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1. Om Nyköpings Friskola

Huvudman för Innovitaskolan Nyköping är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en
del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Nyköping 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
Skolan är den lite mindre skolan där vi kombinerar kunskapsfokus med personligt
bemötande i trygg miljö. Vi är en vanlig skola, dvs. utan speciell inriktning med
traditionell undervisning. Hos oss har eleven möjlighet att gå på samma skola från
förskoleklass upp till årskurs nio. Det skapar kontinuitet och trygghet, vilket stärker både
självkänsla och kunskapsutveckling. Vi finns på Strindbergsgatan 13 (F-åk 5) och Östra
Kyrkogatan 20 (åk 6-9).

I ett ständigt och pågående arbete  skapar vi en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven
strävar efter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förutsättning och
förmåga. Med höga förväntningar och möjligheter att prova olika arbetssätt utvecklar vi
våra elevers förmågor och kunskaper så att de är väl rustade för framtiden i en
föränderlig värld. Vi betonar vikten av att eleven själv förstår sin del i sitt eget lärande
vilket vi från förskoleklass genom hela grundskolan kan driva med en röd tråd i
undervisning och material. Våra kompetenta lärare har en stark övertygelse att eleven
kan och tillsammans jobbar vi mot våra mål.

Enheten ansvarar för budget och förvaltning, att kvalitetssäkra undervisning med behörig
personal, skapa en trygg och meningsfull skolvardag där eleven lär sig att förstå och att
äga sitt eget lärande. Elevernas skoldag och schema är uppbyggd utefter skollagens
tim- och kursplan. Varje läsår arbetar vi intensivt med värdegrund på enhetsnivå.

Vi har ett eget elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare
och specialpedagog samt skolläkare. Skolpsykolog finns att tillgå centralt.

I ledningsgruppen på Nyköpings Friskola, sitter Rektor, Biträdande rektor och en
arbetslagsledare från vardera av våra två enheter samt arbetslagsledare från fritids. I
ledningsgruppen ingår också skolkurator och specialpedagog. Strukturen i
ledningsgruppen baserar på SPSM´s Tillgänglighetsmodell. Tanken är att möjliggöra en
inkluderande lärmiljö ur ett heldagsperspektiv.  I korthet betyder det  att vi inte endast
tittar på undervisningen  utan vi ser på skoldagen i sin helhet.

Personalgruppen består av totalt 37 medarbetare. Varje vecka har arbetslagen mötestid
för den vardagliga verksamheten. Varje vecka finns även tid,  inom den arbetsförlagda
tiden, för kompetensutveckling och kollegialt lärande.  Några nyckeltal i verksamheten
visar förutsättningarna med vilka organisationen formas. Andelen behörig personal är
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mycket hög, 88,8% utifrån Skolverkets officiella statistik 2017. I nuläget har Skolan 90%
behörig undervisande personal f-åk 9. På fritidshemmet är andelen behörig personal
något lägre men vi har olika professioner och utbildningar som bildar en stabil
personalgrupp. Handledning är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Engagemang
och kompetens genomsyrar arbetslagen. Medelåldern på pedagogisk personal är 46 år
och personalomsättningen var 3,23% under de senaste 12 månaderna.

Skolan har tre förstelärare inom områdena matematik, IKT och språkutvecklande
arbetssätt. Förstelärare driver ämnesträffar, skapar och följer upp “röd tråd” från
förskoleklass till åk 9 samt diskuterar samsyn betyg och bedömning i arbetslagen samt
arbetet mot högre måluppfyllelse i samarbete med rektor.

Varje vecka har elevhälsoteamet möte där aktuella elevärenden tas upp och vi talar om
både skolutveckling på individnivå men även hur vi jobbar framåt med hela gruppen.
Elevhälsan har en tydlig inriktning mot stöd i den pedagogiska verksamheten. Fokus är
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande ur ett helhetsperspektiv.

På Nyköpings Friskola ska alla elever ska känna sig välkomna i klassrummet och i skolan
som helhet dvs. i hela lärmiljön. Vi vill på så sätt undvika att elever byter skola samt
generera ökad arbetsro och kunskapsinhämtning. Långsiktigt ska det leda till ökad
måluppfyllelse. Samtidigt i ett helhetsperspektiv ser vi till att  både elev och personal
trivs, mår bra och känner sig trygga/ sedda i skolan. Trivs eleven i skolan kan eleven ta
tillvara på förmedlade kunskaper. Alltid utifrån sin egen förmåga och med utgångspunkt
från sin egen nivå. På Nyköpings Friskola ska alla kunna utvecklas i och vara sitt bästa
jag!
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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, vårdnadshavare 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 86,4% 84,0% 96,1%
Flicka 100,0% 83,3% 95,7%
Pojke 72,7% 84,6% 96,4%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 95,5% 96,0% 98,0%
Flicka 100,0% 91,7% 95,7%
Pojke 90,9% 100,0% 100,0%
Genomsnittligt meritvärde 241,3 247,3 272,6
Flicka 282,0 253,3 288,5
Pojke 200,5 241,7 259,6

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 84,0% 92,0% 80,8%
Flicka 81,3% 88,9% 88,2%
Pojke 88,9% 93,8% 66,7%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 88% procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska,
uppnått kravnivån i de olika delproven.
I matematik har 85% procent 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. Siffrorna baseras därmed på undervisade lärares bedömning av
kunskapskraven och uppnådda mål.
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Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning,
utvärdering och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6
och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen
är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar)
för perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad
av texten nedan.

Målområde 2020/21

Elevers ansvar och inflytande 6,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 4,0
Natur och matematik 4,0
Normer och värden 4,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är Elevers ansvar och inflytande (6.0), följt av resterande målområden som alla
landar på samma siffra. Det gäller Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse men även
Natur och matematik samt Normer och värden(samtliga på 4,0). Bedömningsverktyget
för fritidshemmen implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande
antal bedömda målområden. Bedömningen representerar därför inte hela
fritidsverksamheten.

