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1. Om Innovita Söderby

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

Personal & Organisation
På skolan går 206 elever från förskoleklass till årskurs tre. Samtliga skolans lärare är
legitimerade, vi arbetar med heldagslärande. Vårt fritidshem är mycket uppskattat och
ligger i framkant gällande kvalité och trygghet. Vi lagar all mat från grunden och vi lagar
all mat på plats. Vi har ett komplett elevhälsoteam med samtliga kompetenser.
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2. Vårt kvalitetsarbete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundskolan
Nationella prov, årskurs 3
I svenska har 95 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska,
uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 90 procent av eleverna som
deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven.

Fritidshemmet

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

Grundskolan

1. Metoder och arbetssätt för tvåspråkighet
2. Psykisk ohälsa hos barn
3. Personlig utveckling
4. Miljöarbete

Fritidshem

1. Språkutveckling - aktiviteter med språk i fokus
2. Lek, rörelse och skapande - stimulerande aktiviteter i olika miljöer.

Söderbys fotbollsprofil.
3. Relationer - Lilla gruppen

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

En styrka på vår enhet är att undervisningen bedrivs på ett varierat sätt med stor
likvärdighet i klasserna. Vi tror på öppenhet, samarbete och gemensamma mål i vår
undervisning och har etablerade mötesforum och skolutveckling. Atmosfären hos våra
lärare präglas av öppenhet och nyfikenhet att vilja utvecklas. Målet är att genom att
dela erfarenheter, förstärka och förbättra praktiken i klassrummet och  gynna elevernas
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lärande. Det finns tydliga mål och förväntningar för anställda på Söderby som med
hjälp av tydligt pedagogiskt ledarskap, där kompetens tas tillvara på, får möjlighet att
lyfta organisationen inom olika områden. Vi har sedan 7 år tillbaka bedrivit
skolutveckling med fokus på kompetensutveckling genom kollegialt lärande i ledning
av våra förstelärare. Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar undervisningen i
kombination med höga förväntningar på eleverna samt beprövade metoder och
arbetssätt.

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 - - 94% 95%

Det är bra lärare på min skola - - 95% 96%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer - - 95% 91%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig - - 94% 94%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - - - 91%

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)
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena - - 90% 88%

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

Söderby Skola arbetar aktivt med att tydliggöra för eleverna vad de ska kunna och
konkretiserar målen i de olika ämnena. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per termin där
elevledda samtal sker på vårterminen. Däremellan har vi en kontinuerlig kontakt med
föräldrar via samtal, sms eller grupper på sociala medier beroende på behov. Vi har ett
nära samarbete årskursvis men även mellan samtliga mentorer och kan på så sätt göra
likvärdiga bedömningar.

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 - - 91% 93%

Det är ordning och reda i min skola - - 92% 87%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan - - 81% 82%

Trygghet och studiero är två viktiga faktorer för att nå en hög måluppfylle vilket vi
arbetat kontinuerligt med. Bland annat använder vi oss av PAX som är en metod som
syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Vi
arbetar kontinuerligt med att alla elever skall ha någon vuxen på skolan att känna sig
trygg med. Vi skall vara närvarande vuxna där vi har ett öppet förhållningssätt oavsett
om vi är lärare, fritidspedagoger, kökspersonal, vaktmästare eller om vi sitter på
kontoret. Att ha goda relationer med våra elever är direkt avgörande för skapa trygga
barn. Årets enkäter från vårdnadshavare visar på ett högt förtroende för
undervisningen, att kommunikation mellan skola och hem är väl fungerande och att
vår undervisning är likvärdig på skolan vilket är något vi jobbar aktivt med på olika sätt.
Vi vill att föräldrar ska ha insyn i vår verksamhet och känna sig delaktiga i sitt barns
skolgång. Vi månar om goda relationer även med föräldrar.
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Skolarbetet sker i demokratiska former där eleverna på Söderby har inflytande, känner
delaktighet och tränas i ansvarstagande. Exempel på det är undervisning där de får
hjälp med att få syn på sitt eget lärande, möjlighet till att påverka innehåll och
arbetsgång men också genom exempelvis elevråd. Värdegrund vävs in i
kunskapsmålen. Vi arbetar aktivt kring respekt och förståelse för varandras olikheter
och tror på klassrumsklimat där tolerans är ett viktigt begrepp.

