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1. Om Innovitaskolan Farstaäng

Huvudman för Innovitaskolan Farstaäng är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en
del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Farstaäng är, tillsammans med 27 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.

Personal & Organisation

Skolan är en tvåparallellig skola från förskoleklass till årskurs tre där varje klass har en
ansvarig klasslärare. I årskurs fyra till fem fanns under läsåret tre åldersblandade klasser
och tre ämneslärare. Skolan har också ämnelärare i idrott, musik och bild. Till varje
årskurs är en till två resurspedagoger kopplade. Dessa har olika bakgrund och utbildning,
såsom exempelvis fritidsledare eller barnskötare. En fritidssamordnare finns på skolan
och har det övergripande ansvaret över fritids och den dagliga personalplaneringen.

Skolans elevhälsoteam har under läsåret bestått av specialpedagog, skolsköterska,
skolpsykolog och rektor. Kuratorstjänsten var vakant under höstterminen, men tillsattes
under våren och kurator deltog i elevhälsans arbete under hela vårterminen. Skolläkare
ingår också i teamet och deltog vid två till tre tillfällen per termin.

I administrationen ingår skolans administratör, vaktmästare samt kökschef.

Arbetet på skolan leddes av rektor som till sin hjälp under läsåret hade en ledningsgrupp
bestående av musikläraren, specialpedagogen samt fritidssamordnaren. Under
höstterminen deltog även en förskollärare från förskoleklass. Lärarna och
fritidssamordnaren fungerade även som arbetslagsledare för sina respektive arbetslag
F-1, 2-3 samt 4-5.

Två förstelärare fanns på skolan under läsåret och dessa hade uppdrag med fokus på
matematik- och språkutveckling.
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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
Nationella prov i årskurs 3 har inte genomförts i verksamheten under året med anledning
av pandemin.

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisning
Förskoleklass undervisas av två förskollärare under förmiddagarna mellan klockan 8
och 12. I arbetslaget finns även fyra barnskötare eller fritidsledare som även arbetar på
fritids under eftermiddagarna.
Från årskurs ett till årskurs tre undervisar klassläraren i alla ämnen förutom idrott, bild
och musik. Årskurs tre har även slöjd tillsammans med en ämneslärare.
I årskurs fyra och fem är klasserna åldersblandade och de tre lärarna fungerar som
ämneslärare (sv, ma/SO, eng/NO). Ytterligare en lärare arbetar vissa timmar i laget
med SO-ämnena. Även i dessa årskurser finns separata ämneslärare för idrott, musik,
slöjd, teknik samt bild.

För att underlätta samplanering mellan årskursen lärare samt ämneslärare har alla
schemalagd ramtid på tisdagar fram till klockan 16.00. Dessa planeringstillfällen syftar
till att öka likvärdigheten inom årskursen samt underlätta ett ämnesövergripande
arbetssätt.
Varannan vecka träffas lärarna på onsdagar kl 15.00-16.30 för ett kollegialt lärande.
Dessa träffar leds av förstelärarna och har under höstterminen haft fokus på matematik
och svenska. Lärarna har också observerat varandra under lektionstid och genomfört
så kallade Lesson studies som sedan diskuterats. Detta med syfte att öka
likvärdigheten och höja kvalitén på undervisningen. Under vårterminen hade de
kollegiala träffarna fokus på EU:s åtta nyckelkompetenser då dessa diskuterades i
tvärgrupper. Underlag för träffarna var Barbro Westlunds bok “Att undervisa för ett
livslång lärande”.

Elevernas kunskapsutveckling följs upp genom kunskapsprognoser och omdömen.
Dessa analyseras på gruppnivå på kollegiala träffar och följs upp tillsammans med
elevhälsoteamet. Bedömningsstöd i årskurs ett till tre samt kartläggning i förskoleklass
följs upp genom analysmöten kring Läsa-, skriva-, räknagarantin där representanter
från elevhälsan tillsammans med speciallärare deltar.  Utifrån det som framkommit i
analysarbetet planeras insatser på grupp- och skolnivå samt innehåll på våra kollegiala
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träffar.

