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1. Om Innovitaskolan Norrtälje

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

Personal & Organisation
Skolan och förskolan har till detta läsår fått en ny rektor. Med en ny rektor följer oftast en
genomlysning av rutiner och arbetssätt som varit bekant på skolan. Det kan ge en
möjlighet att få andra perspektiv på saker och förhoppningsvis utveckla verksamheten
ytterligare.
På förskolan är det idag tre avdelningar med cirka 30 barn tillsammans med 4-5
pedagoger på varje avdelning.
Skolan består av 12 stycken klasser från förskoleklass till årskurs 6. Varje klass har en
klasslärare och en resurs som även arbetar på fritids. I årskurs 1 har vi ett tre-lärarskap på
två klasser, för att kunna arbeta mer i mindre grupper och fånga upp elever tidigt som
inte knäckt läskoden.
Rektor har till sin hjälp en administratör samt en ledningsgrupp bestående av
representanter från skola och fritids. I organisationen på förskolan ingår också en
biträdande rektor på 70% som i dagsläget är föräldraledig. För att inte förskolan ska tappa
styrfart under denna tid har rektor utsett en förskolelärare som håller i det övergripande
arbetet med att se till att strukturen över året på förskolan är tydligt organiserad.

Utvecklingen på skolan drivs dels av ledningsgruppen men också av skolans två
förstelärare. Förstelärarna har olika huvudområden, den ena ansvarar för
matematikundervisningen och elevhälsoarbetet medan den andra driver
utvecklingsfrågor kring undervisningsskicklighet och IT. En gång per vecka leder
försteläraren i undervisningsskicklighet ett pass för alla lärare, allt för att få till en
likvärdighet i alla klassrum samt att se till att alla pedagoger utvecklar sin undervisning
och vågar titta på sitt eget ledarskap.

På förskolan drivs utvecklingen främst av varje avdelningsansvarig som träffas en gång
per vecka, varannan gång tillsammans med rektor. Under dessa möten läggs arbetet upp
framåt samt att rutiner ses över så att det finns en likvärdighet på alla tre avdelningar.

Utvecklingen och planeringsarbetet för fritidsverksamheten sker dels på den
gemensamma träffen en gång per vecka för all fritidspersonal och dels under deras
egen planeringstid. Mötet leds av den ansvarige för fritids, som tillsammans med rektor
lägger upp riktlinjerna och målen framåt.
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generellt för både förskola, fritids och skola är att varje pedagog har ett dokument delat
med rektor på Google Drive i vilket pedagogen ska reflektera kring sin egen utveckling
utifrån frågor som rektor bestämmer. I det dokumentet kan rektor och medarbetare ha
en dialog i skriftlig form för att hjälpa varje medarbetare vidare i sin egen utveckling.
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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 både i förskolan, 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). Två gånger
om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i
förskolan.

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 (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 57,1% 68,4% 82,6%
Flicka 63,6% 66,7% 83,3%
Pojke 50,0% 68,8% 81,8%

Nationella prov (årskurs 3 och 6)

Sammanfattning Årskurs 3
Då resultaten inte samlats in på övergripande nivå under läsåret, med anledning av
pandemin, har skolan genomför delar av underlaget som grund för kunskapsuppföljning.
Andelen elever som deltagit skiftar vilket gör att vi inte kan presentera detta i exakta
siffror.

Sammanfattning Årskurs 6
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.

Fritidshemmet
Ett skattningsverktyg för fritidshemmets målområden implementerades under läsåret
20/21 med utökad valfrihet gällande prognos och antal bedömda målområden.
Bedömning redovisas därför först läsår 21/22.

Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden,
Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i
fyra perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering,
uppföljning och 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.
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Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar)
för perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad
av texten nedan.

