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1. Om Innovitaskolan Joriel

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

61 elever går idag på Jorielskolan. 38 elever går på vårt fritids Full Rulle.
Vi har alla skolformer. Grundskola och Grundsärskola båda inriktningarna ämnen och
ämnesområden. Från förskoleklass till årskurs 9. Fritids och korttidstillsyn enligt LSS
vilket gör att alla våra elever kan ta del av vår fritidsverksamhet oavsett ålder.
Våra profiler är konduktiv pedagogik och kommunikation.

Personal & Organisation
Skolledningen består av rektor, biträdande rektor, två skolsamordnare (en speciallärare
och en konduktor) och en fritidssamordnare.
Administrationen består av intendent, koordinator och administratör samt medicinsk
samordnare.
Vi har tillagningskök då vi har en speciell elevgrupp med mycket specialkost. En
kökschef, en kock/måltidsbiträde och en praktikant arbetar i köket.
Lärarna på skolan är grundskollärare, förskollärare, speciallärare, montessorilärare och
konduktorer.
Vi har elevassistenter på skolan som arbetar med eleverna både på fritids och skola.
På skolan finns även personliga assistenter som är knutna till sina elever.
Elevhälsan består av alla kompetenser som en skola ska ha, med ett högt nyckeltal, då vi
har en elevgrupp som har extraordinära behov. Vi har även en utökad elevhälsa
bestående av tre specialpedagoger/speciallärare och även en musikterapeut.
All personal får kontinuerlig fortbildning inom det specialpedagogiska uppdraget. Både
internt och externt.
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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.

Perspektiv Analys

Kön, Klass, Årskurs,
Ämne/Ämnesområ
de

Vi ser att vi har lyckats med skolans elever oavsett
skolform, årskurs eller kön utifrån de förutsättningar
eleverna har. Vissa elever har en anpassad studiegång och
alla elever som behöver, har ett ÅP som vi följer upp
regelbundet samt vi utvärderar och analyserar och ser till
att vi har åtgärder som ger framgång för eleverna. Ser till
att insatserna är utifrån elevens behov.

Ämnesområden 100% måluppfyllelse

Ämnen Särskola Några elever bedöms både i ämnen och ämnesområden,
så det kan se ut i vår statistik att alla inte når målen, men
det gör de.

Ämnen Grundskola Vissa elever har anpassad studiegång och vi säkerställer
att alla elever får behörighet till gymnasiet när de lämnar
skolan.

Grundskolan
Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 0,0%
Flicka -
Pojke 0,0%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 100,0%
Flicka -
Pojke 100,0%
Genomsnittligt meritvärde 125,0
Flicka -
Pojke 125,0
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● 100%  elever med minst godkänt i samtliga ämnen.
● 100% behörighet till gymnasiets yrkesprogram.

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 100,0%
Flicka
Pojke 100,0%

● 100% med minst godkänt i samtliga ämnen.

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)
● Våra elever har inte genomfört nationella prov.

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

Demokrati och samhälle 4,0
Elevers ansvar och inflytande 6,0
Fritidshemmet och omvärlden 4,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 4,0
Natur och matematik 4,0
Normer och värden 4,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 6,0
Språk och kommunikation 4,0
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Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, följt av Normer och värden,
Skapande och estetiska uttrycksformer samt Elevers ansvar och inflytande. Därefter
kommer övriga områden på samma nivå och bedömning.

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

Undervisning, Sambedömning, Samverkan, Didaktiskt perspektiv

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Skolan har en tydlig organisation på det sätt att alla klasser har åtta elever och två
lärare (en speciallärare/grundskollärare och en konduktor). Förskoleklassen har i år
haft fem elever. Varje elev har ytterligare en vuxen vid sin sida, en personlig assistent
eller en elevassistent.
Vi har elever i alla skolformer, från förskoleklass till årskurs 9. Grundskola och
Grundsärskola inriktning ämnen och ämnesområden. Vi har fritids Full Rulle, där vi har
elever från förskoleklass till årskurs 6. För elever som går i årskurs 7-9 söker man
korttidstillsyn enligt LSS och kan då gå kvar på vårt fritids Full Rulle, då vi även har
tillstånd för korttidstillsyn.
Vi har ett elevhälsoteam som är komplett utifrån de kompetenser man ska ha. Vi har en
utökad elevhälsa då tre specialpedagoger/speciallärare arbetar nära klasserna aktivt
varje dag. Vi har även en musiktearpeut som har FMT (funktionsinriktad musikterapi).
Trygghetsteamet arbetar aktivt med all personal och nu även alla skolans elever på ett
systematiskt sätt och har regelbundna möten.
Lokalerna är anpassade för elevernas behov med ljus och ljud samt utrustade med
takliftar, digitala hjälpmedel och höj och sänkbara bänkar, bord och skåp.

