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1. Om Innovitaskolan Karlskrona

Huvudman för Innovitaskolan Karlskrona är Academedia Fria Grundskolor  AB, som är en
del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Karlskrona 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.

På skolan har vi elever från förskoleklass till åk 9, med en klass / årskurs i F-6 och 11
klasser på högstadiet. Sammanlagt detta läsår har vi varit ca 380 elever.

Personal & Organisation
Skolans personal består av 54 personer: 33 lärare, 2 fritidspedagoger och 2 fritidsledare, 4
kökspersonal, 2 lokalvårdare, 1 vaktmästare, 1 bitr rektor, 1 rektor. Dessutom ett
elevhälsoteam bestående av 1 skolsköterska, 1 skolläkare, 1 kurator, 1 socialpedagog, 1
specialpedagog, 1 speciallärare och 2 lärarassistenter.

Lärare och fritidspersonal är indelade i 4 arbetslag som ansvarar för ca 100 elever var:
F-6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Arbetslagen ansvarar för sina klassers trygghet och studiero, samt är mentorer för
klasserna och ansvarar då för uppföljning av elevernas mående och studieresultat.
Arbetslagen träffas varje vecka 1h för arbetslagskonferens.

Ledningsgruppen på skolan består av rektor och biträdande rektor. Skolan har också en
utvecklingsgrupp bestående av de 5 förstelärarna (2 st “matematik”, 1 st
“ämnesövergripande undervisning”, 1 st “tillgängligt lärande” och 1 st “trygghet och
studiero”) samt en representant från varje arbetslag.

Skolan har ett eget tillagningskök med tre anställda, en kökschef, en kock och ett
köksbiträde. Dessutom finns ett elevcafé med ett köksbiträde.
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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 75,8% 87,5% 80,8%
Flicka 80,0% 88,1% 82,9%
Pojke 73,2% 87,0% 78,4%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 86,5% 93,8% 91,0%
Flicka 85,3% 92,9% 95,1%
Pojke 87,3% 94,4% 86,5%
Genomsnittligt meritvärde 222,8 223,5 228,9
Flicka 240,6 222,9 243,2
Pojke 211,9 224,0 213,0

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 76,9% 68,4% 90,9%
Flicka 80,0% 60,0% 83,3%
Pojke 75,0% 71,4% 93,8%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 78 procent (7 av 9 elever) av eleverna som deltagit, och som följer
kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. Inga elever följer
kursplanen i svenska som andraspråk. I matematik har 78 procent (7 av 9 elever)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. Skolan har använt ersättningsprov som underlagen för
betygsättning, men dessa redovisas inte till skolverket eller huvudman.
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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

Demokrati och samhälle 6,0
Elevers ansvar och inflytande 6,0
Fritidshemmet och omvärlden 6,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 6,0
Natur och matematik 6,0
Normer och värden 6,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 6,0
Språk och kommunikation 6,0

Alla målområden av fritidshemmets undervisning får det näst högsta resultatet läsåret
2020/21. “Skola och hem” upplevs något lägre avseende kontakten med
vårdnadshavarna pga pandemin och att lämna/hämta skett endast utomhus.

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisningen
Rektor och bitr rektor har organiserat personalen utifrån behov i verksamheten och för
att kunna erbjuda undervisning av hög kvalitet. I årskurs F-6 är lärarna klasslärare och
på högstadiet är de ämneslärare.
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Skolan har också organiserat för tid för samarbete, gemensam planering och kollegialt
lärande för personalen. Lärarna är indelade i fyra arbetslag utifrån årskurserna F-6, åk
7, åk 8 och åk 9 med gemensam tid för planering 1h/vecka. Dessutom är det
ytterligare en gemensam konferenstid 2h/vecka samtidigt för alla lärare, där kollegialt
lärande skett i bokcirklar kring lärarledarskap och tillgängligt lärande samt olika
ämnesträffar, gemensam bedömning/betygssättning samt gemensam planering i olika
grupperingar under läsåret utifrån behov i verksamheten.

De tre fritidspedagogerna har gemensam planeringstid 3h varje fredag förmiddag.

All undervisande personal är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom att
göra och diskutera betygsprognos varje mittermin samt följa upp betyg och omdömen
varje terminsslut. Dessutom utvärderas undervisningen och trygghetsarbetet varje
termin i arbetslagen och elevhälsoteamet.