Målområde 2019/20 2020/21

Barns delaktighet och
inflytande 5,8 6,7
Kultur 4,6 4,7
Lek 5,2 6,0
Matematik 6,0 6,0
Naturvetenskap och
teknik 6,6 7,3
Normer och värden 5,2 5,3
Skapande 5,2 5,3
Språk och kommunikation 6,6 7,3

De målområden där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Naturvetenskap och teknik och språk och kommunikation  (7,3), följt av Barns delaktighet
och inflytande (6,7). Lek och Matematik hamnar båda på 6,0 . Normer och värden samt
skapande  ligger något lägre  på (5,3). Lägst utfall noteras för målområdet kultur (4,7). I
jämförelse med 2019/20 ses en tydlig ökning inom området barns delaktighet och
inflytande, från 5,8 till 6,7 Överlag kan man se att alla områden har ökat vilket är en
positiv utveckling.

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet

● Motverka genusmönster kring resultat
● Öka måluppfyllelse med fokus på lågstadiet
● Synliggöra kunskapsutvecklingen tydligare för elev och vårdnadshavare
● Utveckla likvärdig kvalitet på avdelningarna, både fritidshem och förskola

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet
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Jordens skola är en skola som växer, från en-parallellig till att nu var två-parallellig från
förskoleklass till årskurs 4. I årskurs 5 och 6 har vi en klass för varje årskurs. Det gör att
skolan är för tillfälligt något trångbodd med mindre rum för de estetisk-praktiska
ämnena. Vi lånar idrottssal från en närliggande skola samt nyttjar den fantastiska
utemiljön som finns i närheten av skolan. Det är en utmaning som kräver att man vågar
tänka nytt och hitta andra lösningar för vissa saker. En av dessa lösningar blir att det i år
är fler halvklasstimmar för eleverna som har sina EP-ämnen, vilket i sin tur underlättar
för lärarna att få mer tid till varje elev.

Ledningsgruppen på skolan består av rektor, administratör, arbetslagsledare för
lågstadiet respektive mellanstadiet samt ansvarig person på fritids. Ledningsgruppen
träffas en gång/vecka för att planera, strukturera upp och ta ut riktningen framåt.
Tillsammans med ledningsgruppen har rektor genom att läsa förra årets mål och gjort
en nulägesbeskrivning tagit ut målen för det kommande läsåret.

Under läsåret 21/22 kommer skolan att arbeta med följande mål:
- Öka elevernas upplevelse av att de kan påverka sin skolvardag
- Höja resultaten i skolämnena, främst kärnämnena
- Öka tryggheten på skolan

Förskolan kommer att arbeta med följande mål:
- Öka likvärdigheten över avdelningarna
- Arbeta med inom- och utomhusmiljön, så att verksamheten kan möta olika

barns behov

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, speciallärare, skolläkare och skolpsykolog.
Skolan har precis anställt en ny kurator som kommer att vara med i elevhälsan från
vt-22. Elevhälsan träffas en gång per vecka. Protokoll och elevanteckningar sker i
systemet PMO, där man kan följa alla insatser som elevhälsan gjort för en elev. Ett
elevhälsoarbete måste genomsyra hela skolan och inte enbart vara menat för skolans
elevhälsoteam att lösa uppkomna bekymmer.För att sprida det kollegiala lärandet
kring elevhälsoarbetet är skolan organiserad med att lärarna träffas en gång/varannan
vecka på så kallade elevhälsomöten. Dessa möten leds av specialläraren tillsammans
med arbetslagsledaren och under mötet lyfter en pedagog en utmaning den står inför
inom elevhälsoarbetet för att få råd och tips på hur man kan arbeta vidare. På nästa
elevhälsomöte utvärderar man arbetet och ser om elevhälsoteamet ska kopplas in
eller om läraren ska fortsätta eller justera något i sitt arbete. Det är viktigt att det är
läraren som äger sin undervisning och det som sker i klassrummet, samt att man
arbetar med att utveckla sin egen undervisning så att man når alla elever.

