för hur det skall genomföras, så
som kartläggning, trepartssamtal, besök och uppföljning efter avslutad APL.

DBGY i Gävle fick under våren en riktad tillsyn av Skolinspektionens
Granskningen innebar att de granskade följande områden:

● Extra anpassningar och särskilt stöd.
● Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
● Arbetsförlagt lärande, grundläggande behörighet och

introduktionsprogram.

Vi fick godkänt på samtliga punkter vilket känns helt fantastiskt, samt att vi vet
att vi gör rätt. Dock finns det så klart hela tiden saker och processer som behöver
förbättras. Skolinspektionens besök gav oss vilja att ändå förbättra vissa
områden/processer.

Under detta läsår har det kollegiala utbytet blivit som en naturlig del i
arbetsrummen, och de utsedda arbetslagsledarna har haft fullt mandat att leda
och fördela detta arbete, både från rektor och från kollegor. Detta har många
gånger underlättat för alla när snabba beslut måste tas. Rektor har uppmanat
pedagogerna att validera elevernas kunskaper med sina kollegor för att på så sätt
får mer bedömningsunderlag.

Arbetslagen har under året delvis fått planera sin egen tid vilket har medfört en
kombination av behovsstyrt kollegialt samspel och lärande, men även utifrån
skolans behov i stort. Utöver arbetet i arbetslagen har vi haft gemensamma
arbetsplatsträffar var fjärde vecka då rektor planerat mötestiden utifrån skolans
behov, bland annat har vi haft specialpedagogisk tid då strukturer för arbetet
med anpassningar och särskilt stöd har diskuterats.

Var sjätte vecka har personalen fått tid till att fylla i EWS på konferenstid, samt
analysera den. Detta för att vi alla ska kunnat följa alla elevers kunskapsutveckling
i samtliga kurser. Rektor och specialpedagog går sedan nogsamt igenom varje
kurs och elev så vi kan fånga upp de som är röd- och gul- markerade i EWS.

Läsårets arbetsplan har haft fokus på områdena, Struktur, Systematik och
Undervisning.  Vi ser att de olika områdena struktur och studiero tillsammans
med en regelbunden uppföljning av elevernas utveckling kan stärkas och vi
arbetar således med att förbättra de gemensamma strukturerna och rutinerna.
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Likaså behöver vi stärka undervisningen genom ett ökat samarbete, med mer
transparens och ökat kollegialt utbyte. Vi är en mindre skola där alla måste
hjälpas åt och vi ser det kollegiala lärandet som en framgångsfaktor. Vi tror på ett
coachande arbetssätt där mentorskapet och uppföljningar är centrala. Vi har
implementerat bra och tydliga rutiner så varje medarbetare känner sig trygg i sin
roll som mentor. Detta arbete kommer att fortgå under kommande läsår.

Rektor är ute i verksamheten varje dag och gör även lektionsbesök. Pedagogerna
har börjat auskultera varandra utifrån ett schema som en av våra förstelärare har
skapat, samt en mall vad de ska auskultera. Detta har varit uppskattat av
samtliga.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Under läsåret har vi haft några nya medarbetare som haft behov av att få
vägledning i kvalitetssäker bedömning, oavsett om de är legitimerade eller inte.
Detta framkom även under Skolinspektionens granskning där det framkom att de
nyutexaminerade lärarna känner en större osäkerhet när det gäller betyg och
bedömning.

Detta har lett till ett tätare kollegialt samarbete, samt att vi ofta haft pedagogiska
diskussioner kring detta med betyg och bedömning på konferenstid och även i
arbetsrummet. Alla har gått kursen “Betyg och bedömning” som Karlstads
universitet gav oss. Trots att vi alla gått samma kurs, blir det tydligt hur olika vi
tolkar matriser, centralt innehåll, och betygskriterier. Alla dessa diskussioner har
lett till att alla vågar fråga och tycka vad de vill, samt att vi tillslut enas om en
samsyn kring detta. Olegitimerade lärare har sambedömt med erfaren
legitimerad lärare, eller med rektor. Alla nya medarbetare har en mentor under
sitt första verksamma år hos oss, de har som rutin att de första månaderna ha en
avsatt och inbokad tid på en halvtimme, då de kan stämma av, och diskutera
bedömning.

Redan i terminsstarten 2021 skapade vi en NP-grupp, där alla som skulle ansvara
för NP i sina kurser var med. Vi diskuterade vilka NP vi skulle genomföra och
varför. Vi pratade om hur vi skulle förbereda eleverna så bra som möjligt inför NP.
Alla fick komma med sina åsikter. Vi hade flera träffar under hela läsåret för att
diskutera hur vi skulle göra och vad alla redan gjort, vi gav varandra tips och trix.

Efter NP sambedömde alla med DBGY Uppsala vilket var mycket givande.
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UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi ser att resultaten när det gäller andelen avgångselever med examen är lägre än
förra året. Andel med examen minskar till 87%. För programmen når EK 100%
(bibehållen), HV 76% (-24%) och SA 89% (+2%).  Analysen av resultaten mellan
pojkar och flickor är följande 85 % av flickorna och 93 % av pojkarna går ut med
examen. Det är en förändring från förra året då 97 % av flickorna och 85 % av
pojkarna gick ut med examen.

