
KVALITETSRAPPORT FENESTRA S:T JÖRGEN
GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM & FÖRSKOLA

1



Innehållsförteckning

Om Innovitaskolan St Jörgen 3

Vårt kvalitetsarbete 4
Vår kvalitetsmodell 4
Våra framgångsfaktorer: 4
Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5

Resultatkvalitet 6
Grundskolan 6
Fritidshemmet 7

Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 7
Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 7
Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 7
Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 9
Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan) 10

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 11

Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 11
Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 11
Utvärdering av Fritidshemmet 11

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 12

Sammanfattande utvärdering - Förskolan 13
Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 13
Utvärdering av undervisningen (Förskolan) 13
Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan) 14

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 14

2



1. Om Innovitaskolan S:t Jörgen

Huvudman för Innovitaskolan S:t Jörgen är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en
del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan S:t Jörgen är, tillsammans med 30 andra skolor, en del av Innovitaskolan.
Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna
verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid. Huvudman för grund-och
förskolan

Personal & Organisation
Skolan  ligger mitt i den vackra naturen vid S:t Jörgens Park på Hisingen och har ungefär
500  elever i årskurserna F – 9. Vi har två parallellt upp till åk 7 då vi tar in ytterligare en
klass och blir då tre parallellt högstadium.  Vi har ett fritids för elever i åk F-4 och en
kompisklubb för elever i åk 4-5. Vår förskola finns i samma område som skolan och har ca
180 barn  fördelat på 10 avdelningar.
På skolan arbetar  ca 50 personal  bestående av lärare, fritidsledare, elevhälsoteam och
annan övrig personal.
Skolan leds av en  rektor och två biträdande rektorer. De bildar tillsammans med tre
processledare, en för varje stadie, samt förstelärare skolans ledningsgrupp och
utvecklingsorganisation.
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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 68,1% 91,5% 80,3%
Flicka 74,3% 91,4% 72,2%
Pojke 62,2% 91,7% 88,6%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 86,1% 94,4% 88,7%
Flicka 85,7% 94,3% 83,3%
Pojke 86,5% 94,4% 94,3%
Genomsnittligt meritvärde 236,3 270,7 241,4
Flicka 241,8 284,8 225,1
Pojke 231,1 256,9 258,2

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 86,3% 72,0% 88,0%
Flicka 89,7% 69,2% 90,5%
Pojke 81,8% 75,0% 86,2%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har mellan 86 och 97 procent av eleverna som deltagit, och som följer
kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. Motsvarande andelar för
elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk är mellan 0 och 100 procent. I
matematik har mellan 68 och 95 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
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning,
utvärdering och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6
och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen
är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

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

Målområde 2020/21

Natur och matematik 2,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 4,0
Språk och kommunikation 2,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är skapande och etiska uttryck. Natur och matematik  samt Språk och
kommunikation  ligger något lägre. Bedömningsverktyget implementerades under
läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande prognos och antal bedömda målområden.
Bedömningens resultat representerar därför inte för hela fritidsverksamheten.

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.

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

Målområde 2019/20 2020/21

Barns delaktighet och
inflytande 5,6 5,3
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Kultur 4,7 4,5
Lek 5,8 5,2
Matematik 5,1 6,0
Naturvetenskap och
teknik 5,6 4,5
Normer och värden 4,9 5,8
Skapande 5,1 5,0
Språk och kommunikation 5,6 5,5

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Matematik (6,0) följt av Normer och värden. (5,8) Språk och kommunikation  samt barns
inflytande  ligger något lägre, (5,5/5,3)  Lägst utfall noteras för målområdet Kultur och
vetenskap och teknik (4,5 ) i jämförelse med 2019/ 2020 (5,6.)

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet

Under läsår 2020/2021 har följande områden varit prioriterade från huvudmannanivå;
Skolutveckling med ett 1-16 års perspektiv, Matematikstrategin, Fritidshemsstrategin,
Betyg och bedömning, Organisation och tjänsteplanering samt Jämställdhetsarbete.

Utifrån skolans resultat och genomförda analyser från läsåret 2019/2020 har vi sett att
skolan under läsåret 2020/2021 behöver arbeta vidare med att alla elever ska känna sig
trygga oavsett könstillhörighet.

Inom matematikundervisningen ser vi att flera elever ännu inte uppnår kunskapskraven i
matematik och detta är ett högprioriterat område. Detta kommer arbetas med genom att
lärartätheten kommer att förstärkas på skolan.

För att skapa en tryggare miljö för eleverna ser vi att vi behöver utveckla samarbetet
mellan fritids och skola. Detta kommer göras bland annat genom gemensam mötestid.

