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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

 

Läsåret 2019/2020 var Drottning Blanka Kungsholmens första läsår som ny Drottning Blankaskola i 

Stockholmsområdet. Ett stabilt läsår trots coronakrisen med resultat som vittnar om en kvalitetssäkrande 

systematik och ansvarskultur och ett kollegium som klarar att ta fram sitt bästa när det krävs som mest. 

 

Det pedagogiska ledarskapet är som på de flesta moderna lärande organisationer delat mellan rektor och andra 

i verksamheten, så även på DBGY Kungsholmen. Skolans förstelärare, specialpedagog, speciallärare, biträdande 

rektorer har alla pedagogiskt ledarskap tryckt på sina ledartröjor, i år med DBGYs slogan “Det är viktigt för mig 

att det går bra för dig” tryckt på ryggen. 

 

Flera taktiska förändringar i tjänsteplaneringen för det här läsåret har fallit ut väl och vi ser hur lärare axlar 

resultatansvar i allt större utsträckning än tidigare, något som bordar för fina resultat även framöver. 

 

Flera medarbetarvärden har ökat under innevarande läsår, man vill vara kvar på DBGY Kungsholmen och 

upplever att man får stöd som medarbetare - något skolledningen har gjort till honnörsord senaste tiden. 

 

Coronakrisen som inleddes för skolan redan innan den bröt ut i Sverige, pga utlands APL i Milano, drog ner ork 

och motivation, men ur den svackan utvecklades och råvaran i allt ledarskap - tilliten mellan skolans alla aktörer 

- något vi ska förvalta väl framöver! …..och en annan viktig sak...den digitala kompetensen hos alla 

medarbetare, inte minst rektor! 

 

 

Dejan Matic 

Rektor 

DBGY Kungsholmen 
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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 

 

 

Examensgraden på skolnivå landar det här läsåret på ca 90% och stabiliseras på så vis jämfört med föregående 

läsår. Det anser jag får ses som ett styrkebesked mot bakgrund av den på många sätt prövande tid med 

Coronapandemin som skolans elever och personal har haft att hantera.  

 

Högst andel elever med examen uppvisar HV-programmet, därefter HA och sedan SAM-programmet.  

Den genomsnittliga betygspoängen stabiliseras också jämfört med föregående läsår och ligger en liten bit 

under rikssnittet (-0.6). HV-programmet har en GBP som är över både rikssnittet nationellt för alla program 

men också för HV-programmet nationellt. SAM-programmet har en GBP som är bra mycket lägre än rikssnittet 

(-2.5) . Andelen pojkar som tar examen det här läsåret sjunker med ca 10% och andelen flickor som tar examen 

går upp ca 2%. Andelen pojkar på hela skolan uppgår till ca 22% (av 336 elever). Minskningen av andelen pojkar 
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med examen i år förklaras mot bakgrund av detta samt att flera pojkar valt att avsluta sina studier under det 

tredje läsåret på skolan. Pojkarna har också en lägre GBP än flickorna och den har också sjunkit innevarande 

läsår. Skolan har sedan tidigare identifierat en antipluggkultur som på nytt gör sig gällande för pojkarna. Den 

pågående och framtida 3-årsatsningen på språkutvecklande arbetssätt (förstelärare med detta uppdrag) blir än 

mer viktig framöver. 

 

 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
2020 2019 

    
 

 

 

Jämfört med föregående läsår (23,5%) är betydligt större andel elever (59,7%) som läst högskoleförberedande 

kurser behöriga till högskola.  

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 
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Andel (F%) totalt - Andelen F sjunker från föregående läsår från 21% ner till 14% det här läsåret. 3 program har 

lägre andel satta F i år jämfört med föregående år, ett program har fler satta F-betyg (BF). IM elevernas 

betygsresultat är jämförbara med förra läsårets betygsresultat, hög andel F-betyg, F/D-undervisningen 

drabbade troligen denna elevgrupp hårdast då en del av undervisningen hade svårt att anpassa sig till de nya 

förhållandena. Undervisningen i dessa ämnen var tidigare analog i hög grad och de anpassningar som kunnat 

göras med förordningsändringarna har inte varit tillräckliga.  

