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1. Om Innovitaskolan Falun

Huvudman för Innovitaskolan Falun är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en del
av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Falun är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av Innovitaskolan.
Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna
verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid.
Idag går 548 elever på  skolan.

Personal & Organisation
Skolan är inrymd i en stor, stenbyggnad, med närhet till centrala Falun.
Skolan har tillgång till en stor skolgård med bra möjligheter till olika aktiviteter.
I skolan finns alla årskurser, från förskoleklass till årskurs 9. Vi har 27 elever i varje klass.
Under året har skolan organiserats i tre arbetslag; F-3, 4-6 och 7-9.
Fritidshemmet har bestått av tre avdelningar; F, 1-2 och 3-6.
Skolan har en egen elevhälsa som under läsåret 20-21 bestått av en specialpedagog, tre
speciallärare, en kurator, en skolsköterska. Dessutom har vi tillgång till en skolpsykolog
och en skolläkare på deltid.
Skolledningen har bestått av rektor, biträdande rektor och administratör/intendent.

Läsåret 20-21 har skolan haft 6 förstelärare, med inriktning mot språk, matematik, digitalt
lärande, trygghet och studiero samt  tillgängligt lärande.
Rektor, biträdande rektor och förstelärare träffas regelbundet i den s.k. PUG-gruppen,
vars syfte är att utveckla den pedagogiska verksamheten i skolan.

De fackliga representanterna träffas ungefär två gånger varje månad för
samverkansarbete

Skolan har ett eget kök och har under året levererat mat till ytterligare en skola

På Söderbaumska skolan finns också övrig personal i form av vaktmästare,
resurspersoner och IKT-ansvariga. Städningen har utförts av Samhall.

Söderbaumska skolan har ett eget Skol-IF.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell
Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta
innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas 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.
Vår kvalitetsdefinition:
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och
skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av till exempel
sammansättning av personal, elever och barn.

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.

Våra framgångsfaktorer:
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och
elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi 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.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen,
vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på
verksamheten. Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för
att kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen,
elevhälsoarbetet och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att
bedöma i vilken utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden
i läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl
avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i
denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport
och verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.
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3. Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de
mål som finns i läroplanen för respektive skolform.

Grundskolan
Betyg avgångselever (åk 9)

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21

Andel elever med A-E i alla
ämnen 89,1% 89,6% 91,8%
Flicka 85,2% 96,6% 88,0%
Pojke 92,9% 78,9% 95,8%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 96,4% 95,8% 98,0%
Flicka 92,6% 96,6% 96,0%
Pojke 100,0% 94,7% 100,0%
Genomsnittligt meritvärde 236,8 256,7 253,5
Flicka 240,4 270,7 261,9
Pojke 233,4 234,9 244,7

Betyg (årskurs 6)

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21

Andel elever med A-E i
alla ämnen 83,3% 79,6% 90,7%
Flicka 96,0% 81,3% 88,0%
Pojke 72,4% 77,3% 93,1%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 89% procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska,
uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 96% procent av eleverna som
deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven.

Sammanfattning Årskurs 6 och 9
Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 eller årskurs
9 varken under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns
fullständiga resultat.
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Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning,
utvärdering och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6
och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen
är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar)
för perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad
av texten nedan.

Målområde 2020/21

Elevers ansvar och inflytande 2,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 2,0
Normer och värden 2,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 2,0
Ovan redovisas medarbetares egen bedömning av hur väl man når de olika
målområdena  inom perspektivet undervisning. Detta är första gången som
bedömningen genomförs  och det är först kommande år som vi kan göra någon form av
utvärdering och dra slutsats. Verktyget är ett bra underlag för fortsatt arbete med
heldagslärande för eleverna.

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

● Ökad trygghet och studiero
● Ökad jämställdhet - likvärdiga förutsättningar för flickor och pojkar
● Öka den pedagogiska, sociala och fysiska tillgängligheten i verksamheten
● Kunskapsinhämtning förstärks med hjälp av att använda estetiska lärprocesser
● Hälsosam livsstil - Generation PEP
● Öka samtliga elevers läsande
● Säkerställa informationsflödet mellan skola och hem
● Förbättra samverkan mellan skola och fritids för att säkerställa ett

heldagslärande för eleverna
● Skapa samsyn gällande bedömning och betygssättning
● Enhetligt och likvärdigt dokumentera och följa elevernas kunskapsutveckling
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4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisning
Rektor har har organiserat skolans arbete i arbetslag, ledningsgrupp,
utvecklingsgrupper, samverkansgrupp och elevhälsa.

