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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del i Drottning Blankas utveckling. Verksamhetens mätbara data 

ligger till grund för det beslut som tas för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse. För oss är det viktigt att 

varje elev som börjar hos oss når sin fulla potential.  Vårt engagemang i varje elever ger möjlighet till att  de 

uppnår sina drömmar, visioner och goda reslutat. Skolans uppdrag är att på bästa sätt förbereda dem inför 

studie-, arbets och samhällsliv efter gymnasiet. Vårt systematiska kvalitetsarbete, i kombination med personal 

som uppmuntrar och motiverar är nyckelfaktorer för att skapa en bra värdegrund.  

 

Vårt mål är att alla elever hos oss trivs och känner sig trygga. Skolans strävan är att ständigt utvecklas och bli 

bättre. Elevernas röster och delaktighet är otroligt viktiga och grunden till hur vi som skola ska kunna hitta de 

områden som eleverna upplever behöver förändras till det bättre. För att skolan ska nå framgång i alla sina 

processer krävs det delaktighet och ansvarstagande från personal och elever.  

 

Vi har under läsåret jobbat hårt med att sätta lärandet i centrum och vårt mål har varit implementering av 

rutiner kring  stödprocess med syfte att säkra att elevernas anpassningar är ändamålsenliga i förhållande till 

måluppfyllelse. Vi har även fokuserat på samsyn kring betyg och bedömning. Vi kommer under nästa läsår 

fortsätta jobba och utveckla våra fokusområden.  

 

Mona Fallenhag, TF Rektor, Drottning Blanka Göteborg Centrum  
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1. RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

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

samt resultat på nationella prov.  

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Andelen med examen är samma som föregående år  85%. Högst andel på HV 97% och lägst andel på EK som 

har 70%. Vi har historiskt haft en spridning mellan de högskoleförberedande programmen (lägre resultat) och 

yrkesprogrammet (högre resultat). I år ser vi dock att SA ökar medan ES minskar. En av nycklarna i att stötta 

eleverna att nå en examen är ett systematiskt och tydligt mentorsarbete och uppdrag. Vi ser att insatserna för 

SA-programmet, bl.a. med ett tydligt mentorsuppdrag, bidragit till att andelen med examen ökar. Här är en av 

nycklarna den regelbundna uppföljningen och återkopplingen/dialogen med eleverna. Till kommande läsår blir 
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ett av utvecklingsarbetet att samordna mentorsskapet med en gemensam grund i arbetsuppgifter och 

förhållningssätt. För EK och ES har vi en försämring över tid som kan härröras till att vi måste ha en mer 

samordnat arbetssätt kring mentorsskapet men också kring att skapa mer motiverande undervisning vilket är 

kopplat till närvaron. En närvarokartläggning genomförd HT19 visar på en korrelation mellan motiverande 

undervisning och aktivt deltagande/närvaro. Vi ser att området lust att lära ligger lite lägre i jämförelse med 

övriga resultat och påverkar också den genomsnittliga betygspoängen.  

 

Vi minskar också den genomsnittliga betygspoängen från 14  till 13,4. Andelen med examen och GBP är högre 

för flickor än för pojkar och året innan var situationen den omvända. Vi ser dock att våra elever inte missgynnas 

i undervisningen på grund av könstillhörighet då vi är ytterst noga med att uppmärksamma alla elever oavsett 

förutsättningar. Vi har dock en stor överrepresentation av flickor på skolan och även i vår avgångsklass. I 

årskurs 3 totalt 13 pojkar och 106 flickor vilket ger ett kraftigt procentuellt utslag vid pojkarnas 

resultatsammanställning. Vi ser även att våra flickor kommer in med högre meritvärden från grundskolan och 

med en annan studievana. Under läsåret 19/20 har vi sammanställt resultaten fördelade på olika nivåer och då 

även uppdelat på könstillhörighet och till 20/21 ingår att analyser görs mer regelbundet kring dessa resultat.  Vi 

kommer bl.a. arbeta mer aktivt via mentorerna för att pojkarna ska uppmärksammas och inte halka efter i sina 

studier.  