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

Vi fortsätter att fokusera på elevers “Delaktighet, meningsfullhet och lustfyllt lärande”
även i Fritidshemmet. Vi kommer även att beakta samt utveckla lekar, fysiska aktiviteter
och utevistelse men även Natur och matematik samt Normer och värden i ett
heldagsperspektiv.

Mål: Att utveckla starka, friska, stolta, empatiska, modiga, ifrågasättande,
lösningsfokuserade individer, med ledaregenskaper och demokratiskt synsätt.
Syfte: Genom att praktiskt träna dessa färdigheter och  synsätt samt låta eleverna få
träna på att vara goda förebilder, vara ett komplement till elevhälsans och skolans
arbete. Learning by doing!

8



Metod: Styrda lekar (bla. genom lekar som elever skapar ansvarar för samt att de äldre
elevernas uppdrag är att vara goda förebilder på skolan), samtal, fri lek, utevistelse,
experiment, pyssel, problemlösning, självständighetsträning, samarbetsövningar,
fritidsråd, elevledda aktiviteter osv.

Inför varje aktivitet lyfter vi hur den syftar till att öka möjligheten att bli Mitt bästa jag!

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Huvudmannens fokusområden implementerade lokalt:

● Skolutveckling 1-16 årsperspektiv
● Matematikstrategi
● Fritidshemstrategi
● Bedömning och betygsättning
● Organisation och Tjänstefördelning
● Jämställdhetsarbete

Precis som i huvudmannens fokusområde så jobbar vi lokalt med ett ständigt och
pågående arbete  där vi skapar en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven strävar efter
att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Detta
arbete börjar i ett systematiskt kvalitetsarbete redan från förskoleklass, med bla.
tydliggörande pedagogik,  och sträcker sig över hela grundskoletiden dvs. till åk 9.
Detta betyder att även vi på lokal nivå jobbar med skolutveckling för eleven i hela
grundskolan. Vi fortsätter med att implementera arbetet specialpedagogik för
lärande  som nu är inne på sitt fjärde år, där vi nu kan se "ringar på vattnet". Vårt
transparenta arbete på organisation grupp och individnivå används i planeringen
och det kollegiala lärandet  bl.a under klasskonferenser där fokus är gruppens
behov för lärande. Gemensamt utvecklar och skapar vi de bästa förutsättningar för
eleverna genom ledning och stimulans, där vi kan utmana eleverna att finnas i
inlärningszonen. Arbetet med  tillgängliga lärmiljö och tydliggörande pedagogik är
en naturlig del och löper som en röd tråd från f-9.

Med en förstelärare i matematik deltar vi i Pysslingens matemati strategi och
omsätter det arbetet i vår verksamhet. Förstelärare i matematik driver det arbetet
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med sina kollegor. Läsåret 20/21 fick alla (100%) elever i åk 9 ett godkänt betyg i
matematik.

Vad gäller vår fritidshemstrategi så har vi lokalt följt de utvecklingsarbete som
Pysslingen drivit centralt genom arbetslagsledare fritidshem samt biträdande rektor.

Under läsåret har vi under ledning av specialpedagog arbetat med AcadeMedias
webbutbildning Lektionsdesign av Helena Wallberg. Samtliga pedagoger hade fått
boken Lektionsdesign. Vi såg gemensamt på Helenas föreläsning hade läst ett
bestämt avsnitt ur boken, reflekterat, diskuterat runt arbetat utifrån Helenas
frågeställningar. Pga pandemin genomfördes träffarna på Meet. Vi arbetade i ett f-9
perspektiv med EPA  Det kollegiala lärandet gav en utvidgad samsyn på lärandet.

Under våren blev vi erbjudna att delta i ett kompetensutvecklingsarbete med
inriktning betyg och bedömning men valde att avstå då vi har haft en utmanande
vår bakom oss med växelvis distansundervisning åk 7-9 under hela vårterminen.
Det har dock funnits gott om tid för sambedömning i arbetslagen och
specialpedagog har drivit ett arbete kring att “döma och bedöma”. Vi tar upp detta
under kommande läsår. Under tiden jobbar vi både i ämneslag och arbetslag för
samsyn och sambedömning under gemensam konferenstid. I kollegiet stöttar vi
varandra.

Vi följer det likvärdighetsarbete som huvudman skapat vad gäller organisation och
tjänstefördelning. På Nyköpings Friskola har vi en effektiv organisation. Vi lägger stor
vikt vid samsyn och att alla elever är allas ansvar. Genom en transparens från
skolledning till arbetslag vad gäller mål och fokusområden samt vilka metoder vi
använder för att nå dit skapas en delaktighet och även möjlighet att påverka. I
förlängningen skapar det en “vi känsla” och stolthet över arbetsplatsen och vårt
arbetssätt. Vi har låg personalomsättning.

Elevhälsan på skolan
I elevhälsan arbetar vi tvärprofessionellt där de olika kompetenser tas tillvara på
optimalt sätt. Träffarna genomförs 1 gång/v och hålls enligt dagordning. Diskussion
och fördelning av uppdrag sker utifrån profession.  Dokumentation sker i PMO.
Uppdrag till elevhälsan följer en tydlig struktur och vi har utvecklat ett system för
transparens i arbetet med en snabb feedback och återkoppling.

Elevhälsoarbetet på skolan
I elevhälsan utgår vi ifrån ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt. Med
information och kunskap om våra elevers behov skapar vi en lärmiljö med fokus på
ledning och stimulans. Pedagoger för stöd i att utveckla sin undervisning genom
kollegiala möte bl.a lektionsdesign, NPF anpassning, Vi arbetar med att utveckla
och få en ännu mer tydliggörande pedagogik i form av att arbeta mer med bildstöd i
undervisningen.