Skolan ser att vi behöver ett skolövergripande arbete med ledning och stimulans,
språkutvecklande arbetssätt samt med att betyg och bedömning. Skolan kommer att
ansöka om att få delta i kursen betyg och bedömning mot Karlstads Universitet för att
skapa ett gemensamt förhållningssätt och likvärdig bedömning.

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

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Fenestra S:t Jörgen är en skola med låg personalomsättning och med en ledning som
arbetat på skolan under en längre tid. Det har bidragit till upprätthållandet av god
stabilitet. Våra medarbetare är engagerade och arbetar nära eleverna vilket öppnar
upp för tillitsfulla relationer.

På Fenestra St:Jörgen är skolans pedagoger indelade i arbetslag som ansvarar för
varsitt stadie, F-3, 4–6 och 7–9. Detta gör att eleverna träffar flera av sina lärare varje
dag. Lärare i praktiskestetiska ämnen undervisar dock i flera olika årskurser.
Arbetslagen har planerade möten varje vecka där det förs samtal kring gemensam
planering, utvecklingsområden, information från ledning, information kring elever m.m.
EHT:s professioner närvarar vid mötena enligt rullande schema. Vi har heltidstjänster
på fritids vilket innebär att fritidspedagogen är inne i klass under skoltid.
Fritidspedagogerna planerar  tillsammans varje vecka.

Skolan ligger i 3 plan där F-3 ryms i den nedre delen, 4–6 har sina lektionssalar på
mellanplanet där även slöjdsalarna ligger. 7–9 har sina lektionssalar på övre planet där
även bildsalen finns. Skolans expedition ligger på mellanplanet och där finns även
rektor, biträdande rektor, kurator samt skolsköterska. Matsal, musiksal och idrottssalen
ligger i en byggnad bredvid. På skolan finns även ett skolbibliotek som är beläget på
skolans mellersta plan. Där har alla elever möjlighet att låna böcker, och det är
dagligen bemannat av skolan bibliotekarie.

På skolan finns en elevhälsa med kurator, skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, SYV,
samt två specialpedagoger. Elevhälsan träffas varje vecka. På skolan finns tre
flexgrupper fördelat på varje stadie för de elever som är i stora behov av stöd samt
undervisning i mindre sammanhang. Skolan strävar efter att alla elever i möjligaste
mån ska finnas i sin ordinarie klass och att pedagogerna anpassar och ger stöd utifrån
elevernas behov med stöd och handledning av specialpedagogerna. Ibland får elever
stöd av specialpedagog eller annan resurs utanför klassrummet.

Extra anpassningar görs av undervisande pedagoger och dokumenteras på Google
Drive där de kontinuerligt utvärderas i samråd med specialpedagog. I skolår F-6 sker
klass genomgångar tillsammans med undervisande lärare och specialpedagog cirka
var 6–8 vecka. I början av varje termin genomförs screeningar av läshastighet,
läsförståelse samt matematik. Utöver det genomförs Skolverkets bedömningsstöd i
förskoleklass samt år 1 och vid behov i år 2–3.

För samverkan med hemmet finns bl.a. en plattform Schoolsoft och Google Sites, där
föräldrarna kan följa sitt barns undervisning, kunskapsutveckling och få tillgång till
information på ett relativt enkelt sätt. På skolan arbetar man både med läromedel,
chromebooks och Ipad. Undervisande lärare väljer själv hur hen vill arbeta. Från år 2
finns klassuppsättningar med Ipads, från skolår 4 finns en-till-en med Ipads eller
chromebooks. Skolans relativt små klasser och närheten till undervisande lärare skapar
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förutsättningar för ett välfungerande socialt samspel. Det finns möjligheter att skapa
bra och nära relationer med eleverna.

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 63% 72% 63% 73%

Det är bra lärare på min skola 57% 76% 69% 79%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 49% 63% 57% 72%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 60% 69% 63% 75%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 79% - 70%

Hela skolan arbetar efter gemensamma lektionsrutiner. Dvs vi startar upp och avslutar
lektionerna på samma sätt. Detta för att skapa en tydlighet och förutsägbarhet för
eleverna.

Lärarna ges tid för reflektion av lärprocesser och analysera vilken grad hen uppnår
målen med sin undervisning både enskilt och i arbetslaget.

Vi har successivt genom åren ökat lärarbehörigheten och idag har vi en hög andel
behöriga lärare. De lärare som saknar formell behörighet har goda ämneskunskaper,
lång yrkeserfarenhet varav en del  utbildar sig till legitimerade lärare.