 

Generellt har vi under året lagt mycket tid på att upprätthålla de strukturer som vi satt på plats under 

föregående läsår där vi fokuserar på att eleverna ska nå målen med utbildningen. Fokusområden har varit 

närvaro, ledarskap och samsyn i personalgruppen och vår interna dialog och gemensamma arbetssätt har blivit 

tydligare och mer effektiva. Målet är att ligga över 90% till kommande läsår.  

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 

 

Totalt sett läser 51,7% av eleverna in sin högskolebehörighet på hantverksprogrammet. Samtlig personal 

arbetar med att synliggöra de möjligheter som finns både i yrkes- och studielivet efter gymnasiet. Vår studie- 

och yrkesvägledare ger också individuellt och aktivt stöd i planeringen framåt.  

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 
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Vi har under året genomför flertalet insatser för att främja andel elever som når gymnasieexamen såsom 

skolans rutiner kring extra anpassningar och stöd, digital läxhjälp i matte samt fler kompletterings tillfällen i 

samtliga ämnen. Vi ser att ett år av ett målmedvetet arbete kring våra insatser inte gett effekt hela vägen. Det 

generella betygsläget ser fint ut dock var antalet satta F-betyg högre än läsåret 18/19. Vi har under den tid som 

skolan bedriver distans- och fjärrundervisning lagt fokus mot elever i årskurs 3 och i stor utsträckning gett 

elever möjlighet att komma in till skolan i mindre grupper för att på bästa sätt klara sina kurser.  Andelen 

godkända betyg är 92% (LÅ1819: 93%). Vi blir hela tiden skickligare på att ha det professionella samtalet 

sinsemellan pedagogerna. Vår målsättning för nästa år är högst 5% F.  

 

Vi ser en försämring av matematikresultaten. Vi ser att Covid-19 påverkat arbetssätten men inte resultaten i 

jämförelse med tidigare under läsåret. Vår undervisning kan här anpassas ytterligare efter elevernas behov och 

vi behöver finna nya vägar att planera och genomföra undervisningen detta innefattar bla. mindre 

ensamarbete och en annan typ av lektionsstruktur. Vi har under senvåren provat på att ha längre genomgångar 

där vi säkerställer att eleverna tillgodogör sig en förståelse innan de går till eget arbete. Vi ser att mötet med 

eleverna i lärsituationer blir avgörande för eleverna i just matematik då det är svårt att tilllgodogöra sig 

kunskaperna på egen hand.  

 

Vi måste även ta hänsyn att under våren 2020 har vi en högre andel elever i årskurs 1 och 2 med 

åtgärdsprogram än föregående år. Vårens distans- och fjärrundervisning kopplad till Covid-19 har varit den 

stora orsaken. Det innebär att fler elever har fått förlängda kurser för att kunna få stöd de har rätt till för att 

kunna nå måluppfyllelse i respektive kurs. Det medför fler antal förlängda kurser än vanligt och att värdena inte 

är helt jämförbara med föregående år.  

 

 

 

 

Skillnaden i betyg mellan kön är ganska liten medan flickor lyckades att i högre utsträckning nå de högre 

betygen i större andel. Skillnaden mellan andelen betyg av en viss sort är större i den högre delen av skalan än i 

t.ex. betyget  D. Spridningen i betygsskillnader mellan flickor och pojkar minskar till detta läsår.  Vi behöver 

framgent fortsätta arbeta med att ge flickor och pojkar samma förutsättningar för nå sin fulla potential.  
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
Under rådande omständigheter med Covid-19 har inga nationella prov genomförts därmed har vi inga resultat 

att redovisa.  