Rektor har ansvar för att skolan kan erbjuda undervisning av hög kvalité av behöriga
lärare. Lärarbehörigheten i Söderbaumska skolan är god, vilket är en viktig
förutsättning för en bra undervisning.
Skolledningen har haft kontinuerliga träffar med den s.k. PUG-gruppen i syfte att
utveckla undervisningen.

Rektor har ansvar för kompetensutveckling, med målet att lärare ska ha kompetens  för
undervisning mot hög måluppfyllelse. Förstelärare har  ansvarat för att ett
utvecklingsarbete genomförts, med syftet att pojkar och flickor ska ha lika villkor för att
nå hög måluppfyllelse.
Lärare träffas varje vecka  för utvecklingsarbete i antingen arbetslag eller ämneslag.

Undervisningen har organiserats  så att eleverna tas emot i en årskurs, inte i separata
klasser. Årskursen delas i grupper som, vid behov, kan förändras. Det har inneburit
möjlighet till flexibla grupperingar, för att på ett bra sätt kunna möta elevernas olika
behov. Klasslärare i F-3 har stöd av medarbetare från fritidshemmet under stor del av
skoldagen. Genom att ta tillvara fritidshemspersonalens kompetens ger denna
organisation förutsättningar för kunna möta elevers olika behov.

Lärare samverkar kring bedömning och betygssättning, för att bedömningar ska vara
allsidiga och likvärdiga. Det kollegiala lärande som normalt sker vid  sambedömning av
nationella prov har inte genomförts under läsåret, pga pandemin.

På Söderbaumska skolan finns Elevskyddsombud, klassråd och elevråd, som officiella
forum för elevinflytande. Elevrådet leds av biträdande rektor.

Skolan har ett nära samarbete med Söderbaumska skolans Vänförening.

Trygghetsarbete
Skolan har ett väl fungerande trygghetsteam som leds av en förstelärare, som även
ansvarar för att utarbeta och fastställa skolans likabehandlingsplan och plan mot
kränkande behandling tillsammans med biträdande rektor.

Kränkningar ska anmälas skyndsamt. Det görs till rektor som sedan dokumenterar och
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redovisar till huvudman. Kränkningsanmälningar behandlas även i elevhälsoteamet,
liksom anmälningar om oroande frånvaro bland eleverna.

Under året har det funnits möjlighet att delta i ledarledda rastaktiviteter, något som
sannolikt gjort att eleverna upplever en större trygghet i rastsituationerna. Ett system
med kamratstödjare från årskurs fem har utvecklats. Varje klass har trygghetstid
tillsammans med mentor varje dag.

Elevhälsa
Elevhälsans olika professioner träffas varje vecka tillsammans med rektorerna.
Elevhälsans medarbetare har sina arbetsrum nära varandra, på samma våningsplan.
Det ger goda förutsättningar för såväl formella som informella möten med övrig
personal och elever i skolan.
Speciallärare och specialpedagog har ansvarat för de flesta åtgärdsprogram som
upprättats.
Handledning av lärare och elevassistent ingår som ett naturligt uppdrag för
elevhälsans kompetenser

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)

Undervisning (kunskaper och värden)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 84% 82% 89% 84%

Det är bra lärare på min skola 86% 85% 92% 88%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 71% 71% 79% 76%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 83% 82% 83% 81%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 78% - 76%