Skolan har goda resultat i jämförelse med övriga skolor i kommunen.

Elevhälsoarbetet
Skolans elevhälsoteam består av rektor, bitr rektor, specialpedagog, speciallärare,
socialpedagog, skolsköterska, skolläkare och kurator. Alla arbetar heltid på skolan
utom skolläkaren. För tillgång till skolpsykologer och logopeder är vi med i
kommunens centrala elevhälsoteam.

Skolans elevhälsoteam träffas 2h två gånger i veckan för att diskutera det främjande
och förebyggande arbetet samt ta upp de elever som inte når minst kunskapskraven E
alt. de sociala målen i läroplanen. Undervisande lärare och mentorer anmäler elever till
EHT för hjälp med ytterligare extra anpassningar när de riskerar att inte nå målen. Detta
görs antingen skriftligt eller genom att komma på ett EHT-möte. EHT-mötena är
nämligen också “öppen mottagning” dit alla undervisande lärare kan vända sig för råd,
stöd och coachning.

EHT är även delaktiga i den kollegiala samverkan på torsdagens konferenser samt
deltar i undervisningen kring psykisk hälsa samt sex- och samlevnad.

Trygghetsarbetet
Varje klass i F-6 har en egen mentor och klasslärare. I åk 7-9 har varje klass två
mentorer. Mentorerna och arbetslaget ansvarar för arbetet med elevernas trygghet och
studiero i klasserna. Alla klasser har mentorstid på schemat varje vecka 40 min som
innehåller undervisning kring värdegrundsarbetet, diskrimineringsgrunderna och andra
ämnesområden som är aktuella för just den åldern eller anpassas efter behoven i
klassen.

Läsåret startar första dagen med ett utvecklingssamtal för alla elever, ett sk
välkomstsamtal, med sin mentor. Detta följs upp med ett utvecklingssamtal vid
höstlovet och ett vid sportlovet.

Fokus för all personal första delen på höstterminen är att bygga relationer, skapa
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trygghet samt befästa våra ordningsregler och våra gemensamma lektionsrutiner med
alla klasser. Detta arbete följs sedan systematiskt upp med enkät vid höstlovet,
diskussioner på mentorstiden och ytterligare enkät på våren.

All personal arbetar aktivt med att bygga relationer med alla elever och mellan
eleverna i klasserna. Detta följs systematisk upp efter första månaden på läsåret för att
säkerställa att alla elever har minst två trygga och positiva relationer med vuxna på
skolan. Där detta inte är fallet sätts extra satsningar in så att vi når detta mål senast vid
höstlovet.

Innehållet i undervisningen på mentorstiden varje vecka planeras av mentor i
samarbete med socialpedagog, kurator och försteläraren i trygghet och studiero. De
har byggt upp ett bibliotek av ämnesområden och material för olika åldrar på vår
Google Drive som mentorerna sedan kan plocka av och använda utifrån behov i
årskursen eller klassen.

Skolans plan mot kränkande behandling upprättas varje år utifrån föregående års
utvärdering och resultat. Alla kränkningar anmäls skyndsamt till rektor eller bitr rektor
av upptäckande personal eller av eleverna själva till sina mentorer (som anmäler till
rektor). Anmälningarna kartläggs av kurator och socialpedagog, rektor anmäler till
huvudman för utredning och nödvändiga åtgärder vidtas för alla elevers trygghet och
studiero.

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 59% 72% 70% 83%

Det är bra lärare på min skola 69% 78% 75% 86%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 42% 51% 61% 75%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 59% 67% 70% 78%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 79% - 84%
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Med utgångspunkt i tidigare års resultat och utvärdering har vi haft fokusområdet
utveckling av undervisningen mot mer tillgänglig och differentierad undervisning samt
befästa en gemensam samsyn och kultur på skolan. Därför har Galären under två läsår
arbetat med att ytterligare öka kvaliteten på undervisningen genom kollegialt lärande
kring tillgängligt lärande, lärarledarskap och lektionsdesign. I detta kollegiala lärande
har den pedagogiska personalen i mindre grupper läst litteratur och forskning kring
olika områden inom dessa ämnen, diskuterat och provat alternativa och anpassade
metoder och material. Skolan har implementerat gemensamma lektionsrutiner och en
samsyn kring vårt uppdrag. Vi kan se att detta arbete har ökat våra resultat i
kundundersökningen markant och även studieresultaten har ökat.

