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1. Om Innovitaskolan Rönninge

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

I vår verksamhet har vi förskola och grundskola från förskoleklass till årskurs 5 samt
fritidshem.

Personal & Organisation
Skolan är en fristående grundskola med integrerad förskola. Vi har 300 barn/elever från
förskola till och med skolår 5. Vår förskola består av fyra grupper Gul grupp, Röd grupp,
Blå grupp samt Grön grupp.

Skolan består av ett arbetslag, lärarlaget. Vi arbetar åldershomogent och vi har i
dagsläget 8 klasser. Förskoleklass Blå, Förskoleklass Röd, Åk1 Blå, Åk1 Röd, Åk2, Åk3, Åk4
och Åk5.

Våra pedagoger är väl utbildade och framåtsträvande. Vi har elva undervisande lärare
varav enbart två inte har fullständig behörighet. En av dessa lärare studerar på
universitetet för att få sin lärarlegitimation.

Skolan består av tre byggnader. Skolbyggnaden, förskolebyggnaden och en byggnad där
idrottshallen och matsalen finns.  Vår kock tillagar maten på plats.

Skolan har ljusa och luftiga lokaler och skolgården har en stimulerande miljö som lockar
till lek.
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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 verksamhetens plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på
verksamheten. Enkäten genomförs både i förskolan, grundskolan inklusive
fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen
(årskurs 1-5), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger
om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i
förskolan.

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

I juni varje år sammanställs alla 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).

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

Grundskolan
Nationella prov har genomförts i årskurs 3.

Sammanfattning årskurs 3
I matematik har majoriteten av eleverna som deltagit uppnått kravnivån i de olika
delproven.

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. Bedömningsverktyg
implementerades under läsåret 20/21 och bedömningen representerar därför inte hela
fritidsverksamheten.

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

Målområde 2020/21

Elevers ansvar och inflytande 4,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 6,0
Normer och värden 2,0

De målområden där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är
“Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” följt av  “Elevers ansvar och inflytande”. “Normer
och värden” är det målområde som fick lägst resultat.
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Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden,
Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i
fyra perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering,
uppföljning och utveckling.  Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet
åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar
i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Övergripande har förskolan fått goda resultat. Nöjdhet med förskolan i sin helhet 84%
samt rekommendationsgrad på 85%.

I jämförelse med 2019/20 ses en ökning av värdena  inom dessa två områden.

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

Målområde 2019/20 2020/21

Barns delaktighet och
inflytande 5,4 5,0
Kultur 5,4 4,0
Lek 5,3 5,0
Matematik 6,0 5,0
Naturvetenskap och
teknik 6,0 5,0
Normer och värden 5,4 5,0
Skapande 5,4 6,0
Språk och kommunikation 6,1 5,0

Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet
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På grundskolan och fritidshemmet har vi under läsåret 20/21 arbetat med följande
utvecklingsområden;

- utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt
- öka pedagogernas samsyn på fritidshemmet kring undervisning och lärande
- utveckla arbetet med programmering
- öka måluppfyllelsen i ämnena matematik och svenska
- utveckla den fysiska lärmiljön på fritidshemmet
- öka elevernas inflytande i grundskolan och på fritidshemmet
- förbättra samverkan mellan skola och hem
- förbättra övergångar mellan olika stadier
- höja pedagogernas medvetenhet om elever med NPF
- utarbeta en differentierad undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar
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4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Elevhälsans uppdrag på Parkskolan leds av rektor. I elevhälsoteamet ingår även
specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator samt skolpsykolog.

Rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och skolpsykolog har mötestid varje
torsdag kl. 14.00 - 15.00. Skolläkare har deltagit på elevhälsomöten ungefär en gång var
tredje månad i syfte att tillsammans med övriga i elevhälsan arbeta förebyggande och
hälsofrämjande.

Tillgång till skolpsykolog finns varannan vecka och vår kurator arbetar 20%.  På skolan
arbetar en specialpedagog på 50%.

Skolpsykolog har också haft handledning med pedagoger under läsåret.

Elevrådet har träffats 1 gång per månad där frågor, funderingar och tankar från de
veckovisa klassråden har lyfts med rektor.

