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1. Om Innovitaskolan Motala

Huvudman för Innovitaskolan Motala är Academedia Fria grundskolor AB, som är en del
av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Motala är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av Innovitaskolan.
Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna
verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid.

Idag går 377 elever på skolan.

Personal & Organisation
Skolan är fördelad på två enheter. En F-6 skola med fritidshem och en 7-9 skola. F-6 är
enparallellig och åk 7-9 är treparallellig. I låg- och mellanstadiet går det 22 elever i varje
klass och i åk 7-9 går det 25 elever i varje klass.

Skolan har en egen elevhälsa bestående av två specialpedagoger, en skolsköterska, en
kurator, en skolläkare och en skolpsykolog.

På skolan finns det en rektor och en biträdande rektor. Skolan har en ledningsgrupp som
består av specialpedagog, rektorer & representanter från respektive enhet som ses varje
vecka. Skolan har också en stor ledningsgrupp för samverkan där sitter rektorer,
specialpedagog, arbetslagsledare (4 st) och facklig representant.

På skolan finns det fyra förstelärare inom matematik, IKT, svenska & NO/IKT.

Skolan har en studievägledare/administratör som har en central roll för elevkö samt
arbete med att stötta elever i ett livslångt lärande.

På skolan finns också övrig personal i form av vaktmästare, matsalspersonal och
resurspersoner. Mat och städ köper enheten 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.

Grundskolan
Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 80,6% 81,1% 88,2%
Flicka 80,6% 78,0% 89,5%
Pojke 80,6% 87,5% 86,8%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 93,1% 94,6% 96,1%
Flicka 88,9% 92,0% 94,7%
Pojke 97,2% 100,0% 97,4%
Genomsnittligt meritvärde 216,3 243,6 242,3
Flicka 219,7 249,0 263,7
Pojke 212,9 232,7 221,5

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 90,9% 86,4% 77,3%
Flicka 100,0% 81,8% 75,0%
Pojke 83,3% 90,9% 78,6%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 86,4% av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska,
uppnått kravnivån i de olika delproven. Motsvarande andelar för elever som följer
kursplanen i svenska som andraspråk är 0 procent. I matematik har 95,5 % 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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4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola

Skola
- Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter

oberoende av könstillhörighet.
- Öka elevinflytandet i klassrummet.
- Hitta mötesplatser hem/skola & skola/hem under pågående pandemi.
- Utveckla rutiner kring avlämning och mottagande till/från enheten.
- Elever åk 6-9 ska bli mer förtrogna med sin utvecklingsmöjligheter för högre

betyg
- Utveckla skolans heldagslärande - skola/fritidshem.

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisning
Rektor har kontinuerligt tillsammans med personal och elever utvärderat behov av
ändamålsenliga lokaler för att kunna optimera undervisning. Rektor har lett renovering
av lokaler F-6, samt sett till att fler mindre undervisningslokaler finns på enhet F-6. På
enhet åk 7-9 har ytskikt renoverats i  grupprum samt korridorer.

Rektor har ansvar för att skolan kan erbjuda undervisning av hög kvalite av pedagoger
med goda kunskaper i pedagogik och ämnen. Nyanställningar har gjorts kopplat till
fritidshem, F-6 och 7-9. Enheten har en låg personalomsättning, vilket är ett tydligt
tecken på nöjda medarbetare.

Rektor har tillsammans med alla medarbetare ansvar över tillsyn. Tillsynsansvaret
innebär att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning samt
att se till att barnet får sina behov tillgodosedda, inte skadas, samt inte skadar något
eller någon annan.Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och
övriga omständigheter.

Rektor organiserar skolans arbete i arbetslag, ledningsgrupp och elevhälsa
tillsammans med facklig representant. Rektor ingår även i rektorsgrupp tillsammans
med andra enheter i AcadeMedia. På alla nivåer, i alla sammankomster har skola fokus
på rutiner, GDPR och förebyggande arbete. Skolan har samarbete med flera externa
aktörer.
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Trygghetsarbete
Skolan har en trygghetsgrupp på varje enhet, varje grupp har två personal knuten till
sig, från elevhälsa och undervisande pedagoger. I grupperna finns två representanter
från respektive klass. Grupperna träffas tre gånger per termin. Där görs
trygghetsvandringar, utvärderingar av klimatet på skolan m.m. En del av deras arbete är
att skriva skolans likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling.

Kränkningar ska alltid anmälas skyndsamt. Detta görs till biträdande rektor som sedan
dokumenterar och redovisar för huvudman. I de fall det behövs även anmälan till
arbetsmiljöverket.

Elever ska med stigande ålder kunna påverka sin skolgång. Förutom direkt i
undervisning har skolan tre råd: Trygghetsgrupp, elevskyddsombud, elevråd &
hälsoråd. Under hälsorådet har eleverna möjlighet att påverka skolmaten, friluftsdagar
och skolcafeteria m.m. Hälsorådet träffas tre gånger per termin. Elevrådet leds av
elever och har två representanter från varje klass. I elevrådet ingår också biträdande
rektor. Elevrådet arbetar kring elevernas skolgång och träffas en gång i månaden.
Elevskyddsombud representeras av en elev från varje klass. Representant för
personalen leder arbetet. Elevskyddsombudens fokus är elevernas arbetsmiljö.
Elevskyddsombuden träffas två gånger per läsår.

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 88% 84% 94% 96%

Det är bra lärare på min skola 86% 85% 96% 96%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 68% 67% 86% 86%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 83% 82% 91% 90%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 86% - 89%
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Målinriktad undervisning sker på skolan genom ett kollegie som är väl förtrogna med
styrdokument. Mallar för stöd i planeringen finns på lärplattformen SchoolSoft.
Pedagoger fritidshem gör planering gemensamt under studiedagar. Där används en
speciell mall för planeringen för att säkerställa att allt centralt innehåll behandlas.

Pedagoger planerar både enskilt och i ämneslag. I vissa fall även i arbetslag.

Skolan har en gemensam Struktur för dokumentation av elevernas måluppfyllelse.
Detta görs i lärplattformen med hjälp av ämnesmatris och ämneskommentarer.
Förutom löpande så sker detta mitt i terminen och inför betygssättning.

Utvärdering med eleverna sker under utvecklingssamtalet, en gång per termin. Även
inför samtalet med eleverna.

Skolan har goda resultat måluppfyllelse i jämförelse med geografiskt närområde.

Bara 67% av elever upplever att lärarna stimulerar dem till nytt lärande. Här har skolan
en något lägre nöjdhet jämfört med andra delar i enkät. Här finns ett pågående
utvecklingsområde. Här vill skolan få feedback från eleverna om hur deras
undervisning kan utvecklas för att de ska känna mer lust för lärandet.

Skolans arbete med extra anpassningar har fungerat väl. Undervisande har stöd i
rektorer och elevhälsa, både förebyggande, och med själva anpassningarna.
Anpassningar följs upp strukturerat vid utvecklingssamtal med eleverna, med
pedagoger sker det terminsvis via årskurskonferenser. Men det sker också löpande i
klassrummet i det formativa arbetet med återkoppling till elever.

Elever med läs och skriv har goda studieresultat. Skolan och personalen är väl insatta i
alternativa lärverktyg - googleappar, legimus, inläsningstjänst samt andra tekniska
lösningar. Lärplattformen SchoolSoft och google classroom har stor del i att skapa
struktur för elever, vårdnadshavare och pedagoger.

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 73% 79% 84% 83%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 73% 77% 91% 86%
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Säkerheten och kvalitén säkras via sambedömningar och vid frågor om anpassningar
och särskilt stöd kan pedagoger rådfråga rektorer & specialpedagoger på skolan.
Tydligheten har skapats med hjälp av ämnesmatriser i SchoolSoft och via formativ
feedback i classroom. Här får eleverna kontinuerligt uppföljning. Men det sker även vid
utvecklingssamtalet 1 gång per termin.

Lärarna säkerställer att de gör likvärdiga bedömningar via dokumenterade
diskussioner i ämneslag och samrättning av nationella prov (vid behov). Här finns även
rektorer och specialpedagoger som bollplank.

Eleverna blir mer och mer förtrogna med sina studieresultat i takt med stigande ålder.
En del i utbildningen att lära sig se hur de utvecklas och kan utvecklas i de olika
ämnena. Goda studieresultat och som helhet en nöjdhet av vår skola.

Arbetet med normer och värden

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 91% 90% 97% 96%

Det är ordning och reda i min skola 78% 74% 95% 96%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 75% 74% 88% 84%

Studieresultat visar som helhet att flickor har högre meritvärde åk 6-9 jämfört med
pojkar. Detta är inte unikt för vår enhet jämfört med andra i koncernen. På skolan har vi
haft som mål att höja pojkars studieresultat under flera år. Arbetet med att få pojkar att
våga ta emot hjälp, be om hjälp, bli inspirerade till läsning, höja sin ansträngningsnivå,
och det allra viktigaste - skapa examinationer som passar både flickor och pojkar - är
något vi lyfter och problematiserar kontinuerligt på enheten. Ämneslärare och
elevhälsa bevakar forskning kring detta område.

Eleverna känner sig trygga på vår skola. Det visar sig i alla undersökningar. De upplever
att de blir sedda, och lyssnade på. Trygghet och studiero är och har alltid varit en
kärnfråga på Karin Boyeskolan för att eleverna ska kunna lyckas. Vi tror att största
framgångsfaktorn är att all personal har ett delat ansvar för alla våra elever. Eleverna
vet om att de kan vända sig till alla vuxna, och vet om att de kommer bli tagna på
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allvar. Vi är mycket stolta över de resultat vi får i elevers och vårdnadshavares
utvärderingar kring detta område.

Eleverna är vana att bli lyssnade på, och att de har mandat att påverka - allt från nya
gungor, matsedel, upplägg arbetsområden, forum för strukturerad elevdemokrati,
samt spontant i undervisning

Effekten av en trygg studiemiljö kan vi se i elevernas studieresultat. Vi får också
återkommande feedback från mottagande gymnasieskolor att våra elever kommer väl
förberedda inför gymnasiestudier, både vad gäller kunskaper, men också social
förmåga och verktyg att ta eget ansvar över sina studier.

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 78% 79% 93% 91%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 65% 67% 79% 81%

Eleverna åk F-9 får kontinuerlig återkoppling  och samtal av pedagoger kring deras
studieresultat studieteknik, arbetsinsats och lärprocesser, och hur detta påverkat deras
måluppfyllelse, samt hur de kan gå vidare i sitt lärande. På enheten tycker vi att det är
av vikt att eleverna har kontroll över det egna lärandet, då vi anser att eleverna då kan
känna ett större intresse och en större motivation inför skolarbetet känner de större
intresse och motivation för skolarbetet.
Reellt visar sig detta bl.a. i önskeveckor på fritidshem, inflytande över innehåll och
arbetssätt i undervisning, i utvalda kurser möjlighet att påverka examinationsform mm.
Viktig del i detta är att elever som har anpassningar/särskilt stöd för de bästa
förutsättningarna att visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. Elevhälsa har en viktig
funktion i arbetet att anpassa och skapa förebyggande lösningar.

Slutsatser (undervisning)

I enkäter ligger enheten på höga goda resultat i alla delar jämfört med andra enheter
inom koncernen. Vad gäller att få elever att känna lust inför skolarbete kan skolan flytta
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fram sin positioner. Ledning, pedagoger och elevhälsa har en kontinuerlig diskussion
kring detta. Skapande av elevaktiva lektioner med gott utfall är en ständigt
återkommande diskussion på enhet. Skolan prövar nya upplägg, nya material, nya
examinationsformer och utvärderar dessa kontinuerligt i förhållande till elevernas
upplevelser och deras uppnådda kunskapskrav. Skolan behöver inför läsåret se över
rutiner kring lovskola. Elever måste kunna erbjudas tid efter skolavslutning i
kärnämnen, då de, när det finns en rimlighet, har möjlighet att läsa upp godkända
betyg

En styrka som enheten ska värna om är elevernas upplevda trygghet och studiero.
Ledning, pedagoger och elevhälsa ska fortsatt ha frekvent återkommande träffar där
det kontinuerliga arbetet med att skapa god stämning på skolan följs upp. Nya elever
kan kräva nya lösningar.

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

Enhet Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever,
andel ja%)

Lilla Karin
Boyeskolan Jag känner mig trygg i skolan 98%

Lilla Karin
Boyeskolan

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 17%

Lilla Karin
Boyeskolan

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 5%

Lilla Karin
Boyeskolan

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått
vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 91%

Karin
Boyeskolan Jag känner mig trygg i skolan 95%

Karin
Boyeskolan

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 7%

Karin
Boyeskolan

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 8%

Karin
Boyeskolan

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått
vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 75%

I trygghetsenkät (både skola och fritidshem) uttrycker vårdnadshavare och elever att
de känner sig trygg med/på skolan. Både med personal, lokaler och rutiner.

Skolan har ett väl utvecklat rastvaktsystem F-6, förflyttningar F-6. I detta finns också
vuxenledda rastaktiviteter
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Åk 7-9, här finns personal som rör sig i korridorer och under rasterna finns ett
aktivitetsrum med ansvarig personal. Skolan har en närvarande elevhälsa i det
förebyggande arbetet. Elevhälsa finns även representerad i skolans trygghetsgrupper.

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

Främjande och förebyggande arbete

Det främjande och förebyggande arbetet har under läsåret fungerat bra. Elevhälsans
alla kompetenser är på plats och det främjande arbetet är högt på agendan under
elevhälsoträffar. Elevhälsan har har under läsåret haft flera insatser i åk 7 där de arbetat
förebyggande. Inför kommande läsår ska det ligga i uppstartsveckorna för att öka
effekten och att eleverna tidigt får kännedom om elevhälsans olika kompetenser.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

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

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Under kommande läsår vill skolan utveckla att till ännu större del få med eleverna i
skapande i planen mot kränkande behandling. Vilket vi också tror blir lättare när den
ligger bättre i årshjulet (årsskiftet).

Skolan vill hålla fast vid/värna om den trygghet som eleverna upplever på skolan
genom ett förebyggande och främjande arbete som vi tror är närvarande personal
under raster och förflyttningar. Och en närvarande elevhälsa som tidigt får kontakt med
nya elever.

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

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 86% - 89%

Närvaro under läsåret har påverkats negativt av pandemi. Att skola erbjudit
fjärrundervisning och närundervisning parallellt har påverkat elevernas resultat positivt.
Denna lösning innebar en större arbetsbelastning på pedagoger.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Skolans sammantagna bedömning är att våra rutiner för anmälan, utredning och
uppföljning fungerar väl. Inga anmälningar eller klagomål har registrerats.

Främjande och förebyggande arbete

Sett till resultat trygghetsenkät och elev- och vårdnadshavarenkät så har det
främjande och förebyggande arbetet fungerat väl. Elevhälsoteam har under året
prioriterat det förebyggande arbetet och kommer att fortsätta med detta.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Organisationen för elevhälsans arbete har fungerat väl. Vårt första år med egen
elevhälsa och rutinerna sitter. Bra stöttning från huvudman.

Skolan vill fortsätta att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Fler insatser
planeras under kommande läsår, samarbete med externa aktörer.

Vi kommer under kommande läsår hålla fast vid och värna om rutinerna i vårt
elevhälsoarbete. Struktur skapar en säkerhet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

- Ny läroplan sjösätts läsåret 22/23, detta behöver implementeras under andra
delen av läsåret 21/22

- Byte av varumärke för att profilera skolan i skolans närområde.

14



- Ökad måluppfyllelse genom en utveckling av lovskolan, planerad till
novemberlov, påsklov och sommarlov.

- Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbetet

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Forum för elevernas påverkan av fritidshem är utvärderingar varje vecka, elevråd och
sedan har eleverna “önskevecka” v.44.

Elevhälsan är en del av fritidshemmets arbete. Bland annat deltar specialpedagog
under fritidshemmets arbetslag. Rutiner för anmälan och utredning av kränkningar är
desamma på fritidshemmet som skolan.

Kollegial samverkan inom fritidshemmet sker naturligt under uppstartstid (15 min varje
dag), arbetslag (1h/v) och under planeringsdagar (2/termin).

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 91% 89%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 100% 94%

Utveckling och lärande

Elever och vårdnadshavare är väldigt nöjda med skolans fritidshem.Men vi ser en liten
tendens i enkäterna att nöjdheten framförallt hos de äldre barnen går ner. Detta vill vi
ändra på genom fler valmöjligheter, tydligare struktur & organisation.  Eleverna känner
sig trygga på fritidshemmet vilket vi vill värna om.
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Arbetet med normer och värden

Undervisningen har en tydlig koppling till läroplanens centrala innehåll och syftet med
fritidshemmet. Genom detta erbjuds eleverna en meningsfull fritid.

Värdegrundsuppdraget

Demokrati- och värdegrundsuppdraget genomsyrar fritidshemmet och är aktuellt varje
dag. I lekar, under raster, i undervisningen och alla annan verksamhet.

Eleverna är delaktiga och har inflytande i undervisningen på olika sätt. I aktiviteters
utvärderingar, i planeringar vägs elevernas önskemål in.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Fritidshemmets organisation ska utvecklas. Skapa fler grupper och en tydligare
struktur. Detta med hjälp av strukturerade planeringar, kommer att utveckla
fritidshemmet.

För att kunna genomföra ovanstående krävs nyrekrytering av utbildad fritidslärare och
tid för planering och kompetensutveckling.

Studiedagar planeras in där fritidshemmets personal planerar tillsammans med
skolans personal. På så sätt kan vi skapa ett heldagslärande och bygga fler broar
mellan skola och fritidshem.

Under kommande läsår vill vi på fritidshemmet:
- Utveckla vår organisation och skapa en ny struktur för undervisningen
- Hålla fast och värna om tryggheten och studieron på fritidshemmet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Utifrån utvärderingar är fritidshemmets prioriterade utvecklingsområden inför läsåret
21/22:

- Utveckla heldagslärandet genom samarbeten skola-fritidshem.
- Utveckla kvalitetsarbetet genom ny modell, funktionell kvalité
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- Skapa ny organisation för fritidshemmet där eleverna arbetar i grupper och har
en mer strukturerad undervisning på fritidshemmet.
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