Klasskonferenserna har haft en tydlig struktur där all information är transparant.
Syftet är att alla pedagoger får kännedom om vilka elever och vilka behov som finns
i gruppen, för att kunna anpassa sin undervisning efter gruppens behov. En
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gemensam bas arbetas fram. Elevhälsans utvärdering vid läsårets slut var en
vidareutveckling av blanketterna till läsåret 21/22

Jämställdhetsarbetet har varit ett tydligt tema i varje klasskonferens och i
sambedömningsituationer och även en del av vårt analysarbete. Vi har under flera år
jobbat med formativ bedömning för att motverka segregering bland kön genom att
tex. medvetet fördela ordet samt att använda glasspinnar för att dra ett namn när
pedagog ger elever talutrymme.  Klasskonferensens blanketten innehåller
jämställdhetsfrågor och på så sätt är det ett aktivt och återkommande samtals- och
reflektionstema i arbetslagen.

Lokala fokusområden i verksamheten:

“Den personliga skolan där du är trygg, blir sedd och ges ett lustfyllt lärande.”

Med höga förväntningar och möjligheter att prova olika arbetssätt utvecklar vi våra
elevers förmågor och kunskaper så att de är väl rustade för framtiden i en
föränderlig värld. Vi betonar vikten av att eleven själv förstår sin del i sitt eget
lärande vilket vi från förskoleklass genom hela grundskolan kan driva med en röd
tråd i undervisning och material. Våra kompetenta lärare har en stark övertygelse att
eleven kan och tillsammans jobbar vi mot våra mål. Vi fokuserar på att tillgodose
alla hörnstenar i SPSM´s tillgänglighetsmodell då vi är övertygade om att samspelet
av olika faktorer är av största vikt för ett en utvecklande lärmiljö. Vi har kommit långt
i vårt arbete vilket vi kan se resultat av i hela verksamheten, bland annat på fina
resultat vid NKI men också ett minskat antal kränkningsärenden, samtal med
vårdnadshavare samt hög närvaro bland elever.

● Vi fortsätter att arbeta för delaktighet, meningsfullhet  (meningsfullt blir det
när eleverna förstår varför de ska lära sig något samt att målet är tydligt) och
lustfyllt lärande, där vi tror på att motivationen ökar när eleven känner
delaktighet och därmed känner meningsfullhet. Fortgående och aktivt
arbete med att skapa delaktighet där vi tänker på att informera vad eleverna
kan påverka.

○ Vi tydliggör för eleverna när de är med och påverkar, vi använder
begreppen.

○ Schemalägga klassråd och elevråd 1 gång/mån (även matråd 1
gång/termin)

○ Vi har förbättrat elevinflytande tack vare trygghetsteamet i åk 5
○ Trots distans får eleverna i flera ämnen välja hur de ska redovisa sina

kunskaper, och att olika arbetsområden redovisats på olika sätt.
○ Att skriva för hand eller i inspera har i större utsträckning varit ett

alternativ detta läsår.
○ I arbetet med globala målen finns stor valfrihet vad gäller innehåll och

redovisningsformer, i bilden har det funnits valfrihet vad gäller
materialval och uttryck

○ I utvärderingen för åk 6-8 skriver många elever att de får vara med
och påverka och de lyfter redovisningsformer, innehåll, arbetsordning
mm.
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● Vi satsar lite extra på heldagslärande och fritidshemsstrategin
○ Vad gäller fritidshemstrategi så har vi lokalt följt de utvecklingsarbete

som Pysslingen drivit centralt genom arbetslagsledare fritidshem
samt biträdande rektor. Vi har anpassat rutiner på fritids och
strukturerat upp mötestiden för högre effektivitet och fokus på
planering för heldagslärandet. En del i arbetet har varit riktade
resurser under skoldagen som därmed får ökad kunskap om eleverna
i en klass vilket kan appliceras i det fortsatta arbetet på
eftermiddagen. Vi har påbörjat en kompetensutveckling med
heldagslärande bland personalen på enheten f-5 där både
pedagoger samt medarbetare på fritids gemensamt deltar. Insatsen
har varit mycket uppskattad. Det har dock varit svårt att få ihop
organisationen, enligt plan, under våren med mycket frånvaro på
grund av pandemin, så vi är inte i mål ännu utan fortsätter
kompetensutvecklingen i heldagslärane/fritidshemstrategi under
ht-21.

● Ämnesöverskridande samarbete
○ Vi har under hösten jobbat med tvärgrupper i arbetslagen.

Uppdelningen har varit MA/NO/TK,  SO/Språk (sv, eng, moderna),
IDH/praktiskt estetiska ämnen. Grupperna träffades digitalt under
hösten men under våren valde vi  bort dessa möten till förmån  för
utveckling av den digitala undervisning samt anpassning av
organisationen under distansundervisningen. Vi kommer att återuppta
ämnesgrupperna under 21/22 med fokus på vår nya varumärkes
inriktning.

● Jämställdhetsarbete
○ Jämställdhetsarbetet har varit ett tydligt tema i varje klasskonferens

och i sambedömningsituationer och även en del av vårt analysarbete.
Vi har under flera år jobbat med formativ bedömning för att motverka
segregering bland kön. Klasskonferensens blanketten innehåller
reflektion kring genusperspektivet och på så sätt är det ett aktivt och
återkommande samtals- och reflektionstema i arbetslagen. Vi ser inga
större skillnader vad gäller kunskapsinhämtning och betyg. I
värdegrundsarbetet utmärker sig främst pojkar i åk 5 och åk 6. Det
behöver dock inte betyda att de inte pågår bland flickorna. Dock är
pojkarna “synligare” i sitt agerande. Vi arbetar med riktade insatser
under läsåret och anpassar vid behov.

