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1. Om Vällingby Park

Huvudman för Innovitaskolan Vällingby Park är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som
är en del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Vällingby Park 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.
På Innovitaskolorna påbörjar vi nu en resa och blir en skola för framtidens behov. Vi
arbetar med Innovitaskills: Explore: här får ditt barn utforska och labba inom olika
framtidsteman, som exempelvis välmående i en digital tid, hydroponisk odling eller
extended reality, Innovate: här jobbar vi i ämnesövegripande projekt där barn och elever
får lära sig att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans
med andra och balance: inom Innovitaskolan lär vi också våra barn och elever vikten av
en balanserad vardag, där rörelse och avslappning blir en naturlig del av skoldagen.

Vår vision är att alla elever får utforska, undersöka och experimentera i sitt lärande och
att det de gör i skolan är kopplat till deras liv och vardag. Eleverna förstår varför de ska
lära sig styrdokumentens mål och är därför motiverade och delaktiga i planering och
utformning av innehållet i deras skoldagar. Lärarna arbetar medvetet med att ge
eleverna ett sammanhang mellan de olika ämnena och arbetar i ett nära kollegialt
lärande med att bygga fram ämnesintegrerade projekt. Alla elever har en medvetenhet
mellan balansen välmående och den digitala tid de lever i och väljer aktivt egna val som
gör att de mår bra.

Personal & Organisation
På skolan har det arbetat 11 grundskollärare varav 8 är legitimerade behöriga lärare. 21
anställda på förskolan, 3 förskollärare, 10 barnskötare och 8 barnskötare utan
yrkesutbildning.  8 anställda på fritidshemmet varav 2 fritidspedagoger, 2 barnskötare
och resterande barnskötare utan yrkesutbildning. Rektor har haft en närvarande roll och
varit delaktig i verksamhetens olika mötesforum tillsammans med skolans personal.

Bibliotekarie/bibliotekspedagog på 60%.

Elevhälsoteamet har bestått av en kurator på 50%, en skolsköterska på 40%, en
skolpsykolog på 20%, en speciallärare på 100% och en skolläkare på 4%. Under
vårterminen ingick även en specialpedagog på 20% i elevhälsoteamet.

Vaktmästare på 20%. Kökspersonal: Grundskola Cateringföretag som ansvarar för
måltider (lagas på plats)  + 100% köksbiträde, fsk köksbiträde 75%
Ledningsgruppen har bestått av rektor på 100%, verksamhetsutvecklare på 75%,
arbetslagsledare för arbetslag F-2, arbetslagsledare för 3-6, arbetsledare på förskolan,
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förstelärare i teknik som utvecklade och utbildade grundskolans personal i
teknik/programmering och NTA.

Under höstterminen gjordes en satsning på fritidshemmet och med stöd av
verksamhetsutvecklare inom fritidshemmet utbildades fritidshemmets personal i
fritidshemstrategin och heldagslärande för att ge eleverna ett sammanhang, en röd tråd
genom hela skoldagen och för på ett tydligare sätt befästa de kunskaper, som eleverna
arbetar med under skoldagen, även på fritidshemmet. En utbildningsinsats i
specialpedagogik i fritidshemmets gjordes också under vårterminen av specialpedagog.
För att hålla i och fortsätta att utveckla fritidshemmet kommer vi nästa läsår anställa en
arbetslagsledare inom fritidshemmet.

I elevhälsoteamet har vi detta år haft fokus på att tydliggöra elevhälsoarbetets rutiner
och arbetsgång. Vi har utvecklat den specialpedagogiska lärmiljön och effektiviserat
kvalitétsarbetet genom kontinuerligt förebyggande trygghets- och hälsoarbete på skolan
och EHT:s delaktighet i utvärdering och analys av insatser i verksamhetsplanen. Vi har
byggt upp två specialpedagogiska studion. Nästa läsår ska vi hålla i och ytterligare
fokusera på elevhälsoteamets rutiner och arbetsgång så det blir en naturlig och självklar
del i verksamheten som stöd i arbetet för att höja kunskapsnivån, trygghet och arbetsro.