Elevhälsoarbete
Elevhälsoteamet tillsammans med skolans pedagoger bedriver ett gemensamt
elevhälsoarbete. Läraren och fritidspedagogen är en viktig resurs i detta arbete
eftersom de träffar eleverna dagligen och är de som arbetar relationellt med eleverna.
Fokus ligger på att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever och att utveckla arbetet
med extra anpassningar. Elevhälsan arbetar för att komma in tidigt i detta arbete och
bli en rådgivande part och ett bollplank till hur dessa kan utvecklas. Rutiner finns för
tidig upptäckt av elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har en social
problematik genom regelbundna möten kring LSR samt Elevhälsomöten årskursvis.
Pedagog kan också göra en anmälan till rektor efter samtycke från vårdnadshavare.

Under läsåret har vi genomfört två Elevhälsomöten per årskurs och termin. Vid dessa
möten lyfter vi klasserna på gruppnivå för att se över lärmiljö och anpassningar. Vid
dessa möten deltar rektor och specialpedagog och de syftar till att skapa kunskap om
grupperna och skapa ett effektivt samarbete mellan pedagoger och elevhälsoteam. I
förskoleklass och årskurs fyra deltar även skolsköterska för att fånga upp sådant som
framkommit under elevernas hälsosamtal. Dessa elevhälsomöten syftar även till att ge
ett bra underlag för det förebyggande och främjande arbetet samt ett effektivare
åtgärdande arbete på gruppnivå. Efter ett möte får rektor kunskap som behövs för att
göra eventuella organisatoriska förändringar eller planera och prioritera uppdrag för
elevhälsans olika kompetenser.

Elevhälsoteamet genomför även möten och handledning med pedagoger och
varannan onsdag 15.00-16.30 har lärarna avsatt tid för elevhälsoarbete. Innehållet vid
dessa tillfällen varierar och kan exempelvis bestå av handledning, föreläsning eller
arbete med pedagogisk utredning samt analys av kunskapsprognos eller
bedömningsstöd.
Elevhälsoteamet leder även möten med vårdnadshavare och pedagoger samt leder
och samordnar arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Skolans speciallärare arbetar med elever i förskoleklass till årskurs tre på grupp- och
individnivå. Arbetet är både förebyggande, främjande och åtgärdande. Åtgärdsprogram
utvärderas löpande av speciallärare, specialpedagog, elev och vårdnadshavare.
I årskurs fyra och fem erbjuds det särskilda stödet av lagets lärare. De har avsatt
undervisningstid till arbete på individnivå samt i mindre grupp.

Arbetet med trygghet och värdegrund
På skolan arbetar vi med Positivt beteende stöd, PBS. Detta är ett arbete som letts av
skolans psykolog och pågått sedan 2015. Personalen har gemensamt arbetat fram
olika värdeord samt positiva förväntningar för gemensamma utrymmen på skolan. I
början av varje läsår formuleras även positiva förväntningar på klassnivå. Pedagogerna
fokuserar på att lyfta och uppmärksamma när eleverna gör det som förväntas av dem.
Detta uppmärksammas med en tumme upp och en pärla. Pärlorna samlas i ett
gemensamt rör i skolans matsal. När röret är fullt genomförs en belöning på skolan.
Detta kan exempelvis  vara en skattjakt eller något gott att äta. Att välja att lyfta det
som fungerar och inte fokusera på det negativa bygger goda relationer och en fin
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gemensam värdegrund på skolan som vi tillsammans arbetar för att upprätthålla.

Vi har under året genomfört en trygghetenkät i årskurs F-3 samt enkäten på
huvudmannanivå för våra äldre elever. Resultatet i dessa analyseras på de kollegiala
träffarna och i elevhälsoteamet. Insatser planeras utifrån resultatet som framkommer.
I vissa fall finns behov av uppföljande frågor för att förstå resultatet och dessa
genomförs av lärare och elevhälsoteam beroende på område.

Även skolsköterskans hälsosamtal är en viktig nyckel för att arbeta med trygghet och
värdegrund. I dessa framkommer viktig information som vi kan arbeta vidare med på
gruppnivå. Det följs upp på Elevhälsomöten i den aktuella årskursen och eventuella
insatser planeras tillsammans med Elevhälsoteamet.

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 81% 90% 73% 80%

Det är bra lärare på min skola 89% 89% 84% 84%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 76% 74% 81% 82%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 92% 89% 78% 81%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 88% - 78%

Nöjdheten med undervisningen har gått upp hos både vårdnadshavare och elever,

vilket är positivt.