Vår sammantagna bedömning av undervisningskvalitet är  att effekterna av vårt arbetet
med extra anpassning, ledning och stimulans  går åt rätt håll. Det är en utmaning för
oss att tillgodose alla elevers behov inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Elevhälsan tillsammans med lärarna strävar efter hantera stödinsatser tidigt och vi har
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tydlig gång i vår organisation för detta arbete.
Vi ser dock ett ökat behov av specialpedagogisk kompetens  och vi  behöver höja vår
beredskap för att möta varje elev individuellt oavsett vilket stöd hen har i behov av.
Vid planeringen av undervisningen behöver vi, tydligare än i dag, väga in hur den ska
anpassas i förhållande till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla elever ska
ha, som i arbetet med extra anpassningar, för att samtliga elever ska kunna
tillgodogöra sig undervisningen.

Vi vet att god kvalitativ undervisning kännetecknas av kollektivt lärande. Där eleverna
kan dra nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och olika perspektiv. Något som vi
kommer utveckla kommande läsår genom ett gemensamt tema arbeta för alla elever
på skolan.

Under läsåret har vi bedrivit fortbildning i språkutvecklande arbetssätt för våra samtliga
lärare på skolan, vilket kan ha bidragit till en ökad måluppfyllelse. ett arbete som
fortskrider men i ett annat format (lässtrategi?)

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 51% 70% 53% 67%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 50% 69% 59% 67%

Lärarna som undervisar i åk 4-9  har under läsåret deltagit i fortbildningsinsatsen
“Betyg och bedömning” genom Karlstads Universitet. Utbildningens syfte var att ge
stöd i arbetet med att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning
och betygssättning.  Vi har en organisation för när lärare saknar lärarlegitimation vilket
innebär att sambedömning och betyg sätts tillsammans med en legitimerad lärare.
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Eleverna får löpande återkoppling på sina insatser. Det kan bl a ske genom
kommentarer på sina uppgifter i Google classroom, uppdaterade matriser i Schoolsoft
och muntliga betygssamtal när det är dags för betygssättning. Återkoppling sker även
vid utvecklingssamtalet 1 gång per termin. Schemalagd mentorstid 1 timme i veckan är
ytterligare ett tillfälle för samtal som sker antingen helklass och/eller enskilt. Eleverna
blir mer och mer förtrogna med sina studieresultat i takt med stigande ålder.
För att bedömning ska bli en del av undervisningen fullt ut behöver vi förstärka arbetet
med att konkretiseras kunskapskraven så att eleverna förstår innebörden av
formuleringarna så att när läraren pratar med eleverna om vad de förväntas lära sig
eller visar vad de ska göra för att bland annat förbättra sina resultat.

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt
eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Vi är medvetna att en
bredare och mer omfattande information från skolan och vårt arbete behövs för att
förbättra kontakten mellan hem och skola.

Arbetet med normer och värden

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 76% 82% 79% 85%
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Det är ordning och reda i min skola 38% 47% 54% 68%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 43% 53% 45% 55%

Trygghetsarbetet på skolan har varit ett utvecklingsområde under en längre tid. Därav
att vi skapade och arbetar efter gemensamma lektionsupplägg på hela skolan. Vi har
utvecklat rast värdskapet, vi har genom förändrad schemaläggning tagit bort
håltimmar  för de äldre eleverna,Vi har i dialog med eleverna identifiera platser och
stunder på dagen då eleverna upplever sig otrygga och åtgärdat. Vi ser att
demokrati-och värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen på skolnivå men
behöver utvecklas på gruppnivå. VI ser att kunskapsutvecklingen blir för differentierat
ur ett könsperspektiv när eleverna når de högre årskurserna. Vi behöver arbeta för att
motverka dessa skillnader på ett mera strukturerat sätt än i dag.

Studiero

Våra trygghetsskapande åtgärder har inte gett den effekt på studion som vi hoppats
på. Vår bedömning är att studieron är sammankopplad med undervisningskvalitet och
där har vi identifierat att vi på skolnivå behöver säkerställa att alla läraren har kunskap
om elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassar undervisningen
efter det.

Elevernas ansvar och inflytande

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.
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Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker 47% 63% 67% 80%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 45% 52% 60% 68%

Alla elever tilldelas en mentor  vars uppgift är att följa upp elevens social-och
kunskapsutveckling. Elev och lärare stämmer av minst en gång per vecka oftast om så
behövs.

Vi genomför klass-och elevråd kontinuerligt under ett läsår.

Hälften av våra elever känner sig inte delaktiga i skolans arbete. Vi behöver tydligare
beskriva för eleverna vad och hur deras åsikter påverkar vårt arbete framåt. Vi kommer
även starta upp gemensamt tema där eleverna kommer få vara mycket delaktiga.