Pojkarna står för den största procentuella minskningen i andelen satta F-betyg men även flickorna bidrar med 

en sjunkande andel F-betyg.  Betyg i ma/sv/eng/gyar - Andelen satta F-betyg sjunker från föregående läsår i 

kurserna; Eng 5, Eng 6, Ma2b, Sva01, Sva02, Sva03, Sve01, Sve02 och Sve03 Men ökar bla i Eng7. På det hela 

taget går resultatutvecklingen ändå åt rätt håll i dessa kurser. 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

Ej genomförda pga Coronapandemin. 
 

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 
 

 

 

Rekommendationsgraden förblir stabilt på 50% vilket inte är så högt som vi önskat. Trivseln går ner 

något (70%->65%) vilket är svårförklarat och kan bero på “dagsform” men de som är mest kritiska 

(röda) blir inte mycket fler trots att vi hade många fler svarande elever än historiskt i årets elevenkät. 

Nöjdheten minskar obetydligt men fler riktigt kritiska än föregående år. Det blir viktigt att utveckla 

skolans upplevda kvalitet kommande läsår. Djupare analyser från personalgrupper på skolan ger 
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bilden av att det har till viss del har med lokalerna att göra, bemötande och studiero. Detta blir 

således en del av våra fokusområden i kommande arbetsplan för LÅ2020-2021 
 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  

All undervisande personal ingår i enhetens hela arbetslag, som ett kollegium. Vi hade LÅ19/20  5st 

förstelärare och 3 studiecoacher (mentorer i lagtexten).  Grundstenar i vårt arbetssätt är att alla 

ansvarar för sitt ämne och samarbetar med andra där det finns samarbetsytor. Våra forum för 

undervisningsutveckling är PUS-tiden varannan onsdag och  de regelbundna UU-samtal som 

genomförs mellan undervisande lärare och närmsta chef.  Nytt för året var en klasskonferenstid på 

torsdagarna utefter behov där både pedagogisk personal och EHT kunde samlas för att jobba 

främjande/förebyggande kring undervisningsrelaterade frågor. I år har vi specifikt via vår arbetsplan 

arbetat med de fem fokusområdena:  
 

● Elevinflytande 
Skolan ska under läsåret utveckla: 
-Ett fungerande elevråd med reellt inflytande i frågor som är relevanta för eleverna 
Delmål: Utbilda elever i elevrådsarbete 3/10 
Delmål: Resurssätta elevrådet med en studiecoach som stödjer eleverna i elevrådsarbetet 
 

● Språkutvecklande arbetssätt 
Mål: Att öka elevers läslust, litteracitet och förmåga att ta till sig undervisningen på ett 
fungerande sätt via begrepp. 
Delmål: Förstelärare driver arbetet med implementering av Skolbiblioteksplanen 
 

● Elevhälsa – allas ansvar 
Under läsåret ska skolan utveckla: 
-Samsyn och förståelse för elevhälsouppdraget genom bla EHT:s fortbildning med SPSM 
-Förankra skolans Elevhälsoplan i den dagliga verksamheten 
-Arbeta för att kvalitativ undervisning är hälsofrämjande ”Lär bra-må bra” 
-Specialpedagogiska föreläsningar om arbetsminne, samt om hjärnan vid inlärning och 
lärande. 
 

● Professionell lärandekultur (PLC) samtalskultur, normer och värden 
Skolan kommer under läsåret att arbeta med: 
-Klassrumsbesök mellan lärare med efterföljande kollegial återkoppling på vad som 
fungerar/ev inte fungerar med undervisningen 
-Läsning av vetenskapliga texter kopplade till undervisning, lärarrollen, kollegialt lärande 
samt förhållningssätt och bemötande av elever  
-Träning av lärares/studiecoachers förmågor att skapa studiero, skifta klassrumsklimat, 
coacha elever som är osams i klassrummet 
 Mål:  
Ökad andel nöjda medarbetare i NMI  

 
Elevinflytande: Detta mål är uppått. Ett elevråd formades, utbildades och drevs under läsåret. 

Studiecoach har ansvarat under läsåret. 
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Språkutvecklande arbetssätt: Processmål som fokuserar på görande snarare än output av görande, 

fortsätter som ett mål under kommande läsår. All undervisande personal i samarbete med en av de 5 

förstelärarna har ansvarat under läsåret. 