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)

Vårdnadsh
avare,
(andel
7-10)
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 20
21

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola - - 92% 91

%

Det är bra lärare på min skola - - 97% 95
%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer - - 94% 84

%
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig - - 94% 88

%
Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - - - 90

%

På grund av Pandemi, fjärr- och distansundervisning har det varit en utmaning att ge
det individuella stödet på lika villkor, det personliga mötet lärare och elev är inte
möjligt på samma sätt som när eleverna är på plats. Men vi har hittat nya sätt och
elevhälsa och specialpedagoger samt speciallärare har varit extra involverade och vi
har haft regelbundna uppföljningar varje vecka för att säkerställa att alla elever har fått
undervisning på det sätt varje elev har behov av utifrån förutsättningarna.

Bedömning och betyg

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

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena - - 89% 78%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet - - 86% 87%

Bli tydligare på att informera vad ämnet syftar till (på en individanpassad nivå) och
varför man gör olika uppgifter, genom att muntligt delge och presentera för eleverna.
Måluppfyllelsen har varit bra och skolans har goda resultat inom alla skolformer. Detta
för att vi har så regelbundna uppföljningar kring varje elev samt insatser för alla elever
individuellt. Samverkan med alla som arbetar med eleverna är bra, även andra
somverkanspartners som exempelvis habiliteringen och sjukvård, som också är viktig
för att eleverna ska få en god måluppfyllelse.
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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 - - 97% 95%

Det är ordning och reda i min skola - - 91% 88%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan - - 86% 80%

Att undervisningen har skett på olika sätt då man har fått förhålla sig till olika sätt att
delta på lektioner, tex kan det ha varit svårt med uppkopplingen via meet och att
eleven då inte hör eller ser lika bra.

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 - - 97% 93%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan - - 94% 86%

Vi har inte synliggjort tillräckligt mycket vad och på vilket sätt eleverna är med och
påverkar i informationen som skickats ut i veckobrev, kontaktböcker, iup-samtal och på
föräldramöten. Detta kan ha lett till att vårdnadshavare upplever att eleverna inte
påverkar sin undervisning och är någonting vi behöver bli bättre på. Veckobreven bör
också skickas via mail och inte bara schoolsoft för att säkerställa att informationen når
alla.

Slutsatser (undervisning)
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Dessa mål utgick vi huvudsakligen från under detta läsår:
● Utveckla sambedömningen ytterligare
● Utveckla undervisningen ännu mer
● Öka samverkan med assistenterna ännu mer
● Heldagslärandet, fritidshemmets uppdrag i fokus
● Övergång och samverkan internt

Pandemin har påverkat vårt skolår på många olika sätt. Bland annat har vi justerat
lunchtiderna, ett antal elever har haft fjärr- och distansundervisning delar av läsåret.
Assistentmöten har inte genomförts i samma utsträckning som ett “vanligt” skolår. Våra
föräldramöten samt utvecklingssamtal har under året hållits digitalt. Detta har inneburit
ett betydligt högre deltagande under dessa möten, vilket naturligtvis varit positivt. Vi
har därmed konstaterat att det digitala mötet är mer träffsäkert för våra
vårdnadshavare än de möten vi tidigare hållit på plats på skolan då färre har haft
möjlighet att delta. Övergången mellan skola och fritids har dock påverkats negativt av
pandemin eftersom vi strävat efter att inte blanda elever från olika klasser i samma
lokal i så stor utsträckning som det varit möjligt. Detta har gjort så att eleverna ibland
missat att få den sociala interaktionen och samspelet med andra elever i lika hög grad
som andra år. De externa projekt som genomförts under läsåret har fått anpassas
utifrån rådande omständigheter, men blivit lyckade ändå. Vi ser att det funnit för- och
nackdelar med det digitala formatet. Fördelen är att eleverna har haft mindre störande
moment under uppspelningen och nackdelen är att den direkta publikreaktionen
uteblev. Arbetet med undervisning under läsåret har också fått komprimeras till
skolans närområde och fysiska besök har uteblivit.

Vi har arbetat med att omfördela arbetsbelastningen inom olika områden på skolan.
Exempelvis administration, skolresursteam, konduktorer och kökspersonal vilket vi sett
har gjort skillnad på ett positivt sätt och gjort belastningen mer rimlig för personal som
tidigare haft för mycket.