Slutsatser (undervisning)

Vår sammantagna bedömning av undervisningskvalitet är  att effekterna av vårt
arbetet med extra anpassning, ledning och stimulans  går åt rätt håll men det är en
utmaning för oss att tillgodose alla elevers behov inom ramen för den ordinarie
undervisningen.   Elevhälsan strävar efter hantera stödinsatser tidigt vi har tydlig
organisation vi ser dock ett ökat behov av specialpedagogisk kompetens  och vi
behöver höja vår  beredskap för att möta varje elev individuellt oavsett vilket stöd hen
har i behov av.

Vid planeringen av undervisningen behöver vi, tydligare än i dag väga in hur den ska
anpassas i förhållande till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)

Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i
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oktober varje år

Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel
ja%)

Jag känner mig trygg i skolan 85%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 20%

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? 60%

I uppstarten varje läsår implementeras skolans “plan mot diskriminering- och
kränkande behandling” med alla elever. Arbetet med planen ska var återkommande
under läsåret. Elevhälsan arbetar tillsammans med mentorslagen för att varje vecka se
på elevernas närvaro så att ingen ska “falla mellan stolarna” Under pandemin har
närvaron, generellt sett, varit högre framförallt under vt 2021 och åk 7-9. Detta kan bero
på att även de elever som ibland, av olika anledningar, inte kommer till skolan har
kunnat delta på distans.

Främjande och förebyggande arbete

Det främjande arbetet för att skapa trygghet och arbetet mot kränkande behandling
och diskriminering går “hand i hand”. Det handlar främst om att skapa en skolmiljö  för
barn och elever som präglas av omtanke och engagemang från de vuxna och med
klara och tydliga gränser för vad som är ett acceptabelt beteende för alla på skolan.
Arbetet ska vara en integrerad del av hela skoldagen och ska bidra till att skapa
förutsättningar för förståelse, empati samt ge redskap för att handla rätt.

Vi utgår ifrån våra värdeord; OAS - omtanke, ansvar och samarbete.

På Fenestra S:t Jörgen arbetar vi med:

● att göra värdeorden levande för eleverna så att de vet vad de står för.
● att aldrig acceptera en kränkande kommentar eller handling. All personal på

skolan ska reagera och agera.
● att aldrig acceptera trakasserier. All personal på skolan ska reagera och agera.
● att organisera gemensamma aktiviteter för att eleverna ska lära känna varandra

och för att skapa en ”vi-känsla”, t ex uppstartsdagar, hälsodagar,
Fenestra-dagen, idrottsdagar mm.

● att sträva efter en hög grad av vuxennärvaro i våra korridorer, uppehållsrum
samt under raster utomhus. Med rastvärdsschema ser vi till att det finns vuxna
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bland eleverna. Rastvärdsschema finns anslaget i anslutning till respektive
arbetsrum, så att eleverna vet vem de kan vända sig till. Rastvärdar använder
reflexvästar, F-6.

● att personal som äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna är tillgänglig
för alla elever i matsalen.

● mentorsuppdrag, som innebär att följa upp sina mentorselever skolsituation
gällande resultat, närvaro och mående. Mentorerna har schemalagda
mentorssamtal, 4-9.

● att vuxna är med vid förflyttningar i åk F-3 och då det är möjligt i åk 4-6

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Personal som blir vittne till diskriminering/kränkande behandling ingriper genast
genom att avbryta handlingen.

Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en elev
känner sig utsatt av annan/andra elev/er:

1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får
förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.

- Berörd klasslärare/mentor/ansvarig pedagog på fritidshemmet och rektor
informeras. (Rektor anmäler skyndsamt till huvudmannen, som ansvarar för att
utredning påbörjas. Rektor informerar EHT.)

- Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor/ansvarig
pedagog på fritidshemmet.

2) Åtgärder vidtas vid behov.

3) Kontinuerlig uppföljning  med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner
sig trygg i skolan.

4) Om problemet kvarstår samlas skolans elevhälsa. Handlingsplan upprättas som kan
omfatta exempelvis
- delade rasttider för olika elever/elevgrupper
- ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt
elev känner sig otrygg

Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att åtgärderna har önskad
effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.
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5)  Om problemet fortfarande kvarstår utdelas, efter utredning, en skriftlig varning till
utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis
- tillfällig omplacering i skolenheten
- tillfällig förflyttning till annan skolenhet
- tillfällig avstängning (vilket också innebär anmälan till sociala myndigheter)

Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är
befogat.

Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder.

Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder.

Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Antalet elever som känner sig trygga har ökat men självklart behöver skolan
trygghetsarbete fortgå byggas vidare. Att skapa trygghet för elever är ett dagligt
återkommande arbete för alla på skolan. Skolan behöver involvera elever och öka
deras delaktighet i skolans trygghetsarbete.