Vår undervisning utgår från elevernas behov, inte utifrån kön. Vi arbetar därför i väldigt
hög grad med anpassningar för att främja kunskapsinlärning och trygghet hos våra
elever. Vi prövar och utvärderar tills vi hittat ett fungerande sätt.

Vi är inte helt nöjda med resultatet där 87% anser att det “ordning och reda i mitt barns
skola” och har arbetat vidare med vad den frågan kan stå för, om det är en bokstavlig
tolkning av skolans miljö eller om det är en känsla hos föräldrarna som beror på något
annat. Vi har startat ett arbete för att höja resultaten i denna fråga.

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 - - 93% 91%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan - - 87% 86%

Eleverna ges inflytande över undervisningen på olika sätt. De är med och påverkar
arbetssätt, genomförande och redovisningsformer. I vilken utsträckning varierar
beroende på ämne och ålder. Lärare har fått fortbildning i formativ bedömning och
kooperativt lärande som är två arbetssätt som främjar elevdelaktighet och elevaktivitet.
Samtal och diskussion är vanligt förekommande i undervisningen för att nå eleverna
genom deras intressen och erfarenheter.

Ett varierat arbetssätt är en viktig del av undervisningen på Söderby Skola. Under
höstterminen arbetar mentorer kollegialt med olika lärandeformer och metoder som
en del i skolutvecklingen.
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Slutsatser (undervisning)

Undervisningen på Söderby Skola bedrivs på ett varierat sätt med elevens behov i
fokus. Vi tror på likvärdig undervisning, tydliga mål, höga förväntningar och ett nära
samarbete klasserna emellan. Vi har etablerade mötesforum och skolutveckling.
Atmosfären hos våra lärare präglas av öppenhet och nyfikenhet att vilja utvecklas.
Målet är att genom att dela erfarenheter förstärka och förbättra praktiken i
klassrummet och gynna elevernas lärande. Vi har en låg personalomsättning som i
praktiken innebär att våra lärare har jobbat tillsammans under många år och utvecklat
ett nära samarbete och gemensamma mål. Vi har en tydlig organisation där
arbetslagsledare och förstelärare organiserar och strukturerar upp den dagliga
verksamheten såväl som den långsiktiga skolutvecklingen i samarbete med övriga
mentorer. Vi vill värna om det kollegiala samarbetet som vi under många år byggt upp
och är utvecklande. Vi ser ett behov av att fortsätta arbeta språkutvecklande då vi
jobbar i ett område där majoriteten har ett annat modersmål.

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)

Förebyggande och främjande arbete samt rutiner för åtgärder mot kränkande
behandling

Vi har ett mycket begränsat antal kränkningsärenden, men i de enstaka fall vi haft kan
vi se att vi har ett snabbt förfarande från identifierad händelse till utredning och
uppföljning. Vi ser också att, genom vårt snabba agerande efter kännedom, att
oönskade händelser sällan upprepas. Vi är noggranna med att informera samtliga i
personalgruppen för att alla skall ha samma information och framförallt för att kunna
hjälpas åt att vara extra lyhörda för att undvika upprepade händelser i framtiden.

Vi ser också att i vårt förebyggande arbete där vi bland annat identifierar och eliminerar
risker genom god organisation och planerade insatser samt genom det dagliga
främjande värdegrundsarbetet tillsammans med många insatser i klassrummet, på
rasten samt fritidshemmet, har samtliga bidragit till att konfliktsituationer minskar.
Vi utgår ifrån att om vi avsätter tid på att göra en bra plan, förbereda olika moment
samt att organisera för barnens bästa, så “kostar det” oss mindre tid och kraft, än vad
det kostar oss om vi behöver lägga tid på att lösa konflikter och med den dåliga energi
som konflikter skapar i elev- och personalgruppen.