Värdegrundsarbete och har pågått löpande under året och frågor har diskuterats på
personalmöten och i andra mötesformer.

För att bibehålla god måluppfyllelse i matematik och svenska har vi erbjudit elever i
behov extra undervisning varje vecka i respektive ämne.

Alla lärare har fortbildats inom ”Tillgänglighet”. Denna fortbildning har skett under slutet
av läsåret och har letts av Sirkka Persson, verksamhetsutvecklare. Syftet med detta
arbete är att få kunskap och insikter om inkludering där alla elever är i fokus.

Försteläraren i matematik har varit ansvarig för att utveckla det kollegiala lärandet med
fokus på uppföljningar och utvärderingar där syftet har varit att eleverna ska nå hundra
procents måluppfyllelse.

Försteläraren har också varit ansvarig för ämneslärarkonferenserna i matematik.
Ämneslärarna i matematik har utifrån dessa möten analysera,  gjort uppföljningar och
lagt upp nya strategier för hur de som ämneslärare ska förbättra och utveckla
undervisningen i matematik.

Försteläraren i språkutvecklande arbetssätt har kartlagt behoven förknippade till
bedömning av elever som läser sva.

Digitala verktyg, såsom projektorer, datorer och Ipads har varit en lärresurs och en
naturlig del i barn och elevers lärande för att bidra till att de nått sin fulla potential på ett
individanpassat och effektivt sätt.
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Vårdnadshavarnas NKI-värden har varit samstämmiga i förhållande till den generella
nöjdheten vilket indikerar en likvärdighet i kvalitéten vi erbjuder inom både skolan och
förskolan.

SchoolSoft har underlättat det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för
pedagogerna och förenklat kommunikationen mellan hem och skola. Både elever och
föräldrar har tillgång till information som berör just dem, dygnet runt.

Detta webbverktyg kan användas överallt där det finns en dator med
internetuppkoppling.

Det finns även en app som kan laddas ner direkt i mobilen eller iPaden. I appen får man
snabbt tillgång till allt nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst eller inte.

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)

Utifrån analysen av NKI (elever och vårdnadshavare) ser vi att följande
områden är våra främsta styrkor att utveckla och behålla:

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Det är bra lärare på min skola 90% 92% 83% 88%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 93% 92% 82% 85%

Vuxna tar hänsyn till vad eleverna tycker
och tänker 82% 81% 82% 81%

De vuxna på min skolan ingriper om
någon behandlas illa 83% 88%

Verksamheten i förskoleklass förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången 75% 93%
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Verksamheten i förskoleklass stimulerar
mitt barns utveckling och lärande 72% 92%

Nöjdhet med skolan som helhet 77% 84%

NKI- undersökningen visar att eleverna i årskurs 4 och 5 fortfarande upplever sig vara
nöjda  med undervisningen på skolan. Detta kan bero på att vi i princip haft en intakt
lärargrupp på mellanstadiet  och att eleverna har fått behålla sina lärare under de
senaste läsåren. Det handlar också om att eleverna vet vad som förväntas av dem vilket
också skapar trygghet.

De flesta elever upplever att de får hjälp av läraren och att de känner att läraren vill att
det ska bra för dem i skolan. Här har samtliga lärares höga förväntningar på eleverna en
stor betydelse. De flesta eleverna vet att alla lärare är till för eleverna och att samtliga vill
att de ska lyckas med sitt skolarbete. Föräldrarna känner ej samma förtroende även om
nöjdheten ökat från tidigare läsår.

Vi är bra på att att informera vårdnadshavarna och eleverna om vad som sker på skolan,
om undervisningen i respektive klass samt om varje enskild elevs studier. Vi informerar
vårdnadshavarna via veckobrev, rektorsbrev och utvecklingssamtal. Vi har också upplevt
att utvecklingssamtalen varit mer effektiva då de genomfördes digitalt på grund av den
rådande pandemin.

Viktigt att lyfta att den generella nöjdheten från vårdnadshavarna i förskoleklasserna
ökat markant och detta tror vi har att göra med stabilitet och trygghet i de förskollärare
som ansvarat för eleverna.