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 - 79% - 70%

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, två
specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolläkare samt skolpsykolog. Teamet har
möte en gång i veckan. Varannan vecka deltar skolans SYV. Skolläkaren deltar vid de
tillfällen hon närvarar på skolan.

På grund av rådande omständigheter med pandemin har det varit en stor variation i
närvaron hos olika elevgrupper. Det har krävts en särskild insats från elevhälsan att följa
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upp detta.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

På skolan har alla elever varsitt dokument där eventuella anpassningar finns
dokumenterade. När undervisande lärare bedömer att de extra anpassningarna inte är
tillräckliga förs en diskussion med arbetslag och vid behov specialpedagog för att se
om det finns ytterligare anpassningar att testa. Nästa steg är att läraren anmäler behov
av särskilt stöd till rektor som tillsammans med EHT beslutar om en utredning ska
göras. Om en utredning genomförs den tillsammans med berörda lärare,
specialpedagogen har huvudansvaret. Efter utredning bedöms behovet av särskilt
stöd, eventuellt behov av åtgärdsprogram. Specialpedagog i samråd med EHT och
lärare är ansvariga för uppföljning.

Vi ser att det finns ett behov av att förtydliga och följa upp  tillvägagångssättet så att all
personal på skolan är bekanta med hur man går tillväga.

Främjande och förebyggande arbete

Inom det främjande och förebyggande arbetet är skolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling ett viktigt verktyg. Inför läsårsstart arbetar lärarna tillsammans
med planen för att uppdatera och utveckla den. Under terminsstart arbetar lärare och
elever tillsammans med planen för att tillsammans förankra den och skapa en trygghet
hos eleverna. Skolan har arbetat fram en gemensam lektionsstruktur.

En del av det främjande och förebyggande arbetet kring att ge eleverna det stöd de
behöver i undervisningen är vårt arbete med ledning och stimulans samt extra
anpassningar. På skolan arbetar vi aktivt för att utveckla undervisningen att möta alla
elevers olika behov och att planeringarna utgår från de behov eleverna har. På så vis
lägger vi tyngden på ledning och stimulans istället för extra anpassningar. I de fall där
det fortfarande behövs extra anpassningar har lärarna och skolans specialpedagoger
ett nära samarbete med regelbunden uppföljning och utvärdering av dessa.
Undervisande lärare har huvudansvar för att anpassningar sätts in, dokumenteras och
utvärderas.
Skolans kurator har ett nära samarbete med de olika arbetslagen kring uppföljning av
elevernas närvaro. Varje månad gås närvaron igenom för alla skolans elever och vid
behov följer kuratorn upp den med mentor, elev och vårdnadshavare. För elever med
hög frånvaro görs kartläggningar för att finna orsak och vägar för att få tillbaka eleven
till skolan. Detta arbete har fungerat väl och skolan har ett fåtal elever som har
problematisk skolnärvaro.

Inom det främjande arbetet ryms även skolsköterskans hälsosamtal med eleverna där
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elevers mående fångas upp för att kunna stötta och hjälpa de elever som är i behov av
olika stödinsatser.

En annan del av det förebyggande arbetet är de screeningar som specialpedagog och
lärare genomför. Dessa genomförs i början av varje termin för att snabbt fånga upp de
elever som är i behov av insatser. Utifrån resultatet sätts kortare och längre insatser in
för de elever som har uppvisat behov. Skolan specialpedagoger följer upp och
utvärderar detta arbete.

Personal ur elevhälsan har vid behov samtal och handledning med lärare för att hjälpa
till i att utveckla bemötande av elever och utveckling av undervisning.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Inom elevhälsan finns en öppenhet och ett ansvarstagande från de olika
professionerna. Vi samarbetar mycket kring de svårigheter vi möter. Detta är något som
vi behöver fortsätta att värna om samt arbeta för att det ska nå ut ännu mer i
samarbetet med lärare och annan personal.

För att eleverna ska bli ännu tryggare och ha större möjligheter att få det stöd de
behöver finns behov av att utveckla följande:
Vi behöver utveckla våra rutiner för anmälan av särskilt stöd.
Vi behöver utveckla våra rutiner kring dokumentation av närvaron hos de elever som
har anpassad studiegång då det ofta blir “fel” i schoolsoft.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Öka elevernas kunskaper  i matematik samt minska skillnaden mellan flickors
och pojkars måluppfyllelse

● Förbättra språkförståelsen för alla elever. Uppmuntra läsningen för eleverna
(särskilt pojkarna )

● Öka Studiero
● arbeta med ledning och stimulans
● utveckla extra anpassningar
● öka elevers delaktighet

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)
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Fritids startade förra året med implementeringen av Funktionell kvalite och
Fritidshemsplanen. Det gjordes framsteg i den pedagogiska planeringen utifrån
läroplanen och även inom kommunikationen med vårdnadshavarna.