● Ömsesidig samverkan och trygghetsarbete
○ Vi har en ökad upplevd röd tråd i undervisningen, bättre planering,

ökad tydlighet och en ökad Vi-känsla (trots att enheterna inte träffats
fysiskt detta läsår). Vi har jobbat på meet i grupper med Helena
Wallbergs bok lektionsdesign men vi vill utveckla detta ännu mer
nästa läsår.

○ Vi jobbar för ökad tydlighet och transparens genom  klasskonferenser,
ärendegången (särskilt stöd), årshjul, planering av undervisning,
kalendarium osv.

○ God stämning, bra driv, lösningsfokus, stolthet, engagemang,
motivation, hög måluppfyllelse i åk 9, hög närvaro, fina resultat på
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kundundersökning och trygghetsenkät.
○ Nästa läsår vill vi utveckla våra klassråd, elevråd och fritidsråd så att

de blir ett mer tydligt fokus, som passar in i verksamhetens årshjul
och utvecklingsarbete.

○ Vi har skapat och utvecklat en miniminivå på våra Classroom där
samtliga pedagoger använder sig av samma struktur för att
underlätta för eleverna i sitt arbete. Classroom är även kopplat till
googlekalendern där eleverna kan se och träna på planena sitt arbete
utifrån sin förmåga och träna på att bli mer självständiga för ägande
av sitt lärande så att de är väl rustade för framtiden i en föränderlig
värld.

● Vi fortsätter jobba enligt nedan struktur i fem delområden (men något
utökat) då vi är övertygade om att dessa i samverkan skapar den fina miljö,
trygghet och trivsel på skolan - som i förlängningen ger en god inlärning och
därmed högre måluppfyllelse vilket leder till att våra elever blir väl rustade
för framtiden:

○ Tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik
○ Undervisning - den röda tråden f-åk 9 - samt elevers delaktighet,

ansvar och inflytande
○ Värdegrund och normer med både skola och omvärld i fokus
○ Hälsa och välmående som skapar en balans i livet
○ kollegialt lärande

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 75% 75% 87% 91%

Det är bra lärare på min skola 76% 77% 91% 95%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 52% 55% 81% 82%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 75% 77% 82% 90%
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Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 75% - 86%
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Läsåret 2020/2021 var ett år som skapade mycket plats och behov av flexibilitet och
nytänkande. Behov av digitala lösningar och ett utbyte av erfarenheter att hantera samt
genomföra undervisning i en pandemi. I en tid då det fanns ett extra stort behov av
kommunikation och kollegialt lärande fick vi på kort tid lära oss att ett möte och ett
samtal  (i olika former och konstellationer) kan fungera utmärkt om förutsättningar
skapas. Vi var väl förberedda på Nyköpings Friskola då vi genom kunskap av elevers
behov, har kunnat möta alla elevers behov av stöd under pandemin. Vi har haft egna
meet för elever i behov av stöd med speciallärare, Enstaka elever har fått komma in till
skolan för stöd  och har arbetat på enskilda platser . Tack vare en förberedd och
uppdaterad IT plan hade vi både digitala verktyg på plats men även redan genomfört
utbildning till både elever och personal i användandet av våra digitala
kommunikationsplattformar för undervisning, struktur och lärande samt
informationsflöde till vårdnadshavare.

Samarbetet och delaktigheten i skapandet av ämnesöverskridande arbeten och
heldagslärande (samarbete skola och fritids) har varit lustfyllt och utvecklande för
både pedagoger och elever. Arbetet med att skapa en större tydlighet och
förutsägbarhet i hela organisationen har fallit väl ut. Här har Specialpedagogik för
lärande spelat en stor roll. Vi har skapat en ökad tydlighet i strukturen med hjälp av
klasskonferenser, arbete med extra anpassningar, utvärderingar och uppdateringar av
åtgärdsprogram, mallar för utvecklingssamtal (ÖKG), anpassat innehåll på
föräldramöten, gemensam lektionsdesign, färgkodade scheman och mappar samt
arbete för ökad likvärdighet i Classroom och Schoolsoft. Allt detta har skapat ett större
lugn i hela organisationen. Det har gett god effekt för medarbetare, elever och
vårdnadshavare. Det skapar trygghet vilket i sig bidrar till högre måluppfyllelse och
trygghet.

Större delen av våra insatser är främjande och förebyggande, vilket gör att skolan
befinner sig i en positiv utvecklingsspiral på de allra flesta plan. Arbetet med Mitt bästa
jag samt det kollegiala lärandet med fokus på bemötande och kommunikation är en
del i det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsans arbete kring samspel samt
psykisk och fysisk hälsa har gett god effekt - särskilt på högstadiet. Sannolikt spelar
Skol IF också en stor roll i den ökade tryggheten och ökade gemenskapen på ÖKG.
Den ökade tydligheten i organisation, utvecklandet av Specialpedagogik för lärande
samt Mitt bästa jag har visat sig skapa en bättre balans mellan arbete och fritid samt en
mer hälsosam arbetsbelastning för medarbetarna. Vi kommer att behöva arbeta vidare
med våra insatser, men vi upplever att vi är på rätt väg. Vi arbetar målmedvetet i
riktning mot vår vision.

