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1. Om Innovitaskolan Östersund

Huvudman för Innovitaskolan Östersund är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är
en del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Östersund är, tillsammans med 27 andra skolor, en del av Innovitaskolan.
Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna
verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid. Det har under året funnits
483 elever på skolan jämt fördelat över årskurserna F-9

Personal & Organisation
Skolan leds av en rektor, till sin hjälp har en biträdande rektor och en administratör.
Vidare finns ett elevhälsoteam som förutom rektor och biträdande rektor består av
kurator,  skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare samt en psykolog.

Skolan har läsåret 2020-21 varit uppdelad i fyra arbetslag; ÅKF-1, ÅK 2-3, ÅK4-6 och
ÅK7-9. Dessutom finns gruppen “övrigt” som omfattar ledning, kök och specialfunktioner.
Den gruppen är dock inte organiserad som ett arbetslag
Varje arbetslag har en arbetslagsledare, vars uppgift är att “samla och bolla idéer samt
hålla koll på, delegera och säkerställa att gemensamma rutiner och arbetsuppgifter blir
utförda”
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2. Vårt kvalitetsarbete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundskolan
Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 97,8% 91,3% 96,0%
Flicka 100,0% 92,9% 100,0%
Pojke 95,2% 88,9% 92,3%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 97,8% 95,7% 98,0%
Flicka 100,0% 96,4% 100,0%
Pojke 95,2% 94,4% 96,2%
Genomsnittligt meritvärde 266,1 261,4 268,6
Flicka 283,0 262,1 291,9
Pojke 245,8 260,1 247,0

Andel elever med minst godkänt i samtliga ämnen ÅK9

VT21 VT20 VT19

Totalt 95,9 91,3% 95,6%

Flickor 100% 92,9% 95,8%

Pojkar 92,3% 88,9% 95,2%

Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram ÅK9

VT21 VT20 VT19

Totalt 98% 95,7% 97,8%

Flickor 100% 96,4% 100%

Pojkar 96,2% 94,4% 95,2%
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Genomsnittliga meritvärden ÅK9

VT21 VT20 VT19

Totalt 268,01 262,06 266,25

Flickor 293,37 263,21 283,33

Pojkar 245,58 260,15 245,75

Betyg ÅK6

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 93,6% 83,3% 94,0%
Flicka 95,7% 95,5% 100,0%
Pojke 91,7% 73,1% 87,5%

Andel elever med minst godkänt i samtliga ämnen ÅK6

VT21 VT20 VT19

Totalt 94% 83,3% 93,6%

Flickor 100% 95,5% 95,7%

Pojkar 87,5% 73,1% 91,7%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har mellan 92 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 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.
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Fritidshemmet
Funktionell kvalitet implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande
prognos och antal bedömda målområden. Resultatet av bedömning presenteras därför
först kommande läsår.

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Skolan har varit organiserad i fyra lärararaebetslag, ÅKF-1, ÅK 2-3, ÅK 4-6 och ÅK7-9.
De två äldsta arbetslagen fick i princip två nya årskurser, dvs ca 100 elever att lära
känna. Detta är någon som har varit en försvårande faktor, som vi nu överbyggt och till
nästa år är det bara ca 50 nya elever som lärarna ska lära känna.
Fritids har i stort varit organiserat årskursvis och organisatoriskt befunnit sig i de yngsta
lärarlagens arbetslag. Till nästa år görs den organisationen om till att bli ett stort
fritidsarbetslag som kan ta mer stöd av varandra. Arbetet för fritidslärarna  kommer
dock även fortsättningsvis att till största delen bedrivas mot en eller två årskurser.
Friggaskolan har från läsåret 2020-21 en helt egen elevhälsa, till skillnad från tidigare år
då skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator var en fri nyttighet från Östersunds
kommun. Totalt sett har det varit mycket lyckosamt med betydligt mer närvarande
elevhälsa som också haft en gemensam rektor som chef. Kurator och specialpedagog
har haft en samordnande roll i skolans trygghetsarbete, där även representanter från
övriga arbetslag varit delaktiga.