Under vårterminen har vi satsat på att bygga upp ett nytt bibliotek genom att anställa en
bibliotekspedagog. För att höja läsförståelsen och för att få elever att läsa mer har
bibliotekspedagogen byggt upp en lärmiljö i biblioteket som lockar till läsning och köpt
in varierande genrer på svenska och på flera olika språk. Bibliotekspedagogen har också
haft läsgrupper med både förskolans barn och grundskolans elever. Detta har vi sett varit
framgångsrikt och kommer att fortsätta att ha en bibliotekspedagog nästa läsår.

4



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 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 1-9), 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 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 (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen - - 81,3%
Flicka - - 83,3%
Pojke - - 80,0%

Nationella prov (årskurs 3, 6)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 89 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 93 procent. I matematik har 89 procent av
eleverna som deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven.

Sammanfattning Årskurs 6
Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 varken
under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns fullständiga
resultat.

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

Demokrati och samhälle 4,0
Elevers ansvar och inflytande 4,0
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Fritidshemmet och omvärlden 4,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 4,0
Natur och matematik 4,0
Normer och värden 4,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 4,0
Språk och kommunikation 4,0

Målområdena i fritidshemmets undervisning har vi skattat oss på 4.0 i samtliga områden,
vilket är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten. I och med våra olika
utbildningsinsatser vi gjort detta läsår och fortsatta utvecklingsarbete inom
fritidshemmet ser vi stora möjligheter att fortsatt höja vår kvlaité, inom utbildning i
fritidshemmet, nästa läsår.

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 4,0 4,5
Kultur 3,6 4,0
Lek 3,7 4,5
Matematik 4,0 5,0
Naturvetenskap och
teknik 4,0 4,5
Normer och värden 4,0 5,0
Skapande 3,7 4,5
Språk och kommunikation 4,0 4,5

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
normer och värden (5.0), följt av barns delaktighet och inflytande, lek, naturvetenskap
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och teknik, skapande samt Språk och kommunikation (samtliga på 4,5). I jämförelse med
2019/20 är ökningen stor då resultatet i snitt hamnade på 2.

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet

● Skolutveckling med ett 1–16:års-perspektiv inom ramen för varumärkesarbetet

● Matematikstrategin

● Fritidshemsstrategin

● Bedömning och betygsättning

● Organisation och tjänsteplanering

● Jämställdhetsarbete
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Grundskolan F-6 har haft 195 elever. Det har varit mellan 15-22 elever i varje klass,
förutom i förskoleklass där det gått 25 elever. Alla har fått undervisning i idrott, bild och
slöjd av ämneslärare i  halvklass. Arbetslag F-2 har bestått av 5 klasslärare varav 4,5
behöriga och 4, 5 fritidsresurser  + lektioner i estetiska ämnen av 3 lärare.

3-6 har bestått av 5 klasslärare, alla behöriga med lärarlegitimation och 3 lärare som
undervisat, bild, slöjd och idrott, även de i halvklass. Här har även en
modernaspråkslärare ingått. 3,5 fritidsresurser har tillhört 3-6: laget.

Vi har haft god bemanning på grundskolan och haft möjlighet att fördela resurser där
behov har funnits med stöd av elevhälsoteamet.

Kränkande behandling/ trygghet och arbetsro
Efter analys i ledningsgruppen och trygghetsvandringar med kurator/elever och
elevråd sattes förebyggande strukturer upp. Personal  placerades ut på
övergångsplatser och på platser där elever upplevt sig mer otrygga. Fler vuxna
schemalades ute på rast och placerades på bestämda platser. Fler styrda
rastaktiviteter planerades upp av fritidshemmet personal och elever. Lärarna
fokuserade mer medvetet på värdegrundsarbetet också under lektionstid. Detta
utvecklingsområde visade sig vara framgångsrikt i och med att
kränkingsanmälningarna minskade och färre konflikter behövdes tas hand om på
lektionstid efter rast, vilket gav mer trygghet och arbetsro i klassrummen. Ett viktigt
fokusområde även nästa läsår.