Vårt kollegiala lärande har fokuserat på områdena kommunikation (bedömningsstöd
samt IKT. Dessa möten har varit givande och har i år organiserats i block, vilket många
upplevt som positivt då man har kunnat fokusera bättre på innehållet samt praktiserat
de nya kunskaperna direkt.

Vi har genomfört handledning i vissa team, samt gett våra två nya konduktorer avsatt
mentorstid varje vecka. Mentorstiden har varit uppskattad och värdefull eftersom det
har givit våra nya medarbetare en möjlighet att få komma in i verksamheten på ett bra
sätt och bidragit till att de känt sig tryggare i sin roll. Handledningen har förstärkt de
team som fått möjlighet att delta.

I utvärderingen av planen mot diskriminering och kränkande behandling har i år även
eleverna involverats. Detta har gjort dem mer delaktiga och gett personalen nya
insikter kring detta viktiga arbete.

Vi har fortsatt att använda vår blankett för överlämningssamtal inom skolan och
externt, vilket har gjort så att strukturen och likvärdigheten blivit större.
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Vi har inlett arbetet med heldagslärande, först inom fritidsgruppen, och sedan med all
pedagogisk personal (fritidspersonal och pedagoger tillsammans). Vi såg att det till en
början varit svårt att implementera detta i fritidsgruppen men att gruppen blev hjälpt
av det arbete som gjorts tillsammans med övrig skolpersonal. Vi såg också att
diskussionerna som skett i dessa möten fördjupat all personals förståelse och insyn i
fritidsverksamheten.

Vi har genomfört prognos och bedömningsarbete i grupper utifrån elevernas skolform.
Detta har inneburit att pedagoger som undervisar samma elever har kunnat ta del av
varandras tankar och perspektiv och gjort bedömningen mer likvärdig och rättssäker.

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 100%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 0%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 0%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 100%

Det är tre elever på skolan som svarat på denna enkät, vilket inte ger en sanningsenligt
bild av hur eleverna uppfattar sin vistelse på skola och fritids.

Främjande och förebyggande arbete

Vi har regelbundna klassråd och skolråd där dessa frågor behandlas. Eleverna
utvärderar lektionerna varje dag, på olika sätt. Vi är väldigt måna om att ta reda på hur
eleverna upplever och vad de tycker och önskar ha annorlunda.
EHT följer upp varje vecka, inom olika områden, samt arbetar främjande och
förebyggande.
Eleverna har alltid minst en vuxen vid sin sida hela tiden, vilket gör att vi ser och
upptäcker direkt om det är något som inte är bra för eleverna.
Vi har en god trygghet och arbetar främjande och förebyggande på ett väldigt
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systematiskt och skyndsamt sätt, vilket också bidrar till att eleverna kan ha fokus på
lärandet under lektionerna, vilket medför att måluppfyllelsen ser bra ut för alla elever.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

En tanke är att återgå till hur det var tidigare med assistent träffar där rektor,
biträdande rektor informerar om skolans verksamhet, skolans policy samt ger
assistenterna ett informationshäfte  som de även kan lämna vidare till nya
assistenter.

För att detta ska kunna ske behövs ett grundligt arbete, där både
vårdnadshavare och ass bolag informeras om syftet med träffarna.

Turordningen vid en anmälan:

● Anmälan sker via rektor
● Anmälan skickas till huvudman
● Huvudman avgör om styrelsen ska ta del av anmälan

Ytterligare information finner ni i bifogade länkar:

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 tom SFS 2021:452

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Sker det ett främjande och förebyggande arbete, kan det innebära att problem
och frågor bearbetas i ett tidigt skede. Vilket kan ha viss effekt av antal
anmälningar. Vi är bra på att ta tag i de situationer som uppstår och har god
kommunikation oss emellan. Däremot kommer vi trots detta arbeta för att
tydliggöra rutinerna för att säkerställa att vår slutsats stämmer så vi inte missat
något.
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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 - - - 90%

Under detta år då det varit pandemi har vi haft det extra utmanande för att kunna ge
det stöd som alla behöver. Vi har haft skolan öppen, men vissa elever har fått
undervisningen via fjärr och distans på grund av individuella grunder som gjort att de
inte fått vistas i lokalerna.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Har fungerat väl. God samverkan med alla inblandade, både på skolan, hem,
habilitering och kommun samt andra som kan ha varit aktuella. Vi har alltid agerat mer
än skyndsamt och har ett väl fungerande team. Goda relationer ger framgång för
elevernas mående och måluppfyllelse och därmed ser vi att insatserna vi ger har varit
bra och fungerat väl att utreda, ta beslut, följa upp och arbeta kring.