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 79% 77% 88% 85%

Det är bra lärare på min skola 83% 80% 90% 90%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 61% 60% 82% 78%
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Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 79% 75% 80% 82%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 78% - 85%

Friggaskolan har höga värden, men vi kan i de flesta frågorna se en lätt nedgång mot
föregående år. Skolan förändrade detta läsår arbetslagsorganisationen, vilket fick till
konsekvens att många elever fick nya lärare, samt att många lärare fick fler från början
okända elever. Detta samt pandemin med viss del distansundervisning kan vara en
faktor till den relativa försämringen. Nästa läsår, då organisationen satt sig, kommer det
återigen som mest vara en ny klass som arbetslaget möter och vi har gjort vissa
förbättringar kring överlämnande av elever till nya arbetslag

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 71% 61% 69% 68%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 70% 63% 75% 73%

Vad det gäller dessa frågor kan vi se en ganska klar försämring i värdena, framförallt
från elevperspektivet, från föregående år. Det är bekymmersamt då vi förutom att
muntligt presentera på skolan för elever  har en teoretisk modell för hur vi via
Schoolsoft ska informera,både elever och vårdnadshavare. Här är det viktigt att inför
nästa läsår tydliggöra den teorin framförallt för elever.

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,
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(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 86% 84% 89% 88%

Det är ordning och reda i min skola 67% 61% 79% 78%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 67% 61% 63% 63%

Fast det är en hög nivå på svaret på “jag känner mig trygg på skolan”, ser vi även här en
lätt nedgång. För att nyansera svaren kan vi konstatera att det endast är runt 5% som
svarar något av de 3 lägsta svaren på trygghetenkäten, och de är framförallt dessa vi
vill nå med vårt trygghetsarbete. Friggaskolan har ett gediget arbete kring normer och
värden, med en aktiv elevhälsa som går in och stöttar. Vad det gäller ordning och reda
och arbetsro är det är en balansgång mellan att ha “full ordning” mot att låta eleverna
få vara lite” kreativa och rörliga”. Onekligen har vi lite mer att jobba på för att samsyn
mellan framförallt elever och personal ska råda.

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 77% 66% 82% 84%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 60% 50% 69% 71%

Kring detta område har vi haft en sjunkande trend de senaste åren, men vad vi kan se
av vårdnadshavarnas svar är upplevelsen att det blivit marginellt bättre. Inför nästa
läsår kommer vi i åk 4-9 pröva att släppa en dag “fri” från traditionella ämnen och
istället lägga det på ämnesövergripande projekt, där målsättningen är att eleverna ska
känna större delaktighet

Slutsatser (undervisning)

Resultatmässigt ser vi  höga värden från samtliga årskurser som har betyg. Lärarnas
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bedömning i de lägre årskurserna uppvisar samma trend. Det som framförallt är
positivt är att om vi jämför klasserna med sig själva över tid, så har det varit en generell
utveckling av genomsnittliga meritvärden för samtliga årskurser med betyg. På den
negativa sidan kan vi konstatera att det är en ganska stor skillnad mellan flickor och
pojkars betyg till flickornas fördel. Det är också oroväckande att skillnaden ökar i alla
årskurser utom ÅK8.

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 89%

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

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

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 76%

Givetvis är målsättningen att 100% alltid ska känna sig trygga, vilket vi har 11% kvar till
att uppnå. Det är också oroväckande att hela 13% upplever att de blivit illa behandlad
av någon vuxen.
I trygghetsenkäten fick eleverna ange vilket kön de har, där även alternativet “vill inte
svara” fanns med. Det som kan utläsas att det generellt är procentuellt ganska jämn
uppfattning mellan angivna pojkar och flickor. Det är däremot stor negativ upplevelse i
gruppen som inte ville ange kön.

Främjande och förebyggande arbete

Vi har en aktiv plan mot diskriminering  och kränkande behandling där vårt arbete med
främjande och förebyggande arbete beskrivs. Planen fungerar bra, och vi har eleverna
med i framtagandet av den.

Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och trygghet
Utifrån diskrimineringsgrunderna

Kön: att någon är kvinna eller man.
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Främjande åtgärder:
Fördela talutrymmet i klassrummet så alla får komma till tals med hjälp av tex
glasspinnar, blindröstning och digitala verktyg som tex ”Mentimeter”.
Medvetet normbrytande litteraturval vid obligatorisk läsning.
Tänka på ordval, använda ordet hen och undvika värderande ord (tex använda figur
istället för gubbe osv.)
Arbete kring kropp, utseende och ideal i alla årskurser utifrån ålder och mognad.
Normkritiskt perspektiv i undervisning tex varför lyfts män oftare i historiska
sammanhang.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Främjande åtgärder:
Arbete kring olika familjekonstellationer och ordet ”hen”.
Löpande diskussioner kring HBTQ-frågor i undervisningen.
Högläsning ur böcker som behandlar olikheter och olikheters styrkor.
Uppmärksamma Pride Östersund.

Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande.
Främjande åtgärder:
Litteraturläsning ur ett etniskt perspektiv med tillhörande diskussioner.
Uppmärksamma Samiska nationaldagen 6 februari och arbeta kring minoritetsgrupper.
Arbete kring Barn i andra länder (barnkonventionen och mänskliga rättigheter), de yngre
klasserna uppmärksammar olika högtidsdagar som finns i klassen.
Arbete kring hur eleverna använder sina språk (modersmål) när de pratar med varandra.

Religion eller annan trosuppfattning: religion eller en annan trosuppfattning, exempelvis
muslimer, kristna, buddister och ateister.
Främjande åtgärder:
I religionsundervisningen så går man igenom alla världsreligioner samt andra
trosuppfattningar på ett likvärdigt sätt. Belysa vår religionsfrihet, att man får tro på vad
man vill.

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller intellektuella
funktionsnedsättningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Främjande åtgärder:
Skolmiljön och undervisningen skall vara tillgänglig för alla elever. Öppenhet kring
elevers olika behov och lärstilar, det är naturligt att använda olika hjälpmedel för att nå
målen. Hjälpmedel som tex sittkuddar, tidshjälpmedel (time-timers), MP3-spelare,
penngrepp, taktila verktyg är standardutrustning i alla klassrum.
Alla elever på skolan har möjlighet att använda program på sina datorer som ökar
tillgängligheten.
För de elever som behöver ”läsa med öronen” så finns det inköpta MP3-spelare samt
möjlighet att få konto på Legimus vid läs-och skrivsvårigheter.
Lektioner kring olika funktionsvariationer utifrån behov i klasserna. Prata om att alla är
olika och olika är bra.
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Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Främjande åtgärder:
Tänka på ordval och vara normkritisk i all undervisning. Tex använda sig av
vårdnadshavare istället för mamma - pappa. Prata om partner istället för flick-, pojkvän.
Samtal kring olika familjekonstellationer. Använda sig av bilder som visar att familjer och
kärleksrelationer kan se olika ut.
Sex och samlevnadsundervisning i samarbete med skolsköterska och skolkurator där
även HBTQ ingår.
Samtycke och säkert sex i åk 8.
Besök på ungdomsmottagningen åk 9 (om det är möjligt utifrån Covid-19).
HBTQ uppmärksammas i alla klasser i samband med Pride Östersund.
Synliggöra HBTQ genom att ha regnbågssymboler synliga på skolan. Tex klistermärken
på personaldatorer, affischer mm.

Ålder: uppnådd levnadslängd.
Främjande åtgärder:
Fadderverksamhet ÅK5 gruppfaddrar till Förskoleklass, ÅK6 gruppfadrar till ÅK1 osv med
olika aktiviteter under läsåret.
Dessa åtgärder har inte gått att genomföra under Covid-19

Andra främjande åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande behandling:

Läsårsinformation och Friggafakta – Vid skolstarten så delas ett informationsdokument
där allt viktigt man behöver veta kring skolans verksamhet står, i dokumentet finns även
en länk till planen. Dokumentet finns sedan länkat i de veckobrev som varje klass skickar
hem.

Placeringar – Vi tänker på hur vi placerar eleverna vid aktiviteter och måltider så att ingen
känner sig bortvald. I alla årskurser så använder vi oss av fasta platser i klassrummet.
Bestämda bordsplaceringar i matsalen för tidigaredelen. All personal som äter med
eleverna har ett uppdrag i att uppmärksamma trygghet, trivsel samt ljudnivå.

Trygghetsvandring - Ansvariga i trygghetsgruppen gör en vandring genom skolan med
elevrådsrepresentanterna för att få syn på de platser/situationer som elever kan uppleva
otrygga.

Läromedel – Undervisande lärare granskar de läromedel som används och beställs så att
de uppfyller skolans värdegrund och har ett inkluderande perspektiv utifrån
diskrimineringsgrunderna. Gamla läromedel med enkelriktade normer kastas.

Raster – Fritidspedagogerna är rastvärdar, vilket innebär att det alltid finns vuxna ute.
Tydligt uppdrag för varje rastvärd, planerade rastaktiviteter varje dag. Fördelning av
rasttiderna så att färre elever (klasser) är ute samtidigt. Samma rasttider för varje klass
varje dag. Schemalagd multiplan.

Klassråd – Arbetslag F-2 kommer att genomföra klassråd ungefär 2 ggr/månad.
Arbetslag 3-9 genomför regelbundna klassråd, varje eller varannan vecka. På klassrådet
finns trivsel i klassen/skolan med som en stående punkt. Viktigt att fånga upp elevernas
tankar och styra upp diskussioner kring normer och regler.
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Elevråd – Friggaskolan har två elevråd. Ett för åk 2-5 och ett för åk 6-9. Under läsåret
kommer planen mot diskriminering och kränkande behandling att vara en stående punkt
på elevrådets träffar. Elevrådsprotokollen kommer att vara ett underlag i utvärderingen av
planen inför läsåret 19-20 samt inför nästa årsplan.