Ett stabilt lärarkollegium med låg personalomsättning och behöriga lärare ger goda

förutsättningar för bra undervisning.
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Lusten att lära mig mer har gått ner. Ett arbete för att öka det verklighetsnära lärandet

pågår och lärarna har under vårterminen haft kompetensutveckling kring EU:s

nyckelkompetenser där man talar om det Livslånga lärandet. Ämnesövergripande

arbetssätt och tematiskt arbete är något som eleverna upplever som lustfyllt och vi

behöver öka förutsättningarna för samplanering och samarbete mellan lärare. Det finns

en samplaneringstid varje vecka där lärare exempelvis kan träffas inom årskursen,

ämnesvis eller tillsammans med ämneslärare. Detta syftar till att underlätta

ämnesövergripande arbete.

En annan framgångsfaktor som vi ser för att öka elevernas måluppfyllelse och kvalitén

på undervisningen är att bedriva undervisning i halvklasser eller i ett tvålärarsystem.

Under det kommande läsåret görs en satsning i årskurs ett där flertalet lektioner

bedrivs just i ett tvålärarsystem med parallellklassläraren eller specialläraren. Årskurs

två har tvålärarsystem kopplat till lektionerna i bild, musik och idrott. Årskurs tre har

även halvklasser kopplade mot slöjd. Utöver det kommer lektionerna i NO och teknik

läggas i ett tvålärarskap. Även mellanstadiet kommer att ha tvålärarskap på flertalet

lektioner och halvklasser mot slöjden.

Vi ser att ett pågående arbete med digitala verktyg hjälper elever att öka delaktigheten

och öka förutsättningar för lärande. Detta kan underlätta individanpassning och även

fungera som ett hjälpmedel för att öka självständigheten i lärandet vid svårigheter. På

mellanstadiet har de digitala läromedlen och google classroom fungerat bra och detta

ska utvecklas även på lågstadiet under kommande år. Likvärdigheten kring de digitala

hjälpmedlen ska höjas under kommande läsår när det gäller exempelvis talsyntes och

att ges möjlighet att lyssna på läromedel digitalt.

IKT förstelärare samt IT-ansvarig pedagog ska under kommande läsår  implementera

och följa upp skolans IKT-plan. Goda förutsättningar (lärresurser och verktyg) finns för

detta och att alla pedagoger ska arbeta varierat analogt och digitalt tillsammans med

eleverna. Varje pedagog ska ha digital kompetens och vara medveten om att man
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måste lära nytt. Lärarna får kompetensutveckling inom IKT och en tid för stöd finns

schemalagd för förstelärare i IKT och IT-pedagog.

Samtliga lärare har också arbetat med EU:s nyckelkompetenser där digital kompetens

ingår. IT-pedagog kommer att vara schemalagd i samtliga klasser i årskurs ett till fem

för att driva arbetet med implementering.

Ett annat viktigt område för upplevelsen av meningsfullhet är lärmiljön och arbetet

med extra anpassningar. Att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö är grunden för att

lärande ska kunna ske och att lärandet upplevs som meningsfullt. Även ett arbete med

extra anpassningar och att göra många anpassningar generella till alla pågår löpande.

Detta arbete sker i samverkan med elevhälsans olika kompetenser.

En annan viktig faktor att nämna är att upplevelsen är att den psykiska ohälsan ökat

under pandemin både hos vårdnadshavare och elever. En fortsatt utmaning för skolan

framöver är att möta dessa elevers behov inom ramen för den ordinarie

undervisningen och att anpassa för stimuli och intryck i en miljö med grundskolans

klasstorlek och fysiska utformning. I detta arbete samverkar elevhälsoteamets olika

kompetenser med pedagoger och externa aktörer.

Undervisningen följs upp och utvärderas löpande på våra samplaneringstider samt

träffar för elevhälsoarbete. Detta arbete behöver fortsätta utvecklas och samtal kring

bedömning och dokumentation behöver vara ett löpande arbete i våra olika

mötesforum.