Lärarna är uppdelade i två stycken arbetslag, som leds av respektive arbetslagsledare.
Båda lagen träffas varannan vecka på arbetslagsmöte, där man lyfter frågor som gäller
för hela stadiet, gemensamma teman och kollegialt lärande kring undervisningen.
Varje elev på skolan har tillgång till ett digitalt verktyg, där vi arbetar med att få en
gemensam syn på arbetet med dessa och hur vi nyttjar olika program och appar.
Under läsåret 21/22 måste varje lärare motivera och förklara ur ett pedagogiskt
perspektiv hur man tänkt nyttja de digitala verktygen och dess
funktioner/program/appar. Ansvarig för arbetet med IT är en av skolans förstelärare

9



tillsammans med rektor. I rollen som förstelärare inom IT ingår också att inspirera och
visa på olika metoder och arbetssätt med digitala verktyg för att öka elevernas
måluppfyllelse.

Elevers inflytande på skolan sker i det stora och i det lilla. Vi arbetar med att påvisa för
eleverna de beslut som de i sin dagliga stund på skolan är med och fattar, så som
vilken redovisningsform de önskar, klassrumsregler etc.
Varje klass har klassråd och en gång per månad träffas skolans elevråd. I elevrådet
sitter två representanter från varje klass och rektor. Elevrådet får bland annat vara med
och ta fram skolans trivselregler.
Skolan har också ett matråd där två representanter från varje klass träffar rektor och
kökspersonalen för att framföra sina tankar om skolmaten, ta fram regler för matsalen
och andra frågor som har med skolmatsalen att göra.

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 83% 77% 82% 81%

Det är bra lärare på min skola 85% 76% 85% 84%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 81% 67% 74% 77%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 85% 80% 77% 80%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 84% - 73%

Vi funderar mycket kring hur vi ska kunna fånga elevernas intresse för undervisningen. I
en tid då skolan konkurrerar allt mer med det som händer utanför skolan i form av olika
spel, digitala plattformar och andra saker som fångar elevernas uppmärksamhet och
koncentration behöver vi på ett lustfyllt sätt lyfta vikten av kunskap. Glädjande är att se
att så stor andel av eleverna upplever att de kan få hjälp och stöd om de behöver det.
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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 86% 81% 69% 74%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 80% 77% 75% 69%

Här är ett av de mål vi satt på skolan att arbeta med, då vi märker att eleverna inte
upplever att de alltid vet vilka mål de arbetar mot och hur de ska göra för att nå dem.
Det har inte tidigare funnits en tydlig struktur för utvecklingssamtalen. I år kommer vi
att ha samtalen under en gemensam period, vilket kommer att underlätta för elever
och vårdnadshavare att följa utvecklingen i skolan. Vi kommer också att strukturera
upp arbetet med att återkoppla under terminen i övrigt på olika arbeten genom att
använda Schoolsoft. Alla lärare på mellanstadiet kommer att använda sig av Google
drive, där de kan dela och kommentera texter med varje elev. Detta ökar den
individuella återkopplingen till eleverna.
För att se till att det sker en likvärdig bedömning av de nationella proven kommer de
att rättas i hela arbetslaget. Genom att lärarna sitter tillsammans och rättar proven, ökar
det kollegiala lärandet och samsynen kring de olika målen.

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 84% 80% 75% 81%

Det är ordning och reda i min skola 57% 76% 68% 70%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 65% 67% 45% 52%

Varje elev ska känna sig trygg i skolan och det är viktigt för oss att vi ökar dessa siffror.
Under det senaste året har skolan arbetat med värdegrundsfrågor som har diskuterats
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i alla klasser, en för varje månad. Detta har genererat i bra samtal med eleverna. Detta
läsår kommer vi att fortsätta det arbetet, men även skicka med frågorna hem till
vårdnadshavare så att de också kan ha samtal kring dessa frågor. Det är viktigt att skola
och hem arbetar tillsammans med värdegrundsfrågor för att nå en ännu större
genomslagskraft.
Vi ser en skillnad, om än liten, mellan pojkars och flickors resultat vilket gör att vi
arbetar ständigt med att utveckla undervisningen. Att använda digitala verktyg är en
väg att nå pojkars intresse för skolan, generellt upplever de undervisning mer lustfyllt
när de erbjuds att använda ett digitalt verktyg. Digitala verktyg kan också hjälpa oss att
nå de tysta eleverna, genom att de till exempel kan spela in sin egen läsning i ett
lugnare sammanhang.