Vi tror att arbetet med en tillgänglig lärmiljö, tydliggörande pedagogik och relationerna
mellan elever och lärare bidragit till detta. Vi tror även att de ämnesöverskridande
arbetena, ett mer varierat arbetssätt och en ökad tydlighet i syftet med både
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klassrumsundervisning och temadagar/friluftsdagar varit framgångsfaktorer.
Personalen lyfter även flextid, läxhjälp, sprax och lovskola som viktiga komponenter för
att få eleverna att nå kunskapsmålen. Arbetet med att utveckla strukturen för
utvecklingssamtalen har lett till att eleverna i större utsträckning blir ägare av sitt eget
lärande och mera delaktiga i planeringen av sina studier. I flera klasser har det funnit
möjlighet för ämneslärare att ha specialundervisning med elever under detta läsår. Det
har visat sig vara en framgångsfaktor. Rektor, specialpedagog och speciallärare har
mer systematiskt utvärderat insatser för särskilt stöd och insatser av speciallärare. Vi
har valt att fortsätta arbeta mer mot gruppen för att nå fler elever och i så stor
utsträckning som möjligt undvika individuell undervisning. Detta har fungerat över
förväntan och har varit framgångsrikt även detta läsår. Träningen har spillt över på flera
ämnen och gjort att eleverna kunnat höja sin kunskapsnivå i flera ämnen. Eleverna
känner sig också mer delaktiga i gruppen, när de mer sällan plockas ut från
klassrummet.

Resultatsiffrorna bekräftar vår känsla att vara på rätt väg och både elever och
vårdnadshavare upplever vårt arbete som positivt. Vi fortsätter arbetet med att öka
elevernas känsla av att “min lärare gör så att jag får lust att lära mig mer”. Genom att
våra Classroom blir mer enhetliga och syfte och mål blir mer synliga och utvecklas mer
enhetligt samt finns kvar under elevernas arbete,  så eleverna förstår varför de ska
arbeta med vissa arbetsområde och vad de ska kunna. Vi arbetar även med att
utveckla bildstöd i skolan. Bildstöd har använts i lektionsplaneringen i alla klasser, där
varje pedagog skrivit sin planering för lektionen. Detta har gynnat eleverna att se
planeringen samt att en TimeTimer nu är en naturlig del.i undervisningen är det dags
att utveckla bildstöd i fler arbetssituationer. I bla utvecklingssamtal, inledande samtal
samt skoluppgifter.

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 75% 70% 73% 76%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 67% 75% 77% 74%
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Säkerheten och kvalitén säkras via sambedömning i arbets-och ämneslag. Vid frågor
om anpassningar och särskilt stöd kan pedagoger rådfråga rektor, specialpedagog och
speciallärare 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.
Pedagoger 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 87% 88% 89% 95%

Det är ordning och reda i min skola 70% 75% 87% 92%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 63% 70% 75% 81%

Trygghet skapas när det finns en tydlighet och delaktighet i förväntningar och vad varje
enskild individ kan göra för en bra arbetsmiljö. Tanken kring detta genomsyrar
verksamheten. Generellt har vi en hög nivå av upplevd trygghet i skolan. Vi har genom
regelbundna elevenkäter en tydlig bild var eleverna känner sig mindre trygga och
jobbar med att möta detta.

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 63% 65% 84% 85%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 47% 50% 69% 71%

Eleverna åk F-9 får kontinuerlig återkoppling  och samtal av pedagoger kring
studieresultat studieteknik, arbetsinsats och lärprocesser, och hur detta påverkat deras
måluppfyllelse, samt hur de kan gå vidare i sitt lärande.

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla elevernas förmåga att äga/ ha 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. Vi har tidigare nämnt vikten av att eleverna känner att det är meningsfullt
att lära.

Reellt visar sig detta bl.a. genom upplägg i elevråd, klassråd samt i klassrummet
genom 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)

Arbetet under pandemin har skapat nya lärplattformar där pedagoger fått utvecklas att gå från
sin komfortzon till utvecklingszon. Tack vare det samarbete och samsyn vi tidigare skapat har
undervisningen fortskridit och samtliga elever har fångats upp utifrån egen förmåga och behov.
Arbetet med lektionsdesign genomfördes under tre tillfällen även den digitalt där vi själva fick
prova på att arbeta i grupp med EPA övningar och diskussion. Med trygga, väl samkörda och
stöttande pedagoger, med höga ambitioner och nära samarbete gynnar det utvecklingen för
eleverna. I arbetslagen vågar pedagogerna gå utanför sin komfortzon och utmana sig själva i
arbetet där en samsyn och nyfikenhet råder i det kollegiala lärandet som  leder till ett
utvecklande klimat.
Samtliga pedagoger har möjlighet att i ett transparent verktyg i drive samt under klass
konferenserna få kännedom om vad gruppen behöver för anpassningar och vilka behov som
finns. Med vetskap  om vilka elevernas behov i lärande är i deras undervisningar,  anpassar,
utveckla och utmana de eleverna i undervisningen.

Utveckla under läsåret:
Under distansundervisningen blev det tydligt att vi behövde skapa en gemensam struktur i alla
ämnen för arbetet i Classroom, för stressreducering för eleverna så att de tydligt känner igen
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sig och slipper att leta efter uppgifter.
Classroom med koppling till googlekalender stod som största prioritet att utveckla inför detta
läsår. Vi har under skolstart utvecklat en miniminivå för samtliga pedagoger där vi kopplar
google kalender så att elever själva kan självständhetstänas att planera och organisera sina
studier i en föränderlig värld, där vi skapar en så tydlig översik som ökar motivation för studier
mot hög måluppfyllelse.
Det vi kommer att utveckla vidare är den formativa bedömning samt hur vi ska göra  betyg och
bedömning mer transparent för eleverna.
Vi arbetar aktivt med att anpassa vår undervisning med tydliggörande pedagogik och
gemensam lektionsdesign.

I enkäter ligger enheten på höga goda resultat i alla delar. Vad gäller att få elever att känna lust
inför skolarbete kan skolan flytta 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.