EHT- anpassningar och stödinsatser
Ett gediget arbete har gjorts på skolan för att få Vällingby Parks elevvårdsteam att bli
en naturlig del i verksamheten och ett starkt stöd i utvecklingen av undervisningen. En
specialpedagog har anställts för att utveckla EHT:s arbete under vårterminen. EHT -
gruppen samarbetar effektivt i sina olika professioner med att förtydliga och klargöra
hur vi arbetar med specialpedagogiska aktiviteter/insatser på organisation- grupp-
och individnivå. EHT hjälper lärarna i  skapandet av utredningar och åtgärdsprogram
genom att de styr arbetet och stöttar lärarna i upprättandet. Kunskaper slås ihop och
arbetet effektiviseras. Arbetet är igång men vi behöver hålla i nästa läsår. Nästa läsår
kommer vi att vara med i det specialpedagogiska lärarlyftet vilket innebär att alla
grundskolans lärare kommer att få än mer kompetens att stötta varje elev utifrån
dennes förutsättningar och behov.

Det systematiska kvalitetsarbetet
Enhetsplan, elevhäsloplan, förskoleplan och fritidshemsplan ( där läsårets prioriterade
mål och insatser är uppsatta ) har analyserats och utvärderats enligt uppsatta datum
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fyra gånger under läsåret av rektor och personal. I det systematiska kvalitetsarbetet har
vi kunnat urskilja mönster och sett helheten vilket har gjort att vi kunnat hitta rätt
fokusområden som gått att utvärdera och mäta. I och med denna djupanalys över året
har vi tydligt kunna se vilka prioriterade mål vi behöver ha i våra planer 22/22.

Utbildning
För att ge skolans personal de förutsättningar som behövs  för att nå våra uppsatta
prioriterade mål har lärarna utbildats i bedömning och betygsättning för likvärdig
bedömning. Lärarna i grundskolan har tillsammans med fritidshemmet fått utbildning i
fritidshemsstrategin för att på bästa sätt ge eleverna en röd tråd i övergången mellan
fritids och skola och för att fritidshemmet ska bli bättre på att vara en del i att höja
elevernas kunskapsnivå i de olika ämnena. Att eleverna under fritidstid befäster de
kunskaper som de arbetat med under skoldagen, via fritidslektioner enligt
fritidshemmets läroplan.

Mötestid har ingått kontinuerligt i lärarnas och fritidspersonalens scheman där de har
fått möjlighet till kollegialt lärande i olika viktiga ämnen som de arbetar med dagligen.
Rektor har medverkat på dessa möten under läsåret och bidragit i att vi lär av varandra
och tillsammans.

Fortbildning och utbildning i specialpedagogik i fritidshemmet, fritidshemsstrategin,
svenska som andraspråk, schoolsoft, digitala scheman och systematiskt kvalitéarbete.
Utöver detta har vi även utbildats i EU:s nyckelkompetenser, olika pedagogiska
metoder om ämnesövergripande arbete kopplat till forskning.

Samverkansgrupper och elevråd
Vi har under läsåret haft en samverkansgrupp som bestått av skyddsombud och
fackliga representanter. Alla i samverkansgruppen har tagit sitt ansvar på stort allvar
och har varit ett oerhört stort stöd i riskanalyser och hjälp i förändrings- och
utvecklingsarbetet på skolan.

Elevråd har hållits kontinuerligt under vårterminen. Kurator på skolan ansvarar för
dessa. Kurator ger information från elevrådet till ledningsgruppen som tar med sig
förslag ut i arbetslagen och ut till fritids. Ett fortsatt arbete att få eleverna att känna att
de är med att påverka inom olika områden.

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,
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(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 62% 57% 52% 70%

Det är bra lärare på min skola 47% 71% 58% 76%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 54% 63% 56% 76%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 65% 67% 56% 84%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 47% - 71%

Fin höjning!

Tittar vi på nyckelmåtten ligger vi högre än 2020 på nöjdhet med skolan, nöjdhet
med undervisning och på att rekommendera skolan!

Vi har fått en ökning i kvalité enligt AcadeMediamodellens centrala
frågeställningar trots ny organisation på skolan, vilket visar på att de förändringar
som har gjorts har varit i rätt riktning.