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 86% 71% 78% 80%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 66% 66% 73% 74%

På skolan har vi en ständig dialog kring olika saker som elever kan påverka. Vi måste bli
bättre på att berätta för eleverna när de faktiskt är med och bestämmer men också
visa på styrdokumenten tydligare, så att eleverna förstår bättre sin valmöjligheter. Idag
kan eleverna bestämma saker som på vilket sätt de vill redovisa en uppgift eller vilken
typ av bok de väljer att läsa. Vardagsbeslut där eleven direkt är med och bestämmer,
men som vi behöver bli bättre på att visa dem att de är deras val som ligger till grund
för beslutet. En annan av de saker man som elev är med och bestämmer är hur
klassrumsreglerna ska vara utformade. Dessa arbetar man med under demokratiska
former på klassråd.
Elevrådet och matrådet är viktiga faktorer på skolan, där eleverna på ett tydligt sätt kan
vara med påverka alltifrån skolans regler till önskekost en dag i matsalen. I varje
klassrum har man klassråd där man tydligt arbetar utefter demokratiska värderingar.
Dessa tankar och önskemål tar sedan representanterna med till skolans
elevråd/matråd
Ett utvecklingsområde vi har sett är att varje lärare måste bli tryggare med att använda
de digitala verktygen eftersom de ökar elevernas möjligheter till olika arbetssätt.
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Slutsatser (undervisning)

De elever som nådde godkända betyg i årskurs 6 ökade förra året, vilket talar om att vi
är på rätt väg. Vi måste fortsätta samtala kring undervisningen ur olika elevers
perspektiv och fånga upp de elever som vi inte ser kommer att nå målen tidigt. Här blir
det viktigt att både elever och vårdnadshavare medvetandegörs på vilka mål som
saknas och hur vi tänker arbeta för att nå dem. Detta läsår kommer vi att ha ett
tre-lärarsystem i årskurs 1 för att öka möjligheterna till att fånga upp elever som inte
knäcker läskoden. Läsningen är avgörande för alla skolans ämnen och det är viktigt att
vi tidigt kan sätta in åtgärder om vi upptäcker en elev som kämpar med detta.

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 93%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 29%

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

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 80%

Arbetet med hur vi är mot varandra är något som aldrig kan stanna upp på en skola,
även om en större del av skolan elever har svarat att de känner sig trygga i skolan. En
elev som upplever att den inte blir bemött med respekt av både kamrater och vuxna
har svårt att ta till sig kunskap. Under förra läsåret lät vi alla elever att sätta ut platser
på en karta över skolan och skolgården de inte upplever som trygga platser. Genom
detta kunde vi fördela personalen under rasterna så att vuxennärvaron ökade på dessa
platser. Under detta läsår kommer vi att genomföra detta en gång per termin, för att vi
ska kunna se ännu tydligare om vårt arbete haft någon effekt.
Raster kan vara den bästa stunden för en elev, men det kan också vara en mycket
jobbig tid om man inte vet vad man ska göra eller vem man ska vara med. För att
ytterligare utveckla arbetet med rastverksamheten kommer fritidspersonalen få
uppdrag att se över detta. Frågan kommer också att lyftas på skolan elevråd för att
även ge eleverna möjlighet att påverka hur de önskar att rasterna ser ut.
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Främjande och förebyggande arbete