Eleverna upplever en förbättring vad gäller om vuxna ingriper när någon behandlas illa.
Här ser vi dock ett behov av att utvecklas ytterligare.

Utifrån analysen av NKI (elever och vårdnadshavare) ser vi att följande
är våra prioriterade förbättringsområden:

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbete 78% 66% 71% 66%
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Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 84% 76% 80% 79%

Det är ordning och reda på min skola 63% 44% 68% 73%

Vi ser ett behov av att blir bättre på kommunikationen på individnivå. Vi behöver även bli
bättre på att informera vårdnadshavarna om vad deras barn ska lära sig i skolan  samt
informera på ett tydligare sätt hur de går för deras barn i skolan. Vi kommer att börja
arbeta med att dokumentera kunskapsutvecklingen i matriserna på Schoolsoft samt
använda veckoplaneringsfunktionen på Schoolsoft för övergripande kommunikation
kring skolarbetet.

För oss vuxna som arbetar i skolan är det oerhört viktigt att alla elever, från förskoleklass
till och med årskurs 5 vet vem de kan gå till om de behöver hjälp och stöttning inte bara
gällande skolarbetet utan även när det gäller sociala relationer.Vi förmedlar också till
eleverna att alla vuxna som arbetar på skolan är till för dem, att vi är här för deras skull
och att vi vill att de ska lyckas  i skolan. Vi pratar ofta med eleverna att alla behöver må
bra på sin arbetsplats, att skolan är både vår och deras arbetsplats.

Ett steg i att skapa en organisation som ger mer trygghet är att skolan, från kommande
läsår, kommer att ha åldershomogena klasser. Tanken är att detta skapar en bredare
trygghet för eleverna i och med färre byten av lärare och färre byten av klasskamrater.

Vi är stolta över att vårdnadshavarna i stor utsträckning är nöjda med skolan i sin helhet.
Vi behöver dock vårda våra värden och vårt fortsatta arbete med trygghet och studiero.

Vi anser att ordning och reda är viktiga delar för eleverna och vi ser att vi behöver arbeta
mer med vår lärmiljö samt föra samtal med eleverna om vad de anser är god studiero
samt hur vi ska nå en sådan optimal arbetsmiljö för eleverna som möjligt. Ett steg i detta
är fortbildningen inom tillgänglighet som samtliga lärare genomför.

Slutsatser (undervisning)

Under hela läsåret har vi haft ett levande måluppfyllelsedokument som vi regelbundet
återkommer till för löpande uppföljning av skolgången och kunskapsutvecklingen hos
våra elever.

Vi har fortsatt att arbeta vidare med våra arbetsplaner i svenska och matematik för att
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bibehålla elevernas goda resultat på de nationella proven.

Under läsåret har försteläraren i språkutvecklande arbetssätt samt försteläraren i
matematik samplanerat utvecklingsarbetet på skolan. Förstelärarnas fokus har varit att
utveckla det kollegiala lärandet inom respektive ämne.

Vi har också fortsatt att erbjuda eleverna i behov extra svenska samt matematik på
veckovis basis.

Till kommande läsår kommer vi även att erbjuda elever att delta i läsgrupper. Dessa
grupper kommer att träffas vissa morgnar för att både träna avkodning samt
läsförståelse.

Under kommande läsår kommer vi att ha ämneskonferenser där målet är att skapa en
likvärdig undervisning i alla klasser på skolan och en ökad samsyn inom varje ämne.
Dessa konferenser ska resultera i att vi har ett gemensamt tänk inom följande områden;

– planeringar

– bedömningar

– läromedelsanalyser

– läxor

– inköp

Under kommande läsår kommer vi att fortsätta att utveckla arbetet med att skapa en
likvärdig undervisning.

Vi ser att vi med hjälp av ”Läsa, skriva- och räknagarantin” i åk1 kartlagt elevers
eventuella svårigheter tidigt och därmed lyckats göra bra anpassningar för elever som
uppvisat svårigheter.

Att på tidigt stadium sätta in rätt åtgärder och göra rätt anpassningar ger resultat.