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 52% 63% 62% 72%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 57% 64% 62% 75%

Galären använder Schoolsofts ämnesmatriser och kopplar uppgifterna där till
kunskapskraven. Ämnesmatriserna fylls på efterhand som bedömningsunderlag
kommer in samt uppdateras generellt två ggr/termin. På så sätt ska elever och
vårdnadshavare kunna följa skolarbete och måluppfyllelse. Lärarna använder Google
Classroom för sin undervisning och där läggs material, planeringar och uppgifter.
Eleverna får kontinuerlig feedback och formativ bedömning i uppgifterna på
Classroom.

På regelbundna ämnesträffar diskuterar och säkerställer lärarna tillsammans att de gör
likvärdiga bedömningar. Detta görs genom gemensam planering av undervisningen
samt sambedömning av uppgifter och nationella prov.
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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 75% 80% 83% 88%

Det är ordning och reda i min skola 39% 58% 61% 78%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 42% 56% 55% 59%

Galärens andra fokusområde har under två läsår varit att öka tryggheten och studieron.
Lärarna har haft kollegialt lärande kring lärarledarskap, vi har implementerat
gemensamma lektionsrutiner och vi anställde för två år sedan en socialpedagog med
fokus på det förebyggande och främjande arbetet.

Elevhälsoteamet arbetar systematiskt med det förebyggandet arbetet. De följer upp
resultat, klassklimat och kränkningsärenden, har gruppdiskussioner och enskilda
samtal där behoven finns samt finns som ett stöd till personalen för rådfrågning och
coachande samtal.

Vi ser ett markant ökat resultat på trygghet och studiero, men det är ett fortsatt
utvecklingsområde även detta läsår eftersom vi inte är nöjda förrän vi närmar oss 100%.

Studieresultaten på skolan visar att flickornas genomsnittliga meritvärde i åk 9 har ökat
i år och pojkarnas i åk 9 har sjunkit jämfört med förra läsårets nior. Tittar på man på alla
årskurser så ligger dock pojkarnas resultat högre än flickornas i hälften av årskurserna
på minst betyget E i alla ämnen. Att pojkar har lägre kunskapsresultat än flickor är en
utmaning i skolor över hela Sverige. Därför har även Galären ett pågående arbete på
skolan sedan flera år med att öka jämställdheten i resultaten mellan pojkar och flickor.
Enligt forskning är en väg framåt att öka pojkarnas motivation genom att skapa en
klasskultur där det är positivt att plugga. Vi fortsätter även detta läsår att arbeta vidare
med denna utmaning för ökad jämställdhet.

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)
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker 52% 62% 76% 85%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 36% 53% 65% 72%

I undervisningen på Galären Skola driver vi utvecklingen mot differentierad
undervisning. Det innebär att elevernas intressen, åsikter och förkunskaper måste
kartläggas och tas hänsyn till i planeringen av undervisningen så att man får en bred
lektionsplanering som kan anpassas till de olika individerna utan att man behöver göra
olika individuella planeringar. Även i upplevelsen av elevernas inflytande har våra
resultat ökat även i år vilket indikerar att våra insatser börjar ge resultat och att vi ska
fortsätta arbetet så det blir kontinuitet.

Slutsatser (undervisning)

Galären Skola har ökat vårt genomsnittliga meritvärde för åk6 och åk9 i tre år i rad. Våra
resultat på elev- och vårdnadshavarenkäten och också ökat markant på nöjdhet, trivsel
och trygghet. Vi ser detta som ett resultat av det pågående utvecklingsarbetet av
undervisningen gällande tillgängligt lärande, gemensamma lektionsrutiner, flexibilitet i
organisering av resurserna under läsårets gång samt vårt systematiska
trygghetsarbete.

Det finns dock fortfarande skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, varför vi
behöver fortsätta jobba mer med jämställdhetsfrågor. Både i elevgrupperna men också
i personalgruppen för att synliggöra de skillnader som finns och hitta vägar att möta de
olika behoven.