Vi vet att trygga elever lär bäst och vårt arbete har givit tydliga och goda resultat, då vi
har en hög måluppfyllelse i både matematik och svenska och resultaten har varit
stabila  sedan flera år tillbaka.
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Slutsatser (trygghetsarbetet)

Under läsåret 2021-2022 kommer vi att arbeta fokuserat med de 7
diskrimineringsgrunderna för att belysa allas lika värde samt för att främja och utveckla
demokratiska individer än mer fokuserat än tidigare år. Vi kommer arbeta med ett
koncept Olika.nu och med ett upplägg som är på 22 veckor, med samtliga
diskrimineringsgrunder:

● Kön
● Könsidentitet eller könsuttryck
● Etnisk tillhörighet
● Religion eller annan trosuppfattning
● Funktionsnedsättning
● Sexuell läggning
● Ålder.

Vi kommer utgå från 11 böcker som berör dessa områden ur ett barnperspektiv. Varje
klass arbetar med en bok och ett område under två veckors tid.
Till varje område finns färdiga underlag med diskussionsfrågor och praktiskt arbete,
tips på filmklipp etc.

Utöver detta har skolan också en temaperiod med “Språkbruk”, där vi mer fokuserar på
vad kan vi säga och vad bör vi undvika, hur andra kan uppfatta det jag säger, vi pratar
om specifika ord och dess betydelse.

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 - - - 91%

Samtliga analyser, NKI och NMI visar på att vi har ett välfungerande samarbete, dels
inom EHT, men också mellan EHT och övrig personal. Vi har en flexibel organisation
och nära till beslut, där vi alltid sätter elevens bästa i fokus. Elevhälsan utgör ett tydligt
stöd i den dagliga verksamheten, både med avseende på elevernas
kunskapsutveckling, men också i arbetet med att utveckla sociala färdigheter, i,
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samarbetet med yttre aktörer och i att planera för särskilt stöd och elevers
anpassningar.

Elevhälsan har flera tydliga fokusområden under läsåret som planeras utifrån olika
aspekter. Dels vilka utvecklingsområden skolan behöver för att fler elever skall nå
målen,  dels utvecklingsområden från resultaten i trygghetsenkäter, NKI, NMI samt
samtliga medarbetares analys.
Till det lyfter vi också områden som är viktiga för oss att arbeta med utifrån vad som är
aktuellt i samhället.
Vi har ett gediget och systematiskt värdegrundsarbete och det genomsyrar hela
verksamheten och samtliga forum.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Vi har upparbetade rutiner sedan länge där vi i bedömning av särskilt stöd utgår från
elevens förutsättningar att nå kunskapsmålen, förutsättningar för att tillgodogöra sig
kunskap i lärmiljön samt att vi testar de elever vi känner oro för, med hjälp av enligt
skolverkets bedömningsstöd. På så vis har vi en god grund att prioritera särskilt stöd för
de som behöver.
Vi har fasta tillfällen för uppföljning av samtliga ÅP och i samband med uppföljning
uppdateras ÅP eller avslutas om det inte längre behövs särskilt stöd.
Alla beslut om särskilt stöd dokumenteras i vårt elevhälsosystem, PMO.

Elevhälsan följer upp all frånvaro som ligger över 20%. Detta läsår har varit annorlunda
då elever tvingats vara hemma med minsta symptom pga Corona. Det har påverkat
den sammantagna frånvaron.

Vi upplever dock att vi trots rådande läge med Corona och andra riktlinjer haft
förhållandevis god närvaro.

Främjande och förebyggande arbete

Vi har arbetat enligt vår årliga plan och elevhälsoplan.
Med hänvisning till våra resultat inom samtliga områden så visar det på att vi gör rätt. Vi
har dock utifrån våra egna analyser, lyft att vi vill arbeta än mer fokuserat med
diskrimineringsgrunder för att lära oss och eleverna mer och på så vis främja olikheter
och förebygga diskriminering och kränkande beteende som orsakas av okunskap och
för att vi är olika. Vi måste arbeta normkritiskt och öppet ifrågasätta samhällets normer,
men också våra egna.
Vi har därför inför läsåret 2021-2022 nytt fokusområde där vi arbetar med Olika.nu kring
samtliga diskrimineringsgrunder.
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Genom att vi alltid anpassar efter elevens behov, månar om en trygg och god
arbetsmiljö för både elever och vuxna, att vi provar tills vi lyckas samt att vi verkligen
älskar det vi gör, så genomsyrar det vår verksamhet och bidrar till att både pedagoger
och elever vara i skolan.