 

1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

 

 

 

Elevenkäten som mäter elevernas upplevda nöjdhet med skolan i sin helhet visar att 74%  av antalet elever är 

nöjda med sin utbildning. Vi ser även en ökning på andel elever som trivs på skolan och kan rekommendera 

skolan till andra jämfört med förra året, något vi är stolta över. Elevenkäten visar även att våra elever är nöjda 

med undervisningen och möjlighet att vid behov få stöd.  

 

Andel elever som känner sig trygga ökar till 90 % detta läsår (LÅ1819:87%). Vi ser en minskning i arbetsro och 

anledningen kan framförallt bero på att vi har i år tagit emot fler elever än tidigare. Vi ser att en hög andel 

elever har förtroende att personalen ingriper om någon blir illa behandlad. Även elevenkäten visar att elever 

vet vem de ska gå till om de upplever att de har blivit illa behandlad.  

 

 

 

Vi kan tydligt utläsa att pojkar i högre utsträckning är trygga och känner att de kan få studiero i skolan. 

Elevhälsoteamet har tillsammans med mentorer arbetat mycket med klassdynamik och klassgemenskap med 
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hjälp av flertalet olika övningar. Skolan behöver framgent arbeta vidare med att kartlägga skillnaden mellan 

pojkar och flickor samt arbeta med fler förebyggande och främjande insatser för trygghet och studiero.  

 

 

 

 

Vi kan med fördel fortsätta att arbeta med ledarskap i klassrummen och låta eleverna vara med och ta ansvar 

för att skapa studiero. När det kommer till undervisning har vi under året arbetat mycket med att fokusera på 

det formativa lärandet och betyg och bedömning där fokus har varit de allmänna råden. Vi behöver även under 

nästa läsår bli bättre på att ge elever kontinuerlig formativ återkoppling så att de får goda insikter på vad de 

behöver göra för att nå högre måluppfyllelse. Elevrådet behöver framgent vara mer involverad i komma med 

förslag på hur vi tillsammans kan utveckla vår undervisning, ordningsregler, arbetsmiljö och utbildning.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolan har mer än 24  lärare som är uppdelade per programarbetslag med en programansvarig. TIll detta har vi 

fyra förstelärare som lett generella utvecklingsprocesser inom närvaro, ledarskap, samsyn och digitalisering. Vi 

har ämnesträffar, programträffar, förstelärarträffar samt lärgruppsmöten utifrån vårt pedagogiska 

utvecklingsarbete. Vi kommer framgent  fortsätta skapa en skola med tydlig organisation med fokus på 

uppdraget i styrdokumenten för såväl elever som personal. 

  

Utöver dessa insatser har vi också arbetat med följande insatser:  

 

 

Betyg och bedömning: XXXXX 

 

 

Närvarofrämjande arbete: XXXXX 

 

 

Utveckling av stödrutin: Vi har en längre tid haft ett arbete för att strukturera upp undervisningen och 

framförallt stöd-rutinen för de elever som inte är självgående i sina studier och som behöver mer stöd. Under 

året har detta arbete gått in i en mer aktiv fas och ett omfattande arbete har genomförts för att utveckla och 

implementera en mer effektiv stöd-rutin på skolan. Denna innefattar bland annat ett tydliggörande i arbetet 

med extra anpassningar. Skolan har fortsatt sitt arbete med implementering av rutiner för en tydlig 

stödprocess med syfte att säkra att elevernas anpassningar är ändamålsenliga i förhållande till måluppfyllelse 

och att extra anpassningar och dess effekt följs upp regelbundet av mentorerna. Seminarium har genomförts 

avseende hur undervisningen kan utvecklas för att nå elever i behov av anpassningar och, om möjligt, “flytta 

ner” de extra anpassningarna till det som kallas ledning och stimulans. Det vill säga det som innefattas i 

ordinarie undervisning. Vi kommer framgent fortsätta kartlägga elevernas behov genom att genomföra 

mentors kartläggning på alla elever i åk 1 till Ht 20.  