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 92%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 13%

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? 67%

Generellt fina siffror. Även om vi strävar mot att 100% av eleverna känner sig trygga i
skolan under hela skoldagen, visar resultatet på 92% att vi är på god väg.
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Främjande och förebyggande arbete

Varje vecka har elevhälsoteamet möte där aktuella elevärenden tas upp och vi talar
om både skolutveckling på individnivå men även hur vi jobbar framåt med hela
gruppen. Elevhälsan har en tydlig inriktning mot stöd i den pedagogiska verksamheten.
Fokus är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande ur ett helhetsperspektiv.
Med tydlighet, hjärta och hjärna skapar vi en personlig skola där eleven ska känna sig
trygg, bli sedd och ges ett lustfyllt lärande där vi försöker utmana eleverna gå från
komfortzon till inlärningszon.  Vi arbetar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete och
vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt.

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)

Generellt fina siffror i elevernas upplevda trygghet vilket är en bekräftelse på att vårt
,värdegrundsarbete och sammantagna arbete med elevernas hela skoldag, fungerar. I
bland kan det vara svårt att sätta fingret på exakt vad det är vi gör men vårt
systematiska kvalitetsarbete, vår transparens i arbetslaget och den samsyn som vi
därigenom utvecklar leder till trygghet. Båder för personal och elever.

Under kommande läsår vill skolan utveckla att till ännu större del få med eleverna i
skapande i planen mot kränkande behandling samt att generellt stärka delaktighet och
påverkan genom en ny struktur i elevrådet.

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. Fortsatt viktigt med en närvarande elevhälsa som tidigt
får kontakt med nya elever och upprätthåller bra kontakt med befintliga

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 - 75% - 86%
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning är transparent och strukturen presenteras vid
uppstarten av ett läsår. Uppföljningen är transparent och välkänd av alla i verksamheten.
Underlättar när vi följer upp både på grupp-och individnivå. Kommer ny personal in i
verksamheten bokas ett möte med EHT för en genomgång av våra rutiner.

Vi följer vår transparenta plan, som följs av alla i verksamheten,  oberoende uppdrag.
Syfte
● Snabbare hantering
● Transparent
● Lika i alla mappar
● Enkelt att hitta
● Minska papperskopior

Mål
● Leda till högre måluppfyllelse
● Progression i arbetet med särskilt stöd
● Röd tråd
● Levande dokument som vi använder i planeringen
● Stöd för planering på organisation, grupp, individnivå
● Välmående
● Gynna eleverna i alla ämnen

Dokumenten är:
● Extra anpassningar
● klasskonferens
● anmälan till rektor
● pedagogiska utredningar
● åp
● utvärderingar av åp
● avlut av åp

Extra anpassningar
● Notera de anpassningar som elev är i behov av i ditt ämne utöver det som du redan

gör för hela gruppen i samråd med mentor

Klasskonferens
Diskuterar frisk/riskfaktorer, individ/gruppnivå, genus,  bas för gruppen. På klasskonferensen
blir det tydligt vad gruppen behöver utifrån de extra anpassningar som görs (det som
fungerar för en elev kan vara bra för flera elever)

T.ex om många elever har svårigheter med att strukturera sin undervisning och komma
igång. Få tips och stöd av varandra för att komma igång. Arbetsschema, utökade
läxdokument, mallar av olika slag. Komma på gemensamma startblock, Genomgångar, vad
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fungerar

Anmälan till rektor:
1. Mentor fyller i en anmälan till rektor i Drive i samråd med arbetslag eller den berörda

undervisande läraren på elev det gäller, så utförligt som det behövs.
2. Kopierar länk, mailar till alla i EHT
3. Spec.ped ansvarar och tar upp det till EHT
4. EHT beslutar åtgärd. Spec.ped. skriver in åtgärden i elevens dokument (anmälan till

rektor) på Drive, grönmarkerar rubriken på dokumentet, lägger till “klar” i dokumentets
namn och mailar mentor.

Ped utredning
1. Vid beslut påbörja pedagogisk utredning startar mentor dokumentet i Drive, använder

sig av hjälptext om så behövs, fyller i det hen kan och mailar berörda lärare att  fylla i
för sitt ämne. Gör intervju med elev och vårdnadshavare.

2. När det är dags att göra en pedagogisk bedömning kontaktar mentor spec.ped och
gör den tillsammans med mentor.

3. När specped och mentor är klara skickar spec.ped  en länk till rektor för
genomläsning.

4. Rektor läser igenom och tar beslut på torsdagens EHT. Beslutet skrivs in på
utredningen i Driven och dokumentets rubrik grönmarkeras av specped som även
lägger till “klar” i dokumentets namn .

5. Spec.ped återkopplar beslut till mentor genom ett mail och bifogar länk till
dokumentet.

Åtgärdsprogram
1. Mentor startar dokumentet och fyller i det hen kan
2. Mentor mailar berörda lärare att fylla i åtgärder
3. När den är klar mailar mentor en länk till spec.ped som läser igenom och

kommenterar.
4. Efter ev förändringar mailar  spec.ped en länk till rektor på måndagen som

godkänner/icke godkänner, skriver ut och lägger en kopia  i skåpet på torsdagar
mentor kontaktar vårdnadshavarna och skickar dokumentet  till vårdnadshavare.

Utvärdering
1. Mentor startar utvärdering av åtgärdsprogram mailar berörda lärare för att utvärdera

åtgärden, kontaktar elev och vårdnadshavare.
2. Anser de att åtgärden ska fortgå gör de ett förslag till nytt åp på ny åtgärdsblankett.