Elevhälsa-allas ansvar: Delvis uppnått, fortsatt arbete behövs framöver. Finns fortfarande spår av 

“trollspötänk” mellan pedagoger och EHT. Trollspötänk innebär att samarbetet uteblir och 

ansvarsförskjutning präglar samarbetet snarare än lösningsfokus. EHT har ansvarat under LÅ19/20 

Professionell lärandekultur, normer och värden: Uppnått under HT19, målet togs bort under VT20 

pga Coronakrisen. Ett av rektor medvetet beslut. Rektor har ansvarat under läsåret. 

 

Förstelärarnas utvidgade ansvar under läsåret: 

De av rektor utvalda förstelärarna fick under HT19  en uppgift i att ansvara för genomförandet av en 

kurs i Betyg och betygssättning från Karlstad universitet. Det kollegiala lärandet har till största del 

under HT19 handlat om lärarprofessionens kärna, dvs betygsättning och bedömning genom denna 

kurs. Vidare har det kulturförflyttningssamarbete som inletts med Tuff Ledarskapsträning AB och som 

sträcker sig över 2 läsår pågått och skolledning samt studiecoacher har gått externa träningar i att ha 

coachande dialog och att tränas i att coacha på förhållningssättsnivå. Under VT20 har ffa en 

förstelärare haft ansvar för omställningen till Fjärr- och distansundervisningen och det har fallit ut 

väldigt väl. EHT har fortbildats med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) under läsåret och 

identifierat flera samarbetsytor som behöver förtätas genom andra strukturer kommande läsår.  

Arbetet med att genomföra och utveckla extra anpassningar har haft en annan karaktär det här 

läsåret, nämligen  via casemöten och inläsningar och redovisningar i gruppform av vetenskapliga 

texter. Det här läsåret har skolan fortsatt med den framtagna rutinen där lärarna kan anmäla att 

anmäla behov av speciallärarstöd för elever på lektionstid, och också utvecklat en ny mötesform för 

samverkan mellan EHT och lärare, konsultationsmöten. Dessa konsultationsmöten har fallit väl ut 

men använts alldeles för lite av lärarna.  

 

Undervisningstiden fördelas i samband med tjänsteplaneringen som bitr.rektorer ansvarar för i 

mars/april. I regel ges 1h/poäng men avvikelser kan förekomma åt båda hållen i kurser vi sett 

behöver mer eller mindre tid. Utöver garanterad undervisningstid har skolan erbjudit studiestöd med 

speciallärare 2 ggr/vecka hela terminen  
 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

 

Generellt är skolans lärare bra på att låta eleverna komma till tals och bli lyssnade på en sämre på att 

låta eleverna få inflytande över undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer samt att 

inspirera och ha regelbundna samtal med eleverna om deras måluppfyllelse och vad eleverna kan 

utveckla vidare i sitt lärande. 

 

Aktivt lärarstöd ges av alla lärare  i olika utsträckning, lite för stora variationer mellan lärares aktiva 

lärarstöd, ett utvecklingssområde.  

 

Det under förra läsåret påbörjade sambedömningsarbetet har fortsatt detta läsår och lärarna 

upplever den processen som väldigt värdefull, flera elever har kunnat sambedömas som annars 

skulle fått F-betyg och ett av skolans program har utvecklat ett programlagsarbete som helt kretsar 

runt just sambedömning av tex en uppgift som flera lärare/ämnen delar - det skapar mindre 

arbetsbörda och upprepning av likartade kursmål/centrala innehåll för eleverna. 
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Sambedömningsarbetet är numera en rutin i verksamheten snarare än ett fokusområde, det planeras 

regelbundet i kalendariet varje läsår. 