Att all personal är aktiva i trygghetsarbetet på skolan är av största vikt, då eleverna blir
trygga av att veta att alla vuxna agerar på liknande sätt. För att fånga upp elever som
kanske inte alltid annars tar kontakt med elevhälsoteamet, så organiserar vi
promenader med personal ur elevhälsoteamet.
Genom att lärarna träffas och pratar extra anpassningar och ger varandra tips och stöd
kring ledarskapet i klassrummet under elevhälsomöten (EHM), kan vi förebygga och se
till att det finns en likvärdighet i bemötandet av våra elever. Eftersom specialläraren
sitter med under dessa möten finns det en naturlig väg till elevhälsoteamet, som gör
att inga elever ska kunna gå under radarn.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

All personal är insatt i rutinen att anmäla kränkande behandling. För att utveckla
arbetet ytterligare blir det viktigt att vi använder utlåtandet som kommer tillbaka till oss
från skoljuristerna som en kartläggning av vårt arbete. Denna kartläggning kan också
visa på olika utvecklingsområden, där vi kan se om vi har brustit eller behöver
omarbeta någon rutin. Det finns samtidigt en utmaning i arbetet mot kränkande
behandling då dagens elever oftare meddelar att de känner sig kränkta och det finns
en liten risk att begreppet urholkas.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

En skolan kan ju inte vara nöjd förrän 100% av eleverna känner sig trygga. Här behöver
vi fortsätta våra samtal kring en likvärdighet och att se till att all personal tar tag i de
saker som sker. Genom att vi tydliggör olika regler som ska gälla för alla elever på
raster, i matsal och korridorer tror vi att vi ökar tryggheten på skolan. Vi kommer också
att fortsätta vårt arbete med trygghetskartor, där elever får visa på kartor var de
upplever att de finns otrygga platser på skolgården, i skolan och idrottshallen. Detta
kommer att ske en gång per termin för att vi ska kunna följa upp och se om arbetet
gett det önskade resultatet som vi vill.

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

14



Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 84% - 73%

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Skolan har tydliga rutiner kring anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd.
Rutinerna är kända för personalen och finns tillgängliga för att lätt kunna finnas till
hands vid behov.

Främjande och förebyggande arbete

Det är viktigt att varje klasslärare äger kunskapen om sina elever, för att kunna lägga
upp sin undervisning och anpassa den efter gruppen de har framför sig. Det
förebyggande arbetet måste starta i klassrummet. Att skolan sedan har gemensamma
regler, vilket gör att elever möter vuxna som ger samma budskap kommer att
underlätta för alla att veta vad som gäller.
Genom att elevhälsan finns närvarande på en rast i veckan och erbjuder promenader
tillsammans med elever, ger det oss ytterligare möjligheter till att fånga upp elever
som av olika orsaker inte mår bra och kan behöva stöttning.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Skolan har kommit en bra bit på vägen med elevhälsoarbetet, men vi har inte riktigt
nått hela vägen fram. Vi behöver bli bättre på att kommunicera vårt arbete med
vårdnadshavarna, utveckla likvärdigheten i klassrummen samt att ytterligare utveckla
det kollegiala lärandet. Genom åren har skolan blivit allt bättre på att bemöta elever
med olika NPF-diagnoser, vilket är mycket glädjande. Detta har gjort att skolan får
många elever från andra skolor som inte lyckats där och har hört så gott om vår skola
och vill börja hos oss. Samtidigt som det är glädjande att höra av vi lyckas med vårt
elevhälsoarbete, finns det en utmaning med att flertalet elever med olika diagnoser.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

- Öka elevernas upplevelse av att de kan påverka sin skolvardag
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- Höja resultaten i skolämnena, främst kärnämnena. Fokus ligger på kärnämnena
då de är grunden till många av kunskapskriterierna.