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) har totalt sett minskat med 0,1%. Vi
kan även utläsa att den även minskat på våra yrkesprogram, samt på
Ekonomiprogrammet men är bibehållen på Samhällsprogrammet.

Att både examen och GBP minskar beror på lite olika orsaker. Vi ser en stor
korrelation mellan motivation och examensgrad. Vi har arbetat förebyggande
med resiliens, föräldrakontakt, tät uppföljning på individnivå där kurator, rektor,
specialpedagog och biträdande rektor stöttat upp med uppföljningar,
anpassningar av undervisningsupplägg etc. Vi har haft prövningsdagar,
upphämtningstillfällen och försökt göra extra insatser löpande. Trots detta har
många av eleverna inte nyttjat alla erbjudanden och chanserna vi gett dem.
Närvaron på dessa extratillfällena är tyvärr låg. Elever på de teoretiska
programmen har också stött på utmaningar i och med att de till stor del haft
distansundervisning under sina tre år på gymnasiet. Vi har också haft
lärarfrånvaro pga sjukskrivningar som påverkat stabiliteten över tid på främst våra
yrkesprogram. För att få en större bild av vad som motiverar eleverna och hur en
framgångsrik lektion kan läggas upp så kommer vi auskultera i lärarpar från HT22.

Andelen F ökar från föregående läsår från 10 % till 12 %. Vi kan tydligt se att de
flesta F satts i matematik och gymnasiearbete. Under de uppföljningar som gjorts
via EWS under året har det ju längre tid på läsåret som gått visat sig att allt fler
elever riskerat F i matematik. Skolan har då gjort insatser med “ta-igen-dagar” och
extra resurstid i matematikkurser, samt tvålärarsystem på vissa lektioner. Varje
vecka har det varit avsatt lektionstid för att få handledning i gymnasiearbetet. De
sista tre veckorna på terminen fick alla elever som riskerade betyget F i något
ämne, läsa det ämnet på annan lektionstid om de var klara med det ämnet.

När det gäller andelen F för pojkar (12 %) är den i princip lika som hos flickor ( 11 %).
Detta indikerar på att det är just de ämnen jag nämnde ovan som bidragit till de
höga antalet F. Skolan kommer inför kommande läsår använda sig av
kartläggningsverktyget för att snabbt kartlägga elevernas förkunskaper. Samt att
ha ännu tätare uppföljningar av gymnasiearbetet.

Vi kan tydligt utläsa att pojkar och flickor är i princip lika trygga och känner att de
kan få studiero i skolan. I elevenkäten svarar 56 % att de får studiero i skolan, vilket
är en försämring från föregående år då det låg på 65 %. Vi har en god studiero
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inne i klassrummen och vi är glada över det arbete vi gjort med fokus på
klassrumsledarskap etc som gett ännu bättre klimat.

Skolan har fortfarande en del utmaningar vad gäller att skapa studiero för våra
elever. I elevenkäten uppger 56 % att de har studiero i skolan, vilket är betydligt
lägre än föregående år (65%). Eleverna beskriver i intervjuer att det främst är
studieron utanför klassrummen som kan bli bättre. Vi har också identifierat detta
och vi utökar/förändrar därför skollokalerna till läsåret 2022/2023. Vi växer i samma
hus och kommer ta över delar av våningsplan 2 som tillhör ett annat företag. Det
blir därmed tre nya klassrum, ökad yta för elever att röra sig på och samtidigt med
detta flyttar vi elevhängsytan till mitten på plan 1. Vi är övertygade om att
förändringarna kommer att förbättra studiemiljön för eleverna och påverka
studieron i de allmänna utrymmena positivt.

Enligt undervisningsutvärderingen är skolans styrkor att läraren är mån om att
alla ska komma till tals och bli lyssnad på, att läraren har en tro på att eleven kan
samt att eleven får den hjälp den behöver. En stor andel av eleverna känner sig
trygga med att lärarna skulle ingripa om något inträffar i klassrummet. Skolan har
under året arbetat mer med att säkerställa att alla elever får återkoppling om hur
de ligger till i respektive kurs, detta har skett på mentorstiden.

Sammantaget har skolan bra processer som hela tiden utvecklas. Processer som
fungerat väl är att vi har haft täta uppföljningar efter varje EWS-period

Processer som kan utvecklas är klassrumsledarskap där försteläraren i detta skall
handleda kollegor i att äga sitt klassrum så eleverna känner studiero.

Under året går resultaten från undervisningsutvärderingen upp på alla
parametrar från höstterminen till vårterminen vilket är glädjande. Lärarnas
analyser pekar på att vi är bra på att ge eleverna inflytande, vi är öppna för
elevernas förslag, tankar och idéer. Vi har höga förväntningar på våra elever. Även
undervisningsutvärderingen visar att 75 % av våra elever anser att vi är duktiga på
att visa att vi tror på dem och har en hög tro om att de kan lära.

