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1. Om Innovitaskolan Momentum

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

På skolan arbetar 29 personal, varav 21 är undervisande personal.

Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Intendenten på skolan ansvarar för
frågor som rör IKT, administration och den dagliga driften. Samtliga elevhälsans
kompetenser ingår i elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare,
specialpedagog samt skolledning)

På skolan finns en lärarassistent.

Bland lärarna finns tre förstelärare som ansvarar för och driver det pedagogiska
utvecklingsarbetet och leder det kollegial arbetet på skolan.
Dessa förstelärare tillsammans med skolledningen bildar ledningsgruppen på skolan.
Denna träffas varje vecka och fokus är skolutvecklingsfrågor, utveckling av
undervisningen och ökad måluppfyllelse.

All personal träffas varje vecka i olika sammansättningar beroende på agenda. Varje
möte inleds med en kort gemensam samling. Därefter är det antingen pedagogiska
lärgrupper
(representanter för olika ämnen och stadier), årskursgrupper (mentorerna i respektive
årskurs) eller ämnesgrupper.
Vi har en väl utarbetat kommunikationsstruktur som underlättar i kommunikationen
mellan skolan olika delar där det tydligt framgår vad, var och hur olika delar ska
kommuniceras.
Utöver dessa möten hålls även möten kring enskilda klasser och/eller elever som
specialpedagogen ansvarar för och driver.
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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 77,8% 72,2% 84,7%
Flicka 83,3% 72,0% 90,9%
Pojke 72,9% 72,3% 76,9%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 88,9% 94,4% 100,0%
Flicka 97,6% 92,0% 100,0%
Pojke 81,3% 95,7% 100,0%
Genomsnittligt meritvärde 239,5 235,8 254,8
Flicka 243,8 244,2 277,8
Pojke 235,5 231,3 225,7

● Andel elever med minst godkänt i samtliga ämnen (totalt/pojke/flicka – över 3 år)
● Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram (totalt/pojke/flicka – över 3

år)
● Genomsnittligt meritvärde (totalt/pojke/flicka – över 3 år)

Minst E samtliga
ämnen

Behörighet
yrkesprogram

Genomsnitt
merit -17
ämnen

Genomsnitt
merit -16
ämnen

18/19 77,8% 90% 239,94 232,59

19/20 69,4% 94,4% 235,83 227,29

20/21 84,7% 100% 254,28 244,41

Flickor Pojkar Fl Po Fl Po Fl Po

20/21 90,9% 76,9% 100% 100% 275,6
6

225,04 264,71 216,7
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Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 62,9% 54,8% 84,6%
Flicka 68,0% 47,1% 82,4%
Pojke 50,0% 64,3% 88,9%

● Andel elever med minst godkänt i samtliga ämnen (totalt/pojke/flicka – över 3 år)

Minst E samtliga
ämnen

Flickor Pojkar

18/19 62,9% 68,8% 50%

19/20 58,1% 56,3% 63,6%

20/21 84,6% 80% 87,5%

Nationella prov (årskurs 6 och 9)

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.

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden:
● Skolutveckling med ett 1–16:års-perspektiv inom ramen för varumärkesarbetet

● Matematikstrategin
● Fritidshemsstrategin
● Bedömning och betygssättning
● Organisation och tjänsteplanering
● Jämställdhetarbetet
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Funktionell kvalitet

Kunskapsresultat

● Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges
förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.

● Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
● Samtliga grundskolor ska ligga över rikssnittet avseende det genomsnittliga

meritvärdet och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på
nationella prov och satta betyg.

Värdegrundsresultat

● Samtliga grundskolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna
att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Upplevd kvalitet

● Alla elever och föräldrar ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder.

Skolans prioriterade utvecklingsområden 20/21

Normer och värden
● Ökad förståelse för att alla kan bidra och att laget är starkare än jaget-

Kooperativt lärande
● Normkritiskt tänkande och öppna upp föreställningar-

Värdegrundsveckan - normkritik
Lyfta och utmana invanda normativa mönster i vardagen

● Laget före jaget-
Idrott & Hälsa - fokus normer och värden

Kunskaper
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● Förändra uppfattningen kring att matematik är svårt-
Matematikstrategin - fortsatt arbete utifrån strategin med att utman

eleverna
och deras uppfattning kring matematik

● Möjligheter för elever som är i behov av en-en-
LTF-tid, lärare och lärande till förfogande. Möjlighet för elever att boka

egen
tid med lärare varje vecka. Inlagt i schemat där alla elever har samma
möjlighet

● Större utnyttjande och effektivitet av lektionstiden-
Effektiv undervisning - coachande lärarskap - kollegialt lärande för ökad
effektivitet - bättre utnyttjande av  lektionstiden - ökade kunskaper.