I olika har vi några elever som haft svårigheter i flera ämnen. För dessa elever har
handlingsplaner för extra anpassningar alternativt åtgärdsprogram upprättats.

Under kommande läsår kommer vi att arbeta vidare med ”Läsa, skriva- och
räknagarantin” samt kontinuerligt följa upp de elever som riskerar att inte uppnå
kravnivåerna. Vi kommer också använda oss av Skolverkets bedömningsstöd i svenska
samt matematik. Syftet med LSR – läsa, skriva, räknagaratin” är att tidigt upptäcka elever
som riskerar att inte nå kravnivåerna i årskurs 3.
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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 74%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 21%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 14%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 51%

Under höstterminen -20 genomfördes en trygghetsenkät bland våra äldsta elever.
Resultaten från denna enkät visade blandade värden.
Alla personal fokusera på att bygga goda relationer inte bara till eleverna utan även
mellan eleverna.

Främjande och förebyggande arbete

Under inledningen av höstterminen tappade vi det främjande arbetet när det gäller
normer och värden kopplade till elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Vi hade istället fullt fokus på att upprätta nya rutiner, ny organisation och ny
personalfördelning.

Detta blev tydligt när vi fick resultaten från höstterminens trygghetsenkät som
genomfördes av huvudmannen. Efter vi genomfört analysen av denna enkät återupptog
vi en rad rutiner.

Elevrådet träffas 1gång/månad.

Trygghetsrådet träffas 1gång/månad med start på det nya läsåret. Trygghetsrådet
kommer att tillsammans med eleverna upprätta nya trivselregler på skolan som ska vara
tydliga för alla.

Kartläggning skall göras av skolmiljön inne och ute tillsammans med eleverna i
trygghetsrådet.

Samarbete med Trivselledarprogrammet kommer att sätta igång med det nya skolåret.
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Anmälan av kränkning ska alltid göras till rektor. Utredning ska påbörjas så snart den
vuxne fått vetskap om att en kränkning skett. Utredningen utmynnar i diverse åtgärder
som ska följas för att förhindra att kränkning uppstår på nytt.

De som håller i samtal, utredning och kartläggning ansvarar även för uppföljning.
Uppföljning sker enskilt med alla parter.
Vårdnadshavare är alltid inkopplade.
Rektor anmäler kränkningen till huvudmannen och även detta ska ske skyndsamt.

Alla dessa rutiner vid upptäckt av kränkande behandling har följts och vi har gjort
anmälningar till huvudmannen. Vi ser dock inte att någon av kränkningarna har
upprepats utan upplever att de åtgärder vi satt in i respektive ärende har gett resultat.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Vi behöver aktivt och systematiskt arbetet med normer och värden vilket har lika stor
betydelse som vårt fokus på undervisningen. Eleverna kan aldrig uppnå goda resultat om
de inte känner sig trygga i skolan och upplever studiero.

Eleverna behöver också känna sig delaktiga i trygghetsarbetet i klassen och på hela
skolan. Vi ska fortsätta att försöka identifiera olika riskområden i syfte att minimera risken
i att elever kan bli  utsatta och kränkta.

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)
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 87% - 72%

Elevhälsan arbetar inte enbart med akuta elevärenden utan att elevhälsoteamet har en
betydande roll för elevernas måluppfyllelse.

Flera pedagoger har även fått handledning av specialpedagogen kring frågor som rör
anpassningar och särskilt stöd. Framförallt specialpedagog (i större utsträckning) och
skolpsykolog (i mindre utsträckning) har väglett både enskilda pedagoger samt
pedagoger i grupp.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Om en pedagog upplever att en elev har svårt med kunskapsinhämtningen,  riskerar att
inte nå kravnivåerna eller har svårigheter med det sociala samspelet ska en notis göras i
vårt interna måluppfyllelsedokument. Anmälan görs då automatiskt till elevhälsan som
går igenom detta dokument på veckovis basis.

Berörd pedagog kommer då till elevhälsoteamet eller blir kontaktad av elevhälsoteamet
och berättar då om den berörda eleven och kartläggning av behov av stöd, vilka
anpassningar som redan gjorts och vad uppföljning och utvärdering kring dessa visat har
tagits med till teamet.