Elevenkäten visar att 74 % av eleverna är nöjda med undervisningen vilket kan
jämföras med föregående års 83 %. Efter analys i kollegiet framkommer att vi
detta år har haft större utmaningar kunskapsmässig hos eleverna, vilket leder till
att kunskapsspannet blir brett. Då är det större utmaning att tillgodose alla
elevers behov. Vi fortsätter utveckla vårt sätt att skapa ramar för lektioner vilket
bidrar till att öka undervisningskvalitén på hela skolan. Skolan har även
tydliggjort rutiner och strukturer för hur undervisningen och upplägg ska se ut i
Google Classroom vilket bidragit till en mer jämlik struktur och tydlighet för
eleverna. Vi fortsätter arbeta med detta.
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Årets fokusområden Struktur, Systematik och Undervisning har givit många nya
infallsvinklar och effekter. Genom att att var fjärde vecka ha fokusområden på
konferenstid har medfört att medarbetarna fått en ökad förståelse för de olika
processer som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, EWS, UU mfl. Vi kommer
fortsätta arbeta med detta så medarbetarna känner sig mer delaktig i samtliga
processer.

När det kommer till undervisning har vi under året fortsatt arbetat mycket med
att fokusera på det formativa lärandet med ständig återkoppling på elevernas
arbetsinsatser. Vi har arbetat med “månadskollen” där mentorn kontinuerligt följt
upp i vilka ämnen eleven måste kontakta undervisande lärare för återkoppling.
Undervisningsutvärderingen visar att 78 % av eleverna mot förra året 61 % anser
att läraren har regelbunden kontakt om hur de ligger till och kan utvecklas än
mer vilket är ett resultat som visar att vårt arbete är gynnsamt för elevernas
lärande och utveckling.

Uppföljningarna efter varje EWS har fungerat mycket väl och analyser har gjorts
både på elev-, grupp- och lärarnivå vilket har bidragit till flertalet kollegiala
diskussioner men även extra anpassningar och insatser som gynnat eleverna.

Skolan har generellt sett ett fungerande arbete med extra anpassningar och
resultaten visar att eleverna lär sig och når kunskapskraven i kurserna. Arbetet
med extra anpassningar behöver alltid vara i fokus. Vi behöver även bli snabbare
på att kartlägga våra elever i årskurs ett och noggrant följa upp om de insatser
som görs ger önskad effekt. Rektor har även tydliggjort arbetet med EWS där
förtydligandet framförallt legat i att om en elev markeras röd måste läraren ha
genomfört, dokumenterat och utvärderat genomförda anpassningar tillsammans
med eleven.

Vi har under denna tid försökt att efterlikna det “vanliga” klassrummet så mycket
som möjligt och anser att vi trots omständigheterna lyckats väl. Majoritet av
eleverna i Åk 2 och 3 uppger att undervisnings kvaliteten under året ökat för
distansundervisningen och att andelen interaktiva moment blivit fler. Många
lärare har använt smågruppsfunktionen för att bryta upp lektionen och aktivera
eleverna. Det har enligt både elever och lärare varit ett väl fungerande koncept.
Under året har vi även haft flera kollegiala diskussioner där vi överfört vår
lektionsdesign till de digitala lektionerna för att skapa både struktur och variation.
Då 83 % av eleverna uppger i elevenkäten att de är nöjda med undervisningen
kan vi ändå dra slutsatsen att vårt arbete med att utveckla undervisningen genom
struktur och tydlighet både i klassrummet och på distans har gett positiv effekt.
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NATIONELLA PROV

Överensstämmelsen mellan kursbetyg och nationella provbetyg visar att vi i
jämförelse med VT2019 har en minskad överensstämmelse i mat1a (23%),
bibehållen mat 2b (17%) och ökad i mat3b (33%). Vi avviker negativt gentemot
rikssnittet för 2019 (69% mat1a, ma2b 59% och mat3b 63%).

Överensstämmelsen mellan kursbetyg och nationella provbetyg visar att vi i
jämförelse med 2019 har en generell ökning i överensstämmelse i eng5 (30%),
eng6 (37%) samt även i sve01 (89%), sve03 (60%) och sva03 (85%).

Vi har en lägre överensstämmelse inom matematiken och större andel som får F
på provet. Under året har vi förberett lärare och elever via att tidigt börja informera
dem om hur proven är upplagda, låtit dem öva på gamla prov, allt för att
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avdramatisera själva provsituationen. Lärarna har  också via kartläggningen gjort
anpassningar gentemot eleverna så de så fort som möjligt får de anpassningar de
behöver.

Avvikelserna i matematik beror på att flera elever nått ett E i betyg men fått F på
nationella provet. Våra elever på HA når alla E på provet medan på övriga program
har en större andel fått F. Avvikelserna i engelska och svenska beror på att flera
elever har fått övat och tränat extra mycket på gamla Nationella prov. Detta har
medfört att övervägande av eleverna kände sig trygga med det nationella provets
upplägg.