Fritids har kvar sin processledare som leder arbetet på F-3.

Den pedagogiska lärmiljön är ett utvecklingsområde. I slutet på förra terminen fick
fritids nya möbler som har förbättrat miljön. Detta arbete kommer att fortsätta att
utvecklas framåt.

I år så har organisationen ändrats så att fritids kan delta på konferenserna en gång i
månaden och det blir lättare att samla all personal för gemensam fortbildning och
utveckling.

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 60% 76%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 71% 82%

Utveckling och lärande

Vi är mycket nöjda över resultatet har ökat kring utveckling och lärande och detta tror
vi beror på att vårdnadshavarna idag får en bättre insyn i verksamheten via
verksamhetsloggar på Schoolsoft. Vi har blivit bättre på att kommunicera aktiviteter
och syften bakom undervisningen på fritids.

Fritids har kopplat sina aktiviteter till läroplanen. Vi har utgått från elevernas behov och
intressen i planeringen av aktiviteter. Fritids valde förra året att fokusera lite mera på
natur och matematik, språk och kommunikation och skapande estetiska uttrycksformer
men i år så ska alla områden utvärderas.
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Arbetet med normer och värden

Fritids har även arbetat aktivt med tryggheten och haft egna trygghetsenkäter,
intervjuer och observationer. Utifrån dessa undersökningar har fritids fått fram att
fotbollsplanen och kapprummet kan upplevas som otrygga områden. Därför har vi
ökat personaltätheten inom dessa områden.

Värdegrundsuppdraget

Delaktighet och inflytande-

Eleverna får möjlighet att välja vad de vill göra utifrån bestämda aktiviteter några
gånger i veckan. Vi genomför trygghetsenkät och elevråd. Inför större projekt tar vi in
elevernas åsikter  genom strukturerade samtal om hur de önskar att vi arbetar. Vi
försöker alltid hitta projekt som ligger eleverna nära.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Fortsätta att värna om tryggheten och den nära relationen med fritidspedagogerna
som vi har utvecklat.  Vi kommer utveckla kommunikationen med vårdnadshavarna
genom att lägga ut veckoplanering på samma sida som lärarna lägger ut sin planer
dvs på Sites. Vi kommer utveckla den pedagogiska planeringen genom att möjliggöra
samplanering mellan fritidspedagogerna.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet
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● Fortsätta utveckla den pedagogiska lärmiljön på fritids.
● Fortsätta att implementera Funktionell kvalite och använda materialet som en

resurs för att utveckla fritids pedagogiska arbete.
● Kommunikation och samverkan- Kommunikationen med vårdnadshavarna

gällande information om vad som händer på fritids och dess pedagogiska
aktiviteter.

● Samverka med F-3 grundskolan kring det kollegiala och heldags lärandet så
det blir en röd tråd i verksamheten.

● Utveckla våra målområden.
Målet är att alla uppnår minst att måluppfyllelsen är fullt godtagbar (4).

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Årets förutsättningar är bra, vi har tre nyanställningar och nya arbetslag som behöver
sätta sig in i arbetet kring funktionell kvalitet, förskoleplanen samt vårt nya varumärke.
Vi har arbetat aktivt med SKA i flera år och har hittat ett strukturerat arbete där vi lyfter
och analyserar våra resultat. Stor del av personalstyrkan har arbetat i många år och är
förför väl medvetna om vad som förväntas av dem och vad fokus ska ligga på. Vi har
en bra mötesstruktur som fungerar för vår verksamhet och alla pedagoger ingår i
fortbildningsgrupper.

En skillnad i år kommer att bli ledningen för förskolan då Emma ska gå på
föräldraledighet. Piretta och Irene våra två duktiga förskollärare ska ta över ledningen
och driva förskolan framåt. Eftersom vi även i år har ett varumärkesbyte så kommer
mycket tid att fokuseras på implementeringen. Vi kommer att använda tid från våra
arbetsplatsträffar, studiedagar men även våra pedagogiska forum.
Vi har därför medvetet valt att inte sätta upp för mycket utvecklingsområden för att vi
ska hinna med.
Vi kommer i vår fortbildning fortsätta med matematiken som en utvecklingsområde
och “Förskolans matematik” som är en utbildning som Skolverket har. Alla pedagoger
på förskolan går denna utbildning och arbetar aktivt med matematiken.

Vi har goda förutsättningar när det gäller vår innemiljö, vi fortsätter att utveckla våra
pedagogiska miljöer och ska i år byta ut en del möbler på några avdelningar.