- Öka tryggheten på skolan
- Heldagsperspektivet

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

På Jorden skolas fritidshem finns fyra avdelningar.  “Sparven” för förskoleklass,
“Svalan” för årskurs 1, “Ugglan” för årskurs 2 och “Örnen” för årskurs 3-6.
Vid terminsstart är totalt 220 elever inskrivna på fritids och totalt 11 pedagoger är
hel- och deltidsanställda på fritidshemmet. Det finns en fritidsansvarig som driver
arbetet på fritids i samråd med rektor. Personen sitter också med i skolans
ledningsgrupp och är bärare av fritidsperspektivet i alla samtal och diskussioner.

Varje vecka träffas fritidspersonalen för att planera verksamheten i form av så
kallade “Frippar”.

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 82% 83%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 79% 77%

Utveckling och lärande

Både elever och vårdnadshavare är relativt nöjda med fritidsverksamheten. Överlag är
fritids mycket duktiga på att utnyttja inomhusmiljön så väl som utomhusmiljön.
Verksamheten styrs delvis utifrån barnens intresse och de kan själva välja vad de
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önskar göra.

Arbetet med normer och värden

Fritids har under året arbetat med diskussioner utifrån “Hotell kom som du är”,
detta har lett till att eleverna har fått en förförståelse för att vi är olika och tänker
olika. Vidare kan vi se att vårt arbete med olika aktiviteter där eleverna har använt
normer och regler i elevens vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler
kan behövas gett resultat i form av att Eleverna kan samspela bättre i lek och får
större förståelse för varandra.

Värdegrundsuppdraget

Under kommande läsår ska vi arbeta med att presentera fritidshemmets läroplan
för eleverna och sedan planera en del av verksamheten utifrån elevernas idéer
kring detta. Tydligt visa för eleverna när dem har varit med och bestämt. Det ska
finnas en kontinuitet i att ha så kallade fritidsmöten med barnen, där de får
möjlighet att lyfta önskemål och påverka verksamheten.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Trots ett tufft år med Covid-19 är det glädjande att se att så hög procent upplever att
fritidsverksamheten erbjuder meningsfulla aktiviteter. Fritidsverksamheten är en viktig
del av skolan och kan vara en avgörande plats för elever att testa sina kunskaper utan
att de behöver bli bedömda. Utmaningen ligger nu i att fortsätta utveckla
verksamheten både under rastverksamheten och under fritidstiden. Under läsåret
20/21 har fritidshemmet arbetat mycket med att sätta ord på den pedagogiska
verksamheten. Detta genom att skapa pedagogiska planeringar; FRIPP. “Frippen”
skapas i en gemensam mall utifrån vårt årshjul där vi kopplat de centrala innehållet till
olika perioder under läsåret.
Alla avdelningar har kommit igång med detta arbete. Arbetet med att utvärdera dessa
planeringar behöver dock utvecklas. Skrivandet av FRIPP gör att det är enklare att ta
del av och använda varandras planeringar, vilket skapar likvärdighet och gemenskap.
Det ligger även till grund för informationen om den verksamhet som bedrivs på
fritidshemmet som skickas hem till vårdnadshavarna.
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Vi behöver utveckla arbetet med progressionen på fritidshemmet, att arbeta fram en
plan på hur fritidsverksamheten är utformad i de olika åldersgrupperna. Detta bör
prioriteras kommande läsår.

Fritidshemmet har även arbetat med att alla avdelningar ska ha en likvärdig
kommunikation med vårdnadshavarna. Vi skickar veckoplanering och dokumentation i
samma forum. Vi vill utveckla detta till att bli ett forum där vårdnadshavarna snabbt
kan känna sig delaktiga i sitt barns vardag på fritidshemmet, genom bilder och kort
berättande text.