Ansvar och inflytande
● Synliggöra inflytande -

Elevråd - få större genomslagskraft och tydligare påverkans uppdrag
● Visa på elevens möjligheter och stärka känslan av inflytande-

Koopertivt lärande
● Ökad medvetenhet hos eleverna om vad och hur de kan påverka sitt eget

lärande-
Mentorstiden

Bedömning och betygsättning
● Likvärdig bedömning-

Gemensam planering och bedömning av ämnesområden  i respektive
årskurs. Sambedömning av NP (avidentifierad prov, samtliga ämneslärare
deltar)

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Eleverna på skolan kommer från ett stort och varierat upptagningsområde både från
Helsingborg och grannkommunerna. Detta gör att vi arbetar mycket förebyggande
med att skapa trygga grupper där det råder studiero.  Hos oss är inflytande och
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kommunikation med både elever och föräldrar en viktig del i att utveckla
verksamheten. Därför ser vi våra elever och föräldrar som en självklar del i vår
utveckling av utbildningen och undervisningen. Skolans elevhälsoteam, EHT, arbetar
förebyggande – och hälsofrämjande tillsammans med pedagogerna på skolan kring
frågor som rör trygghet och trivsel samt studiero. EHT består av rektor, biträdande
rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och skolpsykolog. Vid vissa tillfällen
ingår även skolans studie- och yrkesvägledare. Alla de olika kompetenserna som ingår
i elevhälsoteamet finns tillgängliga på skolan varje vecka.

Läsåret 20/21 har i mångt och mycket präglats av pandemin. Undervisningen har
varvats mellan när, fjärr och distansundervisning.  Detta har ställt stora krav på både
elever och lärare, men då vi varit väl förberedda har det skett smidigt. De allra flesta av
våra elever har inte påverkats negativt av pandemin och inte heller deras
kunskapsresultat.
DEt har handlat om att ställa om undervisningen för att fånga alla elever, både när de
befunnit sig online och när de varit på plats.  Ur detta har nya undervisningssituationer
och andra inlärningsmönster framträtt vilket har berikat undervisningen och utmanat
lärarna och organisationen.
Elevhälsoarbetet har haft stort fokus på att fånga in och fånga upp de elever som inte
trivs i situationen som varit. Både specialpedagog, skolsköterska och kurator har träffat
och regelbundet följt upp dessa elever  för att försäkra oss om att de mår bra och får
de bästa förutsättningarna att prestera sitt bästa.  Avgörande för vilka elever som varit i
behov av extra stöd är signalerna från lärarna om  kring vissa elever/grupper. Under
pandemin har det inte enbart varit de elever som under normala omständigheter är i
behova av stöd.  Samtliga kompetenser finns i elevhälsoteamet.
Våra lärare är organiserade i pedagogiska lärgrupper/ämnesgrupper eller
årskursgrupper beroende på ärende. Dessa leds av våra förstelärare och
ämnesansvariga. Under året har dessa grupper spelat en viktig roll då det kollegial
arbete varit viktigare än någonsin för att hitta vägar till framgång i undervisningen.
Dessa träffas varje vecka.

Vår studie- och yrkesvägledare arbetar också tätt tillsammans med skolledning och
mentorer/lärare för att kunna vara med och stötta och motivera elever i skolarbetet
inför framtida val.

På skolan finns även en väl utbyggd idrottsprofil och alla våra elever har även mer
idrott än vad timplanen säger.Forskning visar att rörelse och goda studieresultat har ett
tydligt samband och syftet med profilen är ...

● Öka den fysiska aktiviteten hos eleverna. Det gynnar lärandet och hjälper att
hålla fokus.

● Skapa tydliga medvetenhet hos eleverna att rörelse, sömn och goda
studieresultat hänger samman.

● Öka medvetenheten hos eleverna kring mental träning och kosthållning och hur
dessa påverkar måendet.

● Ge eleverna som satsar på sin idrott möjlighet att kombinera studier med
träning, utan att det påverkar deras skolresultat negativt.

● Att inspirera och skapa förståelse för vikten av rörelse i ett livslångt perspektiv.
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Detta sammantaget skapar bättre förutsättningar för våra elever och ökar
måluppfyllelsen då det påverkar undervisningen positivt.

Elevinflytande är viktigt för oss då vi tror på att detta har en inverkan både på
undervisningen och trygghetsarbetet på skolan  och därför är våra elever organiserade
i olika råd, där alla klasser har representanter. Dessa råd har olika inriktning och det
finns ansvariga lärare kopplade till de olika råden.
Elevråd –  Styrelsen för elevrådet träffas regelbundet. Består av representanter för åk
9. Stormöten med samtliga klassrepresentanter följer övriga råds mötesstruktur.
Elevrådet är också samarbetspartner till skolledningen
Trygghet och trivselråd – Arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande
behandling , samt att skapa förutsättningar för trygghet.
Sportråd – leder och planerar olika aktiviteter och dagar med fokus på idrott och hälsa.
Rådet kommer att byta namn under nästa läsår för att ytterligare lyfta fokus på hälsa
och välmående.
Matråd – samarbetar med tillagningsköket kring skolmaten. Även den fysiska miljön i
matsalen och Caféverkamheten ligger hos matrådet.
IKT-råd - Ligger i framkant kring IKT. Arrangerar IKT-dagar, leder
programmeringstillfällen mm.
Evenemangsråd - Består enbart av elever i åk 9. Ansvarar för och planerar olika
evenemang i samband med högtider och avslutningar.

Råden träffas tre gånger per termin och arbetet i rådet förbereds på klassråden.

Studiero, trygghet och ordning

För att skapa studiero har vi tydliga rutiner för hur lektionerna ska genomföras. Ett
gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna ger eleverna möjligheter att utvecklas i
sitt lärande. För att få en lugn start börjar alla lektioner med att eleverna ställer upp
utanför klassrummet. Under lektionen följs sedan en tydlig struktur där pedagogen är
den självklara ledaren i klassrummet. Varje lektion avslutas i lugn och ro med en
utvärdering och uppföljning på lektionen för att säkerställa att pedagogen nått fram till
alla. För oss är det viktigt med trygghet och ordning för våra elever och varje år
upprättar skolledning och elever gemensamt skolans ordningsregler.

Varje vecka har eleverna mentorstid tillsammans med sin klassmentor då fokus ligger
på elevernas inflytande och påverkan på sin utbildning. Hos oss är det viktigt att
eleverna känner att de själva äger sitt lärande och att målen med undervisningen är
tydliga och kommunicerade så att varje elev vet vad som förväntas av dem och hur de
ska komma vidare i sin utveckling och få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt
utifrån sina förutsättningar.

Vi upplever att vi har samtliga processer som krävs på plats och att dessa fungerar väl.
Våra elever känner sig trygga på skolan och uppnår mycket goda studieresultat när de
lämnar åk 9.  Detta trots att vår fysiska miljö inte är optimal, men samtliga på skolan
kompenserar för detta i och i samband med undervisning och olika aktiviteter
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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 66% 51% 56% 52%

Det är bra lärare på min skola 61% 55% 71% 58%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 50% 38% 58% 56%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 66% 49% 61% 52%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 51% - 48%

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 56% 45% 48% 54%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 55% 48% 44% 49%

Vi har goda förutsättningar med utbildade lärare, bra undervisningsverktyg och
gemensamma strategier för att nå goda resultat. Det som påverkar studieron
(som påverkar undervisningen) är lokalerna vi befinner oss i just nu. Lärarna och
verksamheten har anpassat sig till den nya verkligheten som ett år i pandemin
innebär och nya vägar till att nå fram har fått prövas. Detta har utmanat, men även
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utvecklat lärarna, vilket i sluändan är positivt och har lett till en höjning av
kvaliteten.
Vår tydliga lektionsstruktur, Momentummallen, som följs av samtliga underlättar
för eleverna, då de möts av samma rutin vid varje lektion. Det gör också att
lärarna känner sig tryggare i sin roll då de förhåller sig på samma sätt.
Grunden till varje ämne finns i den pedagogiska planeringen. Här framgår
ämnesområde, centralt innehåll, kunskapskrav samt vad lektionerna kommer att
fokusera på för att nå kunskapskraven. Denna finns i Classroom, där även övriga
dokument, filmer och annat material kopplat till ämnet är upplagt. Varje
ämnesområde har ett eget Classroom som följer en given struktur som är lätt för
eleverna att följa.
I Classroom lämnar eleverna in sina arbeten och uppgifter, och det är även här
som den formativa bedömningen sker kontinuerligt och efter avslutat område.
Detta upplägget möjliggör och underlättar för  individuella lösningar och
anpassat material.
Det kollegiala samarbetet och arbetet tillsammans med specialpedagogen, samt
EWS dokumentet underlättar och tydliggör kring anpassningar i undervisningen
för de elever som är i behova av det.  I vissa fall har vi även gjort omfördelningar
för att kunna vara två lärare på en klass om det funnits behov.
Vi jobbar utifrån att organisationen inte är statisk utan anpassningsbar till hur
behoven ser ut.

Skolåret har inte varit som vanligt och detta har påverkat elevernas inställning,
även om vi kan se att de har fått goda kunskaper med sig.  Dock har de
fördjupade diskussionerna och samtalen som sker när man är fysiskt närvarande
inte fått det utrymme de skulle behöva.
Lärarna hos oss ställer höga krav på eleverna, vilket hos vissa elever upplevs som
lite jobbigt, men är ett krav för att hålla uppe kvaliteten i undervisningen.  Det är
svårt att tillfredsställa elever på högstadiet och den, ur ett pedagogiskt syfte -
vilket ju är uppdraget, bästa läraren kanske inte alltid är den som av tonåringar
upplevs som bäst då denna ställer krav och förhåller sig professionellt till sitt
uppdrag. Relationerna är viktiga hos oss, men kunskapsuppdraget har en
överordnad betydelse. ELeverna har uttryckt att de saknar variation och att
uppgifterna inte är tillräckligt roliga och stimulerande.
För att stötta och utmana eleverna arbetar vi med kooperativa processer och med
lektionsstrukturer som utmanar normen för att skapa variation. Vi har märkt att
elever på högstadiet fortfarande är ganska traditionsbundna och gärna arbetar
efter givna mallar. Dessa mönster måste utmanas för att skapa variation, vilket tar
tid för eleverna att vänja sig vid.

Vikten av sambedömning har också ökat. Vi hade redan tidigare ett väl utbyggt system
för sambedömning, men under året har detta blivit ännu viktigare då lärarna i
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distansundervisningen varit mer själva och utelämnade än annars. Vi har sedan tidigare
ett strukturerat och invant kollegialt lärande men det kollegial samarbetet har ökat
ytterligare - både inom ämnen och över ämnesgränserna.

Frågorna kring hur olika klasser och elever ska/kan hanteras har också minskat då
tryggheten i lärarrollen och det gemensamma förhållningssättet blivit ännu tydligare.
Detta har märkts på att bokningar till öppet forum på EHT minskat.

LTF-tid (Lärare till förfogande)
Tillsammans med EWS dokumenten och det kollegiala samarbetet har LTF tiden
påverkat kunskapsresultaten positivt. Elevernas kunskaper har ökat och
måluppfyllelsen blivit högre. Lärarna upplever att de kunnat nå fram till fler elever och
elever har själva bokat in tid med läraren. DEtta är både ett sätt för lärarna att nå ut till
eleverna, men också ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt egna lärande och
vikten av att lärar för att lära.

Matematikstrategin
Försteläraren i matematik har deltagit på samtliga träffar. (digitala). Effekten för arbetet
på skolan tillsammans med kollegorna har visat sig i form av ökade resultat i
matematik. Dock kan vi se att det kommer att behövas en större gemensam satsning
och strategi. Vi kommer att lägga in ett pass matematik på schemat som kommer att
heta “problemlösning” och helt ägnas åt detta. Planering för dessa kommer att  ledas
av försteläraren tillsammans med övriga lärare i matematik. Vi kommer att ha fler lärare
som undervisar i matematik under nästa läsår vilket kommer att berika gruppen. Även
biträdande rektor kommer att vara med i gruppen. (tidigare förstelärare).

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% 72% 75% 69%

Det är ordning och reda i min skola 42% 35% 47% 49%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 51% 38% 42% 36%

14



Kooperativt lärande ger tydligare samband för eleverna. Påvisat att tillsammans
blir resultaten bättre. Vi har arbetat mycket med detta, speciellt med eleverna i åk
9 där vi kan se att resultaten höjts. Fler lärare vågat gå utanför boxen och utmanat
sig själva. Corona och distansundervisning har dock gjort att effekten blivit mindre
än önskvärt i övriga årskurser. I åk 9 har lärare arbetat som  känt sig mest
bekväma med kooperativt lärande.
I kollegiet har dock kompetensen höjts för samtliga och de tillfällen som getts för
fortbildning och kollegial handledning har gett effekt, både i form av fortsatta samtal
och på undervisningen .
Att arbeta kooperativt är också värdegrundsarbete i praktiken då läraren tydligt styr hur
och vem som arbetar med vem. Det handlar även om att skapa
undervisningssituationer där samtliga kommer till tals och får möjlighet att delta.

Alla aktiviteter utgår från att samtliga deltar och inga indelningar utifrån kön görs om
det inte har ett omedelbart syfte. Sådana aktiviteter är  till exempel tjej/killsnack i åk7

Idrott & Hälsa - fokus normer och värden
Pandemin har gjort att extra starkt fokus har legat på mående under idrottslektionerna
då vi uppmärksammat att en elever inte mått bra av att vara hemma eller ha flexvis
distans. Vi vill tro att effekten blivit att kunskapsresultaten och måendet förbättras.
Elever har uttryckt att de känt sig sedda.

Undersökningar på klassnivå kring normer och värden  visar på att eleverna upplevt
förbättring samt att deras åsikter och tankar lyssnats på. Täta uppföljningar på
mentorstiden kring både gemensamma frågor och gruppspecifika frågor har lett till
bättre studiero, vilket kan ses i kunskapsresultaten. Vi har inte heller under sista
halvåret haft något kränkningsärende. Detta förmodar vi är ett resultat av ett ihärdigt
arbete i klassrummet kring värdegrund - både i undervisningssituationerna och på
mentorstiden.
Planerad uppföljning kring vissa av frågorna skulle gjorts under slutat av maj - men fick
tyvärr utgå då mycket personal var borta och det rent organisatoriskt inte gick ihop.
Uppföljning kring trygghet och studiero kommer istället att göras under andra halvan
av september som en värdemätare. Arbetet har även resulterat i förväntansdokument
för både personal, elever och vh för att ännu mer tydliggöra vad som gäller.

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 56% 51% 65% 65%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 58% 45% 60% 54%

Elevrådsmöten
Bestämda veckor för samtliga råd har gjort att det blivit tydligare och eleverna missar
inte rådsmöten i lika stor utsträckning.
Kurator har ett överordnat ansvar för veckorna och att detta annonseras.
Eleverna i åk 9 har även tagit initiativ till ett nytt råd - evenemangsrådet. Första
evenemanget var inför Halloweek där skolan pyntades och eleverna bakade och bjöd
på fika dagen innan höstlovet. Eleverna konstaterade själva att det var lyckat och allt
pynt fick hänga kvar - deras analys var att det var för att eleverna själva kommit med
initiativet och varit på skola på ledig tid för att färdigställa.

Sammantaget kan vi se ett större engagemang hos eleverna - en lätt analys är att våra
elever i årskurs 9 är väldigt drivande och detta påverkar även de yngre eleverna.

Mentorstiden
Fungerar bättre med tydlig struktur. Fokus ligger på studiero, dels utifrån våra egna
enkäter och trygghetsenkäten. Årskursgruppernas insatser bygger på deras analyser
av enkäter. Finns gemensamt material i mapp i Driven som kurator uppdaterar med
material.
Under våren har stort fokus legat på elevernas mående utifrån pandemin, uppföljning
av kunskaper samt trygghet och studiero utifrån NKI, både organisation och klassnivå
utifrån eleverna egna tankar och reflektioner. Detta har skapat ett större engagemang
hos eleverna.

Kooperativ lärande
Stora resultat och framgångar kan utläsas i årskurs 9. Fler elever skapar en djupare
förståelse och utvecklar förmågor som  att resonera och samarbeta och på så sätt ta
större ansvar för sina studier.
Ökad tydlighet kring mål för området samt för lektionen gör också att eleverna visar på
ökat ansvar.

Medbestämmande i undervisningen
Den pedagogiska planeringen ligger till grund för varje ämnesområde, men utöver den
har eleverna inflytande över arbetssätt och redovisningsformer.  Ju äldre de blir, ju mer
inflytande. Det handlar om kunskaperna kring det egna lärandet och dessa tränar vi
våra elever i  att upptäcka från när de börjar hos oss i åk 6. Det handlar om
självkännedom och till viss del egen disciplin. Denna ökar med åren ju mer medvetna
de blir kring sitt lärande. Eleverna i åk 9 har stor kunskap om sitt eget lärande och kan
därför göra val kopplat till lärandet.
Eleverna får även tycka till kring vilka ämnesområden de tycker är intressantare än
andra samt gärna komma med förslag på alternativa undervisningssätt och former.
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Detta har varit svårare under pandemin då det funnits stora begränsningar i att
genomföra aktiviteter utanför skolan som inte varit utomhus.
Vi ser att inflytandet ger stor effekt på måluppfyllelsen då 100% av våra elever är
behöriga till gymnasiet.  Eleverna i åk 9 ser och tar tillvara på sitt inflytande då de ser
kopplingen till vad som händer efter grundskolan och i detta då gör kloka val för att
förbättra sitt lärande och sina resultat.

Slutsatser (undervisning)

Under kommande läsår kommer vi att hålla fast vid och utveckla våra strategier för
undervisning - Momentummodellen och vårt arbete kring trygghet och trivsel, fokuset
på hälsa och rörelse samt normer och värden. Vi kommer att lägga fokus på att utmana
våra elever ännu mer. Att ge dem upplevelser utanför skolan kopplat till
läroplansmålen och att våga gå ifrån invanda mönster och strukturer som inte gynnar
undervisningen och måluppfyllelsen.  Handlar om att hitta nya vägar till lärande och
locka eleverna till att uppleva allt som meningsfullt, hanterbart och begripligt. De
måste känna känslan av sammanhang.  Vi kommer även att fortsätta arbeta med det
ämnesövergripande arbetssättet och utveckla det mer. Vi har kommit långt i arbetet
inom ämnesgrupperna, men mellan grupperna ska vi bli bättre.
Vi ser att många av våra gemensamma förhållningssätt och strukturer gynnar våra
elever och deras lärande, samt vår måluppfyllelse
Vi behöver dock bli ännu bättre på att få våra killar generellt mer motiverade så att
deras sammanlagda resultat blir högre. Då når full måluppfyllelse, men med lägre
meritpoäng än flickorna. Vi behöver höja ribban och utmana killarna ännu mer.
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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 81%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 23%

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

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 50%

Främjande och förebyggande arbete

- De flesta av våra elever känner sig trygga på skolan. Då vi är en 6-9 skola
arbetar vi mycket med att de yngre eleverna ska känna sig trygga.

- eleverna i åk 6 och 7 har hemrum för att känna större trygghet.
- distans påverkat positivt
- Främjande fallit väl ut då inga kränkningsanmälningar  inkommit sedan mars
- Ströfrånvaron bland eleverna har minskat då frånvaroplanen använts frekvent.
- att arbeta tillsammans över är och klassgränserna skapar också trygghet då

eleverna lär känna flera olika personer.
- Då skolan ligger mitt i stan strävar vi efter att skapa ett schema som gör att

möjligheten att lämna skolan och bege sig ut på stan minimeras. Vi har även
portkod till eleventrén  för att att undvika att obehöriga tar sig in. Även
kameraövervakning på det som tidigare varit utsatta platser har bidragit till
större trygghet.

- De vuxna på skolan finns hela tiden nära eleverna. De äter tillsammans i
matsalen och lärarnas arbetsrum och personalrum ligger i direkt anslutning till
elevernas uppehållsrum. DEtta skapar tillgänglighet och trygghet

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Rutinerna har fallit väl ut då andelen kränkningar minskat kraftigt under läsåret.
Mentorer har jobbat tätt tillsammans med vh, elever och elevhälsan. Konsekvenser i
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direkt anslutning till händelser ger resultat.  Har varit positiv effekt då elevernas resultat
ökat och måluppfyllelsen är 100% hos åk 9.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Läsåret som gått har som sagt varit annorlunda och så även trygghetsarbetet. Det har
varit viktigt att fånga upp elever som inte trivts med att arbeta på distans och visa att vi
finns där för dem. Både skolsköterska, specialpedagog och kurator har varit i kontakt
med och  haft uppföljning  kontinuerligt med de elever som varit i behov.
Under kommande läsår hoppas vi kunna återgå till vårt väl inarbetade arbetssätt  med
vår trygghet och trivselgrupp, bestående av både elever och lärare. Vår
värdegrundsvecka kommer också att återuppstå tillsammans med olika aktiviteter
under året där eleverna träffas över klass och årskurs gränserna vilket skapar en större
trygghet.

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 - 51% - 48%

Vi har samtliga funktioner kring elevhälsan på plats. Samtliga processer både kring
särskilt stöd och anpassningar inom ramen för undervisningen fungerar väl. Det är
tydligt vilka funktioner som har vilket ansvar. Vi har få elever med omfattande frånvaro
och i dessa fall handlar det sällan om skolproblematik utan andra saker som påverkar
närvaron. Dock kunde vi under en period se att frånvaron ökade då det fanns en rädsla
för smitta hos en del vh. Arbetet och samarbetet  mellan elevhälsa, vh, socialtjänst och
Bup har fungerat väl.  Vi har även få åtgärdsprogram på skolan, då de majoriteten av
eleverna som är i behov av hjälp klarar sig med anpassningar i undervisningen och
korta, intensiva insatser av specialpedagog.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Rutinerna kring anmälan för särskilt stöd fungerar väl. När anpassningar inte räcker till
görs anmälan till EHT som därefter utreder frågan om särskilt stöd. Specialpedagogen
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är kontaktperson i de sammanhang det rör sig om pedagogiska frågor. Frånvaroplanen
följs och avstämningar och utredning av frånvaro görs och följs upp av mentor.
Kontaktperson är rektor eller biträdande rektor och det är också dessa som
tillsammans med mentor gör anmälningar till socialtjänsten och i de fall det krävs
skolpliktsanmälningar till kommunen när det gäller frånvaro. Vi ser att ett tydligt och
tätt samarbete med vh gynnar närvaron och detsamma gäller elever i behov av särskilt
stöd. Här är också ämnesläraren en viktig faktor.

Främjande och förebyggande arbete

Det främjande och förebyggande arbetet har sett annorlunda ut under detta året då
elevernas mående i distansarbetet har varit ett nytt fokus. Lektionsupplägget har fått
en ny punkt som handlar om att stämma av och låta eleverna prata av sig innan
lektionen startar. Vi märkte ganska snabbt att det fanns ett stort behov för detta när
eleverna hade distansundervisning eftersom snacket som sker på rasten uteblir vid
distansundervisning.  Alla lärare hade uppdraget, men mentor hade ett ännu tydligare
uppdrag. DEt var också de som signalerade kring om det fanns elever som visade på
stor frånvaro eller dåligt mående. Täta uppföljningar både med elever och vh hjälpte till
i arbetet. Kring de elever som vi redan på förhand visste skulle få det svårt lades planer
upp för kontakt med kurator, specialpedagog och/eller skolsköterska upp i förtid.
Dessa elever var också på skolan även om klassen hade distansundervisning för att det
gynnade deras lärande. Detta gav direkt effekt på deras deltagande på lektionerna och
resultaten.
Elevhälsan har under läsåret arbetat specifikt i vissa grupper kring speciellt studiero.
Detta har skett i form av medvetna strukturer och klassarbeten , med fokus på att lära
känna sig själv och gruppen, och vad och hur man som individ kan påverka sin egen
situation. Arbetet har mätts i upprepade trygghet och studiero enkäter och resultatet
har hela tiden förbättras och detta har påverkat elevernas resultat.
Samlingar kring klasser/grupper med berörda lärare tillsammans med specialpedagog
har också gynnat resultaten och upplevts som positivt.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Samarbetet mellan elevhälsan och pedagogerna fungerar väl och den organisation
kommer att ligga kvar. Så även rutinerna kring anpassningar,  särskilt stöd och frånvaro.
våra elevhälsomöten kommer att utvecklas för att vara ännu mer effektiva. En del av de
som ingår i elevhälsan är på skolan begränsad tid och behöver i huvudsak vara
tillgängliga för verksamheten och tiden får inte upptas av bara möten. Därför kommer
ännu tydligare dagordningar att göras och vissa möten sker bara med dem som är
berörda.
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6. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

- Varumärkesarbetet
- Fortsatt arbete med studiero
- Utveckling av utmanande, ämnesövergripande och effektiv undervisning
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