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 87%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 20%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 8%
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Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 70%

I trygghetsenkäten uttrycker vårdnadshavare och elever en markant ökning på att de
känner sig trygga med/på skolan. Både med personal, lokaler och rutiner. Galären
Skolas devis är att “alla barn är allas barn”. Detta innebär att vi i personalen tar ett
gemensamt ansvar för alla barn och elever i skolan, oberoende av om man undervisar
eleven i skolan/på fritids eller inte. Det påverkar stämningen på skolan, att alla känner
sig sedda och man märker att vi har en gemensam trygg kultur.

Skolan har också ett närvarande och engagerat elevhälsoteam som deltar i det
förebyggande och främjande arbetet.

Få anmälda kränkningar tyder på gott arbete med trygghet på enheten. Skolan har
utarbetade rutiner för handläggning av kränkningsärenden, både kartläggning,
åtgärdande och uppföljande.

Främjande och förebyggande arbete

Den markanta ökningen på upplevd trygghet på skolan ser vi hänger ihop med
införandet av vår uppdaterade rutin för trygghetsarbetet. Den innebär sedan två år:
-läsåret startar första dagen med ett utvecklingssamtal för varje elev, ett sk
välkomstsamtal.
-första en och en halv veckan är ett schemabrytande intensivtema i alla årskurser med
fokus på relationsbygge, värdegrundsarbete, sätta gemensamma rutiner och
ordningsregler.
-systematisk uppföljning av relationer, trygghet och studiero, både på klassnivå och
individnivå, tre gånger/termin.
-ytterligare utvecklingssamtal med mentor vid höstlovet och vid sportlovet.
-alla klassers mentorer genomför tillsammans med sin klass varje vecka på
mentorstiden ett förebyggande arbete kring lära-känna-varandra, värdegrundsfrågor,
diskrimineringsgrunderna, relationer osv.
-alla klasser blir indelade i basgrupper och alla undervisande lärare använder dessa
basgrupper som grund i all gruppindelning i sin undervisning samt i de fasta
placeringarna i klassrummet och matsalen.
-gemensamma lektionsrutiner (insamlandet av mobiler, samma struktur på start och
avslut av lektioner, tydliggörande planering på whiteboarden, klockor i alla klassrum,
bestämda platser).

Vi ämnar fortsätta med detta trygghetsarbete eftersom det gett så goda resultat.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling
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Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har under
läsåret fungerat väl. Dokumentation av densamma anmäls till huvudman av rektor. De
kränkningar som inträffat har utretts, åtgärdats och följts upp.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Skolan vill hålla fast vid och värna om den trygghet som eleverna upplever på skolan
genom att fortsätta det förebyggande och främjande arbetet enligt vår uppdaterade
rutin för trygghetsarbetet vi arbetat med i två år.

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 - 79% - 84%

Skolan har ett välorganiserat elevhälsoteam bestående av rektor, bitr rektor,
specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare.
Alla är heltidsanställda utom skolläkaren. Skolpsykologer och logopeder har eleverna
tillgång till genom vårt samarbetsavtal med kommunens centrala elevhälsa.

Galären införde för två år sedan en sk “Studio” för högstadiet, bemannad hela dagarna
och med en avskalad och anpassad lärmiljö. Där har vi kunnat erbjuda särskilt stöd
med hög kvalitet och ökad tillgänglighet då vi samlat resurserna på ett ställe.

Det har varit ett läsår med stora utmaningar. Pandemin och dess spridning gjorde att
högstadiet i Region Blekinge haft distansundervisning helt och delvis hela vårterminen.
Detta har påverkat oss alla, men framförallt de elever med låg motivation, svårigheter
att komma igång med uppgifter och de med risk för ökad frånvaro negativt. Skolan har
därför under distansundervisningen erbjudit elever med särskilt stöd eller behov av
extra anpassningar svåra att genomföra på distans att komma in och ha sin
undervisning på skolan.
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Skolans sammantagna bedömning är att våra rutiner för anmälan, utredning och
uppföljning av särskilt stöd fungerar väl. Inga anmälningar till externa myndigheter
eller klagomål har registrerats.

Vad gäller anmälan, utredning och uppföljning av ogiltig frånvaro har den varit en lite
mer utmanande rutin under vårens distansundervisning. Elever med problematisk
frånvaro har inte gynnats av distans och har varit svåra att motivera till närundervisning
istället. Vi ser att pandemin påverkat närvaron negativt och betydligt fler elever ligger
över 20% giltig frånvaro, men den ogiltiga ligger på ungefär samma nivå som före
distansundervisningen och har tyvärr inte minskat. Vi ser att det fortsatta arbetet med
att minska frånvaron kommer få positiva effekter när det är närundervisning igen till
höstterminsstarten.