Söderbaumska skolan har fortsatt goda resultat när det gäller måluppfyllelse och
kundnöjdhet. Såväl meritvärde, andel elever med godkända betyg och behörighet till
gymnasiet ligger på en hög nivå.
Att notera är  vårdnadshavares något minskade nöjdhet med undervisning och lärare.
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En möjlig förklaring till nedgången är att fler vikarier än vanligt undervisat, då ordinarie
lärare varit frånvarande pga. pandemin. Vårdnadshavare har dessutom inte kunnat ha
samma dagliga direkta kontakt med lärare, framför allt i de yngre åldrarna,  under
pandemin.
En indikator som har ett något sämre resultat än övriga indikatorer är hur väl skolan
lyckas stimulera eleverna att vilja lära mer “lust att lära” . En fördjupad kartläggning
behöver göras tillsammans med eleverna för att se hur undervisningen kan utvecklas.
Den samlade bedömningen är att undervisningens kvalité ligger på en hög nivå, men
att ett  ökat fokus på ledning och stimulans i skolans utvecklingsarbete sannolikt
kommer att bidra till att färre anpassningar behövs och behoven av  lösningar på
individnivå minskar.

Ett kollegialt lärande är en god grund för att utveckla arbetet med ledning och
stimulans i skolan. Det kan handla om att lärare samverkar,  att lärare och elevhälsa
analyserar undervisningen tillsammans och hittar fler sätt att nå eleverna. Det kan
också innebära att olika verksamheter i enheten samarbetar och hittar olika sätt att
möta elevernas behov och komplettera varandra. Arbetet med heldagslärande, d.v.s.
ett närmare samarbete mellan fritids och skolan, har påbörjats,

Styrkan i ett väl strukturerat, planerat kollegialt utvecklingsarbete med utgångspunkt i
både forskning och beprövad erfarenhet kan vi se när det gäller arbetet med
jämställdhet och lika förutsättningar för flickor och pojkar.  Generellt har pojkarnas
resultat ökat.

Till stor del fungerar arbetet med extra anpassningar och rutiner för att utreda och
besluta om särskilt stöd bra, Det är av vikt att man jobbar med anpassningar i alla
ämnen, där det finns elever som bedöms ha svårighet att nå kunskapskraven.

Under läsåret 20-21 har restriktioner kring pandemin samt stundtals hög frånvaro hos
elever och lärare påverkat förutsättningar för kollegial utveckling av undervisningen, i
den omfattning som planerats. Några prioriterade utvecklingsområden kvarstår till
kommande läsår.

Bedömning och betyg

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,
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(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena 74% 73% 71% 66%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 71% 74% 74% 67%

Att eleverna vet vad som förväntas av dem och har möjlighet att påverka
undervisningen i hög grad hänger sannolikt ihop med deras lust att lära och önskan att
lära mer. Se rubrik Ansvar och inflytande
Likvärdighet i bedömning samt i hur man informerar elever och vårdnadshavare har
varit ett prioriterat område, där man inte helt genomfört de planerade insatserna. Detta
är därför ett fortsatt utvecklingsarbete läsåret 21-22.

Arbetet med normer och värden

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 92% 89% 87% 87%

Det är ordning och reda i min skola 67% 72% 77% 78%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 76% 77% 61% 67%

Arbetet med att pojkar och flickor ska har likvärdiga förutsättningar redovisas ovan. Det
känns bra att de insatser man gjort under året har givit resultat.
Att införa ledarledda rastaktiviteter och kamratstödjare har haft en god inverkan på
tryggheten under rasttid.
Riktade insatser i form av samtal med alla elever i en årskurs, där upplevelsen av
trygghet och studiero varit sämre, har haft god effekt.
Tendensen är att fler upplever arbetsro i skolan, men det är ett fortsatt
utvecklingsområde.

Elevernas ansvar och inflytande

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,
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(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker 72% 69% 82% 84%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 64% 56% 69% 63%

Elevernas inflytande  mäts ofta i om man har formella strukturer för klassråd och
elevråd. Där finns utvecklade strukturer på Söderbaumska. Bedömningen är att
eleverna inte alltid är på det klara med vad begreppet inflytande innebär. Vi behöver
utveckla arbetet så att elever får syn på vilka delar de har möjlighet att ha inflytande
över och vilka delar de redan har inflytande över.