Lektionsstruktur - Alla klasser har en tydlig lektionsstruktur som varje lärare följer.

”Snällkalender” - Som en del i värdegrundsarbetet så använder sig många klasser under
december månad av en “snällkalender”.

Idrott - Regelbundna samtal med alla klasser kring ordningsregler samt
mobil/parfymförbud i omklädningsrum. F-1 använder sig av en plan för transport och
omklädning vid idrotten för att göra den trygg för de yngre eleverna.

Friluftstema -  På hösten har åk 7-9 ett friluftstema som innebär olika aktiviteter bla med
övernattning på fjället för åk 8-9. Utgick hösten-20 pga Covid-19

Nattugglan –  En aktivitet för de äldre årskurserna för att främja och stärka
sammanhållningen. Utgick hösten-20 pga Covid-19

Förskoleklassen använder sig av Kompismaterialet där Kajsa Kanin och Isak Igelkott
hjälper barnen att få redskap för att förebygga och lösa konflikter. Ur:s serie ”Ugglan och
kompisproblemet”

Åk 1-2 använder sig av UR:s serie Vara vänner, Rättens riddare och Lilla Aktuellt.
Tydlig organisering vid förflyttningar i framförallt åk F-2, då det kan vara ett tillfälle som
upplevs otryggt för eleverna.
Har som regel att kalasinbjudningar ska skötas hemifrån och inte via skolan.
Frågerunda efter rasterna i framförallt åk F-1 om hur eleverna haft det.
Massagesagor.
Jobbar med Rädda barnens material “Stopp min kropp”.

Fritids genomför planerade rastaktiviteter och utflykter där fokus läggs på att alla ska
kunna delta och att ingen ska känna sig utanför. Samtal med barnen kring eventuella
konflikter som kan uppstå på fritidstid. Fritidsverksamhet för åk 4-6 varje eftermiddag.
Fritidsråd 2 ggr/termin.

Åk 3 bygger ”Värdegrundshus” tillsammans med skolkurator.

Åk 4-6 använder sig av ett anonymt trivselformulär så att alla elever ska komma till tals.
Finns risk att saker inte lyfts på ett gemensamt klassråd.

Åk 7-9 har under temat Psykisk hälsa lektioner som behandlar olika ämnen som tex
sömn, studieteknik, sociala medier, stress mfl.
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Förebyggande del

”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från
identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och
elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd för arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

Utvärdering av tidigare planerade åtgärder

MÅL ÅTGÄRDER RESULTAT
Idrotten ska vara
trygg och
tillgänglig för alla.

● Översyn av omklädningsrum
varje läsår tillsammans med
elevrådsrepresentanter.

● Upprätta en åtgärdslista
efter översynen.

● Se över städningen av
skolans omklädningsrum.

● Se över städningen på
Fyrvalla.

● Regelbundna samtal med
alla klasser kring
ordningsregler samt
mobil/parfymförbud i
omklädningsrum.

Översyn görs löpande genom
klassråd och elevråd samt
trygghetsvandring med
elevrådsrepresentanter två
ggr/läsår. Åtgärder som behöver
utföras läggs som order till
ansvarig.

Städningen har setts över och
tillfällena då skolans
omklädningsrum används har
minskat då all idrott sker på ATS.

Ordningsregler följs upp
kontinuerligt av idrottslärarna.

Alla på skolan ska
ha tillgång till en
trygg, jämställd
och lustfylld rast

● Ett arbete pågår för att
utveckla skolcaféet gällande
placering och öppettider.

● Ordna rastrum på våning
grön för de äldre eleverna.

● Vuxenbemanning och
tydliga (uppsatta) regler vid
skolans multiplan,
fotbollsplan, Gagabollsplan
samt vid pingisborden.

● Bättre organisation kring
rasterna för åk 6-9 gällande.

● Alla rastvärdar använder
reflexväst för att synas bra.

Nytt skolcafe med placering vid
hängtrappan på våning blå.
Öppet varje dag med möjligt att
köpa smörgås och yoghurt samt
toast vissa eftermiddagar. Pga
Covid-19 så har det inte varit
möjligt att ha elevcafé på
fredagar. I perioder har caféet
varit helt stängt utifrån riktlinjer.

Rastrum på våning grön är inrett
och använts flitigt.