Bedömning och betyg

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.
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Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena 89% 86% 75% 75%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 85% 86% 73% 78%

Att utveckla elevernas eget  lärande och förmåga att bedöma sina egna resultat har

varit ett viktigt mål under läsåret genom exempelvis kamratbedömningar och

självskattning etc. Arbete kring elevernas Individuella utvecklingsplaner har sett olika

ut på skolan och hur levande arbetet med dessa är varierar mellan klasserna. Vissa har

en stående tid varje vecka där dessa lyfts fram och vissa arbetar inte lika aktivt med

dem. Nästa läsår är fokus på att alla klasser ska ha IUP-tid på schemat.

Ytterligare ett område som behöver fortsatta insatser är att involvera eleverna i de

pedagogiska planeringarna och tydliggöra vad som ska läras in och hur det kommer

att bedömas. Ytterligare ett utvecklingsområde kopplat till detta är arbetet med att

tydliggöra lektionens mål och syfte. Det finns en lektionsstruktur, men ett arbete

behöver göras för att levandegöra denna i den dagliga verksamheten och säkerställa

likvärdigheten på skolan. Ett kollegialt arbete för att höja kompetensen och samsynen

kring formativ bedömning och differentierad undervisning behöver också genomföras

för att öka elevernas förståelse och kunskap kring sitt eget lärande.

Att vårdnadshavarnas resultat hamnar lägre än elevernas tror vi delvis kan förklaras

med att pandemin begränsat möjligheterna att genomföra fysiska föräldramöten och

utvecklingssamtal. Detta kan påverka vårdnadshavarnas känsla av insyn i sina barns

skoltillvaro och upplevelse av delaktighet. Fysiska utvecklingssamtal där elev och

vårdnadshavare är fysiskt närvarande underlättar förutsättningarna att exempelvis visa

elevarbeten och kommunicera kring dessa.  Ett annat utvecklingsområde är elevledda

utvecklingssamtal. Dessa genomförs i flera årskurser, men skolan saknar en

gemensam mall eller upplägg för hela skolan. Elevledda utvecklingssamtal är
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ytterligare ett sätt att få eleverna och vårdnadshavare medvetna om elevens egen

kunskapsutveckling.

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 91% 92% 83% 85%

Det är ordning och reda i min skola 83% 90% 62% 73%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 80% 75% 57% 65%

Den upplevda tryggheten bland elever är hög på skolan. Det gäller även upplevelsen
av att det på skolan är ordning och reda.  Vårdnadshavarnas siffror ligger lite lägre och
detta kan eventuellt förklaras med att de under pandemin inte haft samma kontakt och
insyn i skolverksamheten.

När det gäller den upplevda arbetsron är siffrorna lägre. Detsamma visade sig i vår
egen undersökning i skolans lägre årskurser. Elevhälsoteamet genomförde då ett
samtal med eleverna i de klasser som fått ett lågt resultat där de bland annat fick
uttrycka vad de vägde in i begreppet arbetsro. Det framkom vid dessa samtal att
arbetsro för dem betydde att det var knäpptyst på lektionen och att inga samtal
pågick. Under lektionerna där det exempelvis pågick ett kooperativt lärande genom
samtal och diskussion uttryckte de att det inte rådde arbetsro. De menade dock att
samtal var nödvändigt under dessa lektioner och att arbetsformen dessutom var
uppskattad av eleverna. Upplevelsen av trygghet och trivsel i klasserna var dessutom
hög även i de klasser där man skattat arbetsron lågt. Detta uppmärksammar oss på
vikten av att diskutera begreppen och att ha en levande dialog kring vilka förväntningar
vi ska ha på varandra på de olika lektionerna. Om eleverna menar att arbetsro är lika
med total tystnad är det omöjligt att nå 100% på det svaret om jag samtidigt uppskattar
lektioner där det är tillåtet att samtala och samarbeta.

Vi ser som en av skolans styrkor att vi är en liten enhet med en hög personaltäthet där
vi har möjlighet att se våra elever. Målet är att alla elever ska upplevas som allas och
att eleverna känner att de kan vända sig till alla vuxna på skolan.
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PBS-arbetet och våra gemensamma förväntningar syftar till att öka tryggheten och
upplevelsen av ordning och reda. Vi kan dock se att det gemensamma arbetet med
PBS behöver lyftas fram och bli ett skolgemensamt arbete igen. Under läsåret har vi
tappat det gemensamma i arbetet kring PBS och pedagogerna har arbetat olika aktivt
med detta.VI tror dock fortsatt på PBS som metod och kommande läsår kommer vi
därför att tillsätta en PBS-samordnare som får i uppdrag att aktualisera arbetet och öka
likvärdigheten på skolan.