Under hela året har vi arbetat kompensatoriskt samtidigt har eleverna inte haft
förmågan att visa sina förmågor på själva provet men kunnat visa det i andra
sammanhang. Det finns också en ovana att göra provet för både lärare och elever.
Där har vi trots våra förberedelser inte lyckats fullt ut att förbereda dem.

vad ska vi göra annorlunda vi ska samla NP-gruppen redan i terminsstart så vi
gör en tydlig struktur över hur vi ska gå tillväga under läsåret så vi och eleverna är
ännu mer förberedda. Vi analyserar kartläggningen och har en extra resurs som
finns tillgäng. Vi kommer jobba med flera gamla nationella prov löpande.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Det finns många styrkor i våra arbetssätt såsom vår systematik och vår struktur. Vi
har en mycket engagerad personalgrupp som försöker hitta lösningar och
anpassningar löpande. Samtidigt har vi elever som inte alltid motiveras av vår
undervisning.

Vi har arbetat med förstelärarskapet kring klassrumsledarskap och behöver nu
auskultera för att finna ännu fler exempel på goda arbetssätt och sprida dessa.

Vi kommer ha fler personer innen i form av resursstöd i vissa ämnen samt ökad
stabilitet på lärarfronten på yrkesprogram. Våra studiestödstider/resurstid
kommer fortsätta.

Därtill kommer vi arbeta för att eleverna inte ska prokrastinera i lika hög grad.
Därför tar vi bort omprovstiden och istället kommer vi ha taigen-dagar. Detta
hoppas vi gör att det ska löna sig/vara motiverat att gå på lektionerna.

Utifrån de sjunkande resultaten på nationella proven, kommer vi att ha det som
fokusområde i vår arbetsplan till hösten. Vi kommer även att arbeta mer intensivt
med vår NP-grupp, och träffas och stämma av oftare. För att på så sätt förbereda
elever och pedagoger så mycket som möjligt inför nationella proven.
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DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

Vi startade upp läsåret med att göra en tydlig planering av en trivselvecka, där alla
årskurser hade teambuildingaktiviteter, med värdegrundstema som röd tråd.
Kurator och skolsköterska har arbetat med klasserna (vikten av sömn, hur viktig är
frukosten, motion, kost, mm).

Lärarna på skolan ska vid planering av lektionsinnehåll alltid ta hänsyn till
samtliga diskrimineringsgrunder. Detta sker bland annat genom att reflektera
kring det egna materialet, men också kring läromedel och externa kontakter.
Skolavslutning hålls i icke-konfessionella lokaler.

Samtliga mentorer genomför värdegrundsövningar på mentorstiden.
Värdegrundsövningar tränar eleverna på att samarbeta och att umgås med elever
som de normalt inte umgås med. Dock har det varit svårare att genomföra under
distansundervisningen.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Demokrati - Varje lärare låter eleverna vara delaktiga i varje kurs genom att
komma med synpunkter på kursens upplägg och examinationsformer.

Vi har ett väl fungerande elevråd, där elever från varje program deltar, som har
möten kontinuerligt samt även en planeringsdag varje terminsstart. De fortsätter
arbeta med sina fokusgrupper.

Jämställdhet - Under läsåret har 3 i personalgruppen gått MVP - mentorer i
våldsprevention, som är en bred och tidigt förebyggande insats riktat till
ungdomar. MVP syftar till att förebygga könsbaserat våld, kränkningar och
trakasserier. Programmet vill öka medvetenheten om våld, utmana stereotypa
normer kring kön och öppna för dialog och reflektion. MVP utgår ifrån en
åskådaransats och uppmuntrar även unga att på olika sätt agera som förebilder
genom att ingripa mot kränkningar och våld i sin vardag. Vi har som
utgångspunkt att vi alltid tar hänsyn till alla elever oavsett kön och religion, och
uppmärksammar om flickor och pojkar behandlas annorlunda.
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Trygghet - Vi utgår från vår plan mot kränkande behandling som upprättas i
januari varje år.. Fortsatt kan vi behöva stärka tryggheten och även arbeta med
elevernas behandling och upplevelse av hur de behandlar varandra (främst
undvika verbala kränkningar i vardagligt tal).

● Vi behöver hantera situationer med likvärdigt. Vi ser att vi hanterar
situationer olika inom personalgruppen vilket kan leda till att eleverna i
enstaka fall upplever en otydlighet från vår sida och en mindre likvärdighet
(vilket kan ha effekt på elevernas förtroende).

● Att elevernas upplevelse av att ha blivit illa behandlad av någon i
personalen har ökat är tråkigt och inte vår generella bild av hur vi arbetar.
Vi ser dock på individnivå gentemot eleverna måste försöka hålla i det
gemensamt överenskomna förhållningssättet (se ovan).

● Studieron i allmänna områden/ elevhäng ska vara god (se utvärdering
främjande arbete.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Resultaten från LOV-enkäten påvisar att vår temavecka har givit resultat. 96 %,
upplever att de har fått information om arbetet med likabehandling och
värdegrund. Detta är en förbättring från 95 % föregående läsår vilket vi bland
annat härleder till ökad närvaro av elevhälsan och tydlig struktur på temaveckan.
Samtliga årskurser upplever att de har fått information om likabehandling- och
värdegrundsarbetet på vår skola. 96 % anser att de varit delaktiga i
likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan. Detta är en förbättring med 1
% från föregående läsår. 91 % av eleverna på skolan känner sig trygga på skolan,
vilket är lika sedan föregående läsår.