Regler finns uppsatta vid
pingisbord, multiplan, Kingplan
samt rampen. Dessa går man
igenom på klassråd.

Fortfarande svårt att bemanna
rasterna för de äldre eleverna
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(6-9) då eleverna har rast omlott
och lärarna har lektioner.

Alla rastvärdar har numera
reflexväst när de är rastvärd.
Vissa vuxna som är ute utan väst
har ett annat rastuppdrag.

Öka
tillgängligheten
gällande tid och
tidsuppfattning.
Ge förutsättningar
till att klara av att
passa tider.

● Se över tillgången av
klockor i klassrum och
korridorer.

● Byta ut alla
radiokontrollerade klockor
till manuella.

● Terminsvis översyn av alla
klockor för att säkerställa att
de visar rätt.

● Inköp av två stora
skolgården klockor
(framsidan och baksidan).

Inventering av klockor på skolan
har genomförts under förra
läsåret.

De radiokontrollerade klockor
som inte fungerade
tillfredsställande har bytts ut
mot manuella.

Rutin för att kontrollera att
klockan går rätt har införts.

Stor klocka har satts upp i
fönstret på våning röd (vänd mot
skolgården). Det har även
kommit upp en klocka på
lusthuset.

Förbättra miljön
på toaletterna.

● Toaletterna på våning grön
behöver fräschas upp
(renoveras?).

● Årlig översyn av toaletterna
gällande lister, haspar,
skyltar osv.

Toaletterna på våning grön har
inte åtgärdats men plan finns på
en renovering i framtiden.

Trygghetsgruppen gör en
översyn av toaletterna utifrån
resultat från  trygghetsvandring
med eleverna. Hasparna är
utbytta under hösten mot reglar
som ska hålla bättre.

Alla elever ska
vara trygga och
känna trivsel på
skolan.

● Införa en ”klasstid” för alla
äldre klasser där tid finns för
att arbeta med
värdegrundsfrågor t.ex
diskrimineringsgrunder,
mående, normer, HBTQ,
m.m.

● Må-bra-tema i åk 9 för att
främja mående och trivsel.

● Språkbruk samt arbeta aktivt
på lektioner kring sociala
medier/näthat (vad är
okej/inte okej) i alla

“Klasstid” ligger inte schemalagt,
arbete för att hitta en bra form
för detta pågår.

Åk 7-9 har från ht-20 framtidsval
på schemat, en lektion som
innehåller bla.
värdegrundsfrågor, normarbete
mm.

Må-bra-tema genomfördes i åk
9 under våren. Från ht-20 så ska
detta tema genomföras i hela
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årskurser. (tex No Hate, Surfa
lugnt, Statens mediaråd)

7-9 i annan form. I detta tema
ingår även språkbruk och arbete
kring sociala medier.

Arbete kring nätet genomförs
även i andra årskurser i olika
former.

Alla elever ska
kunna känna sig
trygga när de går i
trapphuset/kappr
um

● Sätta upp trivselregler för
trapphuset.

● Samtala i klasserna kring
vilka regler som gäller.

● Se över möjligheten att
montera fallskydd i
trapphuset.

● Öka vuxennärvaron i
kapprummen.

Trivselregler är uppsatta i
trapphuset. Samtal kring dessa
är ett ständigt pågående arbete.

Fallskydd i form av nät är
monterade i trapphuset.

Pedagogerna försöker att vara
närvarande i samband med
morgnar och raster på våning
gul och röd.

Öka samsynen
mellan skola och
fritids för att se
eleverna hela
skoldagen.

● Lägga in tid för planering
skola-fritids.

● En representant från fritids
deltar vid
elevhälsoteamträffarna. (åk
F-6)

● Tydliga planeringstavlor på
fritidsavdelningarna.

● Skapa ett rastdokument där
det går att skriva regler och
annat viktigt – går att ändra
över tid (årstider, lägen).

Planeringstid skola-fritids bokas
utifrån behov.

En representant från fritids har
deltagit vid EHM möten.

Planeringstavlor är uppsatta vid
respektive fritidsavdelning.

Rastdokument är upprättat som
alla som arbetar på fritids har
tillgång till.
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Årets kartläggning - tillvägagångssätt och resultat

Under höstterminen-20 har varje klass, tillsammans med handledare, haft klassråd där
trivsel och trygghet, i klassen och på skolan, lyfts. Elevrådsrepresentanterna har sedan
tagit med sig klassens synpunkter till elevrådet. Vid läsårets slut träffade delar av skolans
trygghetsteam elevrådet för att prata om klassernas tankar kring det fortsatta arbetet
mot kränkningar och diskrimineringar.