Vår utomhusmiljö har vi startat att utveckla och en av våra förskolegårdar har fått sig en
uppfräschning. Vi behöver fortsätta denna utveckling med vår utomhusmiljö och att
det är en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö.
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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 90%- 87%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 87%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 60%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling - 92%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 94% 91%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 83% 83%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 91% 88%

Slutsatser (undervisningen)

Vi var förberedda att resultatet i år skulle vara lägre än förra året pga av pandemin och
hur den har påverkat oss på olika sätt. Resultatet är ändå likvärdigt då det är 1-3 % lägre
på flera av frågorna och det tycker vi är ett bra resultat efter Covid året. Vi har också
ökat i vissa frågor som tex. Jag är nöjd med informationen jag får om vad som händer i
verksamheten. Vi har arbetat mycket med information och insyn i vår verksamhet
genom Schoolsoft extra mycket detta år och det har gett resultat.

Utifrån tidigare NKI resultat så har vi arbetat mycket med att vårdnadshavarna ska få
information om hur deras barn utvecklas och lär i förskolan. Detta gör vi genom
utvecklingssamtal, det dagliga samtalet med vårdnadshavare samt individuella
verksamhetsloggar. I år ligger vi kvar på samma resultat som föregånget år och det är
vi mycket nöjda med, under året har inte utvecklingssamtal prioriteras på samma nivå,
plus att de fysiska spontana mötena med vårdnadshavarna  har blivit färre det tror vi
har påverkat att vi ej ökat våra resultat. Vi har arbetat aktivt under en längre tid med
våra utvecklingssamtal, att det är viktigt att vi pratar kring barnets förmågor som
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utvecklats och gärna med vår pedagogiska dokumentation som underlag.

Vi fick ett lågt resultat på vår utomhusmiljö och det är något vi vill utveckla. Vi har förra
året utvecklat utomhusmiljön på en av våra förskolegårdar där vi har målat om och
installerat nytt lekmaterial. Vi önskar att fortsätta att utveckla våra andra gårdar. När vi
har analyserat vårt resultat har vi kommit fram till att vi måste bli bättre på att
kommunicera ut via verksamhetsloggar olika utomhusmiljöer. Vårdnadshavarna ser
oftast endast den gården där barnen befinner sig vid hämtning och inte de andra. Vån 1
stänger alltid på samma gård och vån 2 på en annan. Vi måste bli bättre på att byta
gård, både för att barnen ska få ombyte men också för att vårdnadshavarna ska se att
vi har fler utomhusmiljöer. Vi har även en fantastisk skog runt omkring oss som också är
en del av vår utomhusmiljö som berikar oss.

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 94% 88%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 87% 83%

Främjande och förebyggande arbete

Trygghet och förskolans värdegrundsarbete är det viktigaste vi har och vårt
förhållningssätt arbetar vi ständigt med. Vi är en väldigt stor förskola med 180 barn och
10 avdelningar och därför så är tryggheten extra viktig. Vi får ofta höra att det är lugnt
på vår förskola och man kan inte tror att det är 180 barn som går här. Det beror på att
vårt arbetssätt är inarbetat, vi har bra struktur och en organisation som fungerar.  Vi har
även stabilitet i vår personalstyrka där de flesta har arbetat hos oss i många år. Det är en
stor trygghet att vårt arbetssätt är välbekant och inarbetat hur vi skapar trygga barn och
grupper.

Tidigare har vi arbetat främjande med lugn och ro på olika sätt, bland annat att det finns
miljöer där barnen kan dra sig undan, vila och återhämta sig. Eftersom vårdnadshavarna
då varit inne i vår verksamhet har de också sett dessa miljöer. Vi har också utformat
tiden vid lämning och hämtning mer strukturerat. Att vi erbjuder lite mer lugnare
aktiviteter vid hämtning när mest vårdnadshavare kommer som tex fruktstund,
bokläsning, pyssel och olika lekar.

Vi arbetar med kartläggning i början av varje termin för att kartlägga alla våra aktiviteter
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och övergångar för att se att de fungerar och att barnen mår bra i dem. Med
kartläggningen behöver vi förändra saker som passar den barngruppen vi har. Alla barn
är olika och det är viktigt att vi gör de anpassningar som krävs.

Pedagoger träffas systematiskt på pedagogiska forum för att bolla sina tankar gällande
genusarbete och jämställdheten och fortsätta utveckla sitt normkritiska förhållningssätt.
Vi arbetar förebyggande genom att observera våra miljöer utifrån olika
diskrimineringsgrunder.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

I praktiken fungerar det på följande sätt:
1. Om en situation uppstår tar ansvarig pedagog itu med händelsen omedelbart genom
samtal med alla inblandade. Föräldrar informeras. Det är pedagogens ansvar att se till
att varje barn blir sedd, hört och respekterat för den det är. Vi ska tydligt visa för barnen
att det är handlingen som inte är accepterad och inte barnet som individ.