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,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker 81% 83% 78% 83%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 84% 71% 72% 69%

Upplevelsen av elevernas  möjlighet till påverkan har gått ner sedan föregående år
medan känslan av att vuxna tar hänsyn till elevernas tankar och åsikter har ökat.
Samma mönster återfinns i vårdnadshavarnas svar.

Klassråd schemaläggs från och med nästa läsår för att säkerställa att de genomförs
regelbundet i klasserna. Elevråd schemaläggs en gång per månad och leds av två
lärare på skolan. Dessa har lett elevrådet även under detta läsår och det har lett till god
och struktur.

För att upplevelsen av att eleverna får påverka det som de arbetar med behöver ett
arbete med att involvera eleverna i de pedagogiska planeringarna göras. Hänsyn
måste tas till elevernas intressen och önskemål om arbetsformer samt former för
bedömning. En gemensam mall för pedagogisk planering finns på skolan och behöver
aktualiseras under kommande läsår.

Slutsatser (undervisning)
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Skolan har ett gott arbete kring undervisning och en stabil lärarkår med behöriga
lärare.
Strukturer finns för samplanering samt uppföljning och analys, vilket ger goda
förutsättningar för att utveckla undervisningen och stärka kvalitén.

Upplevelsen av att det råder ordning och reda samt känslan av trygghet är hög
generellt på skolan, vilket också är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig
ny kunskap och vara delaktiga i undervisningen.

Fortsatt behövs ett arbete göras för att skapa tillgängliga lärmiljöer och öka arbetet
med extra anpassningar samt göra dem än mer individanpassade. Ett arbete behöver
också göras för att göra eleverna mer delaktiga i val av arbetsformer och former för
bedömning samt synliggöra sin egen kunskapsutveckling.

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%)

Jag känner mig trygg i skolan 88%

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? 7%

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

84%

Upplevelsen av trygghet är generellt hög på skolan. Detta visade sig även i vår egen
trygghetsenkät som riktade sig till elever i förskoleklass till och med årskurs 3.

Det har i samtal med eleverna framkommit att det i vissa klasser och årskurser använts
ett hårt språk. Ett nära samarbete mellan hem och skola samt vuxennärvaro och
bemötande ökar tryggheten för samtliga elever.

Svaren i enkäten har legat till grund för vår uppfattning att elever känner  sig trygga
och trivs på skolan, men genom observationer på raster och under samtal har det till
exempel  framkommit att det uppstod en del konflikter och att ett användes ett hårt
språk. I samråd med elevhälsoteam och pedagoger  genomfördes under läsåret en
insats på gruppnivå där vår kurator arbetade med eleverna kring språk och
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konflikthantering.

Skolan  har uppmärksammat att många elever, främst pojkar, spelar en del datorspel
med våldsamt innehåll och hårt språk i chattar. Detta tar de sedan med sig i lekar och
samtal med klasskompisar och övriga elever. Ett fortsatt arbete kring detta i samverkan
med hemmet behöver ske kommande läsår.

PBS- arbetet är som tidigare beskrivits en nyckel till trygghet och trivsel på skolan.
Goda relationer mellan vuxna och elever är den vuxnes ansvar och fokus ligger på att
skapa tillitsfulla och trygga relationer till alla elever. Positiva förväntningar och ett
positivt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och kollegor skapar ett trivsamt
arbetsklimat och utgör grunden för en trygg miljö.

Främjande och förebyggande arbete

Under elevhälsomöten och under skolsköterskans hälsosamtal fångas indikationer upp
på vad som skulle kunna leda till en problematisk situation. I samråd med
elevhälsoteam planeras då ett förebyggande och främjande arbete på både grupp-
och individnivå.

Här synliggörs även strukturer kring exempelvis schema, organisation och
resursfördelning som kan behöva förändras i ett förebyggande syfte. Lärmiljö och
anpassningar ses över för att förebygga svårigheter som kan uppstå för elever.

Fritidssamordnare och skolsköterska  är även involverade i ett förebyggande arbete
kring hälsa och livsstil. De föreläser i klasserna och har diskussioner med eleverna
kring exempelvis kost, sömn och skärm.