 

Utveckling av arbetet med EWS: Skolans pedagoger har träffats med syfte att tydliggöra systemets 

färgmarkeringar och deras koppling till  undervisningen, stödarbetet och EWSen. Vi har även ökat avstämning 

av EWS till 5 gånger per läsår. Detta för att kunna i tidigt stadium fånga upp elever som behöver mer stöd för 

högre måluppfyllelse. Vi behöver arbeta vidare med att se över hur arbete med mentors-konferenser kan 

utvecklas. Hur tydliggör vi på arbetet med överblick måluppfyllelse och koppling måluppfyllelse  till pedagogiskt 

arbete för ännu mer ökad tillgänglighet och måluppfyllelse? 

 

Under våren 2020 övergick skolan till distans- och fjärrundervisning som bedrevs via Google Meet i 

kombination med Google Classroom. Våra elever har under den här perioden följt sin ordinarie schema. 

Pedagoger har på ett mycket strukturerat sätt hittat  individ anpassningar i form av digitala prov, muntliga 

redovisningar och seminarier för en rättssäker och likvärdig bedömningsunderlag. Elevhälsoteamet har även 

under den här tiden varit aktiv med att regelbundet ha kontakt med elever samt fångat upp de som är oroliga 

eller omotiverade. Vår EHT sida här även kopplats till  alla Google classroom där elever får tips, vägledning och 

information.  

 

9 
 



 

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

Vårt arbete med betyg och bedömning har skapat möjligheter att diskutera de allmänna råden kring betyg och 

bedömning och de har fått mer samsyn kring hur dessa ska tolkas. Genom dessa gemensamma träffar har 

värdefulla diskussioner kunnat föras mellan pedagoger, men de har även fått möjlighet att dela tips och 

erfarenheter med varandra för att kunna utveckla en högre kvalite kring betygsättningen.  

 

Vårt mål har även varit att  utveckla undervisningen till att bli mer tillgänglig och likvärdig. Lärarna upplever att 

läsårets arbete har varit positivt, och kan bidra till att förbättra elevernas resultat. Arbetet behöver dock fortgå, 

förstärkas byggas ut och förankras ännu tydligare.  

 

Närvaro under detta läsår har varit annorlunda då större delen av VT20 har bedrivits under distans- och 

fjärrundervisning. Vi ser att den totala närvaron har ökat till 87.1 % jämfört med förra året 82,5 %. Vi kan även 

se en ökning på 5 % under Covid-19. Den ökade närvaron kan bero på vårt främjande och förebyggande arbete 

samt workshop kring närvaro tillsammans med Maria Bivesjö under början på  HT19.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Efter ett läsår av implementering av ett målinriktat arbete med skolans rutiner avseende extra anpassningar 

som gjorts under ledning av elevhälsoteamet har bidragit till att fler elever får stöd i form av extra anpassningar 

samt att mentorn följer upp om dessa ger effekt. Vi behöver framgent jobba vidare med att ha fler seminarier 

under läsåret 20/21 så att pedagoger får tillräckligt med kunskaper på huruvida de kan flytta ner extra 

anpassningar till det som kallas ledning och stimulans.  

Slutsats – arbetet framåt 

Vi kommer framöver fortsätta arbeta med betyg och bedömning för att öka samsynen kring betygsättning. Det 

gäller bland annat hur man återkopplar till eleverna på schoolsoft. Vi behöver även i större utsträckning 

diskutera vad de olika nivåerna innebär. Hur ser ett utförligt och välgrundat svar ut? Vad innebär ett nyanserat 

resonemang.  

 

Vi behöver även lägga fokus på EWSen så att den tydligt kopplas till undervisningen och extra anpassningar.. 