Elevhälsan tar tillsammans med berörd pedagog ställning till vilka ytterligare åtgärder
som behöver göras. Ibland beslutar elevhälsoteamet samt pedagog att sätta in extra
anpassningar och är det extra anpassningar som kommer löpa över längre tid upprättas
ett åtgärdsprogram för berörd elev.

Vi har också erbjudit extra undervisning per vecka i ämnena matematik samt svenska.
Denna extra undervisning har gett resultat gällande berörda elevers kunskapsinhämtning.

Främjande och förebyggande arbete

Upplevelsen från pedagogerna är att rutinerna och arbetet från elevhälsan inte har varit
tydligt och en anledning till det kan vara att flera av personerna och funktionerna bytts ut
under läsåret.

Inför det nya läsåret har vi ett fullt elevhälsoteam men med tre nya medarbetare.

En elevhälsoplan har upprättats och kommer att delas med samtlig personal. I denna
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framgår och beskrivs elevhälsoteamets arbete och rutiner noggrant.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Arbetet i elevhälsoteamet har fungerat väl under läsåret men rutiner och arbetsgångar
behöver tydliggöras för resterande medarbetare i verksamheten.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

1.  Information på individnivå och “gruppnivå”
2.  Trygghet
3.  Ordning och reda

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Vi har valt att fördela om personalen för att skapa tre stabila avdelningar på fritids. Detta
arbete var en start på omorganisationen som kommer att ske ht 21.

Vi har detta läsår valt att ha flera gemensamma planeringar för hela fritidshemmet några
dagar i veckan, detta för att ta tillvara på vår gemensamma kompetens samt öka det
kollegiala lärandet.  Ett annat syfte har varit att öka samarbetet mellan avdelningarna för
att stärka vi-känslan för hela fritids arbetslaget. Academedias fritidshemsplan och
funktionella kvalitetsarbete är även ett stöd för att se att vi arbetar mot samma riktning.

På vårt fritidshem har vi främst barnskötare, men vi har även en person som utbildar sig
till lärare mot fritidshem. Detta ser vi som något positivt då hen får med sig aktuell
kunskap och delar med sig av sitt lärande.

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

Vårdnadshav
are,
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(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Jag har förtroende för fritidsverksamheten som
bedrivs på mitt barns skola 75% 81%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 78% 78%

Utveckling och lärande

Pedagogerna som arbetar på fritids har arbetat aktivt för att skapa meningsfulla
aktiviteter på fritids genom att ta tillvara på elevernas intressen samt utmanat dem vidare
i sitt kunnande. Vi har haft fritidssamlingar i varje klass när fritids börjar för att ge
eleverna ett forum där de kan berätta vad de vill göra och således ge dem inflytande över
verksamheten.

Under läsåret har vi följt elevernas aktiviteter under rasterna och tryggat upp där vi har
sett att det finns behov av det. Vi vill fortsätta främja elevernas intressen, men vi vill även
börja med vuxenledda aktiviteter för att ge eleverna möjlighet att prova nya saker på
rasterna. Det är även ett sätt att få med fler elever på aktiviteter under rasttid samt att
öka tryggheten för eleverna. Vi har även sett fördelar med att eleverna under största
möjliga mån får möta samma vuxna under skoltid, raster och fritids därav har vi sett till
att samtliga fritidsledare arbetar med samma elever under skol- och fritidstid nästa läsår.

VI har sett svårigheter med att genomföra vissa önskade aktiviteter under läsåret p.g.a.
rådande pandemi eftersom att vi har spenderat mer tid utomhus. Vi har däremot hittat en
del nya aktiviteter i och med den ökade utomhusvistelsen.

En del avdelningar har påbörjat ett arbete med pedagogisk planeringar i syfte att
utveckla våra aktiviteter och för att arbeta mer aktivt med fritidshemmets läroplan. Detta
är något varje avdelning har som mål att arbete med nästa termin.