Under läsåret har vi haft ett antal kränkningsärenden. Inför kommande läsår
planerar vi att arbeta mer med språkbruk; att uppmärksamma och förändra detta
eleverna emellan.92 % av skolans elever vet vem de ska vända sig till om de blir illa
behandlade. Vi är noga med att ge muntlig information till respektive klass, samt
även på temaveckan. Vi behöver dock säkerställa att alla får den muntliga
informationen och vara noggranna med att följa upp de elever som vid
informationstillfället varit frånvarande.

Andel elever som känner förtroende för att personalen skulle ta tag i situationen
om något uppstår är 84 %. Vi behöver bli bättre på att informera elever om vårt
arbetssätt och vilka möjligheter och skyldigheter vi som skola har.
Av de 13 % som anger att de blivit illa behandlade är det bara 11 % som anger    att
de berättade om det för någon. Utav de 11 % var det bara 3 % som upplevde att
skolan tog tag i situationen. Vi behöver bli bättre och tydligare på att förklara om
skolans rättigheter och vilka konsekvenserna blir vid kränkningar. Vid flera av
incidenterna uppger eleverna att de inträffat i klassrummet och i korridoren. Vi
måste fortlöpande arbeta med att personalen och eleverna får fortbildning i
kränkningsärenden. Utöver det behöver personalen fortlöpande få fortbildning
kring det relationella ledarskapet i klassrummet för att stärka det pedagogiska
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ledarskapet. Eleverna behöver även få återkoppling att skolan tagit tag i
situationen rent generellt och inte gå in på detaljnivå.

51 % av eleverna upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt. Detta är en försämring från HT21 då siffran låg på 65 %, det till är 8% som inte
upplever att eleverna på skolan behandlar varandra väl. Vi arbetade aktivt med
denna fråga på vår temavecka. Vi behöver fortsatt arbeta med att eleverna skapar
förståelse för varandras likheter och olikheter samt fortsatt arbeta med språkbruk.

Elevrådet har en utsedd olika grupper, trygghetsgruppen, praktiska gruppen och
undervisningsgruppen. Trygghetsgruppen arbetar med värdegrundsfrågor.
Under kommande läsår ska vi aktivera grupperna på nytt då de legat lite på is
under detta läsår.

SLUTSATSER (STRUKTUR OCH PROCESSKVALITET)

Sammantaget är vi en välfungerande verksamhet där våra processer håller en
god nivå. Vi vill dock utveckla vårt förebyggande arbete ytterligare genom att: :

● Öka andelen klassrumsbesök för att informera om LoV- arbete. (eleverna
behandlar varandra… bl.a. Att uppmärksamma och förändra språkbruket
elever emellan. )

● I samtal med eleverna skapa en större förståelse för de resultat som LOV-
och elevenkäten uppvisar. Vi vill genom detta öka precisionen i
likabehandlingsarbetet tillsammans med eleverna men också för att
vidare kunna göra en analys av varför vissa elever inte känner sig trygga
på skolan.

● Arbeta vidare med språkbruk och förhållningssätt.
● Öka synligheten av EHT genom flera lektionsbesök och ökad närvaro i

skolans lokaler.
● Inför kommande läsår börja arbeta med heltidsmentorer för årskurs 1 som

även har i uppdrag att röra sig i korridorer och elevhäng för ökad trygghet.
● Att fortsätta arbeta med “hands on” så fort någon elev bryter mot skolans

värdegrund.

27



ELEVHÄLSOARBETE

Inom DBGYs verksamhetsområde finns en gemensam Elevhälsoplan som alla
skolor nyttjar. Den beskriver det övergripande arbetet och de rutiner, mallar och
stödmaterial som finns. Nedan är den lokala beskrivningen av hur skolan
organiserat och lett elevhälsoarbetet (främjande och förebyggande) och på vilket
sätt samverkan med skolans lärare och övrig personal skett.

Vi arbetar också med Resiliens i undervisningen, vid mentorstiden samt via
elevhälsans funktioner.

EHT-teamet har haft ett mer stabilt läsår. Vi har arbetat för att elevhälsan skall bli
mer synlig och arbeta mer förebyggande och främjande, vilket vi har lyckats bra
med detta läsår. Kuratorn har arbetat mycket med frånvarokartläggningar som
varit till gagn för elever med hög frånvaro. Vi har en medarbetare med
specialpedagogisk kompetens som arbetat aktivt med att främja och förebygga
för de elever som riskerar att inte få ett betyg. Hon har arbetat ansvarat för
kartläggningen i början på läsåret och sedan med de elever som behöver extra
mycket extra anpassningar, samt varit med i klassrummet för att följa upp dessa
extra anpassningar, samt att hon även haft stödtid. Allt för att ge eleverna de
bästa förutsättningarna för att lyckas.

Elevhälsan har samverkan två gånger per år med ungdomspolisen och drogfri
skola. Då diskuterar vi hur läget ser ut bland ungdomarna i de olika stadsdelarna,
så vi kan arbeta förebyggande och främjande.