Våra elever ska även vara en del av vårt arbete. Vi behöver framgent låta eleverna ha inflytande i 

undervisningen, ordningsregler, studiero och utbildning i stort. Vi behöver förstärka och tydligt visa att vi tror 

på dem samt att det är viktigt för oss att det går bra för dem. Att fortsätta utveckla undervisningen till att bli 

mer tillgänglig och likvärdig.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- & 

yrkesvägledare samt skolpsykolog och skolläkare som är knutna till skolenheten. Vårt arbete följer 

huvudmannens  gemensamma elevhälsoplan för Drottning Blanka. Struktur, dokumentation och mötesupplägg 

har formaliserats och utvecklats under året. Elevhälsans möten har förlängts och möjlighet för att bjuda in tre 

pedagoger för att diskutera elevärenden i ett tidigt skede varje vecka har skapats. Dokumentation och 

samverkan mellan de olika funktionerna har tydliggjorts. Diskussionen hur elevhälsans möten och upplägg skall 

se ut och formaliseras kommer att fortsätta och successivt utvärderas.  

 

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

Skolan har flera hälsofrämjande insatser igång under läsåret och nedanstående ett urval av dessa:  

 

● En ny närvarorutin har utvecklats och implementerats: EHT har närvarat på program-träffar varje 

månad för uppföljning och samtal kring elevernas närvaro. Diskussion förs hur programansvariga kan 
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involveras i att hålla i arbetet med uppföljning av närvaro där EHT mer deltar som ett “bollplank”. 

Utifrån uppstartad aktivitet med nya närvaro-rutiner, bättre uppföljning och framför allt kartläggning 

av vad frånvaron beror på kan vi konstatera att skolan har väldigt många elever som har bristfällig 

närvaro som härrör ur psykisk ohälsa.  

Flera elever beskriver att de inte orkar full skoltid och där många av dessa elever klarar skolan ändå, 

andra har betydligt svårare.  

● Resiliensarbetet genomfördes under Ht 19 och Vt 20 där elever i åk 1 fick utbildning i hållbara 

strategier och tankesätt som ska stärka deras förmåga att hantera motgångar och anpassa sig efter de 

situationer som uppstår. 

● Hälsobesök: Skolsköterskans hälsosamtal ger en bra bild över elevens hela situation. Viktigt att 

använda underlaget för att identifiera övergripande behov och använda detta till att utveckla 

verksamheten främjande. 

● Kartläggnings och screeningmaterial: Alla årskurs 1 elever har  screenas i läsförståelse med start Ht 19. 

Syftet är att i ett tidigt skede få en bild av elevernas kunskaper för att kunna forma och anpassa 

undervisningen utifrån detta. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi kommer fortsätta med  EHT möten varje vecka där fokus även kommer ligga på att hjälpa  pedagoger med 

sitt mentorsuppdrag och våra processer. Vårt främjande och förebyggande samt åtgärdande arbete på individ, 

grupp och skolnivå kommer utvecklas och bland annat kommer vi involvera mentorer och elever.  

 

Vi kommer arbeta med att  tydliggöra och upprätta rutiner avseende insatser för elever som inte når 

måluppfyllelse. Under läsåret kommer vi att skapa rutiner kopplade till EWS och förberedelse inför våra 

mentorskonferenser så att vi kan fånga upp om extra anpassningar ger effekt samt om elever når 

måluppfyllelse.  .  

 

Under läsåret kommer vi fortsätta med vårt främjande arbete kring närvaro och hur vi på bästa sätt kan 

utveckla samt jobba med de metoder vi fick till oss under Ht 19 med  Maria Bivesjö.  

 

Hållbar introduktion: Arbetet med att möta våra årskurs 1 elever har utvecklats under Vt 20. En grupp har 

tillsatts för detta ändamål. Gruppen består av lärare, förstelärare samt delar av EHT. Viktigt med fokus på att 

skapa trygghet och främja närvaro i ett tidigt skede. Ett exempel är att eleverna skall äta lunch i roterande 

grupper beslutade av mentor under en period i terminsstart. 