Elevhälsan är en del i det dagliga arbetet och vi vet att vi måste fatta snabba beslut
som är anpassade efter elevens behov och förutsättningar och genom att vi är
representerade i skolutveckling, i varje arbetslag samt i fritidshemmets möten,  så är
elevhälsan direkt involverade i utveckling av vår undervisning och lärmiljö.

Elevhälsans arbete och snabba beslut, vår flexibla organisation som anpassas efter
elever och elevgruppens behov, elevhälsans beslut om särskilt stöd, handledning och
fortbildning till pedagoger, genomförande av temaarbete samt vår delaktighet och
stöd i olika mötesforum, t ex med vårdnadshavare -samtliga delar bidrar till högre
måluppfyllelse.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Samtliga medarbetare värnar om att elevhälsan skall fortsätta sitt arbete såsom
föregående läsår.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet
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Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Vi har uppdelat fritidshemmet på 3 avdelningar, varav 2 är åldersblandat F-2 och en är
för åk 3.
Våra fritidspedagoger är fördelade utifrån barnantal i dessa grupper. Vi har en mix av
förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger.
Fritidshemmets lokaler är desamma som skolans och utöver det tillbringas mycket tid
utomhus i naturen, men också när vi får tillfälle, i simhallen, ishallen och idrottshallar.

Vi arbetar med heldagslärande sedan många år och vi har vid flera tillfällen under
läsåret gemensamma teman/projekt som planeras i enlighet med vårt årshjul.

Våra förstelärare deltar i samtliga fritidsmöten, våra förskollärare deltar i skolutveckling,
fritidsansvariga deltar i arbetslagets möten.
Rektor handleder fritidshemmet och samtliga fritidspedagoger deltar i gemensam
fortbildning på APT.

Samtliga aktiviteter planeras utifrån elevernas önskemål och på skolans elevråd lyfts
även frågor som rör fritidshemmet.

Fritids har under läsåret arbetat enligt uppgjord fritidshemsplan samt funktionell
kvalitet.

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

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 95% 94%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 97% 91%

Utveckling och lärande

Vi har under hela läsåret hållit i vårt heldagslärande med planerade aktiviteter och
temaperioder enligt vårt årshjul.
Vi har utifrån vårt språkutvecklande arbetssätt ökat den språkliga medvetenheten även
på fritidshemmet genom att vi utsett en pedagog som ansvarig för planering av bland
annat språksamlingar.
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Utöver dessa samlingar hittar vi olika lekfulla sätt att arbeta med språk och
kommunikation som exempelvis gåtor, tipspromenader, högläsning, sällskapsspel och
arbete i mindre grupper för samtal.

Arbetet med normer och värden

Fritidshemmet har arbetat enligt skolans årliga plan. Eleverna har i flertalet
trygghetsenkäter samt i Academedias vårdnadshavare undersökning, NKI, visat på att
elevernas trygghet är mycket god.
Vi ser att siffrorna sjunkit något i jämförelse med föregående läsår, men vi bedömer att
våra restriktioner runt Covid kan vara en förklaring. På Söderby har vi ett nära
samarbete med vårdnadshavare och vi brukar ha mycket föräldrar i lokalerna, vilket
tyvärr inte varit möjligt detta läsår. Istället har de spontana mötena ägt rum i samtal
genom fönster eller när det varit något extraordinärt att berätta.
När man inte får möta vårdnadshavare dagligen och under mer naturliga
omständigheter så missas lätt de där små, spontana och roliga sakerna vi annars
brukar berätta om som rör deras barn och som också ökar deras tillit för oss och deras
trygghet.