Studie- & yrkesvägledningen har organiserats genom att SYV har varit på skolan
alla dagar i veckan. Under den tiden har arbetet handlat mycket om att skapa
relationer till elever och synliggöras i verksamheten. SYV har träffat elever och haft
vägledningssamtal med syfte att bredda elevernas kunskaper om framtidsval och
yrken. SYV har även varit delaktig i elevhälsans och ledningsgruppens möten,
planering och genomförande av det främjande och förebyggande arbetet. SYV är
ute i klasserna och informerar om CSN, frånvarorutiner och individuella valet, samt
om vad som krävs för att få en gymnasieexamen.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Under det senaste året kan vi tydligt se att elevhälsan till största del arbetat mer
förebyggande och främjande än åtgärdande. Många av de insatser som gjorts kan
mätas i goda resultat och vi anser att arbetet fallit väl ut. Framförallt har arbetet
med anpassningar av undervisningen gett goda resultat, dock behöver rutinerna
stärkas ytterligare.

Dock har specialpedagogen varit ansvarig för och EWS och kartläggningen på så
sätt varit den som varit mest “närvarande” för elever och pedagoger, och haft
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mest kontakt med dem.

Vi kan även se att studiedagarna i januari och juni med information om
elevhälsans fokus och uppdrag när det gäller det förebyggande och främjande
arbete gav goda effekter på lärarnas arbete. Tydliggörandet om vad som ligger i
lärarnas ansvar vad gäller anpassningar av undervisningen är viktigt att lyfta mer
frekvent.

Samtliga undervisande lärare har under året fyllt i EWS var sjätte vecka. Vi ser nu
att det är en större samsyn hur lärarna dokumenterar anpassningarna. Rektor
och specialpedagogen har efter varje EWS analyserat resultatet.  Utifrån EWS har
även respektive arbetslag analyserat vilka anpassningar som gett goda effekter.
Elevhälsan behöver fortsatt arbeta än mer med att inkludera undervisande lärare
i de insatser som gjorts och vilka som gett resultat. Detta görs var fjärde vecka på
konferenstid.

Lärare ansvarar för extra anpassningar inom ramen för undervisningen.
Anpassningar bestäms utifrån behov (elevers överlämningar, lärarnas
diskussioner, utifrån samordning på EWS-möten, kartläggningar etc). Extra
anpassningar dokumenteras i EWSen. EWS görs 5 ggr/läsår av all undervisande
personal. Kan också uppdateras mellan gångerna.

Rektor och specped (och EHT) ser sedan över EWSen och tittar på klass, elev,
lärar-nivå. Vilka mönster och tendenser finns? Vilka behov finns hos eleverna? -
Vilka kurser behöver vi uppmärksamma? Ser vi tendenser/förändringar /mönster
på individnivå så kopplas också mentorerna in för vidare kontakt med elev och
vårdnadshavare. Syftet är att upplysa om nuläget och samtidigt kika på
stödönskemål. Återkoppling till personal och vidare uppföljningar.

Utöver ovan kan man som lärare, elev, mentor, eht, vårdnadshavare när som helst
under året lyfta behov varpå elevärendet lyfts av rektor/eht.

Stödtid för alla kurser finns måndagar och torsdagar. Om behov finns kan vi
också göra det obligatoriskt för eleverna.

Om inte extra anpassningar fungerar. Så provar lärarna andra anpassningar, vi
lyfter gemensamt i EWS-möten, pratar med eleverna vad de upplever
fungerar/inte fungerar. Oftast finner vi rätt typ av anpassning och elevens behov
av stöd tillgodoses. Lärare, EHT, elev, mentor kan när som helst via EWSen eller
muntligt/skriftligt till rektor/EHT lyfta om en elev har behov som behöver utredas.

När man provat extra anpassningar och dessa inte fungerar beslutar rektor om
en utredning om behov av särskilt stöd ska startas. Specialpedagog ansvarar för
utredningen. Vänligen se upplägg och mallar enligt verksamhetens
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gemensamma Elevhälsoplan 2122.

Om vi ser att stödbehoven är så pass omfattande i ett tidigt skede så upprättar vi
direkt en utredning om behov av särskilt stöd.

Arbetet med att främja närvaron har vi inte riktigt lyckats med. Den går från 83,3
% till 80,4 %. Även arbetet med frånvaroutredningar har fungerat väl och vi ser att
ett gynnsamt sätt att få fler perspektiv varit att lyfta utredningarna för att
konsultera även med skolläkare och skolpsykolog vilket skolan kommer fortsätta
med framgent.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Skolan kommer att fortsätta med EHT-möten varje vecka. Rektor kommer även
organisera för att både EHT och samverkansgruppen. Under nästa läsår kommer
specialpedagog och rektor organisera för att specialpedagogen ska fortsätta
kunna verka mer ute i klassrummen för att stötta undervisande lärare och elever i
deras processer med extra anpassningar. Elevhälsan behöver även snabbt göra
kartläggningar över de nya klasserna för att kunna stötta lärarna i vilka
anpassningar som kan fungera på både individ - och gruppnivå, där kommer
kartläggaren vara till stor hjälp. Rektor kommer även under nästa läsår arbeta för
att öka samsyn och stärka rutiner kring EWS, anpassningar och särskilt stöd.