 

Vår specialpedagog tillsammans med TF Rektor kommer vara ute i klassrummen för kunna utveckla 

undervisningen samt stötta våra pedagoger i deras processer med extra anpassningar. Att flytta ner de extra 

anpassningarna till det som kallas ledning och stimulans.  

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
Skolans likabehandling och värdegrundsarbete redogörs separat för i planen mot kränkande behandling och 

diskriminering som upprättas i januari varje år. Där finns en redovisning av enkätresultat samt beskrivning och 

främjande, förebyggande insatser samt rutiner för det åtgärdande arbetet. Generellt sett är skolan mycket 

trygg 90% och skolan följer huvudmannens rutiner för hantering av anmälningar om kränkande behandling och 

diskriminering. Samtidigt vill skolan arbeta med med att synliggöra för eleverna hur man hanterar de 

anmälningar som görs och vilka åtgärder som vidtas.  

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

APL genomförs under samtliga tre år. I årskurs  1 finns en introduktionsvecka medan årskurs  2 och 3 blir mer 

praktiskt arbete. Årskurs 2 har 6 veckor, årskurs 3 har 8 veckor uppdelat per vår och höst. Beslut om vilka 
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kurser eller delar av kurser som ska ingå i APL fattas av rektor. Vid val av kurser har fokus legat på 

kundbemötande, service och företagande som de viktigaste punkterna. Pedagogerna har konstant dialog med 

handledarna och besöker även APL-platserna. Informationshäfte finns framtaget för respektive handledare. 

 

Skolan har i år haft APL platser i Spanien. Under Ht 19 har  8 elever i årskurs 3 gjort sin APL utomlands. En av 

våra hantverkslärare och språklärare har under uppstart varit med våra elever så att processen blev lyckad för 

alla parter.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL-perioderna är utvalda utifrån de behov som finns på marknade och i samband med jul- och sommar 

shopping har det varit lättare att hitta platser för varje elev. Skolan har samverkat med flera bolag för att kunna 

använda samma platser över tid och sen tätare kontakt med handledare. Vilket i slutändan har skapat goda 

relationer sinsemellan. Kundbemötande, service och företagande fortsätter att vara viktig framgångsfaktor i 

elevernas APL-utveckling och kommer fortsätta att vara det. Således är beslut om vilka kurser som ingår på APL 

självklart för skolan. Samarbetet mellan handledare och undervisande lärare har fungerat väldigt bra.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledare har varit inne i samtliga åk 3 klasser för att delge information om valmöjligheter 

efter skolgång. Likaså har pedagoger  gett eleverna möjlighet att nätverka utanför skolan i flera olika 

sammanhang. Således har det funnits goda möjligheter till arbete efter studenten. Eleverna blir generellt sett 

alltid anställningsbara efter genomförd yrkesutbildning. Skolan har samarbete/branschråd med OPI och 

Moyana Corigan där fokus är på att utveckla samarbete mellan APL och bransch.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Skolan behöver framgent skapa forum där handledare kan vara med på träffar. Vi behöver även arbeta med att 

handledare ute på APL platser får Skolverkets handledarutbildning. Vi behöver under året samverka med fler 

företag fört att kunna tillgodose alla våra elever i årskurs 2 och 3.  

 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

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

● Skolan har läsåret 19/20 inga elever inskrivna på introduktionsprogram.  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Våra resultat inom utvecklingsområden går sakteligen framåt. Skolan har en välfungerande verksamhet och 

våra elever känner sig trygga samt trivs på vår skola.  På organisationsnivå har det systematiska kvalitetsarbetet 

blivit mer stabilt och lärarna har tagit ett större ansvar för processerna och att utveckla undervisningen 

tillsammans som kollegium. Vår stöd-rutin har gått in i en mer aktiv fas och ett omfattande arbete har 

genomförts för att utveckla och implementera en mer effektiv stöd-rutin på skolan. Lärarna är i sin tur också 

mer medvetna, kunniga och aktiva i processerna vilket gjort att våra formella resultat går framåt och vi kommer 

inom kort att ligga över 90% andel med examen.  