 

Det formella elevinflytandet har utvecklats under läsåret mha ett aktivt coachande av elevrådet som 

inledningsvis ville ha inflytande över olika saker som inte primärt var undervisningsrelaterade. I 

regelbundna möten med rektor kunde elevrådet begýnnande börja ta ansvar för även dessa frågor 

och genomförde bla en egen analys av valda delar från NKI (elevenkäten). Eftersom dessa möten kom 

till stånd först efter årets elevenkät syns inte resultaten i den enkäten och det är tveksamt om de 

kommer att synas i dessa mätningar framöver då frågorna eleverna svarar på inte mäter konkret hur 

elevrådet arbetar.  Arbetet med elevernas inflytande över undervisningen innehåll, arbetsformer och 

arbetssätt behöver utvecklas framöver - avstamp ska göras i de analyser elevrådet gjort av årets 

NKI-resultat (elevenkäten).  En korrelationsanalys av resultaten i NKI (elevenkäten), elevernas 

frånvaro på klassnivå och angivna stödbehov i EWS4 gjordes i mars månad och gav skolan värdefull 

information för att stötta klasserna på gruppnivå resterande del av terminen. Enbart NKI som 

underlag ger ett för snävt perspektiv för analys, det behöver ses som en helhet.  

 

Årets arbetsplan utvärderades 3ggr löpande över läsåret mellan sept-mars, de fokusområden som 

utvecklades mest gynnsamt var elevinflytandet, det språkutvecklande arbetssättet (inte minst under 

F/D-undervisningen) samt lektionsbesök som gjordes av i stort sett all personal på skolan, inklusive 

EHT och skolledning. 
 

 

 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar har överlag fungerat även det här läsåret, siffermarkeringar görs och 

förståelsen för lärarens ansvar att självständigt ge aktivt lärarstöd börjar sätta sig. EHT med 

specialpedagog lägger alltmer större vikt åt inkluderande undervisning snarare än extra 

anpassningar, all undervisning ska kunna nå alla elever på ett stimulerande sätt. Det som behöver 

utvecklas är mer av examensmålsplanering i vissa ämnen som elever har svårt att uppfatta som delar 

av helheten i sitt program - det kommer vi åt genom de 1-2-3-sen planer som skapats under VT20 för 

alla program och den planeringsstruktur och samarbetsytor våra kommande 

programarbetslagsmöten kommer medföra. Att gemensamt utveckla undervisningen på 

programmen framöver kommer bidra till ökad stimulans för eleverna och på så vis minska trycket på 

extra anpassningar på individnivå. 
 

Slutsats – arbetet framåt 

-Fokusområdet elevinflytande, alltså mer informellt, lektionskvalitativt, inflytande, behöver utvecklas 

kommande läsår. 

-Programarbetslagsstruktur kommande läsår för implementering av programmens 1-2-3-sen planer i 

all undervisning/i alla ämnen. 

-Uppföljning av planerade prövningar behöver utvecklas kommande läsår. 

-Casemötena vid EWS kan ersättas av redan planerade klasskonferenser kommande läsår. 

-Lektionsbesöken bör fortgå som detta läsår 

-Det språkutvecklande arbetssättet kommer att behöva lyftas ännu mer nästa läsår 
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2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Elevhälsoarbetet har förstärkts med en ny kurator detta läsår vilket bordat för att fler elever fått sin 

lagstadgade rätt till psykosocialt stöd genom elevhälsan. Med ett komplett team har vidare EHT 

fortbildats via SPSM för att göra elevhälsoarbetet till hela skolans angelägenhet. En före och en 

efter-enkät med samma frågor utifrån Elevhälsans självskattning har genomförts och den visar 

generellt att pedagogisk personal upplever att elever får rätt stöd tidigare än före fortbildningen 

samt att det i efterenkäten ser ut att ha skapats mycket större förståelse från delar av kollegiet i EHTs 

uppdrag att verka främst främjande och förebyggande, men arbete kvarstår innan hela 

organisationens förståelse för detta har uppnåtts. EHT har, precis som föregående läsår, träffats 

veckovis tisdagar mellan 9-11 för elevhälsoteamsmöten med fastställd dagordning. En ny mötesform 

infördes på prov under läsåret, konsultationsmöten, där lärare träffat hela EHT samlade kompetens 

för casedragningar av kluriga elevfall. Denna mötesform föll väl ut men för få lärare har hittills provat 

denna mötesform - det kvarstår att implementera vidare under kommande läsår. I övrigt sker 

samverkan mellan Elevhälsan och skolans lärare även mer informellt genom dagliga samtal, 

handledningssamtal från kurator och specialpedagog men också på mer formella möten såsom 

måndagsmöten och de möten som prövningsgruppen håller i regelbundet över läsåret. 