VI ser att vi behöver utveckla samarbetet kring elevhälsoteam och pedagoger i vissa
årskurser för att detta ska bli ett levande inslag i den dagliga verksamheten.

Tillitsfulla relationer är nyckeln kring ett tryggt skolklimat och alla vuxna i skolan ska
arbeta för att bygga goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Goda
relationer ligger till grund för och förebygger många svåra situationer elever kan ställas
inför och är därmed en viktig del av det förebyggande och främjande arbetet. Här
gäller det också att det i organisationen finns rätt förutsättningar för att bygga
relationer och att arbeta förebyggande och främjande.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Farstaängsskolan följer Academedias rutiner för kränkande behandling och anmäler
vidare till huvudman. Det är viktigt att dessa rutiner är välkända av alla pedagoger och
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vikarier och att det genomförs enligt Academedias riktlinjer. Detta är ett arbete som
måste hållas vid liv och lyftas kontinuerligt för att vi inte ska tappa det. Under läsåret
fick all personal ta del av en föreläsning av Academedias just Sophie Spetz kring detta
och det är viktigt att återkomma till dessa rutiner regelbundet samt avsätta tid för
pedagoger att skriva dem.

Alla konflikter ska redas ut skyndsamt och kommuniceras till hemmet i syfte att skapa
samsyn och trygghet. Konflikter som sker på skoltid ska redas ut av vuxna på skolan. En
svårighet som vi behöver vidta åtgärder kring till nästa läsår är att hitta rutiner där
fritidspersonal kan frigöras från elevgrupp för att skriva rapporter och kommunicera
med hemmet.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Trygghetsarbetet är viktigt och utgör grunden för att ett lärande ska kunna ske.
Upplevelsen av trygghet är hög men behöver vara ett ständigt pågående arbete.
PBS-arbetet behöver som tidigare nämnts aktualiseras och göras mer enhetligt på
skolan. Detta utgör en bra bas för vårt gemensamma trygghetsarbete.

Rutiner och strukturer behöver hållas levande och tid behöver avsättas i verksamheten
för att följa upp incidenter. Nya pedagoger och vikarier behöver sättas in i de rutiner
som finns.

Tillitsfulla  relationer är viktiga för elevernas känsla av trygghet och vi strävar efter att
kontinuitet i personalgruppen och vid sjukdom ta in vikarier som är kända för eleverna
utifrån en egen fast vikarielista.

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 - 88% - 78%
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Andelen som upplever att de kan få extra hjälp och stöd i skolan är relativt hög. Dock
är vårdnadshavarnas upplevelse lägre än elevernas. En anledning till detta kan vara att
du som vårdnadshavare inte har insyn i skoldagens alla moment. Även om det sker
utvecklingssamtal och utvärderingar med skolan kan det vara svårt att få en exakt bild
av allt som görs för och tillsammans med mitt barn.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Det finns tydliga rutiner för arbetsgången kring anmälan till rektor, pedagogisk
utredning och uppföljning av särskilt stöd. Dock behöver dessa återkommande lyftas
med pedagoger och det finns fortfarande en del arbete kring att implementera dessa
rutiner. När det gäller anmälan till rektor ser vi att det ibland görs anmälningar för
snabbt och utan att eleven involverats och anpassningar prövats över tid. De
anmälningar som kommer in blir då ofullständiga och saknar ett underlag för att göra
en korrekt bedömning både i relation till kunskapskrav samt de anpassningar som
redan prövats. De pedagogiska utredningarna skrivs i samråd med elevhälsoteamet
och specialpedagog. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra och öka likvärdigheten.
När det gäller uppföljning av särskilt stöd har det saknats en systematik kring när dessa
ska genomföras i tid. Under vårterminen avsattes därför vissa veckor till utvärdering.
Något som fungerade bra och behöver fortsätta under kommande läsår.