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 65% 63% 59% 69%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 39% 55% 58% 67%
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Tydliga mål sätts upp i schoolsoft och kontinuerliga omdömen görs men vi behöver bli
än bättre på att konkretisera och förtydliga för eleverna syftet med undervisningen i
skolan och kunskapskraven. I och med ämneskonferenser  och kollegialt lärande har
lärarna under läsåret kunnat stötta varandra i bedömning och i användandet av olika
metoder för att mer säkra 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 53% 56% 58% 73%

Det är ordning och reda i min skola 11% 33% 28% 57%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 21% 43% 40% 60%

Högre grad av trygghet, ordning och reda och arbetsro har vi sett jämfört 2020 med
2021. Här har vi lagt ner stort arbete på rasterna då vi i trygghetsvandringar tillsammans
med kurator och elever kunnat se var vi behövt ha resurser och personal för att skapa
trygghet. Vuxna finns med vid övergångar och på grund av att det är många vuxna ute
på rast som håller i olika och roliga aktiviteter har ett större lugn infunnit sig på skolan
vilket i sin tur har gjort att eleverna har kunnat fokusera på skolarbetet under
lektionstid istället för att tänka på eller lösa konflikter. Positiv effekt på elevernas
måluppfyllelse.

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
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De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker 30% 39% 40% 71%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 52% 43% 38% 68%

Även när det gäller ansvar och inflytande ser vi en ökning i våra resultat från förra
läsåret. vårdnadshavare ger högre skattning återigen. Målet inför nästa läsår blir att
konkretisera och förtydliga de olika beslutsprocesserna på en skola men även samtala
mer om hur elever kan påverka kopplat till läroplanen.

Slutsatser (undervisning)

Vi har under detta läsår arbetat med viktiga prioriterade områden och sett resultat. Vi
kommer att fortsätta att arbeta med att hålla i de rutiner och utbildningsmoduler vi har
satt igång med i år, även nästa läsår. Vi tänker fortsätta att hålla i elevhälsoteamets
effektiviserade struktur för förebyggande hälsoarbete på skolan, ge tid och möjlighet
till kollegialt lärande för utveckling och lärande tillsammans. Det vi har sett i vårt
systematiska kvalitetsarbete är att vi behöver utbilda och ge lärarna mer kunskaper i
svenska som andraspråk. Vi behöver höja kunskapsnivån i matematik och svenska hos
eleverna och kommer därmed behöva ge stöd till lärarna och rätt förutsättningar för att
klara dessa mål. Vi har sett att vi behöver stärka personalen inom specialpedagogik för
att ge alla barn och elever rätt stöd och hjälp i skolan.

För att nå våra prioriterade mål för 21/22 tänker vi oss:
en förstelärare i matematik
en förstelärare i svenska/svenska som andraspråk
att vi ska ingå i det specialpedagogiska lärarlyftet

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 80%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 27%
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Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 13%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 60%

I och med många vuxna ute på rast och styrda aktiviteter på rast så ökade tryggheten
både ute på rast och under lektionstid. Under Ht-20 och i början av Vt-21 kom det in
fler kränkningsanmälningar och för att skapa en större trygghet gjordes en
omorganisation i resursfördelningen på skolan som innebar att fler vuxna var ute på
rast och höll i styrda rastaktiviteter.

När elever indikerat att de känt sig illa behandlad av en vuxen eller en annan elev har
rutinen enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling gjorts vilket har fått
eleverna att känna att de vuxna på skolan lyssnar på dem.

Under läsåret har ledningsgruppen betonat vikten av och stöttat personalen i
relationsbyggande med elever och vårdnadshavare och aktivt följt upp att samtal hem
har gjorts ofta i syfte att skapa relationer och därmed har samverkan uppstått mellan
hem och skola även vid svårigheter.

Främjande och förebyggande arbete

Vi har sett en minskning av kränkande behandling bland elever på skolan. Vårt
intensiva arbete med att effektivisera elevhälsoarbetet på skolan, ett nära samarbete
med kurator i trygghetsvandringar och samtal med elever,  samverkan med
vårdnadshavare, fler vuxna på raster och vid övergångar och för att det hålls styrda och
lustfyllda aktiviteter på rasterna har troligtvis gett denna minskning.  Fritidshemmet har
fokuserat på värdegrundsarbete medvetet på fritidslektionerna på eftermiddagarna för
att främja och förebygga vilket vi sett en positiv effekt av gällande trygghet och
måluppfyllelse som nu råder, jämfört med föregående år. När elever känner sig trygga
och lyssnade på kan de fokusera i klassrummet, vilket ger arbetsro och positiva
resultat i skolarbetet.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vi har sett att rutinen för anmälan, utredning och uppföljning fungerat fint. Det arbete vi
har gjort för att minska kränkande behandling och de åtgärder vi har gjort har stämt
överens med huvudmannens utredningar.  Vi följer rutinerna i vår plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Vi har sett effekt av minskning av kränkande
behandling i och med vår tydliga struktur och kontinuerliga uppföljningar samt
samverkan hem/skola.
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Slutsatser (trygghetsarbetet)