Arbetet med normer och värden

Alla som arbetar på skolan ska följa planen mot diskriminering och kränkande
behandling. På fritidshemmet har vi arbetat med att rutiner och strukturer ska
grundläggas tidigt hos eleverna samt att personalen som arbetar på fritidshemmet ska
uppmuntra, utmana och stötta eleverna i verksamheten. Personalen ska även agera goda
förebilder.
Detta är något vi vill arbeta vidare med eftersom endast 67% av vårdnadshavarna i
Academedias vårdnadshavarundersökning har svarat att de tycker att eleverna
behandlar varandra på ett bra sätt.  Ett sätt vi kommer att arbeta vidare med detta är ett
ge positiv uppmärksamhet när vi ser att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Vi
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kommer även att införa trivselledare under nästa termin för att öka tryggheten samt för
att eleverna ska få möjlighet att se elever som positiva förebilder.

Värdegrundsuppdraget

Fritidshemmet arbetar mot läroplanens grundläggande värden och vi arbetar för att allt
vi gör ska främja elevernas utveckling och lärande.

Vi ska förmedla och förankra grundläggande demokratiska värden såsom demokrati,
alla är lika mycket värda samt att vi värnar och djur och natur.
Detta arbete är inte något som enbart sker på fritidshemmet utan det sker på hela skolan.

Under läsåret har vi lagt fokus på elevernas intressen samt fokus på att värna vår
närmiljö. Exempelvis har alla deltagit i skräpplockardagar under vårterminen.

En viktig del i värdegrundsarbetet är att personalen har en samsyn kring vår
gemensamma värdegrund. För att skapa en samsyn valde vi under vårterminen att ha
flera gemensamma planeringar för hela fritidsarbetslaget. Inför nästa läsår ska vi se till
att möjliggöra dels en planering och reflektionstid med det lilla arbetslaget, men även ett
längre pass för hela fritidsarbetslaget. Detta för att de veckovisa planeringarna mer
fokuserar på aktiviteter och nuläge medan den längre gemensamma planeringen ger
möjligheter för att skapa en samsyn kring vår gemensamma värdegrund.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Det glädjer oss att förtroendet för fritidshemsverksamheten har ökat trots pandemin som
har lett till att vi hållit mer avstånd och vissa dagar endast kommunicerat via telefon vid
hämtning. Målet är att öka förtroendet ännu mer vilket vi kan göra genom att synliggöra
för vårdnadshavare och elever varför vi gör vissa aktiviteter. Vi vill även införa ett uttalat
mentorskap för varje klass även på fritidstid för att tydliggöra för oss själva, eleverna och
vårdnadshavare vem som främst ansvarar för varje klass.

För att öka tryggheten på raster och fritids kommer vi från och med nästa termin se till att
fritidsledarna har ett uttalat ansvar för samtliga raster. Vi kommer att fördela personalen
på ett sätt som gör att varje fritidsledare följer varsin klass under skoltid, ansvarar för
rastverksamheten för de eleverna och är på samma avdelning som de eleverna under
fritidstiden. Detta för att öka tryggheten för eleverna och för att arbeta för ett
heldagslärande. Det är även ett sätt att ta tillvara på barnens intressen och skapa
förutsättningar för att genomföra aktiviteter som är meningsfulla för eleverna.

Vi kommer även starta ett arbete med trivselledare nästa termin för att få med eleverna
på arbetet med att trygga upp och erbjuda fler aktiviteter under rasterna. Ett av målen är
även att eleverna som är trivselledare får öva på att vara ledare och positiva förebilder.

En sak vi vill fortsätta med är våra dagliga fritidssamlingar då vi har sett att det ger
eleverna möjlighet att berätta vad de vill göra. Det är även där eleverna får info om vilka
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aktiviteter vi erbjuder för dagen vilket ger eleverna trygghet.