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsoarbetet är allas angelägenhet och pedagoger har en nyckelroll i detta arbete
eftersom de har en nära relation till och träffar eleverna i den dagliga verksamheten.
Ett skifte har skett inom skolvärlden i stort där det ska läggas stor vikt vid det arbete
som sker genom ledning och stimulans i lärmiljön samt kring extra anpassningar.
Snarare än att elevhälsoteamet ska komma in och ta över ärenden. Vi behöver fortsätta
arbeta för att bygga en organisation och struktur genom personalplanering och
schemaläggning som ger förutsättningar för detta.  Utöver detta behöver pedagogerna
ges möjlighet att fortbilda sig kring bemötande och hjälpmedel som kan användas
som extra anpassningar.
Ledning och elevhälsoteam har här en viktig funktion när det gäller att stötta i detta
arbete och skapa förutsättningar.

Ett led i detta är klassrumsobservationer  där exempelvis specialpedagog och
psykolog på gruppnivå kan observera för att sedan problemlösa kring förebyggande
och främjande insatser. Det har dock varit svårt att hitta tid för observation ute i
klasserna, främst för skolpsykolog som har en delad tjänst med andra skolor.
Observationer är något som efterfrågas av pedagoger och uppskattas. Se över inför
kommande läsår hur vi kan skapa systematik kring observationer.
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Elevhälsomöten som genomförts årskursvis tillsammans med representanter från
elevhälsan har varit ett annat sätt att handleda och rådgöra kring anpassningar och
lärmiljö. Även arbetslagsmöten och enskilda möten har använts till ett liknande arbete.
Samtliga möten ger indikationer och kunskap kring vad som måste lyftas på en
övergripande skolnivå respektive gruppnivå både när det gäller ett förebyggande och
främjande arbete.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Fortsatt arbete krävs för att implementera rutiner kring anmälan, utredning och
uppföljning kring särskilt stöd. Forum för samarbete finns mellan elevhälsoteam och
pedagoger men behöver utvecklas till att även omfatta former för observationer som
kan ligga till grund för samtal.

Fortsatt arbete för att utveckla tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar.
Kompetensutveckling krävs samt en god organisation kring personal och schema.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Hälsa och välmående (ex. Arbetsro, meningsfulla raster, Brainbreaks)
● Värdegrund och relationer (ex språkbruk, rätt att vara dig själv, jämställdhet,
● Relationell pedagogik/PBS - positivt beteendestöd, positiva förväntningar
● Elevhälsa som ett gemensamt arbete för samtlig personal. Samverkan,

överlämningar och uppföljning.
● KASAM - känsla av sammanhang, meningsfullhet, begriplighet och

hanterbarhet genom verklighetsnära undervisning, tematiskt arbete,
ämnesövergripande undervisning och bedömning för lärande.

● Barnet i fokus - Planering och verksamhet utgår från barnkonventionen och
bygger på delaktighet och samverkan med skola, elev och hemmet.

● Ledning och stimulans: Relationell pedagogik, tillgänglig lärmiljö och
differentierad undervisning

● Elev- och föräldradelaktighet - Tydliggöra och konkretisera elevernas
kunskapsutveckling för barn och vårdnadshavare.

● Digital kompetens som ett verktyg och hjälpmedel i det dagliga arbetet för
elever och pedagoger i samverkan med hemmet.

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet
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Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritidsverksamheten på Farstaängsskolan består av tre avdelningar, F-1, 2-3 samt 4-5.
Under läsåret 20/21 arbetar åtta pedagoger i årskurs F-1. De är uppdelade årskursvis i
separata lokaler under stora delar av fritidsverksamheten men samverkar vid behov.
Årskurs 2-3 samarbetar i gemensamma lokaler under fritidstid och sex pedagoger
arbetar tillsammans med eleverna. På klubben arbetar två pedagoger tillsammans
med eleverna. Samtliga pedagoger som arbetar på fritidshemmet är barnskötare,
fritidsledare samt socialpedagoger.

Verksamheten leds av rektor med stöd av fritidssamordnare. Under läsåret har en
pedagog i varje årskurs haft rollen som nyckelperson. Dessa pedagoger har deltagit på
fritidsmöten en gång i veckan och dessa har letts av fritidssamordnaden. På vissa
möten har rektor deltagit.

Varje årskurs har haft i uppdrag att genomföra fritidsråd med eleverna en gång per
månad för att fånga upp elevernas tankar och önskemål.

Vid gemensamma personalmöten och på studiedagar har fritids haft separata
kollegiala träffar för att planera och utveckla verksamheten.