Anser de att målet är uppnått skriver de på blanketten “Beslut att avsluta
åtgärdsprogram”

3. När det är klar mailar mentor länk av både utvärdering och förslag på nytt eller avslut
av åtgärdsprogram till spec.ped som läser igenom och kommenterar.
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4. Efter ev förändringar mailar  spec.ped en länk till rektor på måndagen som
godkänner/icke godkänner, skriver ut åtgärdsprogram eller avslut av åtgärdsprogram
och lägger en kopia  i skåpet på torsdagar. Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare
och skickas blanketten till vårdnadshavare.

Tydlig, transparent och snabbare återkoppling
Godkänd utvärdering, åtgärdsprogram eller avslut av åtgärdsprogram grönmarkeras av
specped som även lägger till “klar” i dokumentets namn i Driven.

Främjande och förebyggande arbete

Under pandemin och distansundervisningen arbetade pedagoger med att se och
bekräfta alla elever och följa upp de i deras utveckling. Vissa av eleverna visade på
högre deltagande eftersom de inte behövde stanna hemma vid minsta symtom. Vi
fångade upp elever i behov av stöd med naturliga hjälpmeet eller meet där
speciallärare fanns. Ett fåtal av eleverna fick komma in och arbeta på skolan utifrån
deras behov. Klasskonferenserna och arbetslagsmöten fortsatte enligt planeringen
digitalt, vilket gjorde  att vi kunde fortsätta att ha hög kvalité på undervisningen.
Några elever blev coachade digitalt där även vårdnadshavare kunde delta vid
önskemål.
Genom att vi skapat ett transparent verktyg i drive samt utvecklat våra
klasskonferenser ökade det tillgängligheten för pedagoger för planering att kunna
anpassa undervisningen utifrån den grupp man ska undervisa..

För det yngre eleverna som inte hade distansundervisning fanns pedagoger på plats
och skolan hade inget covidutbrott utan undervisningen flöt på som den skulle.
Studieron är hög med stolta pedagoger som är väl medvetna om att det är vi som är
“miljön” och skapar god lärmiljö genom att vi alla strävar efter att vara “våra bästa jag” i
samtliga möten.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Våra klasskonferenser hålls med röd tråd och används av fyra blanketter uppdelade i
fokusområde:
1 Individnivå,  uppdatera anpassningar, extra anpassningar. Vilka elever har vi i
gruppen? Sammanfattning av framgångsfaktorer föregående läsår, gemensam
förhållningssätt och handlingsplan. Fokusområde för gruppen.
2 Utvärdera perioden, nytillkommen information om individer/gruppen (skrivs med
rött), tyngdpunkt på trygghet, studiero och anpassningar i lärmiljö.
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3 Utvärdera perioden, nytillkommen information om individer/gruppen (skrivs med
rött), tyngdpunkt på prognos och betyg, samt insatser för att nå godtagbar
kunskapsnivå.
4 Utvärdera perioden, nytillkommen information om individer/gruppen (skrivs med
rött), sammanställning av hälsosamtalen och sammanfatta läsåret.
Genom ökad förståelse och samsyn för våra elever skapar vi en så stressreducerande,
utvecklande grogrund för eleverna, så att de är väl rustade för framtiden i en
föränderlig värld

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.
- Ökad måluppfyllelse genom en utveckling av lovskolan, planerad fortlöpande

för lättare uppföljning
- Utveckla elevernas möjlighet till påverkan och delaktighet
- Utveckla strukturen för våra elever att äga sitt eget lärande, genom

tydliggörande pedagogik: enhetlig struktur i classroom och en digital kalender

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

I fritids arbetslag ingår all personal som jobbar på fritids/ elevassistenter samt
bitr.rektor. Vi har en legitimerad fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret
för undervisningen och en personal som har det mer administrativa ansvaret. Vår
kurator jobbar även viss del av sin tjänst på fritids och hon ansvarar för de social
bitarna.
Varje morgon träffas Fritids arbetslag för att gå igenom dagen. Varje vecka har
fritids ett gemensamt möte där vi tar planerar aktiviteter samt tar upp
elevärenden vid behov.
Strukturen har utarbetats och anpassats för att passa verksamheten i samråd med
medlemmar i arbetslag fritids.
Kompetensutveckling i “Heldagslärande” har skett kollegialt med pedagoger i
arbetslag f-5.

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

are,
(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 79% 89%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 85% 93%

Utveckling och lärande

Vi har en struktur med tillgänglig lärmiljö och en struktur kring elevresurser och
personal på fritidshemmet som gör att vi utgår ifrån en samsyn. Strukturen utgår
ifrån SPSM´s tillgänglighetsmodell och det finns handledning med en systematisk
struktur.  Eleverna fångas upp i ännu högre utsträckning när elevresurser som är
knutna till olika klasser kan delta på klasskonferenser och en helhetsbild kring
eleverna skapas. Sedan tidigare finns EHT representerat på fritidshemmets
arbetslagsmöten vilket är en stor fördel, men med ökad närvaro även av
elevresurser ser vi ännu större vinster i form av såväl elevernas mående som
lärande.

Specialpedagog handleder elevassistenter för en bättre insyn i anpassningar
samt för att kunna ge alla medarbetare ett värdefullt och utvecklande uppdrag. I
vår verksamhet är alla lika viktiga och alla innehar uppdrag som främjar och leder
våra elever mot högre måluppfyllelse.

Arbetslaget på fritids har intensifierat arbetet med en långsiktighet och
förutsägbarhet för såväl elever, vårdnadshavare och pedagoger. Ovissheten om
läget gör att vi tillsvidare har en plan fram till sommaren. Den pedagogiska delen
samt organiseringen för läsåret upplevs tydlig. Däremot ser vi inga effekter som
sträcker längre än till sommaren 2021. Hur de organisatoriska delarna kommer att
se ut till inför läsåret 2021/22 kommer klarna framåt sommaren 2021. Således ser
vi inga effekter på lång sikt.