Vårt värdegrundsarbete kommer att grunda sig i en gemensam grundsyn. För att lyckas
skapa det behöver vi se till att fritids får mer och bättre strukturerad planeringstid. Alla
fritidsledare behöver få möjlighet att planera och reflektera med sitt arbetslag, men även
få tid tillsammans med hela fritidsarbetslaget. På den gemensamma planeringen
kommer vi att fokusera på att skapa en samsyn. En gemensam planering är även ett sätt
att ta till vara på vår gemensamma kompetens och öka det kollegiala lärandet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

1. Meningsfulla aktiviteter som utvecklar eleverna på raster och fritids.
2. Hjälpa eleverna att behandla varandra med respekt. Hitta metoder som
främjar positivt beteende.
3. Gemensamt synsätt genom planering för alla.

6. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Skolans och förskolans regler har legat till grund för vårt värdegrundsarbete och har
diskuterats på personalmöten och i andra mötesformer till exempel
arbetslagsplaneringar, barnråd, klassråd och elevråd.

Förskolan har också arbetat med de tio ”Kompisböckerna” som är baserade på
Barnkonventionen.  Barngruppen har arbetat med en och samma bok och planerat
aktiviteter för verksamheten utifrån respektive område som varje bok behandlar. Fokus
har framförallt legat på vänskap, trygghet, respekt och hänsyn.

För att höja måluppfyllelsen har vi arbetat med respektive målbild för ”Funktionell
kvalitet.

Förskolan har reviderat samtalsmallen som används vid utvecklingssamtalen. Mallen
innehåller förskolans målområden utifrån Lpfö 18 och fokuserar på barnets utveckling
och lärande.

Målet har varit  att varje pedagog/barn ska under året ha deltagit i minst fyra
fadderaktviteter med innehåll såsom läsning, matematik, måltid och uteaktivitet.

Vi vill att  vårdnadshavarnas NKI-värden ska fortsatt vara höga gällande den upplevda
kvalitén. För att nå dit behöver vi förenkla det vi förmedlar till hemmen genom att
visualisera mer, att använda både bild och film. Det har också varit en metod att visa
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vårdnadshavarna vad som sker på förskolan skolan då de inte har fått komma in i
förskolans lokaler på grund av den rådande pandemin,
Vi har spridit nyheter på Facebook och instagram så att fler har kunnat ta del av arbetet
på förskolan.

SchoolSoft har underlättat det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för
pedagogerna och förenklat kommunikationen mellan hem och skola och föräldrar har
tillgång till information som berör just dem, dygnet runt.

Detta webbverktyg kan användas överallt där det finns en dator med
internetuppkoppling.

Det finns även en app som kan laddas ner direkt i mobilen eller iPaden. I.appen får man
snabbt tillgång till allt nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst eller inte

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

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns
förskola 78% 82%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 82%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 63%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 73% 88%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 71% 80%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 69% 70%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 65% 77%

Våra värden har ökat  inom alla  områden. Vi är stolta över att se att fler vårdnadshavare
känner sig nöjda med vår förskola. Vi kan dock se att vårdnadshavarna  skattar
utomhusmiljön lågt och detta är något vi kommer prioritera framöver.
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Vårdnadshavarna  upplever att pedagogerna  bidrar  i högre grad till barnens inlärning
och utveckling i verksamheten och att pedagogerna informerar dem om hur just deras
barn utvecklas på förskolan. Detta värde har ökat från 73 % till 88 % under läsåret.

Vi har också organiserat verksamheten på annat sätt och har arbetat  med en renodlad
5-årsgrupp i syfte att förbereda barnen inför förskoleklass.

Vi har lagt stor vikt vid vårt arbete med normer och värden och vi har arbetat tematiskt
med ”Kompisböckerna” och “Stopp min kropp”på förskolan. I NKI undersökningen kan vi
se att vårdnadshavarna  upplever att barnen på förskolan är trygga.

Vi kommer också förbättra vårt arbete med att kommunicera vårt arbete på förskolan  till
vårdnadshavare genom att använda oss av en dagrapport. Med dagrapporten får
vårdnadshavare en uppdatering och en inblick i vad barnen har gjort och vem barnen har
lekt med under sin dag på förskolan Vi kommer också fortsätta använda oss av
Instagram som ett sätt att nå och kommunicera med våra vårdnadshavare.