Utvärdering av Fritidshemmet

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

Vårdnadshavare,
(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns
utveckling

69% 73%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 79% 84%

Utveckling och lärande

Under läsåret har fokus varit på att öka heldagslärandet. Att planera aktiviteter under
fritidstid som relaterar till innehållet under skoldagen för att förstärka lärandet. Lärarna
har delat sina pedagogiska planeringar och pedagogerna på fritidstid planerar
verksamheten utifrån dessa. Detta har dock skett i varierad utsträckning och inför nästa
läsår behöver det skapas en rutin kring detta. Pedagogerna på fritidshemmet behöver
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också ges möjlighet att få planeringtid för sin verksamhet och därmed frigöras under
skoltid. För att ytterligare förstärka heldagslärandet behöver en pedagog  vara ansvarig
för det ämnesövergripande och tematiska arbetet på en övergripande nivå. Detta
innefattar att följa upp hur arbetet fortskrider och vara behjälplig med tips och
vägledning kring material.

Under skoltid har de som arbetar på fritids oftast ett uppdrag att arbeta som
klassresurs. Detta betyder att de tillsammans med läraren stöttar elever på individnivå.
Detta försvårar möjligheterna att under lektionstid leda aktiviteter i grupp. Under raster
har fritidspedagogerna i uppdrag att ansvara för lekar och fysiska aktiviteter. Även till
detta behöver det avsättas tid till planering varför det är av vikt att se över
planeringstiden inför kommande läsår.

Arbetet med normer och värden

Även på vårt fritidshem arbetar pedagogerna med PBS och att bygga tillitsfulla
relationer. Uppdelningen där förskoleklass och årskurs 1 har separata verksamheter
stora delar av fritidstiden har hjälpt att öka tryggheten för eleverna och öka
förutsättningarna för att bygga relationer de till pedagoger som arbetar nära eleverna.
Årskurs 2 och 3 har sina lokaler på samma plan och samarbetar över årskurserna. Detta
upplevs i början av ett läsår kräva en del arbete för att skapa en rutin och struktur som
skapar trygghet. Dessutom är det fler vuxna att bygga relation till, något som kräver en
del arbete men sedan upplevs positivt för elever och pedagoger.
Årskurs 4-5 befinner sig i en separat byggnad där de även äter mellanmål. Detta
upplevs vara tryggt för eleverna i årskurserna.

Periodvis har det varit en del hårda ord under raster och fritidstid i vissa årskurser.
Pedagogerna har då haft samtal i mindre grupper och även haft ett nära samarbete
med hemmet.

PBS-arbetet behöver innefatta fritids i en större utsträckning. Personalgruppen på
fritids har en större omsättning än övriga skolan och det är viktigt att de sätts in i
tankarna kring arbetet och får kompetensutveckling för att aktivt kunna arbeta med
eleverna i detta.

Värdegrundsuppdraget

På fritids finns ett stort utrymme att göra egna medvetna val. Varje dag ges förslag på
olika aktiviteter som eleverna kan välja mellan. En gång per månad hålls ett fritidsråd
och styrda aktiviteter planeras utifrån elevernas intressen och önskemål.
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Slutsatser (Fritidshemmet)

Skolan behöver fortsatt arbeta för att utveckla heldagslärandet och de estetiska
uttrycksformerna. Pedagogerna behöver få planeringstid avsatt för att få rätt
förutsättningar att skapa en utvecklande och lustfylld verksamhet för eleverna där de
ges tid att förbereda aktiviteter och ta fram material.

Skolan bör hålla fast vid fritidsmötet och även involvera samtliga pedagoger på
fritidshemmet på dessa träffar.  Värna om dessa träffar som främjar ett kollegialt
samarbete mellan skolans pedagoger och höjer kvalitén på fritidshemmet.

Förstärka arbetet med PBS på fritids genom att fortbilda ny personal i arbetssättet och
synliggöra förväntningar så att de är kända för alla.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Öka heldagslärandet och de estetiska uttrycksformerna för att öka elevernas känsla av
sammanhang och mening.
Stärka PBS roll på fritids genom positiva förväntningar och bemötande
Utveckla arbetet kring meningsfulla raster och brainbreaks.
Elevhälsa som ett gemensamt arbete för all personal på skolan.
Öka välmående via aktivt arbete med hälsa genom exempelvis avslappningsövningar
och rörelseaktiviteter.
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