 

Den formella rutinen för att anmäla behov av ev särskilt stöd är att lärare via mail meddelar rektor 

om en elevs eventuella behov av särskilt stöd, rektor påkallar då specialpedagog som gör en 

pedagogisk utredning (specialpedagog har skriftligt delegerat beslutsmandat att fatta beslut om 

utredning för särskilt stöd), specialpedagog utreder, fattar sedan beslut om åtgärdsprogram och 

följer upp detsamma. Undantaget beslut om reducerat program som rektor tar. De viktigaste 

förutsättningarna, rent pedagogiskt, är att undervisningen håller en hög kvalitet och att denna gör så 

säkerställs genom regelbundna lektionsbesök, regelbundna UU-samtal med all undervisande 

personal samt den Resiliensutbildning som ges våra elever och som genomförs av våra två utbildade 

resiliensinstruktörer. 

 

Tex språkutvecklande arbetssätt för elever med liten svenska, kuratorsskuggningar för klasser med 

osund dynamik, fortbildning för all personal av Skolpsykolog Lena Svanberg Cohen i Relationens 

betydelse för lärandet. 
 

 

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

Det finns fortfarande ansatser kvar att göra för att verka fullt ut främjande och förebyggande, det 

viktigaste är dock, och kommer fortsatt vara, undervisningens kvalitet. Här kommer de, i höst, 

strukturerade klasskonferenserna ge en löpande inblick för att kunna förebygga i större utsträckning 

än tidigare. Varje klass gås igenom med EHT/undervisande personal minst 1ggn/termin och 

uppföljning sker veckan efter. 

 

Rutinerna finns och är tydliga, men följs endast delvis av de som är ansvariga, studiecoacherna. Detta 

arbete kommer också att omorganiseras med en samordnare som ingår i studiecoachteamet nästa 

läsår. Målet är att alla elever ska få en mentorskartläggning och att alla elever ska få en 

frånvaroutredning tidigt om det visar sig behövas. Samordnaren i teamet har under VT20 fårr ny roll 

och ny arbetsbeskrivning. 
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Det närvarofrämjande arbetet såsom tex utflykter, events, mässor, klassdagar och studiebesök i 

närområdet har varit att jämföra med tidigare läsår - helt fungerande. 
 

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

Det fungerar men kan bli ännu mer känt i personalgruppen. Trots regelbundna påminnelser används 

inte rutinen i så stor utsträckning. 
 

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Prövningsgruppens arbete med strukturerade prövningar för elever med streck eller F-betyg samt 

tillhörande lovskolor. Lärarnas ansvarstagande runt elevernas kunskapsresultat - ansvarskulturens 

utveckling det här läsåret. 

 

Fortsätta utveckla skolans kultur att elevhälsa är allas ansvar, framför allt genom regelbundna 

klasskonfrenser, ny genomgång av skolans elevhälsoplan vid uppstart samt ett mer strukturerat 

arbete med värdegrunden och skolan Plan mot diskriminering och kränkande bahandling. 

 

Ny förstelärarroll (initierad av huvudman och anpassad till enhetens behov) med uppdrag att 

stimulera klassrumsledarskapet med fokus på närvarofrämjande arbetssätt. Närvaron är ett 

utvecklingsområde för skolan, likaså studieron i klassrummet. 
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

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

Alla lärare har läst skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling och rutinerna för att 

förebygga, förhindra och utreda kränkande behandling. Rutinen har funkat tillfredsställande sånär 

som vid ett tillfälle när en elev som slutade på skolan inte kände sig väl bemött. Detta togs om hand 

och rutinen stärktes mha en anmälan från vårdnadshavare till BEO. Vidare arbetar lärarna med 

värdegrundsfrågorna inom sin undervisning och vet att det ger bäst effekt. 

 

På skolan arbetar vi med värdena regelbundet i undervisningen, systematiskt med skolkurators 

arbete med PMDOKB samt vid uppföljning av denna plan runt tiden för LOV-enkäten (ht). 