Slutsatser (undervisning)

Inför kommande år ser vi att vi behöver utveckla arbetet med ledning och stimulans i
undervisningen. Det är en del i arbetet med tillgänglig lärmiljö för alla elever.
Förstelärare  i tillgänglighet har kartlagt utvecklingsbehoven i de olika klasserna inför
det fortsatta arbetet.
Roller behöver förtydligas, liksom arbets- och ansvarsfördelning.
Vi behöver också utveckla bedömarkompetensen och samsyn kring bedömning och
betyg. Vårdnadshavare ska känna igen hur informationen kring elevernas utveckling
kommuniceras och den ska vara likvärdig.
Rutiner kring likabehandling, oroande frånvaro och kränkande behandling måste
förtydligas för alla verksamheter.
Vi behöver fortsatt arbeta med möjligheter för olika personalgrupper att mötas.
Vi vill värna om elevhälsans möjlighet att vara nära såväl elever som lärare. Det är en
framgångsfaktor.
Vi vill också utveckla vårt tidigare arbete med estetiska lärprocesser, i syfte att
eleverna ska erbjudas en än mer varierad undervisning.
Vi behöver värna om den positiva inställning till utveckling som finns hos medarbetare
och jobba för så goda förutsättningar som möjligt,

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i
oktober varje år

Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel
ja%)
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Jag känner mig trygg i skolan 95%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 16%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 9%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 68%

Att så många som 95% upplever sig vara trygga i vår verksamhet är ett mycket gott
betyg, även om vi naturligtvis har målsättning att ingen ska känna sig  otrygg,
Fritidshemmet gjorde under under året en egen trygghetsenkät, som visade att
eleverna var trygga på fritids, men att det finns otrygga platser som t.ex. toaletterna.

Främjande och förebyggande arbete

Det finns ett väl fungerande trygghetsteam som leds av en förstelärare. .

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har
fungerat bra , men måste repeteras för alla personalgrupper och säkerställa att alla
känner till rutiner och målsättning. Det har t.ex, inte inkommit kränkningsärende från
fritidshemmet, vilket i sig kan bero på att man inte fått signaler om att elev upplevt sig
vara kränkt,

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Eleverna på Söderbaumska känner sig i hög grad trygga i skolan.
Vi behöver fortsätta att utveckla rasterna, så att eleverna känner sig trygga på raster
och vid förflyttningar, s.k. fria situationer.
I samband med upprättande av likabehandlingsplanen ska en trygghetsvandring
göras, för att få reda på platser som eleverna upplever som otrygga.
Vi behöver utveckla samverkan, så att eleverna upplever alla vuxna som lika viktiga, så
att alla känner att man har någon att vända sig till om man behöver.
Vi vill värna det påbörjade arbetet med väl kända, gemensamma regler för skolan.
Vi vill värna och utveckla arbetet med kamratstödjare.
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Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 78% - 76%

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Rutinerna för arbete med åtgärdsprogram fungerar bra. Ärendegången extra
anpassningar - särskilt stöd måste förtydligas för alla verksamheter.
Dokumentation av extra anpassningar fungerar bra och är tillgängliga för berörda
pedagoger.
Rutinerna för uppföljning och utredning av oroande frånvaro har fungerat bra.

Främjande och förebyggande arbete

Styrkorna i det hälsofrämjande arbetet på Söderbaumska skolan är arbetet med
pojkars och flickors lika goda förutsättningar, hälsosamtalen och det påbörjade arbetet
med generation PEP.  Det är också mycket positivt att elevhälsan är samlad på samma
våningsplan, något som ger goda möjligheter till samarbete.
Skolan arbetar arbetar med läsa- skriva-räkna-garantin. Speciallärare och pedagoger
träffas för att analysera och planera åtgärder utifrån resultaten. Det finns också goda
rutiner för att förebygga och fånga upp elever som riskerar lång och/eller oroande
frånvaro.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Den sammanfattande bedömningen av elevhälsoarbetet vid skolan är att det i stort
fungerar bra. Elevhälsan är samlad och har goda möjligheter till samarbete.
Ett utvecklingsområde är att värna tid för det hälsofrämjande arbetet. I samband med
det behöver mötesstrukturen ses över.
Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning mellan elevhälsans professioner i olika frågor,
t.ex. vid frånvaroutredningar måste förtydligas, så att organisationen är effektiv i arbetet
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mot en än högre måluppfyllelse
Inför kommande år måste vi utveckla formerna för återkoppling av hälsosamtal,
eht-ärenden och kränkningsärenden till pedagogerna och i förekommande fall
vårdnadshavare. Viktigt att göra det på ett likvärdigt sätt.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Ökade kunskaper och samsyn kring bedömning och betygsättning
● Schoolsoft används på samma sätt i alla årskurser och fungerar bra i