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsoteamet arbetar fokuserat med det främjande och förebyggande arbetet i tätt
samarbete med lärare och övrig personal. EHT-mötena varje vecka har varit “öppen
mottagning” dit lärare kunnat komma för rådgivning och coachning. EHT:s personal
deltar i det gemensamma kollegiala lärandet tillsammans med undervisande personal.
Denna organisation möjliggör god samverkan och samarbete kring våra elever, både
på avsatt mötestid men också i vardagen.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Galären Skolas elevhälsoteam har fungerat mycket väl under läsåret. Våra resultat visar
att vi ska fortsätta med samma organisation och att vi behöver utveckla det
förebyggandet arbetet kring elevernas frånvaro.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

Det har varit ett omvälvande och utmanande läsår. Att bedriva grundskola och
fritidsverksamhet under en pandemi har ställt väldigt höga krav på ledning och
personal vad gäller flexibilitet, nytänkande, ansvarstagande, kreativitet,
förändringsbenägenhet och uthållighet. Personalen på Galären Skola har hela tiden
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lyckats arbeta oförtrutet med elevernas bästa för ögonen, hittat nya lösningar, skapat
nya sammanhang och rutiner, samarbetat och hjälpts åt för att eleverna ska nå så långt
som möjligt.

Galären ökade markant sina resultat på NKI vad gäller trygghet och studiero, nöjdhet
med undervisningen och den generella nöjdheten med skolan. Vi har också ökat
resultaten på genomsnittligt meritvärde både i åk 6 och åk 9. Detta är vi mycket stolta
över, även om det alltid finns saker kvar att utveckla för att nå ännu bättre resultat. Men
de strategier vi arbetat med under två läsår har gett resultat, bl.a:

-arbeta in en gemensam “mental model” som innebär att elevernas bästa alltid står i
fokus och alla elever är allas ansvar.

-implementera gemensamma rutiner såsom lektionsrutiner, ordningsregler, ny rutin för
utvecklingssamtal, ordning och reda, kontinuerligt värdegrundsarbete på
mentorstiden.

-utveckling av tillgängligt lärande genom kollegialt lärande i bokcirklar.

-tillgänglig och tydlig ledning som leder verksamheten med tydliga mål och
regelbundna uppföljningar av resultaten.

-införandet av “Studion”, vår alternativa lärmiljö som är bemannad hela dagarna med
speciallärare/ämneslärare.

Dessa strategier kommer vi fortsätta med för vi ser dem som våra framgångsfaktorer.

De utmaningar som vi ser detta läsår har påverkat elevernas möjlighet till att känna sig
trygga, uppleva studiero samt lära sig så mycket som möjligt och nå minst E i alla
ämnen är:

-frånvaro

-låg motivation

-koncentrationsvårigheter i kombination med låg impulskontroll.

Dessa utmaningar behöver skolan arbeta vidare med under nästa läsår.

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Galären Skolas fritidshem består av tre heltider: 1 fritidspedagog, en fritidsledare och
en obehörig fritidsledare. Barngruppen består av ca 55 barn/elever från förskoleklass
upp till årskurs 5. Fritidshemmet har en egen “hemvist”, ett klassrum i samma korridor
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som F-6. Dessutom används förskoleklassens klassrum, skolgården, idrottshallen och
skogsområdet runt skolan för olika aktiviteter.

Fritidspersonalen har gemensam planering varje fredag förmiddag 3h, då
undervisningen och rastverksamheten planeras och förbereds. Detta är också tid för
kompetensutveckling och kollegialt lärande. Fritidspersonalen ingår även i
lärararbetslaget F-6 som träffas 1h varje vecka för gemensamt arbete kring eleverna
såsom värdegrund, gemensamma rutiner och ordningsregler och uppföljning av
elevernas resultat.

Barnen/eleverna på fritids har fritidsråd en gång/vecka under mellis med
fritidspedagogerna. Då kan de lämna förslag på aktiviteter, utvärdera förra veckans
aktiviteter samt ta upp aktuella frågor.