Elevinflytande har varit ett fokusområde i årets arbetsplan som ett exempel på hur vi valt ut specifika 

normer och värden från LGY11. 

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Eleverna behöver få känna sig ännu mer trygga på skolan samt uppleva större studiero visar våra 

enkätresultat, det bör bli ett prioriterat arbete kommande läsår. 

Rutinen har numera satt sig i verksamheten men behöver påminnas om fortlöpande. De insatser som 

genomförts har fungerat främjande och med en ny kompetens skolkurator kommer de att fungera 

ännu bättre framöver. 
 

Utvärdering – Normer och värden 
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Undervisningen genomsyras av de normer och värden som anges i LGY11. Skolan har under läsåret 

arbetat för att undervisningen ska vila på värdegrunden och flera goda exempel på uppgifter 

eleverna har arbetat med visar detta. Allt från etiska dilemman, till kvinnors rättigheter i ett globalt 

perspektiv till hederskultur i utsatta områden återfinns bland de exempel rektor har tagit del av. 

 
Slutsats – arbetet framåt 

Den nya skolkurator skolan anställde ht19 har stor erfarenhet av arbetet med likabehandling och att 

driva skolors processer inom ramen för  skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Av denna anledning kommer skolans kurator ha ett tydligt uppdrag att driva processer kring skolans 

PMDOKB. Snabbare hantering av ärenden som inkommer till skolledningen samt påminna skolans 

pedagogiska personal om sitt ansvar att rapportera kränkande behandling men framförallt bibehålla 

sitt klassrumsledarskap. 
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

Alla elever som läser yrkesprogram garanteras minst 15v APL på en arbetsplats och anskaffning, 

kartläggning och uppföljning av lärande på APL ansvarar yrkeslärarna för. Konkret har lärarna i sina 

tjänster tid för arbete med APL som då innefattar ovanstående. Yrkeslärarna har sedan tidigare 

utvecklat en egen modell för trepartssamtal med handledarna på elevernas APL-platser. Lärarna har 

under innevarande år varit mer delaktiga i beslut om vilka kurser/delar av kurser som ska 

APL-förläggas.  
 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Kvaliteten säkerställs genom de kartläggningar som görs innan eleverna börjar på sin APL-plats. Dessa 

görs av alla yrkeslärare men förutsättningarna ute på APL-platserna kan variera under APL-tiden 

vilket gör kvaliteten svår att mäta. Min uppfattning är dock att eleverna lär sig det de ska sålänge de 

deltar i den planerade APL-delen av utbildningen. Variation, som främst visar sig i anskaffning och 

matchning samt programmets identitet och tid i skolans regi,  mellan programmens APL-platskvalitet 

råder och denna bör utvecklas för hela enheten under kommande läsår. Lärdomar bör tas från 

Stylisternas arbete här, dessa elever har en anpassad APL i väldigt hög gred. Samverkan mellan 

skolans lärare och de utsedda handledarna har fungerat väl så när som på vid några tillfällen där 

skolan avsagt sig vidare samverkan för elevernas bästa. Skolan genomförde för andra året i rad en 

utlands-APL, denna gång i Milano. Lärdomar härifrån visar främst att våra utbildningar på HVSTY är 

väldigt nicshade och branschanpassade, något som vi hittills inte sett någon europeisk 

samarbetspartner ha utvecklat. Förhoppningen var att Milano, som en modehuvudstad i Europa, 

skolle kunna matcha men mycket tid gick åt att hjälpa den europeiska samarbetspartners att förstå 

elevernas behov och ta vår utbildning på allvar. Planer finns att bistå våra europeiska 

samarbetspartner tidigare, redan i anskaffningsskedet av APL-platser,  genom lärarskuggningsprojekt 

kommande läsår. 
 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Tillgången på APL-platser har varit god - insatser för att ha tillgång som också matchar elevernas 

behov pågår sedan tidigare på tex HA-programmet. Den lokala programrådsdagen uteblev pga 

Coronakrisen men flera andra branschsammankomster har genomförts digitalt på tex 

HA-programmet. Skolan har genomfört utlands-APL i Milano under VT20, innan Coronakrisen, och 
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detta samarbete med en europeisk samarbetspartner har fallit väl ut. Totalt åkte 14 elever på VET 

och 2 på PRO. De 14 eleverna utgjordes av 12 stylistelever, en frisörelev och en elev från 

HA-programmet. PRO-eleverna var båda stylistelever som också gjort utlands APL föregående läsår i 

Portsmouth, England. 
 