Vi har minskat den gemensamma tiden för arbetslagsmöten och istället utökat
tiden för pedagoger som arbetar tillsammans. Vi är indelade utifrån olika
fokusområden (i bl.a. läroplanen) där medarbetare tillsammans planerar, följer
upp och utvärderar sina aktiviteter. Vi ser att det blir en bättre kontinuitet och
samsyn mellan pedagoger som arbetar tillsammans och som i förlängningen når
våra elever
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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.

Under läsåret har fritids genomfört ett sociogram för att få syn på hur gruppen ser ut
och om det är någon elev som står utanför vid lek och aktiviteter. Undersökningen
genomfördes av fritidspersonalen genom att eleverna fick svara på en enkät där
frågorna var, Hur trivs du på fritids?, Känner du att du kan prata med all personal på
fritids? Finns det någon plats på fritids där du känner dig otrygg? Vad tycker du om att
göra på fritids?
I slutet på enkäten fick eleverna skriva vilka tre kompisar på fritids de brukar leka med
(3=mest, 2= mycket, 1= ibland) Den sammanfattande analysen visar att vi har hög trivsel
på fritids. Eleverna upplever i hög grad att de kan prata med samtliga medarbetare
inom fritidshemmet. Personalen fungerar i mycket hög utsträckning som
elevassistenter i klass under dagtid, vilket förstärker relationen till respektive klass.
Skolan på Strindbergsgatan  innefattar ca 160 elever varav 110 elever har plats på
fritids. Vår uppfattning är att vår organisation och storlek bidrar till att eleverna kan
prata med all personal.
Elever som anger otrygga platser gör det kopplat till vår utemiljö i området vid bergen.
Orsaker som anges är skaderisk pga terrängen.
Vidare upplevs toaletter som otrygga med tanke pga oro att dörren inte ska gå att
låsa/öppna.
Eleverna tycker i stor utsträckning om den fritidsverksamhet som bedrivs trots att den
är omlagd till utevistelse pga Covid-19.
Ett stort antal elever saknar dock den verksamhet vi bedrivit tidigare (innan pandemin).
Fler önskar en variation där styrda aktiviteter inomhus kan erbjudas igen.

Utifrån resultatet gällande vilka kompisar de brukar leka med fick vi en tydlig bild över
vilka elever som fick “låga poäng”, dvs inte valts som 3-1 av en kompisar: Detta gjorde
att vi kunde sätta in åtgärder för att hjälpa dessa barn att komma in i leken, delta i
gemensamma aktiviteter osv under fritidstiden.

Löpande över året lyfts elever som vi känner oro för både på fritidsmöten samt vid
klasskonferenserna där vi får ett helhetsperspektiv över elevernas hela skoldag. Alla
elevassistenter får handledning av EHT (pedagogiskt, socialt och medicinskt) i ett
systematiskt kvalitetsarbete så att alla har samma information om våra elever,
information som man behöver för att utöva sitt uppdrag. Samsyn skapar trygghet för all
personal vilket genererar trygghet för eleverna.

Enligt NKI överensstämmer den höga graden av trygghet både bland elever och
vårdnadshavare.
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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)

Undervisning

Analys: I samband med skolstart inleddes arbetet utifrån läroplanen först med en
grund avseende skolan och fritidshemmets uppdrag. En ny utformning av en fripp-mall
var det stort första steg för en likvärdighet i planering och uppföljning av aktiviteter.
Tidigare hade arbetet inte gjorts lika systematiskt. Syftet med en gemensam nystart
med en pedagogisk genomgång av vår fritidspedagog ser vi ger effekter i
undervisning såsom reflektioner, främst hos medarbetarna.

Ömsesidig samverkan

Analys: Utifrån en helhetssyn där vi har en betydande samverkan med skolans
och elevhälsan kan vi kontinuerligt utbyta kunskaper, erfarenheter samt få en
gedigen bild av elevernas heldagslärande. En
resurs/elevassistent/fritidspedagog är knuten till respektive klass och återfinns
vidare på fritidshemmet som en trygghet för eleverna. Vidare fungerar
informationsutbytet effekt åt båda hållen, skola - fritids samt fritids - skola. Vår
kurator finns vidare som en viktig aktör från elevhälsan för att handleda såväl
elever som pedagoger.
Aspekten kring vårdnadshavares syn kring verksamhetens innehåll ser vi som
något svårdefinierad. Innehållet i läroplanen styr, däremot återkoppling och dialog
kring elevens utveckling ses som en självklarhet. Pandemin resulterar fortsatt i
färre fysiska kontakter mellan pedagoger och vårdnadshavare vilket således kan
ses som en utvecklingsbehov.

Planering, uppföljning och utvärdering

Analys: Med anledning av en ny personalsammansättning har arbetet med mallar
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och andra strukturerar bidragit till kontinuerlig uppföljning, såväl enskilt för
medarbetare men även på enheten i stort. Diskussioner och tillämpning av
läroplanen är av betydande vikt avseende planering, uppföljning samt
utvärdering. Konkret sker det genom fripp-mallen veckovis uppföljning av
genomförda aktiviteter, vidare utvärderas dessa med kollegiet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Utveckla:
- Bibehålla och utveckla kunskapen och tillämpning av läroplanen hos medarbetarna.
- Utveckla heldagslärandet med tydligare bryggor i ämnesundervisningen, exempelvis
läsårstemat.
- Hitta nya samverkansformer för fritids och elevernas vårdnadshavare för en bättre
dialog avseende elevernas utveckling. Före pandemin var det mer av ett kontinuerligt
arbete med informationsöverföring mellan pedagoger och elevernas vårdnadshavare i
den dagliga verksamheten.
-Fortsatt satsning på kooperativt lärande.
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