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 88% 92%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 76% 98%

Utveckling och lärande

Fritidspersonalen planerar styrda aktiviteter varje eftermiddag som presenteras i en
veckoplanering på väggen för barn och vårdnadshavare. Där täcks läroplansmålen in
och variation i utbud säkras. Det finns också alltid valbara alternativ för att alla ska ha
meningsfulla saker att göra. Med jämna mellanrum genomförs ett längre temaarbete,
det har varit t.ex. bygga en indianby i skogen och genomföra ett politiskt val med egna
partier. Detta har varit en del av heldagslärandet i samarbete med klasslärarna.

Fritidspersonalen har under läsåret utvecklat dokumentationen av sin planering av
undervisningen. En stor anslagstavla har satts upp inne på fritids, indelade i
läroplanens olika rubriker. Där sätts planering upp, i rätt kolumn under läroplanen, med
bilder efter genomförandet. Detta har lett till fler diskussioner med barnen kring vad de
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lärt sig, varför och vad det lett till.

Hur vi arbetat med de olika läroplansmålen:

Språk och kommunikation

Fritidspersonalen har arbetat för att skapa en utmanande miljö där det finns mycket
språk men som vi gör lätt för barnen att förstå. Det är bl.a. skyltar med både text och
bildstöd på material och lådor som tydliggör var allt ska vara, det är även skyltar på
t.ex. “klocka”, “kylskåp” osv för att locka till samtal och läsning. Olika anslagstavlor där
en samlar bilder från aktiviteter under de olika rubrikerna i läroplanen. Detta skapar
tillfällen till samtal om aktiviteten, sätta ord på känslor och kunskaper samt kopplar till
lärandemålen.

Aktiviteter har planerats där barnen kan använda sin fantasi och leka tillsammans där
fritidspersonalen är med och ger barnen en chans att komma till kommunikation och
lärande.

Vi har skapat ett veckoschema på väggen med bildstöd som gör det lätt för barnen att
se vad som händer i veckan. Detta har fungerat bra, medvetenheten hos eleverna har
ökat och barnen har koll på vad som händer på fritids under veckan. På veckoschemat
finns även alltid “veckans kluring”, “veckans skämt” och “veckans visste-du-att”. Detta
gör barnen nyfikna på kunskapen, lockar till läsning och spännande samtal.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Fritids använder sig mycket av musik och dans på raster/fritids där elever får uttrycka
sig och använda sina kroppar. Vi har en dag/vecka på fritids för kreativt skapande där
eleverna får komma med egna idéer och använda sin fantasi. Personalen har blivit
bättre på att dokumentera projekten och prata med barnen vad vi gör och varför. Vi har
också haft temaveckor med större projekt där man får pröva skapande och olika
estetiska uttrycksformer. Genom att presentera ett tydligt upplägg, med förslag på
valbara alternativ och färdiga resultat så har eleverna velat delta och sätta igång sina
projekt direkt. De har blivit nyfikna och frågat bra frågor till personalen och sina
kamrater.

Natur och Matematik

Vi har utedag en förmiddag / vecka i F-3 i samarbete med klasslärarna. Lärarna och
fritidspersonalen gör gemensamma teman där barnen får använda sin fantasi och
kreativitet i naturen under fritidspedagogernas pass och arbetar med temat teoretiskt
på lärarnas pass. Genom att räkna, bygga och skapa grejer från naturen kompletterar
fritids lärarnas teoretiska kunskap de ger eleverna. Elever som har svårt att komma
igång med olika aktiviteter, ges valbara konkreta alternativ som stöd t.ex tälja,
kurragömma, spik-tävlingar osv.

Eleverna har utvecklat sitt matematiska tänkande under dessa utedagar. Inslag av
tävlingar, praktik och kreativa teman har gjort att glädjen och kreativiteten har ökat
väldigt mycket och sprider sig till raster och fritidstid. Det byggs kojor, leks lekar i
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skogarna varje rast  och barnen blir mer kreativa, använder mycket fantasi och har lätt
att komma igång i aktiviteter.

··         Demokrati och samhälle

Fritids hade ett längre projekt kopplat till valet i USA (i höstas) där klass 4 fick göra egna
parti och marknadsföra sig. De som vann fick sedan bestämma film, snacks och dryck
till fredagsmyset. Efter de färdiga presentationerna fick F-3 välja det parti som skulle
bestämma. Allt gick väldigt bra, barnen förstod vad demokrati var för något och tog
hänsyn till sina andra kamrater. Vi har sedan fortsatt använda detta till olika grejer på
fritids då eleverna har fått bra uppfattning vad demokrati innebär.