Central trygghetsenkät från Pysslingen genomfördes under oktober i klasserna 4-9.

Trygghetsvandring på skolan har genomförts under november-december med elever ur
åk 1 samt tillsammans med representanter från elevrådet i åk 2-5 och 6-9.

Personal tillsammans med eleverna utvärderar planen två gånger under läsåret, på
våren och under hösten. Även arbetslagen på skolan gör utvärderingar. Dessa
utvärderingar är ett stöd i kartläggningen. Ansvarig för fritids har en egen utvärdering
tillsammans med ansvariga för trygghetsteamet.

Ansvariga för trygghetsteamet sammanför sedan elevernas och pedagogernas
kartläggningar och gör en tydlig planering över årets nya mål.

Resultat:
Följande områden anser elever och personal att vi ska arbeta med under 2021-2022:

Nya planerade åtgärder utifrån resultatet av aktuella kartläggningar och ovanstående
utvärdering

Planering av åtgärder/insatser för målen pågår löpande i samarbete med elever,
pedagoger och trygghetsgruppen. Det innebär att denna tabell kan komma att fyllas

på.

Insatser mot dessa mål ligger även under den främjande och förebyggande delen.

MÅL ÅTGÄRDER/INSATSER ANSVARIG NÄR?
Språkbruk

Minska antalet
verbala
kränkningar.

F-1
● Vara vänner
● Stopp min kropp, Rädda

barnens mtrl.
● Bra och dåliga hemligheter.
● Barnkonventionen
● Arbete kring att tänka innan

man handlar/gör.

2-3

Pedagoger
Skolkurator

Pedagoger

Hösten och
våren.

Återkommer
varje läsår.
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● Stopp min kropp, Rädda
barnens mtrl

● Temavecka (v.16) språkbruk

4-6
● Vuxna markerar när man hör

ord, samtal om orden
betydelse och hur det
påverkar oss.

● Äldre elever som förebild
arbete med att ta ansvar för
varandra.

● Rastvärdar vid utsatta ställen
t.ex multiplan, hisshall m.fl

● Klassarbete normer
språkbruk, grupptryck m.m. åk
5

● Klassarbete självkänsla,
språkbruk, grupptryck åk 4

7-9
● Framtidsval- lektioner kring

normer/diskrimineringsgrund
er.

● Nordiska språk,
minoritetsspråk, gruppspråk.

● Hantera och åtgärda det man
hör mellan elever.

Pedagoger

Vuxna på
skolan
Pedagog/
Skolkurator
Pedagog/
Skolkurator

Mari/
Skolkurator
Pedagoger

Alla vuxna

April-21,
återkommer
varje år i åk 3.

Varje tillfälle
det händer.

Mars, April
vt-21
April, Maj
vt-21

Pågår hela
läsåret åk 7-9
vt-21

Varje tillfälle.

Sociala medier

Öka kunskapen
för hur sociala
medier fungerar
och påverkar oss.
Hur det vi gör
påverkar andra.
Gå igenom vilka
rättigheter och
skyldigheter man
har när man
använder sociala
medier.

F-1
● Tumme upp tumme ner.
● Personen bakom allt vis ser.
● Youtube-någon gör alla klipp,

behöver vi visa vad vi inte
tycker om?

2-3
● Undersöka vilka medier

eleverna använder och arbeta
utifrån det, t.ex TikTok,
YouTube.

● Stopp min kropp, Rädda
barnen.

4-6
● I love internet åk 6
● Åldersfunktionen,

inställningar,

Pedagoger

Pedagoger

Pedagog/
Skolkurator

Pedagoger

Löpande i
undervisning.
Ht-20,22

Vid
händelser/
förebyggande.

Ht 20, 22
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● Att ta hjälp av vuxna kring det
som händer på nätet.

● Samarbete med hemmen
kring händelser i skolan/nätet.

7-9
● No hate i skolan, statens

mediaråd
● Socialamedier åk 9
● Källkritik

Mari J/
Skolkurator
Pedagoger

Ht- 20 i eng
och sv.

Arbetsmiljö

Se över vår
arbetsmiljö så att
varje elev är trygg
och har arbetsro
under lektion och
rast.

F-1
● Tecken för tystnad för ökad

arbetsro
● Närhet till vuxna, att våga

berätta för vuxna.

2-3
● Anpassningar i skolmiljön

med åtgärder för elever som
har svårt i klassrummet

● Använda andra rum,
hjälpmedel m.m.

● Samtal med elever, lärare
enskilt och i grupp kring
arbetsro.