Att vi trots dessa förutsättningar ändå ligger så pass högt i våra resultat tror vi påverkas
av flera olika faktorer. Men främst att vi jobbar nära eleverna och vår pedagoggrupp ser
och fångar upp elever utifrån deras förutsättningar. Pedagogerna visar på ett stort
engagemang och arbetar för att finna olika alternativ för att tillgodose så många elever
som möjligt.
Vi bedömer att fritidsstunden är en bra mix av lekfullt lärande och vi månar om att
eleverna skall ha en rolig stund.

Vi månar om att göra eleverna delaktiga i valen av aktiviteter, men också sånt som
händer på fritidshemmet i övrigt genom att vara lyhörda och ge eleverna utrymme.
Viktigt att vi som pedagoger är informativa både till elever och deras vårdnadshavare
då detta borgar för att öka tryggheten.

Vi månar också om att eleverna alltid skall ha någon på skolan att våga ty sig till.

Värdegrundsuppdraget

Vi har organiserat fritidshemmet för att miljön skall vara gynnsam för eleverna och för
att tillgodose elevernas behov. Vi har en flexibel organisation som vi anpassar utifrån
elevers dagsform och gruppers behov.
Vi organiserar mindre grupper för de barn som behöver stöd i socialt samspel eller
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bara ett mindre sammanhang som ger utrymme för utveckling och samtal.
All verksamhet på Söderby skola, oavsett skola eller fritidshem skall genomsyras av
samma värdering att “Trygga barn lära bäst” och att vi har nolltolerans mot
diskriminering och kränkande behandling.
Eleverna får vara med och ta fram de olika aktiviteterna, vi åldersblandar grupperna för
främjande av fler kontakter och samverkan över åldersgrupper.

Eleverna får utrymme att uttrycka sig, vi hittar sammanhang som medger samtal för att
träna eleverna i att uttrycka sina känslor och lyssna på andra, lära sig att visa empati,
att träna på kritiskt tänkande. I samtal med våra elever vill vi ge utrymme för att
utveckla förmåga till reflektion.

Eleverna får alltid veta vad som planeras i verksamheten för att dom skall känna sig
delaktiga och vara med och påverka.
Eleverna får välja om dom vill delta i en aktivitet eller inte. Utöver organiserade
aktiviteter finns alltid den fria leken tillgänglig.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Vi är nöjda med vårt arbete under läsåret utifrån de förutsättningar vi haft under året.
Mycket har handlat om att bibehålla en kvalitativ och trygg skola och fritidshem trots
rådande pandemi med snabba förändringar som varit kopplat till nya riktlinjer, nya
rutiner, kluster smitta och personal som tvingats vara hemma eller blivit hemskickade
med symptom med kort varsel under pågående verksamhet.

Årets mätningar (Vårdnadshavarundersökning och trygghetsundersökning),
utvärdering och analys visar tydligt på att våra elever är trygga och trivs på
skolans fritidshem och att vi erbjuder meningsfulla aktiviteter.
I arbetet med den funktionella planen ser vi att vi skattar oss högt, vilket visar på
att har kommit långt i vårt arbete och att vi prioriterar rätt saker. Pedagogernas
analys visar också på ett antal områden som vi skall fokusera på inför kommande
läsår.
De områden vi skall fokusera på  är främst kopplade till Academedias fokus på
digitalisering samt skolans fokusområde nästa läsår som bland annat är
värdegrund (de 7 diskrimineringsgrunderna) och på vår miljö.

Vi kommer också att introducera “prova på veckor” -där syftet är att eleverna skall
prova aktiviteter. Syftet med dessa är att uppmuntra till och att väcka elevernas
intresse för nya aktiviteter.
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Något vi också kunnat se som en effekt av Covid, när vi tvingades hålla grupperna
“isolerade” klassvis i perioder, var att tryggheten på fritidshemmet verkade öka
ytterligare och det var ett bra sätt att fortsätta med heldagslärandet. Fritids kunde lätt
ta vid lärandet på ett lekfullt sätt, där skoldagen tog slut eftersom alla i gruppen
arbetat med samma sak.
Pedagogernas slutsats av den analysen är att vi under läsåret 2021-2022 kommer
införa att varje klass har en egen eftermiddag per vecka med planerade och
organiserade aktiviteter tillsammans med “sin” fritidspedagog som också är kopplad till
klassen.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet
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