 

Vår fokus framåt kommer således vara följande under nästkommande läsår : 

 

● Ledarskap i klassrummet  

● Digitalisering 

● Samsyn  

● Tydliggöra mentorsskapet 

● Samverkan kring betyg och bedömning 

● Samverkan med elever kring utveckling och utbildning. 

● Förstärka det främjande och förebyggande arbetet på individ, skol- och gruppnivå.  

● Fortsätta med att utveckla våra rutiner kring närvaro. 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY  KRONAN AB 

Historik, fakta och organisation 

På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 

engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 

  

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 

man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 

mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 

strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY. 

● Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 

skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att 

vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 

kontakter under sin gymnasietid. 

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 

vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 

engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 

kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

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

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

en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom 

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

förutsättningar och behov.  

 

Skola startår Skola Startår 

Borås 2010 Linköping 2017 

Falkenberg 1999 Lund 2011 

Göteborg 2010 Malmö Söderport 
Malmö Möllan 

2009 
2017 (DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 

Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 

Falun 2017 (DBGY)   

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 

processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 

att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 

välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

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

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

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

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

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

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

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

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

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

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

behövs för att nå utbildningsmålen. 

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

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

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

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

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

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

 
  

4.2. OM DBGY GÖTEBORG CENTRUM  

Organisation och arbetsformer 

Skolledningen har regelbundna möten med skolutvecklingsgruppen bestående av programföreträdare och 

förstelärare. Därutöver har skolan regelbundna arbetslagsmöten, pedagogiska konferenser, ämnesträffar, 

arbetsplatsträffar och fackliga samverkansmöten. Vi har fyra programspecifika arbetslag som träffas en gång 

i veckan där de diskuterar närvaro och det främjande och förebyggande arbetet i varje program.  

 

 Utöver undervisande personal finns bitr.rektor, skolkoordinator, kurator, skolsköterska, specialpedagog, 

studie- och yrkesvägledare samt vaktmästare.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolans kvalitetsarbete handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för att 

utveckla kunskaper samt  på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets och samhällsliv efter 

gymnasiet. Vår utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och möjlighet till vidare studier.  

 

Rektor tillsammans med förstelärare leder vår arbetsplan och fokusområde under läsåret. Uppföljning av våra 

utvecklingsområden följs upp var fjärde vecka på APT samt på våra pedagogiska konferenser.  

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av 

resultat. Resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt under läsåret, samt 

vid läsårets slut tillsammans med personalgruppen . Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 

enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  
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Lokaler 

Skolan huserar i en äldre, vacker restaurerad sammanhållet skolbyggnad med större gemensamma 

sällskapsytor. Samtliga plan är anpassade efter den blandning av högskoleförberedande och yrkesprogram som 

skolan har (Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Samhällsvetenskapliga 

programmet). Skolans luftiga utrymmen, höga takhöjd och väl tilltagna salar gör det till en attraktiv skola och 

arbetsplats.  

 

Elever och personal 

DBGY Göteborgs upptagningsområde är huvudsakligen inom Göteborgsregionen. Totalt var 441  inskrivna 

under läsåret varav en majoritet var flickor. Programutbudet och fördelningen av elevantal redovisas 

nedan. 
 

 

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

Ekonomiprogrammet Juridik EKJUR 33 31 29 93 

Estetiska programmet 
Bild/Modedesign + 
Inredning och design ESBIL 29 28 25 82 

Hantverksprogrammet Hår- och Makeup Stylist HVSTY 53 54 32 139 

Samhällsvetenskapsprogram
met Beteendevetenskap SABET 64 30 33 127 

       

Totalt  441      

 

Aktuella siffror: Juni 2020 
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