● Stopp min Kropp, Rädda
Barnen mtrl

4-6
● Värdegrundsarbete åk 6.
● Belöningssystem kring

arbetsro.
● Vikten av placering i

klassrummet.
● Påminna varandra om att vara

“tysta”.

7-9
● Följa bestämd lektionsstruktur

och överenskomna regler.
● Klassråd- diskussioner om

arbetsmiljö och trygghet.

Pedagoger

Pedagoger

Pedagoger

Anki

Pedagoger
Pedagoger/
elever

Pedagoger/
elever
Handledare
/
elever

Del av
struktur/
undervisning.
Under läsåret

Mars, April
vt-21,
återkommer
varje läsår i åk
3.

Vt-21

Under läsåret.

Under läsåret.

Varannan
vecka.

Öka tilltron hos
eleverna att vi
vuxna på skolan
kan hjälpa, att

F-1
● Skapa en kultur där elever

“vågar” anförtro sig till vuxna
Pedagoger,
andra vuxna
i skolan.

Under läsåret.

Under läsåret.
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elever vänder sig
till en vuxen när
något händer.

För att vi ska
kunna hjälpa så
måste vi få
kännedom om
något händer.

● Skapa relation med alla
elever.

2-3
● Samtal med elever enskilt och

i grupp.
● Skapa tid för relationsarbete.
● Dialog med VH

4-6
● Lyfta det som är positivt

hos/med eleven, gruppen.
● Roliga och relationsskapande

aktiviteter med eleverna.

7-9
● Samtal med elever i olika

forum på skolan, klassrum,
rast, matsal.

● Utvecklingssamtal ska
genomföras en gång/termin.

Alla i
arbetslaget

Pedagoger

Alla

Handledare

Under läsåret.

En
gång/termin.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Samtliga medarbetare på skolan ska när de får kännedom om att någon person
upplever sig kränkt anmäla detta via ett formulär. Notifiering går då till rektor,
biträdande rektor och kurator, som samråder och följer upp arbetet. Dessa avgör också
om ärendet ska gå vidare till huvudmannen eller om det utifrån de direktiv som givits
kan anse som en händelse som inte behöver tas vidare. Rutinen fungerar bra, och är
tydligt beskriven i “Rutiner Friggaskolan 2020-21”, skolans bibel kring hur saker och ting
fungerar.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Det finns på totalen ca 10% som inte upplever sig trygga. Köns och antalsmässigt
fördelar de sig som
Flicka 14 st (11% av flickorna)
Pojke 9 st (7 % av pojkarna)
Vill ej ange 6 st (43% av de som inte vill ange kön)

21



Det visar att vi måste intensifiera vårt arbete, men i vissa fall handlar det framförallt om
att tydliggöra det ännu mer. Vi har elever som ännu inte har förmågan att klara alla
situationer utan att bli arga och utagera. Ett sådant utagerande är en kränkning och
skapar otrygghet. Vår målsättning är att vi tillsammans med elev och vårdnadshavare
ska få sådana utbrott av minska i både styrka och omfattning, men vi är medvetna om
att det kommer att ta tid. Skolan är till för alla och i vissa fall måste vi förstå, dock inte
acceptera, att incidenter kommer att inträffa.

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 - 78% - 85%

Friggaskolan har höga meritvärden och både elever och vårdnadshavare som ställer
höga krav. Självklart ska alla få utmaning och stimulans att nå så långt de har möjlighet,
men från skolans sida startar vi med att ge extra hjälp eller stöd i strukturerad form till
de som riskerar att inte nå kunskapskraven. På den generella nivån har vi erbjudit
läxhjälp dagligen för elever i ÅK7-9 och minst en dag i veckan för övriga årskurser.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

När en lärare eller ett arbetslag har kört fast bokar de en tid med specialpedagog och
speciallärare, som utifrån frågeställning väljer att bjuda in någon av de andra
kompetenserna. Vid behov startar de en utredning och i de fall det beslutas om
åtgärdsprogram äger speciallärare och specialpedagog frågan tillsammans med
ansvarig lärare. Givetvis under rektors ansvar och insyn. Rutinen fungerar bra, och är
tydligt beskriven i “Rutiner Friggaskolan 2020-21”, skolans bibel kring hur saker och ting
fungerar

Främjande och förebyggande arbete

Vi har de senaste tre åren arbetat efter metoden Elevhälsomötet, som bygger på att
belysa det främjande och förebyggande arbetet. Varje arbetslag har haft fyra tillfällen
per läsår då de träffar den samlade elevhälsan i ett “Elevhälsomöte”. Mötet följs sedan
upp av speciallärare, specialpedagog eller kurator någon vecka efteråt på arbetslagets
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ordinarie träff.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