Främjande och förebyggande arbete

Samma som ovan.
Trygghetsteamet har under detta år utvecklats på så sätt att vi involverat eleverna
ännu mer än vad vi tidigare gjort i både arbetet och processen men också i uppföljning
och utvärdering.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)
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Bedömningsstöd i “Gilla
matematiken”. Genomgång av
materialet.

Bedömningsstöd matematik årskurs
1-3 grundskolan.

Det obligatoriska materialet ligger
med i pedagogernas årshjul.

Fortsätta synliggöra vårt uppdrag -Färdigställa dokument med våra
olika uppdrag

-Skicka information till VH vem som
är spec-teams representant

-Regelbundna notiser i
ledningsgruppens anteckningar kring
beslut på EHT eller annan viktig
information.

Att alla resurser har möjlighet att
närvara på hab-klassmöten.

Översikt över samtliga EHT-insatser EHT-kalender i Google Drive som blir
synliga för alla i elevhälsan

Sv2 strukturera stödet kring svenska
som andra språk.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

Struktur för samplanering före sambedömning, för pedagoger i olika ämnen.
förslag med studiedag inför läsårsstart/terminstart.
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Varumärkesarbete

Heldagslärande samt dokumentation fritids

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Vi har arbetat med fokus på läroplans området ” Matematik och natur” och sett att vi
jobbar med andra läroplansområden parallellt.
Resurserna får möjlighet att vara delaktiga med att utveckla fritids genom att sitta i
mindre grupper och diskutera.

Personalen som arbetar på fritids har en blandad kompetens och erfarenhet, bland
annat barnskötare, förskollärare, undersköterska, barnspecialistundersköterska,
fritidsledare med mera.

Alla resurser har fått tid att planera aktiviteter inför lovdagar samt till eftermiddagarna,
utifrån det didaktiska perspektivet. Efter aktiviteterna skall samma person som har
planerat även göra en utvärdering av hur det gick samt hur vi går vidare eller gör nästa
gång.

Vårt mål har varit att synliggöra och medvetandegöra vårt uppdrag så alla fortbildas,
utvecklas och skapar samsyn kring syftet med aktiviteterna samt att vi vill få med oss
alla elever i verksamheten oavsett om de är hemma eller på skolan. Tack vare digitala
verktyg så har vi kunnat erbjuda fritids hemifrån. Eleverna får inflytande genom att
utvärdera aktiviteterna samt komma med förslag på önskade aktiviteter då vårt mål är
att kunna anpassa alla aktiviteter efter deras önskemål och efter läroplanen.

Utvärdering av Fritidshemmet
Vårdnadshavare,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 90% 91%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 100% 100%
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Utveckling och lärande

Till nästa läsår har vi planerat att omorganisera fritids genom att dela upp eleverna i
mindre grupper för att lättare kunna tillmötesgå deras behov samt stimulera elevernas
utveckling och lärande. Vi kommer att erbjuda eleverna en meningsfull fritid där
eleverna får stimulering på fysisk, social och kognitiv nivå.

Arbetet med normer och värden

Alla elever känner sig trygga på fritids då vi är en resurstät skola och vi lägger mycket
fokus på att alla elever ska känna sig sedda och hörda. Vi är en stor resursgrupp med
blandade åldrar, kön, nationaliteter och arbetslivserfarenheter.

Värdegrundsuppdraget

Vi pratar om allas lika värde och att vi ska visa respekt och hänsyn till varandra genom
att använda oss vardagliga händelser. När vi spelar spel får eleverna vänta på sin tur
och samtidigt lära sig spelreglerna.
Eleverna får inflytande genom att utvärdera aktiviteterna samt komma med förslag på
önskade aktiviteter då vårt mål är att kunna anpassa alla aktiviteter efter deras
önskemål och efter läroplanen.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Till nästa läsår har vi planerat att omorganisera fritids genom att dela upp eleverna i
mindre grupper för att tillgodose allas behov på ett mer kvalitativt sätt. Resurserna har
haft möjlighet att vara delaktiga med att utveckla fritids genom att sitta i mindre
grupper och diskutera och planera.
Alla resurser har fått tid att fördjupa sig i det didaktiska perspektivet. Efter planering
samt att resurserna har varit ansvariga att hålla aktiviteterna skall samma personer som
har planerat även göra en utvärdering av hur det gick.
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Våra prioriterade utvecklingsområden kommer att vara: sambedömning,
heldagslärande och varumärke
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