Skolans arbete med att främja närvaro med bland annat fokus på det relationella
ledarskapet i kombination med en strukturerad och varierad undervisning vilket
vi ser har gett goda resultat för våra elevers måluppfyllelse. Arbetet kommer ledas
av rektor tillsammans med förstelärarna och elevhälsan. i kommer även
kommande läsår endast erbjuda ett omprovstillfälle i och med den nya
läroplansändringen som rör riktlinjerna för betygssättning. Eleverna ska lära sig
värdet av att vara på lektionerna.

Samverkan med drogfri skola och ungdomspolisen kommer att fortgå under
kommande läsår.

● Elevhälsa -  vi arbetar förebyggande med följande: korta beslutsvägar,
punktmarkerar om vi uppmärksammar att elever inte agerar efter skolans
trivselregler, EHT - möte en gång i veckan, frånvarokartläggningar.

● Vi har ett fungerande EHT - arbete och arbetar effektivt med de
utredningar vi startar. Vi behöver bli bättre på att återkoppla till lärarna
vilka åtgärder vi satt in.

● Resiliens - Eleverna har upplev resiliens positivt då de blivit bättre på att
säga något positivt om sig själva. Oklart om vi ser någon skilland på
måluppfyllelsen.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

Här beskrivs hur skolan organiserat och lett APL-arbetet och internationell APL på
skolan och på vilket sätt samverkan med handledare, skolans lärare och övrig
personal sker. Beskriv på vilket sätt rektor säkerställt fungerande rutiner,
trepartssamtal, förläggning av kurser/delar av kurser och bedömning samt
eventuella anpassningar eller stöd på APL-platsen. Därtill hur skolan organiserat
studie- och yrkesvägledningen.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Rektor och SYV/biträdande rektor fattar i samråd med undervisande lärare beslut
om i vilka kurser APL ska förläggas. Diskussioner och åsikter framförs
kontinuerligt under läsåret, så vi kan fånga upp om något inte fungerar eller om
något behöver revideras. Vid varje terminsslut görs en utvärdering av APL. Våra
hantverkselever är ute på APL en gång i veckan under år 2 varje onsdag och år 3
varje torsdag.

Tidigare år har vi arbetat mycket med att stärka elevers motivation för APL, där
undervisande lärare ofta får följa med eleven till sin plats, både inför och första
dagen för APL. Detta då många av våra elever upplever en osäkerhet till att träffa
nya människor. Att undervisande lärare gör dessa insatser har varit gynnande för
elevernas fortsatta APL. Hantverkslaget har skapat ett matchningsdokument där
eleven fått fylla i egenskaper, mål och önskemål om arbetsplats med syftet att öka
trivsel, trygghet och lärande under APL.

Vi har en lärare som är APL-ansvarig som har tillgång till en gemensam sajt med
riktlinjer och kvalitetssäkrade dokument. Tyvärr har vår APL-ansvarig varit
sjukskriven den större delen av läsåret. Sajten lanserades av huvudmannen under
höstterminen 2019. Den APL-ansvariga skapar även egna dokument,
kartläggning, matchning, trepartssamtal mm. Dessa dokument delas med
samtliga inom hantverkslaget samt ledningen.

Samverkan mellan handledare och undervisande lärare kring bedömning av
elevers kunskaper har organiserats genom att undervisande lärare gör minst ett
besök under varje termin. Undervisande lärare kontrollerar dessutom alltid
genom telefonsamtal eller kortare besök så att eleven kommit på plats och om
det finns några frågor skolan behöver svara på. Ett trepartssamtal organiseras en
gång per termin, där handledare, elev och undervisande lärare pratar igenom
målen för hur eleven når målen för det arbetsplatsförlagda lärandet. Under
samtalet diskuteras även eventuella anpassningar och utvärdering av dessa.
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I vårt programråd ingår två APL - handledare, ansvarig lärare och
rektor/biträdande rektor. Vi träffas en gång per termin.

Vilka elever får åka på APL - utomlands? Internationaliserningsansvarig
informerar i berörda klasser. De elever som sedan är intresserade lämnar en
intresseanmälan till sin mentor. Mentor, internationaliserinsansvarig och rektor
sätter sig sedan ner och tittar på hur potentiella elevers betyg ser ur. Därefter tas
beslut om vem så åker, och då är det Sydeuropa som är resemålet.

Studie och yrkesvägledaren har kontinuerligt SYV - samtal. I början på läsåret går
hon igenom frånvaroregler, CSN och hur det kan påverka samtliga bidrag som
familjen får. På vårterminen har hon vägledningssamtal med årskurs tre.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Vi har överlag en välfungerande APL. Vi har bra platser kopplade till service- och
bemötande biten av programmen/kurserna och det är också de delar av
kurserna som vi förlagt på APL. Vi har samtidigt haft vissa utmaningar med att
hitta många platser som är specifikt riktade mot just hår- och makeupstylist.