-Vi kommer att fortsätta att följa rutiner vi byggt upp enligt våra rutindokument och
planer och implementera dessa snabbt i början av nytt läsår.
- Arbeta extra intensivt med värdegrundsarbete i början av läsåret och snabbt ha
lärakännasamtal med elev och vårdnadshavare.
- Ett nära samarbete med kurator genom att hon har samtalsgrupper med elever om
värdegrund i förebyggande syfte om olika ämnen.
- Fortsätta att ha trygghetsvandringar med eleverna för att säkra upp att det finns
vuxna ute på rätt platser och vid övergångar.

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 - 47% - 71%

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning finns det tydliga rutiner och
arbetsgång för. Vi har under detta läsåret gått igenom elevers anpassningar och
åtgärder och gjort ett större analysarbete med hjälp av specialpedagog. Vi har också
gått igenom och förbättrat rutinerna. Effekterna har varit goda. Åtgärdsprogrammen har
minskat i och med att lärarna har fått större kunskaper om sina elevers olika behov och
har blivit skickligare på att ge eleverna rätt anpassningar utifrån sina behov.

Rutinen kring uppföljning och utredning av frånvaro har också fungerat väl. Här har
samverka med hemmen varit betydelsefulla med nära kontakt och samarbete. Det har
varit extra svårt i år att få ner frånvaron i och med pandemin. Ändå har vi sett att
frånvaron har minskat i och med kontinuerliga uppföljningar och åtgärder.
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Främjande och förebyggande arbete

Vi har sett en minskning av kränkande behandling bland elever på skolan. Vårt
intensiva arbete med att effektivisera elevhälsoarbetet på skolan, ett nära samarbete
med kurator i trygghetsvandringar och samtal med elever,  samverkan med
vårdnadshavare, fler vuxna på raster och vid övergångar och för att det hålls styrda och
lustfyllda aktiviteter på rasterna har troligtvis gett denna minskning.  Fritidshemmet har
fokuserat på värdegrundsarbete medvetet på fritidslektionerna på eftermiddagarna för
att främja och förebygga vilket vi sett en positiv effekt av gällande trygghet och
måluppfyllelse som nu råder, jämfört med föregående år. I arbetet för att minska
kränkande behandling har elevhälsoteamet varit en viktig del. Kurator, speciallärare
och skolpsykolog har observerat i klass och ute på raster. De har handlett personal i
vilka åtgärder och insatser som kan vidtas för att minska och förebygga.  och stöttat
upp i samtal med elever och vårdnadshavare.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

En specialpedagog har tagits in för att stötta upp och effektivisera EHT. Rutiner
har gjorts, utbildning i hur man skriver åtgärdsprogram och skillnaden mellan
åtgärder och anpassningar. Ansvarsområden har tagits fram och EHT har i
rutinerna fått ansvarsområden som underlättar arbetet för lärarna och för att höja
kunskapsnivån på skolan och minska kränkningar, frånvaro och minska
åtgärdsprogrammen.  Vi har haft stort fokus på EHT då vi vet att ett kunnigt och
professionellt  EHT höjer verksamhetens mål.  Vi kommer att fortsätta att hålla i
rutinerna nästa läsår och stötta upp extra för lärarna i början av läsåret för att
skapa trygghet och säkerhet i arbetet med kartläggningar, åtgärdsprogram och
anpassningar för eleverna.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

- Säkerställa att pedagoger har samsyn kring förhållningssätt och spelregler
och bemöter eleverna, vårdnadshavarna och varandra utifrån skolans
värdegrundsplan.

- Säkerställa att all personal på skolan medvetet arbetar förebyggande med
att minska kränkande behandling.
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- Säkerställa att vi höjer kvalitén i svenska/sva och matematik och därmed
elevernas kunskapsnivå.

- Säkerställa att vi arbetar mer ämnesövergripande och verklighetsbaserat
för att ge eleverna ett sammanhang och en röd tråd i de olika ämnena.

- