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1. Om Innovitaskolan Myrängen

Huvudman för Innovitaskolan Myrängen är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är
en del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Myrängen är, tillsammans med 30 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 25 medarbetare, Skolledning består av rektor och administratör.
Vi arbetar i 5 arbetslag (Team förskoleklass, Team 1, Team 2, Team 3 samt “Myran” som
består av övrig personal. Varje team består av mentorer och fritidsledare.

Skolans ledningsgrupp består av rektor, administratör samt teamledare och
fritidsansvarig.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell
Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta
innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet, och ur
vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens
om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.
Vår kvalitetsdefinition:
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och
skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av till exempel
sammansättning av personal, elever och barn.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och
kvaliteten i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken
utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer:
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och
elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt
arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.
Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån
förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen,
vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på
verksamheten. Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för
att kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen,
elevhälsoarbetet och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att
bedöma i vilken utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden
i läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl
avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i
denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport
och verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.
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3. Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de
mål som finns i läroplanen för respektive skolform.

Grundskolan
Nationella prov (årskurs 3)

Sammanfattning Årskurs 3 Nationella prov
I svenska har mellan 97 och 100  procent av eleverna som deltagit, och som följer
kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har mellan 83
och 100 procent av eleverna som deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven.

Sammanfattning Årskurs 3 Måluppfyllelse
I svenska har 100 procent av eleverna nått de nationella målen. I matematik har 97,1
procent av eleverna nått de nationella målen.

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

Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 4,0
Normer och värden 4,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 4,0

Inom ramen för fritidshemmets undervisning hamnar resultatet på samma nivå inom
samtliga målområden; “Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse”, “Normer och värden” samt
“Skapande och estetiska uttrycksområden (samtliga på 4,0) Funktionell kvalitet
implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande prognos och antal
bedömda målområden. Bedömningen representerar därför inte hela fritidsverksamheten.

6



Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

● Utveckla arbetet med “Sociala cirkeln”
● Synliggöra lärande på fritids
● Kooperativt lärande
● Öka elevernas kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar

och arbetsformer
● Samarbete med vårdnadshavare för att skapa bästa förutsättningar för

elevernas utveckling
● Utveckla heldagslärande-förskoleklass, skola och fritidshem
● Likvärdig bedömning

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Myrängsskolan vilar på en trygg grund där stort fokus har legat på samverkan mellan
skola och fritids. Ett framgångsrikt elevhälso- och trygghetsarbete gynnar i sin tur
undervisningen i skolan och skapar goda förutsättningar för lärande. Vi har skapat
förutsättningar för att vara många pedagoger nära eleverna i alla lärandesituationer för
att ge en trygg och stimulerande lärmiljö.

För att utveckla verksamheten träffas all fritidspersonal varje vecka för att utvärdera
och följa upp aktiviteter, elevinsatser och struktur.

Mentorer har varje vecka pedagogiska forum för att tillsammans ta del av forskning,
utbyta erfarenheter och utvärdera för att utveckla undervisningen.

Varannan vecka träffas varje team för att diskutera, planera och utvärdera
vardagsarbetet.

En gång i månaden har vi elevhälsomöte där rektor, specialpedagog och skolsköterska
(skolans elevhälsoteam) träffas, vid dessa tillfällen kan även mentorer, fritidspersonal
bjudas in för att diskutera olika elevärenden.

Två gånger per termin har vi stor- EHT där, förutom skolans elevhälsoteam, även
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skolläkare och skolpsykolog samlas.

Under läsåret förändrades förutsättningarna för oss att mötas i olika
pedagogkonstellationer. Vårt samverkansarbete bygger till stor del på att vi ses och har
möjlighet att diskutera och samplanera. Under året har tillfällena för detta varit färre
och sett annorlunda ut då de skett digitalt. Vi har under detta år lagt stor vikt vid att
bibehålla vår goda kvalité, trots de förändringar som de nya förutsättningarna inneburit
för oss.

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 - - 95% 98%

Det är bra lärare på min skola - - 99% 98%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer - - 93% 97%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig - - 98% 97%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - - - 92%

Även om undervisningen kunnat bedrivas som vanligt i år, har de gemensamma
ämnesplaneringarna för att bibehålla den röda tråden som annars görs, inte varit
möjliga på grund av den rådande pandemin. Detta på grund av pedagogbortfall,
rekommendationer från Region Stockholm, FHM och prioritering av pedagogtäthet
bland barnen. Detta har i sin tur lett till att vissa utvecklingsområden inom
undervisningen i matematik och svenska fått stå tillbaka i år, t ex kooperativt lärande
och nivåanpassade grupper. Vi ser trots detta i våra resultat att vårdnadshavarna är
mycket nöjda med vår undervisning och vi har en hög måluppfyllelse.
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Till nästa år ser vi fram emot större möjligheter att mötas och att kunna följa den
planering som lagts och att skapa en planering som inte är för sårbar för
pedagogbortfall eller andra omständigheter.

Bedömning och betyg

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena - - 89% 90%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet - - 92% 88%

Vi ser i våra resultat av vårdnadshavarenkäten att de upplever att de får god
information om vad som förväntas av deras barn i de olika ämnena och hur det går i
skolan. Detta år har förutsättningarna att mötas varit annorlunda då rådande
restriktioner tvingat oss till digitala föräldra- och utvecklingssamtal. Detta tror vi kan ha
haft inverkan på resultatet. Vårdnadshavarna har inte fått möjlighet till det dagliga
mötet vid hämtning och lämning då inga vårdnadshavare har fått gå in i skolan. All
kontakt har skett via telefon, mail och digitala möten. Vissa delar av vårt nya sätt att
kommunicera ser vi som positivt och har ökat tillgängligheten. Exempelvis har det varit
lättare att få båda vårdnadshavare att delta i möten samt att frigöra fler pedagoger att
delta då digitala möten sparat tid. Vi ser att vi fortsatt kan utveckla vår information och
kommunikation med vårdnadshavare för att främja samverkan mellan skolan och
hemmet för att ytterligare stärka det goda samarbetet, detta år har gett oss nya
verktyg att använda oss av.

Arbetet med normer och värden

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan - - 97% 98%
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Det är ordning och reda i min skola - - 98% 94%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan - - 89% 87%

Vårdnadshavarna på Myrängsskolan upplever i hög grad att deras barn känner sig
trygga, har arbetsro och en ordnad miljö på skolan. Vi arbetar ständigt med att främja
trygghet och studiero och kan således utveckla detta arbete ytterligare. För att skapa
trygghet har en viktig del varit att bygga relationer i olika konstellationer av barn och
vuxna, detta år har inneburit att vi till stora delar fått fokusera extra på tryggheten i de
mindre konstellationerna, klassvis, både i skolan och på fritids.  På grund av de rådande
restriktionerna valde vi att vid pedagogbortfall ställa in möten och prioritera trygghet
och pedagogernas närvaro i barngrupp. Detta har varit en framgångsfaktor i år som på
många sätt varit annorlunda och varit oförutsägbart.

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 - - 96% 98%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan - - 92% 90%

I dessa resultat se vi att vårdnadshavarna upplever att deras barn i hög grad blir
lyssnade på och har möjlighet att påverka skolarbetet. Detta är något vi under året
arbetat mycket med, att tillsammans med eleverna skapa ett demokratiskt klimat (bl a
genom klassråd, elevråd och matråd). Detta bygger på att med ökande ålder och
mognad också få möjlighet att ges förutsättningar till mer självbestämmande inom
områden i skolan där eleverna har möjlighet att påverka.

Slutsatser (undervisning)

Läsåret 20/21 har varit annorlunda på många sätt. Restriktioner och rekommendationer
har lett till att vi behövt tänka om kring gemensamma möten, både inom
pedagoggruppen, mellan skola och hem och även mellan eleverna. Vi har fokuserat
mycket på att kommunicera digitalt med vårdnadshavarna för att bibehålla en aktiv
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dialog trots läget. Vi har haft möjlighet att i stor utsträckning bedriva vår undervisning
som planerat och möten mellan pedagoger har istället skett digitalt även de. Eleverna
har skapats förutsättningar för både trygghet och lärande i skola och på fritids i mindre
konstellationer än normalt, klassvis. Vi är nöjda med att ha bibehållit god kvalité både
på fritids och i undervisningen. Vår höga måluppfyllelse och resultat på
trygghetsenkäten är samstämmiga med denna analys.

Främjande och förebyggande arbete

Myrängsskolans plan för diskriminering och kränkande behandling utgår ifrån ett fokus
på att främja trygghet och goda relationer samt att förebygga kränkande behandling
och ohälsa. Skolans hela verksamhet vilar på aktiviteterna i denna plan.

Vid läsårsstart påbörjas ett arbete som vi kallar för “Sociala cirkeln” detta fokuserar på
samspel och trygghet i den lilla gruppen (klassen) och den stora gruppen (hela skolan).
Sociala cirkeln bygger på kap 1 & 2 i skolans läroplan. Inom detta arbete sker många
främjande åtgärder som syftar till att eleverna ska lära känna varandra, respektera
varandra och miljön i skolan.

Generella främjande och förebyggande aktiviteter på skolan är till exempel att det
finns en struktur under skoldagens alla moment från morgon till eftermiddag. Det finns
rutiner för vad som gäller kring övergångar ( t ex mellan lektion och lunch, och mellan
lektion och rast/fritids) Det är också en tydlig struktur på vår fritidsverksamhet, bl a
genom att vi har fritidsgrupper som barnen tillhör samt pedagogledda aktiviteter som
erbjuds förutom den fria leken.

Tidigt på läsåret görs kartläggningar i klasser både på grupp- och individnivå.
På höst- och vårtermin görs trygghetsenkät och sociogram för att kartlägga elevernas
relationer.

Vi ser till att fördela pedagogresurser efter behov på raster, fritids, i övergångar och på
lektionen. Exempelvis har vi alltid en pedagog på fotbollsplanen som ses som en plats
där konflikter uppstår mellan eleverna.

Rastaktiviteter är en främjande åtgärd för att fånga upp elever som har svårt med
socialt samspel och behöver hjälp in i leken.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

I Myrängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns en tydlig
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rutin om vad som gäller i det åtgärdande arbetet vid kränkningar. Vid utgår från att
tidigt “upptäcka, dokumentera och åtgärda”. Dessa rutiner finns uppsatta i alla klassrum
och denna plan diskuteras vid flera pedagogmöten.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

I resultaten av vårdnadshavarenkäten under rubrik “normer och värden” ser vi att vi har
väldigt höga resultat som stämmer överens med de sociogram och trygghetsenkäter
vi har gjort med eleverna. Detta tyder på att vi har en hög trygghet på skolan, till stor
del på grund av vårt främjande och förebyggande arbete och vår höga
pedagognärvaro i elevgrupperna. Något som är svårt att mäta i en enkät men som vi
ändå vill lyfta som framgångsfaktor är det höga engagemang hos pedagogerna i
samspel med barnen som vi tror bidrar till den höga tryggheten. Även nämnt i
slutsatser om undervisningen är att vi på grund av oförutsägbarheten som detta år
inneburit haft ett fokus på att bibehålla kvalité på vårt trygghetsarbete, där istället
möten fått ställas in vid pedagogbortfall till fördel för närvaro i barngrupp.

Vi upplever att rutiner i de åtgärdande arbetet följts väl och fungerar bra.

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 - - - 92%

Till läsåret har vi en ny elevhälsa med ny skolsköterska, ny skolläkare och ny
skolpsykolog. Eftersom denna fråga i vårdnadshavarenkäten är ny för i år är det svårt
att göra någon konkret analys kopplat till föregående år. Vi ser dock att många
vårnadshavare i hög grad upplever att deras barn har möjlighet till hjälp eller stöd i
skolan vid behov. Vi arbetar för att förbättra elevhälsoarbetet och vår kommunikation
till vårdnadshavare om hur vi arbetar.
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Det finns tydliga rutiner för hur anmälan, utredning och uppföljning för särskilt stöd ska
gå till. Dessa diskuteras vid elevhälsomöten, APT samt vid träffar i teamen om man
upplever en oro kring en elev.

Främjande och förebyggande arbete

Vi genomför tester från skolverkets bedömningsstöd i förskoleklass för att tidigt kunna
kartlägga elever som kan vara i behov av särskilt stöd. En gång per termin genomförs
mitterminskonferenser för att gå igenom tester, frånvaro samt social- och
kunskapsutveckling. Under årets görs dessutom fler tester i olika årskurser som
sammanställs av specialpedagogen för att få översikt över alla elevers
kunskapsutveckling. Som även nämnts ovan görs flera kartläggningar av elevernas
upplevda trygghet och sociala situation Detta görs för att kunna förebygga eventuella
elevhälso- och kunskapsinhämtningsproblem.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Till läsåret har vi haft nya medarbetare i vår elevhälsa; ny skolsköterska, ny skolläkare
och ny psykolog.  Psykologens tid hos oss blev kort och han avslutade sin tjänst i
november. Vi har använt oss av konsult under året.

Organisationen inför 20/21 gjordes med planeringen att specialpedagogen skulle ha
ett delat mentorsskap i förskoleklass, vilket skulle innebär ett delat uppdrag. Detta
visade sig inte vara rimligt, utan specialpedagogen har mestadels varit kopplad till
förskoleklass. Planerade möten inom elevhälsan har vid tillfällen behövts ställas in och
precis som den övriga verksamheten har elevhälsan också påverkats av det rådande
läget.

Trots vår personalomsättning inom elevhälsan och vår specialpedagogs delade
uppdrag upplever vi att vi har ett fungerande elevhälsoarbete på skolan. Vi ser dock att
det påverkar både verksamheten och medarbetare (i detta fallet specialpedagogen)
negativt att inte kunna fokusera helt på sitt kärnuppdrag. Till nästa år kommer
specialpedagogen att fullt kunna fokusera på sitt specialpedagogiska uppdrag. Vi har
knutit kontakt med en ny skolpsykolog.
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Utveckla arbetet inom elevhälsan
● Heldagslärande
● Myrängsmodellen
● Kollegialt lärande
● Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer
● (Nya kursplanerna, varumärket)

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritidshemmet på Myrängsskolan består av en gemensam verksamhet där alla elever
och all fritidspersonal ingår.

Vi har fyra fritidsgrupper som består av elever från förskoleklass till år två samt en
fritidsgrupp som består av elever i år 3.

Vi följer ett fast fritidsschema och utgår ifrån fyra fasta pedagogledda aktiviteter.
Aktiviteterna bygger på kap 4 i läroplanen. Förutom de erbjudna aktiviteterna
uppmuntrar vi barnen även till fri lek, där många förmågor och kunskaper kan
utvecklas.

Vi erbjuder eleverna aktiviteter i varierande miljöer i skolans klassrum, på skolgården
och i närmiljön.

Alla som arbetar på fritids ses kontinuerligt och planerar, utvärderar och följer upp
aktiviteter och elevinsatser.

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

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 95% 92%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 98% 97%

Utveckling och lärande

Vi erbjuder meningsfulla aktiviteter som följer kap 4 i läroplanen. Dessa aktiviteter
planeras, genomförs och följs upp under våra fritidsmöten och under loven.

Fokus i år har varit att synliggöra lärande för både pedagoger och elever på fritids.
Detta innebär till exempel att vi introducerar aktiviteter med att också förklara syftet
med aktiviteten och samtalar om vad vi lärt oss. Vi har i pedagoggruppen diskuterat
om hur vi benämner barnens prestationer och hur vi utvärderar de förmågor som
barnen har för att stimulera deras utveckling i de olika aktiviteterna.

Vi ser i våra resultat ovan att vårdnadshavarna till stor del upplever att vi erbjuder
meningsfulla aktiviteter. Andra indikatorer på detta är att eleverna själva uttrycker att
de utvecklats inom en aktivitet, eftersom de tränat mycket på den. Den lilla nedgången
i resultatet kan vara en följd av den ändrade organisationen pga corona och att
föräldrarna ej fått samma insyn av samma anledning.

Vi ser också att aktiviteter som vi utformat kan leda till utvecklandet av andra förmågor
än det avsedda. Vid en aktivitetet där vi till exempel tränar finmotoriken kan denna
också leda till intressanta diskussioner om normer och värden, det finns en öppenhet i
personalgruppen att fånga upp dessa stunder som vi ser ett stort värde i.

Arbetet med normer och värden

Precis som vi beskrivit ovan kring arbetet i skolan och i vårt främjande och
förebyggande arbete så har vi ett stort fokus på att skapa trygghet och lustfyllda
aktiviteter på fritids. Arbetet med den “Sociala cirkeln” genomsyrar även vår
fritidsverksamhet och vi använder oss av begrepp både i skolan och på fritids som
barnen känner igen och som följer samma struktur genom hela skoldagen.

I det vardagliga arbetet på fritids tränar barnen bland annat på konflikthantering,
tävlingsmoment, stå i led och turtagning. Detta med utgångspunkt i att respektera
andra människors egenvärde och att ta avstånd från att andra utsätts för kränkande
behandling.

Vår åldersintegrerade verksamhet och fadderverksamhet på skolan skapar också
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möjlighet för eleverna att lära sig att leva sig in och förstå andra människors situation
och utveckla en vilja att handla med deras bästa för ögonen.

Pedagogers närvaro i fria leken och elevsamtal ser vi också som viktiga delar i vårt
arbete med normer och värden.

Värdegrundsuppdraget

Som beskrivet ovan ger arbetet med normer och värden förutsättningar för eleverna
att vistas i en miljö där de blir lyssnade på, sedda, tillhör en social gemenskap och är
trygga. Förutom arbetet med trygghet och lärande på fritids har fokus under läsåret
varit att skapa ett demokratiskt klimat. På klass- och elevråden har vi även diskuterat
fritids mycket, vi ser skola och fritids som en helhet där varje del berikar den andra.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Som tidigare nämnts har detta år sett annorlunda ut på många sätt, så även på fritids.
På grund av de rådande rekommendationer och restriktioner som finns har barnen haft
fritids i sina klasser istället för i fritidsgrupper. Vi har också bedrivit mycket av vår
verksamhet utomhus i den mån det varit möjligt för att möjliggöra större avstånd
mellan elever och pedagoger.
Eftersom vårdnadshavarna inte på ett lika naturligt sätt kunnat ta del av vår verksamhet
( i samband med hämtning) började vi utifrån resultaten på vårdnadshavarenkäten (se
ovan) att kommunicera mer digitalt och schemalagt för att öka föräldrarnas insyn i
verksamheten. Vi utvärderar dessa åtgärder under nästa läsår, men ser ändå att det
finns ett värde som går förlorat när information ges digitalt kring barn i dessa åldrar,
därför ser vi fram emot ett läsår då vi kan återta det dagliga mötet med
vårdnadshavarna.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

● Synliggöra lärande på fritids
● Samverkan med hemmet
● Implementera “Funktionell Kvalitet”
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