Skolan har inte lyckats att tillgodose elever med alla de kunskaper som krävs för
att kunna nå en yrkesexamen vi kan se en försämring från 100% med exeman
2021 till 76% 2022. Samverkan mellan undervisande lärare och handledare har
fungerat mycket bra vilket också har dokumenterats så att skolan kan fortsätta
att använda samma platser och handledare.

Rutinerna för APL har fungerat väl. Den APL-ansvariga lärarens levande
dokument har varit till stor hjälp för strukturen då hon blev sjukskriven. En av
skolans styrkor är att vi har personal som arbetat länge vilka är väl insatta i
rutiner för APL. Skolan har även ett stort kontaktnät i Gävle med omnejd med väl
fungerande relationer och kommunikation. Vi kan se att arbetet med APL har
gett alla elever rätt förutsättningar och kunskaper för att nå en yrkesexamen.

Skolan behöver fortsatt arbeta med elevers trygghet under APL. 20 % av eleverna
upplever att de är trygga under APL. Vi behöver utreda vad otryggheten beror på
och arbeta mer med förebyggande och främjande insatser så att alla elever
känner sig trygga.

Under läsåret har vi kommit igång med att integrera omvärlden i
undervisningen då studiebesök och externa föreläsningar kunnat genomföras på
plats. Sammantaget har dock flera av insatserna med att inkludera omvärlden i
undervisningen gett elever goda möjligheter att nå målen för utbildningen, dock
har vi en bra bit kvar att jobba.
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Studie- & yrkesvägledning har varit både en planerad och naturligt integrerad del
av skolans undervisning. Den genomsyrar undervisningen på samtliga program
och respektive lärare har haft det i fokus när planering i respektive kurs görs.
Resultaten visar att eleverna anser att de får information om utbildningens mål. I
inledningen av läsåret hade SYV informationslektion om detta. Sammantaget ser
vi att eleverna har  tillgång till allsidig information om utbildningsvägar och
yrken som är opartisk och tillförlitlig.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Under nästa läsår behöver skolan fortsätta utveckla arbetet med att fysiskt
inkludera omvärlden i undervisningen i så stor utsträckning det är möjligt. Skolan
behöver tillsammans organisera för en struktur med studiebesök, föreläsningar
och resor som bidrar till att eleverna når målen med utbildningen. Vi behöver
även arbeta med elevers trygghet på APL.

Det goda arbetet med den breda studie- & yrkesvägledningen och att utmana
eleverna i att se fler framtida vägar ska skolan fortsätta att utveckla. Vi ska även
fortsätta att använda gemensamma mallar och strukturer för arbetet med APL,
som APL-ansvarig lärare skapat. Inför kommande läsår kommer vi att ha en
person som ska ha övergripande ansvar över APL. Skolan kommer även
fortsättningsvis att arbeta strukturerat och målorienterat för att alla elever ska få
den studie- & yrkesvägledning de behöver.

Arbetet med internationalisering har verkligen tagit fart på ett mer praktiskt sätt
detta läsår och förhoppningen är att kunna erbjuda elever i Åk 3 att göra APL
utomlands även nästa år. Det vi lärt oss i och med internationaliseringen detta
läsår, är hur viktig etableringen är på plats.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Skolan har en fungerande verksamhet och har fortsatt till stor del höga resultat
inom de flesta områden. Eleverna är trygga, examensgraden har tyvärr stagnerat
vilket vi måste fokusera på att höja, verksamheten kännetecknas av en driven
personalgrupp där det viktigaste är att bygga relationer med våra elever för att få
dem att nå sin högsta potential.

Arbetssätt/insatser som bidragit till våra resultat i år:

● Fungerande arbete med EWS och anpassningar.
● Organisation av arbetslag, arbetslagsledare och mötestider.
● Ett mer organiserat system kring det systematiska kvalitetsarbetet.
● Organisation och ledning av elevhälsans arbete.
● Organisation av trivseldagen.
● Arbetet med klassrumsledarskap kopplat till studiero
● Arbetet med Betyg & Bedömning med fokus på lärandet, kollegialt utbyte.

Under året som gått kan vi se att vi kommit ännu ett steg längre i vårt arbete med
att skapa rutiner. Av den anledningen behöver vi återigen sätta fokus på att
förtydliga och följa upp vårt arbete med vissa rutiner. Vi kan även se att det arbete
med klassrumsledarskap samt betyg och bedömning behöver fortsätta att
förstärkas och utvecklas ytterligare. Således kommer vi under kommande läsår
ytterligare finslipa vårt arbete genom att:

● Fortsätta med klassrumsledarskapet med ökat fokus på auskultationer och riktade
par.

● Prokrastineringsfrämjande arbete - Ta bort den veckovisa omprovstiden och istället
kommer vi ha taigen-dagar.

● Nationella prov -fokus. Mer intensivt arbete med vår NP-grupp, och träffas och
stämma av oftare. För att på så sätt förbereda elever och pedagoger så mycket
som möjligt inför nationella proven.

Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att
utveckla verksamheten dokumenteras i Arbetsplanen för kommande läsår.
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