Slutsatser (undervisningen)

När det gäller utomhusmiljön är det en fråga som vi för en dialog om med vår
fastighetsägare. Vi har planer att förbättra och göra gården mer attraktiv för både barn
och pedagoger. Önskemål från förskolan har varit att vi vill vill göra vår gemensamma
gård mer funktionell.

Vi är dock inte nöjda med resultatet utan anser att vi till kommande läsår kan förbättra
oss ytterligare när det gäller informationsflödet till vårdnadshavarna där vi ska lyfta fram
vår pedagogiska verksamhet. Vi kommer att använda oss av vår dagrapport, Schoolsoft
samt Instagram för att nå så många vårdnadshavare som möjligt. Informationen som går
ut till föräldrar ska vara likvärdig på samtliga avdelningar.

Vårdnadshavarna för de äldsta barnen på förskolan önskar få mer information från
pedagogerna på förskolan. Under kommande läsår kommer vi lägga stor vikt på vår 5
årsgrupp och på att  förbättra dokumentation och information till alla vårdnadshavare på
förskolan.

Inför nästa läsår kommer vi att fortsätta vårt arbete med att skapa likvärdiga lärmiljöer i
alla rum och grupper på förskolan med hjälp av vår kvalitetsutvecklare.
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Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i
utvärderingen.

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021

Mitt barn känner sig trygg i förskolan 87% 86%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 66% 77%

Främjande och förebyggande arbete

Under läsåret har vi arbetat mycket med trygghet och studiero för våra barn på förskolan.
Detta är något som genomsyrat undervisningen i alla grupper.

Under året har vi arbetat med vår värdegrund.  Vi har lagt stor vikt på hur vi samtalar
med varandra och hur vi sätter ord på våra känslor.Vi har spelat upp situationer på
samlingarna där vi har bearbetat olika dilemman som uppstår i verksamheten.

Några avdelningar har arbetat med de tio “Kompisböckerna”.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att
avbryta handlingen.
När det gäller kränkande handlingar i förskolan handlar det också att väga in om barnet
har insikt eller ej, detta beror oftast på barnets ålder och mognad.
Vid minsta tvekan från pedagogen ska alltid anmälan göras till rektor.

Anmälan av kränkning ska alltid göras till rektor på blankett som finns på
medarbetarwebben. Utredning ska påbörjas så snart den vuxne fått vetskap om att en
kränkning skett.
Utredningen utmynnar i diverse åtgärder som ska följas för att förhindra att kränkning
uppstår på nytt.
De som håller i samtal, utredning och kartläggning ansvarar även för uppföljning.
Uppföljning sker enskilt med alla parter.
Vårdnadshavare är alltid inkopplade.
Rektor anmäler kränkningen till huvudmannen och även detta ska ske skyndsamt.
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Alla anteckningar arkiveras enligt GDPR.
Alla dessa rutiner vid upptäckt av kränkande behandling har följts men vi har gjort någon
anmälan till huvudmannen. Vi har dock inte upplevt att något barn på förskolan känt
utsatt av något/några andra barn eller vuxen.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Förskolans fokus ligger i omsorg om och hänsyn till andra människor.
Vi har under läsåret arbetat mycket med alla barns lika värde och rättigheter.

Trots pandemin med stor pedagogisk frånvaro samt förändringar i ledningen och nya
medarbetare har vi ändå lyckats bidra till en gemensam samsyn, gemensamt
förhållningssätt samt likvärdigt arbetssätt bland pedagogerna på förskolan. Detta har
resulterat i tydliga rutiner och strukturer vilket i sin tur ökat tryggheten bland barnen
och vårdnadshavarna då flera förändringar skett under läsåret.

Vårt fokus under läsåret har legat på att varje enskilt barn ska bli sett.

Trots helt ny ledning samt förändringar i personalgruppen har vi bidragit till trygghet
samt att att utvecklingen av undervisningen och verksamheten har kunnat fortgå
löpande under hela läsåret.
Vi har också haft mycket bra samarbete med hemmen och detta har också skapat
ökad trygghet hos barn, pedagoger samt vårdnadshavare.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

● Kommunikation med vårdnadshavare
● Normer och värden
● Trivsel på förskolan
● Lugn och ro, återhämtning
● Barns delaktighet och inflytande
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