kommunikation med elever och vårdnadshavare.
● Identifiera ett prioriterat utvecklingsområde inom tillgängligt lärande och

utarbeta en plan för arbetet.
● Utveckling av “aktiv och trygg rast”
● Implementera gemensamma ordningsregler och förhållningssätt kring

dem.
● Tydliggöra olika professioners ansvar och arbetsuppgifter

● Öka samverkan i syfte att eleverna ska ha ett heldagslärande.

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritidsverksamheten på Söderbaumska skolan är uppdelad på tre fritidshem:
fritids förskoleklass, fritids åk 1-2 och fritids 3-6.
Fritids f-klass delar lokaler med förskoleklassens verksamhet. Under
fritidshemstiden arbetar tre pedagoger och en praktikant i verksamheten. Två av
pedagogerna arbetar också under förskoleklasstiden. Antal elever: 50 stycken
Fritids 1-2 delar lokaler med årskurs 1-2 och har också egna lokaler i anslutning till
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klassrummen. Under  fritidshemstiden arbetar 4 pedagoger och en elevassistent i
verksamheten. Tre av pedagogerna arbetar också under skoltid i klass 1 och 2.
Antal elever: 103 stycken.
Fritids 3-6 har egna lokaler. Under fritidshemstiden arbetar 4 pedagoger i
verksamheten. Pedagogerna arbetar som elevassistenter och resurs under
skoltid. Två av pedagogerna ansvarar för att planera och genomföra
rastaktiviteter.
Antal elever: 110 stycken.
Två av pedagogerna har fritidspedagogutbildning respektive grundlärare mot
fritidshem. Fyra pedagoger har genomgått Skolverkets webbutbildning om
fritidshemmets undervisning.
Övriga har barnskötarutbildning respektive fritidsledarutbildning.

Utvärdering av Fritidshemmet

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i
utvärderingen.

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 72% 82%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 83% 88%

Utveckling och lärande

Under året har undervisningens fokus legat på uteverksamhet där skolgården erbjuder
varierande och meningsfulla aktiviteter. Alla avdelningar har tillsammans och var för sig
planerat och genomfört lekar, idrotter och andra aktiviteter. I aktiviteterna har
pedagogerna fokuserat på att tillsammans med eleverna introducera nya lekar,
utforma regler och pratat om hur man är en bra kompis.

Arbetet med normer och värden

Pedagogerna på fritidshemmet och lärarna har tillsammans utformat gemensamma
regler och förhållningssätt som ska genomsyra arbetet under både skola- och fritidstid.
I oktober varje läsår gör varje fritidshemsavdelning en trygghetsenkät med alla elever
som går på fritidshemmet. Resultatet sammanställs för varje avdelning och analyseras.
Under studiedagarna på vecka 44 så går fritids F-6 igenom resultat och analys och
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skriver en handlingsplan med åtgärder som ska öka tryggheten för våra elever och
som utvärderas under vårterminen tillsammans med eleverna.

Värdegrundsuppdraget

På fritidshemsavdelning genomför man kontinuerligt fritidshemsmöten där man pratar
om trivsel och de aktiviteter som man genomför på fritidstiden.

Pedagoger från fritidshemmet deltar också i klassråd och vid behov på elevråd för
årskurs f-6 för att fånga upp frågor som berör fritids.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Fritidshemmet på Söderbaumska skolan har en bra verksamhet där en stor del av
eleverna känner sig trygga och där största delen av vårdnadshavarna anser att
eleverna får göra meningsfulla aktiviteter under fritidshemstiden.

Vårt fritidshem är nu i en utvecklingsfas mot heldagslärande där alla pedagoger inom
skolan och fritids samverkar och att tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling
och lärande mot de nationella målen.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Ökad trygghet och fysisk aktivitet på rasttid för alla.
Öka medarbetares kunskap om fritidshemmets uppdrag och tydliggöra olika
professioners ansvar och arbetsuppgifter och ta ett gemensamt ansvar för
elevernas utveckling och lärande mot de nationella målen.
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