På grund av pandemin och personalsituationen som den medfört har mycket av
planeringstiden uteblivit då pedagogerna täckt upp på skolan. Detta har i sin tur
medfört att verksamheten delvis har fått anpassas till personaltäthet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

- Rastverksamheten
- Få en likvärdighet över avdelningarna
- En tydlig röd tråd som går genom hela elevens skoldag, från klassrummet

till fritidsavdelningen.
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Förskolan har tre avdelningar med ett åldersspann på 1-5 år. På varje avdelning
arbetar fem stycken pedagoger tillsammans i ett arbetslag. Varje arbetslag leds
av en förskollärare. Varje vecka träffas de ansvariga på så kallade AVA-möten och
diskuterar pedagogiska frågor och hur vi ska arbeta vidare. En gång varannan
vecka är rektor med på dessa möten för att leda den pedagogiska vägen framåt.
All personal träffas på APT-möten en gång per månad där vi diskuterar
gemensamma frågor och  arbetar för att öka likvärdigheten över avdelningarna.
Skolan och förskolan har fått ombyggda lokaler, där förskolan fått två rum färre.
Det gör att förskolan behöver fundera över sin möblering i de olika rummen och
hur man ska ändra vissa av sina rutiner.

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

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns
förskola 85% 92%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 90%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 77%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 91% 88%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 91% 90%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 73% 69%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 80% 88%

I enkäten kan man se att vårdnadshavare upplever att de får bra information på
utvecklingssamtalen men att de saknar kontinuerlig information kring deras barn.
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Här behöver vi tillsammans prata och bestämma vad vi ska lämna för information
vid lämning och hämtning. Hur lämnar vi information? När lämnar vi information? I
sin analys från föregående år går tankarna kring möblering av rummen som en
röd tråd, vilket ger denna ombyggnation ett ypperligt tillfälle att verkligen fundera
vidare kring hur man möblerar olika ytor.

Vi kommer att ha kontinuerliga träffar (APT) där avdelningarna får fundera,
utvärdera och utveckla miljön, både inom- och utomhus. För att det ska kännas
överkomligt så kommer vi att starta med inomhusmiljön.

Slutsatser (undervisningen)

Genom att vi kommer att fortsätta arbeta med en likvärdighet över avdelningarna,
kommer alla barn att mötas av utvecklande miljöer, som kan utmana olika barns behov.
Vidare behöver vi arbeta med vår utemiljö så att den också kan inspirera och utveckla
barns lärande. I arbetet med att nå en så stor likvärdighet över avdelningarna som
möjligt, blir våra gemensamma träffar i form av APT och andra sammanhang än
viktigare. Under dessa tider ges vi en möjlighet att i lugn och ro mötas tillsammans
över avdelningarna och diskutera, samtala och vända och vrida på olika saker. När vi
möts i olika professioner så ger det också en möjlighet till fördjupade samtal ur olika
perspektiv.
Nya rektorn kommer att vara med på förskolans reflektionsmöten + APT för att
leda och styra utvecklingen.
Vi behöver öka vår samsyn och likvärdighet, dels på avdelningarna men också
över avdelningsgränserna.
Genom att ge avdelningarna möjlighet att diskutera enskilt men också att ha
samtal med pedagoger tillsammans kan man komma närmare en samsyn i olika
pedagogiska frågor. Organisationen på förskolan har också förändrats i och med
att biträdande rektor, ansvarig för förskolan, har gått på föräldraledighet samtidigt
som skolan fått en ny rektor.

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

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021
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Mitt barn känner sig trygg i förskolan 87% 93%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 71% 63%

Främjande och förebyggande arbete

I sina analyser av verksamheten har pedagogerna också lyft frågan kring att möta
olika barns behov, för att få en ännu mer tryggare barngrupp. Genom att arbeta
med miljön kommer vi att belysa olika barns och gruppers behov.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Förskolan har en plan mot kränkande behandling som vi arbetar med kontinuerligt.
Planen är förankrad i personalgruppen.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Vi behöver fortsätta arbeta med värdegrundsarbetet så att det arbetet alltid hålls
levande samt att alla pedagoger håller sig ajour med planen.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

- Den pedagogiska miljön för att kunna möta olika barns behov
- Likvärdigheten över avdelningarna
- Kommunikation med vårdnadshavare
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