Slutsats – Arbetet framåt 

Skolan ska dra nytta av de fjärrdistanserfarenheter som gjorts under coronakrisen där tex handledare 

och lärare gemensamt kan ta del av elevens lärande i Google Meet, flera APL-besök kommer att 

digitaliseras framöver för högre effektivitet då resandet i Stockholm tenderas att ta dyrbar tid från 

lärarna som ansvarar för APL-besök.  
 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

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

Eleverna på SPRINT-programmet (Språkintroduktionsprogrammet) erbjuds att läsa 12 

grundskoleämnen under sin utbildning. Detta möjliggörs med ordinarie lärare på skolan som också 

undervisar på SPRINT-programmet. Eleverna introduceras till programmet, planerar sitt program 

individuellt med sin mentor redan första dagarna samt har fortlöpande kontakt med en, för 

programmet, egen SYV i samband med att eleven klarar sina kurser och blir klar för antingen vidare 

studier på vår skola, eller till en annan utbildningsanordnares utbildningar.  

Det statliga bidrag om 1M som tillfallit SPRINT-programmet har använt som ansökan gjorde gällande. 

En extra lärarresurs, inköp av digitala läromedel samt utökade elevhälsoresurser (skolläkare bla) har 

planerats för Sprint-programmet under läsåret och fallit väl ut.  
 

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Studieplanerna har följts upp regelbundet av mentorerna på programmet samt programmets egna SYV. Då 

skolan som enhet inte valt att fortsätta med IM-program har organiseringen av utbildningen fortgått som 

tidigare läsår, med i stort sett samma resultat som föregående läsår. 

 

Utvärdering 

Skolan har i sin organisation haft fokus på att eleverna ska kunna nå sina individuella målsättningar under 

läsåret. Eleverna har fått stöttning i sina målsättningar av de två mentorer och den egna SYV programmet haft 

under läsåret. 

 

Slutsats 

Framgångsfaktorerna har varit den egna organisationen som IM-programmet haft samt de ökande resurserna i 

en extra lärare samt egen SYV för utbildningen. Skolan har valt att inte fortsätta utbilda på IM-program 

kommande läsår som en del av skolans varumärkestransformering. 
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Sammantaget har skolan resultat utvecklats i en positiv riktning. Arbetssätt och arbetsformer har blivit mer 
liknande och llikvärdigheten för eleverna har ökat. Vi ser dock att vi fortsatt kommer utveckla skolans 
undervisningsformer vilka vi tydliggör i vår arbetsplan för 20/21. Nedan ett axplock av insatser som vi förväntas 
arbeta med.  

1. Ny skolkurator med uppdrag att driva processer kring skolans PMDOKB. 

2. Skolan ska dra nytta av de fjärrdistanserfarenheter som gjorts under coronakrisen där tex handledare 

och lärare gemensamt kan ta del av elevens lärande i Google Meet, flera APL-besök kommer att 

digitaliseras framöver för högre effektivitet då resandet i Stockholm tenderas att ta dyrbar tid från 

lärarna som ansvarar för APL-besök.  
 

3. Snabbare hantering av ärenden som inkommer till skolledningen samt påminna skolans pedagogiska 

personal om sitt ansvar att rapportera kränkande behandling men framförallt bibehålla sitt 

klassrumsledarskap. 
 

4. Prövningsgruppens arbete med strukturerade prövningar för elever med streck eller F-betyg samt

 tillhörande lovskolor. 
 

5. Lärarnas ansvarstagande runt elevernas kunskapsresultat - ansvarskulturens utveckling det här läsåret. 
 

6. Fortsätta utveckla skolans kultur att elevhälsa är allas ansvar, framför allt genom regelbundna 

klasskonfrenser, ny genomgång av skolans elevhälsoplan vid uppstart samt ett mer strukturerat arbete 

med värdegrunden och skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
 

7. Ny förstelärarroll med uppdrag att stimulera klassrumsledarskapet med fokus på närvarofrämjande 

arbetssätt. 
 

8. Fokusområdet elevinflytande, alltså mer informellt, lektionskvalitativt, inflytande, behöver utvecklas 

kommande läsår. 
 

9. Programarbetslagsstruktur kommande läsår för implementering av programmens 1-2-3-sen planer i all 

undervisning/i alla ämnen. 
 

10. Uppföljning av planerade prövningar behöver utvecklas kommande läsår. 
 

11. Casemötena vid EWS kan ersättas av redan planerade klasskonferenser kommande läsår. 
 

12. Lektionsbesöken bör fortgå som detta läsår 
 

13. Det språkutvecklande arbetssättet kommer att behöva lyftas ännu mer nästa läsår 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY JUVELEN AB (TIDIGARE PLUSGYMNASIET AB) 

Historik, fakta och organisation 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

kontakter under sin gymnasietid. 

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

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

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

kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

DBGY Juvelen har läsåret 2019/2020 totalt 10 skolor runt om i Sverige. Under läsåret är det drygt 3000 elever 

som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns en ledningsgrupp bestående av 

utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom ekonomi, marknadsföring, 

kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande förutsättningar och behov.  

 

 

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

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

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

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

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

  

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

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

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

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg. 

  

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 
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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 KUNGSHOLMEN 

Organisation och arbetsformer 

Rektor leder skolans arbete tillsammans med skolans två biträdande rektorer som vardera ansvarar för olika 

områden av styrningen. Rektor har ekonomiskt ansvar, verksamhets och resultatansvar gentemot statliga 

myndigheter och huvudman. Skolans inre arbete organiseras som ett stort kollegium, i olika skolgrupper och på 

de olika pedagogiska möten som genomsyrar verksamheten. Elevhälsoteamet träffas varje tisdag, 

skolgrupperna varannan onsdag och förstelärarna leder lärarna varannan onsdag samt på vissa torsdagspass. 

Under läsåret har programutvecklarroller utvecklats på varje program med uppgift att forma programmets 

3-årsplan, visst programlagsarbete har därför förekommit under läsåret. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan följer den av huvudmannen framtagna modellen för systematiskt kvalitetsarbete och utvärderar 

löpande verksamheten samt slututvärderar resultaten i juni varje verksamhetsår. 

Lokaler 

Skolan huserar på Warfvinges väg 24 i en byggnad med 7 våningar och en källare. Halva plan 3 och hela plan 5 

är uthyrda till annan utbildningsanordnare och i källaren hittar man elevrådets egen lokal men i övrigt används 

inte källarvåningplanet till pedagogisk verksamhet. 

Lokalerna är gamla men ändamålsenliga och ett systematiskt arbetsmijöarbete förbättrar lokalernas 

utformning successivt. 

 

Elever och personal 

Eleverna på DBGY Kungsholmen kommer från kringliggande bostadsområden i hela Stockholmsområdet, 

elevkullarna har ökat något innevarande läsår, lärarna som arbetar på skolan är legitimerade och behöriga och 

de yrkeslärare som inte ännu legitimerats läser yrkeslärarutbildning eller är på gång att börja. På skolan arbetar 
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också två SYV:ar och en administratör/entrévärd. Elevhälsan är fullt utbyggd med alla kompetenser som ska 

utgöra elevhälsan enligt förordningarna.  

  

 

 

 

 

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

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Globalt 
engagemang SASAM 30 29 22 81 

Hantverksprogrammet-lärlingsutbildn
ing 

Hår och 
makeupstylist HVSTY 41 40 52 133 

Hantverksprogrammet Frisör HVFRI 10 7 3 20 

Handels- och 
administrationsprogrammet 

Handel och 
service HAHAN 13 25 11 49 

Barn och fritidsprogrammet Fritid och hälsa BFFRI 17 0 0 17 

       

Totalt    111 101 88 300 

       

Introduktionsprogram       

IMS   30    

IMPRO (1HVFRI, 4HVSTY, 1HAHAN)   6    

       

Totalt   147 101 88 336 

 

Aktuella siffror: juni 2020 
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