2. Vid upprepade händelser och allvarligare händelser: Samtal förs med föräldrar och
verksamheten ses över även på organisatorisk nivå. Vi diskuterar hur vi fortsätter i en
positiv riktning så att oönskat beteende upphör och att alla barn kan känna trygghet. Vi
upprättar en handlingsplan.

3. Om samtal med inblandade inte ger önskad effekt anmäler arbetslaget ärendet till
rektor. Rektorn kallar föräldrar och personal till konferens kring handlingsplan och
uppföljning.

Det är viktigt att föräldrarna får saklig information om utredningar och att man i samråd
kommer fram till vilka åtgärder som är lämpliga. Om det visar sig att de åtgärder man
vidtagit inte hjälpt, är vi skyldiga att anmäla ärendet till Socialtjänsten. Alla åtgärder
skrivs i ett åtgärdsprogram vid diskriminering/kränkande behandling.
Följande aktiva åtgärder används oftast i praktiken när det förekommit fall av
diskriminering/ kränkande behandling:

• Samtal med pedagoger
• Samtal med pedagoger och föräldrar
• Samtal med rektor
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• Konferens; samtal med vårdnadshavare, pedagoger och rektor
• Vidare utredningar vid behov
Flera resurser kan kopplas in (som stöd från specialpedagog)

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

På grund av pandemin och riktlinjerna av Covid-19  så har närvaron på barnen varit
sämre. Barnen har fått vara hemma mera och varit borta från förskolan i perioder. Detta
har bidragit till att relationerna mellan barn- pedagog och miljön påverkats. Vi tror även
att det psykiska måendet har påverkat vårt arbete pga av pandemin. Vi upplever att
vårdnadshavare har varit mer stressade och irriterade och vi ser att det har påverkat
barnens trygghet.

Pedagogerna har haft svårare att kommunicera, den dagliga kontakten på avdelningen
har försämrats och kommunikation har mest skett via telefon och Schoolsoft.

Även personaltätheten har varit sämre då vi haft högre korttidsfrånvaro som påverkat
vår verksamhet och tryggheten med mycket vikarier som inte har relation till barnen. Vi
har dock fått till ett bättre samarbete mellan avdelningarna under året där man hjälpt
och stöttat varandra på ett annat sätt. Barn har ibland fått vara gäster på andra
avdelningar. Barnen har utvecklat sina relationer med personal från andra avdelningar
och hittat trygghet i nya pedagoger och barn. Vi ser det som en fördel att barnen är
trygga med vår fasta personal först då vikarier kommer och går.

Vi fick i år ett sämre resultat på “Lugn och ro i förskolan” och det tror vi beror på
framförallt på att hämtningarna endast har skett utomhus. Tidigare så har vi varierat
oss, vårdnadshavare hämtade ibland inne på sina avdelningar där barnen lekte mer
organiserat och vi erbjöds lugnare aktiviteter när vårdnadshavare hämtade på
eftermiddagen. Avdelningarna har i år pga av Covid riktlinjerna inte kunnat välja utan
alla ska vara utomhus när flest vårdnadshavare kommer för att hämta. Vån 1 stänger på
en gård och vån 2 på en annan och alla är utomhus samtidigt. Vi har flest hämtningar
mellan 16.00-16.30 och det har varit fem avdelningar ute på en gård vid denna tid och
vi förstår då att vårdnadshavarna inte ser detta som lugn och ro. Kommunikationen har
största del skett via verksamhetsloggar och avdelningarna har inte kommunicerat hur
barnen får lugn och ro på förskolan, vilka miljöer man skapat och hur man arbetar med
lugn och ro. Detta blir därför ett utvecklingsområde till detta år och vi hoppas på bättre
resultat på årets NKI.
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

● Matematik- Vi fortsätter fokusera på Matematik och vår måluppfyllelse, målet
är att få upp resultatet i Funktionell kvalite och få en bredare kunskap kring vad
matematik är i förskolan. Vi fortsätter med fortbildningen Förskolans matematik.

● Lugn och ro- Utifrån NKI- Målet är att få upp resultat i NKI från 83% till 90%.
● Pedagogisk dokumentation- Utveckla vår pedagogiska dokumentation,

använda dokumentationen till vidare planering. Dokumentera barns förmågor
och utveckling. Mer fokus på den individuella dokumentationen och att använda
processerna.
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