2020/21 var första året som Friggaskolan hade en helt egen elevhälsa. Tidigare har
psykolog, kurator, skolsköterska och skolläkare tillhört Östersunds kommun.
Att hela elevhälsan står under rektors ledning och att alla kompetenser utom psykolog
och läkare arbetar 100% har skapat en mycket större tillgänglighet och samsyn.
Tillgängligheten blir dock ett problem, så mycket arbete sker Ad Hoc.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

Fritids och heldagslärandet
Minskning eller avstannad ökning av pojkars meritvärde
Integrera elevhälsans arbete i skolans årshjul
Tydligare ärendegång kring elevhälsans arbete
Utveckla likvärdigheten på skolan mellan och över årskursgränser

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritids har i stort varit organiserat årskursvis och organisatoriskt befunnit sig i de yngsta
lärarlagens arbetslag. Till nästa år görs den organisationen om till att bli ett stort
fritidsarbetslag som kan ta mer stöd av varandra. Arbetet för fritidslärarna  kommer
dock även fortsättningsvis att till största delen bedrivas mot en eller två årskurser. Viss
personalomsättning, sjukskrivning samt pandemin har påverkat förutsättningarna för
fritidspersonalens arbetssituation.

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

Vårdnadshavare,
(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021
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Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 80% 74%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 88% 85%

Generellt något lägre resultat för de “fritids-specifika” frågorna för året jämfört med året
innan. Att vi inte kunnat ta emot och möta vårdnadshavare fysiskt på samma sätt det
här året (pga restriktioner) tror vi påverkar vårt resultat. Det är vanligtvis en viktig del i
vårt arbete att få bjuda in, träffa och visa vår verksamhet för vårdnadshavarna. Vi
upplever att vår “stängda” skola och fritidshem skapat frustration och att en del frågor
inte nått ända fram till oss. Vi har ställt om och en större del av vår verksamhet än
vanligt har bedrivits utomhus. I de äldre årskurserna har vi fördelat fritidselever på
mentorer som tillsammans med en lärare varit de som i första hand ska ha kontakten
med vårdnadshavare. Detta har upplevts som positivt och är något vi inför nästa läsår
genomför för hela fritidshemmet. Organisatoriskt blir fritidspersonalen också nästa
läsår ett eget arbetslag med veckovis avsatt tid för utvecklingsarbete.

Utveckling och lärande

Planeringen av undervisningen tar avstamp från styrdokument, men också från vilka
förutsättningar och intressen som finns i de olika elevgrupperna. Vi strävar alltid efter
att försöka utmana våra elever till att upptäcka och lära sig nytt eller på nya sätt.
Fritidshemmet utgår alltmer i sin planering utifrån ett “Tema/Projekt” område som skall
sträcka sig över en lite längre period. Dels för att skapa en bättre förutsättning för att
kunna samverka kring heldagslärande med skola, men också för att både elever och
personal ska finna ro i arbetsprocessen även om någon varit frånvarande delar av den.

Arbetet med normer och värden

Att alla elever ska känna sig trygga i fritidshemmet är något vi arbetar med genom att
vi aktivt arbetar mot kränkande behandling och diskriminering. Vi ser till att resurssätta
där vi vet att konfliktytor kan uppstå och tänker regelbundet igenom både inom- och
utomhusmiljö. All personal uppmanas till att tänka inkluderande och att vara medvetet
normkritiska utifrån diskrimineringsgrunderna.
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Värdegrundsuppdraget

Värdegrundsuppdraget genomsyrar våra elevers hela dag. På fritidshemmet arbetar vi
bl a med att alla ska få känna sin rätt att uttrycka sin egna åsikt, lyssna på varandra
samt hur vi kan komma att fatta gemensamma beslut i olika frågor. Fritidsråd på de
olika avdelningarna hålls 1-2 ggr per termin där eleverna får träna på demokratiska
principer, vara delaktiga och känna inflytande samt att ta ansvar.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Vi upplever vi att trots ett svårt år med pandemirestriktioner samt viss turbulens inom
personalgruppen (fritidspersonal) har ett fortsatt gott förtroende från vårdnadshavare
och våra elever. Fortsatt arbete med att utveckla fritidshemmet och dess personal mot
att bli ännu bättre på att utforma utbildningen ifrån läroplan, beprövad erfarenhet samt
vetenskaplig grund.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Arbetet med att utveckla heldagslärandet (skola/fritids).
Prioritera tid att förbättra Uppföljning, utvärdering och progression efter genomförda
arbetsområden.
Förbättra resultat vad gäller att kommunicera ut vad som händer i fritids verksamhet.
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