·         Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Fritidspersonalen har försökt skapa en mer levande och attraktiv miljö utomhus som
motiverar barnen mer att röra på sig. De har bl.a skapat en “inte-röra-marken-bana” i
skogen, byggt en kojby med barnen, provat nya och fler aktiviteter utifrån barnens
intressen såsom nya lekar.

Så i det stora hela är vi nöjda med utvecklingen utomhus och att vi har fått alla barnen i
rörelse på raster och aktiviteter.

·         Elevernas ansvar och inflytande

Målet för läsåret var att eleverna får bättre koll på material samt att eleverna känner sig
mer delaktiga och tar ansvar för material som används.

Fritidspersonalen har tyvärr inte hittat ett bra sätt för utlåningssystem av material, de
har testat olika varianter men det är svårt att få ett fungerande system. Det blir saker
som försvinner och ej lämnas tillbaka ändå. Kan vara att personalen har fokuserat på
aktiviteterna och att få igång alla elever på rasterna och då har det blivit svårt att hålla
koll på all utlåning, men vi jobbar vidare på det.

Ett annat sätt att arbeta med elevinflytande på fritids är att eleverna får komma med
egna förslag vad de vill göra när det är fritids. Det finns en idélåda och punkten tas upp
en gång / vecka på mellis. Personalen tar upp deras tips tillsammans med barnen, det
har upplevts bra när de lyssnar på barnen och försöker hitta lösningar tillsammans.
Många roliga och kreativa aktiviteter kommer från eleverna själva vilket är väldigt kul.

·         Skola och hem

I med pandemin har inte personalen kunnat möta föräldrarna på samma sätt som
tidigare, eftersom lämna/hämta endast fått ske utomhus hela läsåret. Föräldrarna
ringer oftast vid hämtning och då blir inte personligt möte och samtal om dagen tyvärr.
Det har dock fungerat bra kring de omställningar som har gjorts. Samarbetet med
vårdnadshavare har fått ske på telefon eller digitalt, vilket har fungerat ok.
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Fritidspersonalen har haft möte varje måndag med lärarlaget för samarbete kring
kommunikation med hemmen och kring undervisningen. Dessa möten kan utvecklas i
sitt innehåll med mer fokus på saker som berör skolan och fritids mer tillsammans.

·         Fritidshemmet och omvärlden

Fritidspersonalen har haft veckans nyhet en gång / vecka på mellanmålet där de har
diskuterat stora nyheter som hänt i veckan. Detta har öppnat upp till bra diskussioner
hos eleverna med nyfikenhet och lärande tillsammans.

Arbetet med normer och värden

Genom fritidspersonalens arbete med barnen kring hur vi är mot varandra har barnen
fått en ökad medvetenhet om hur man medverkar i sociala sammanhang. Det har blivit
en bättre gruppdynamik där barnen hjälps åt att påminna varandra vad man får göra.
Fritidspersonalen har även haft ett projekt på vår multiarena som de har målat i
Pride-färger vilket lett till diskussioner med barnen vad detta innebär, allas lika värde
och att alla är välkomna oavsett bakgrund eller intressen.

Värdegrundsuppdraget

Fritidspersonalen har haft ett projekt under vårterminen där de målat multiarenans
staket i prideflaggans färger. Det skapade många möjligheter till samtal kring vad det
betyder, allas lika värde och rätten att vara sig själv.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Vi är mycket nöjda med den upplevda tryggheten på fritidshemmet som ligger på 98%.
Personalen värnar om att bygga relationer inte bara med barnen utan också med
vårdnadshavarna vid lämning och hämtning.

Vi är också nöjda med den ökade nöjdheten kring de aktiviteter som fritidshemmet
erbjuder. Det utvecklingsarbete som pågått har börjat ge resultat.

Slutsatsen är att vi ska fortsätta med samma fokus under nästa läsår för att behålla
samt öka kvaliteten ännu mer.
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

-Fortsätta utveckla heldagslärarandet
-Hitta en fungerande organisation för utlåning av rastmaterial
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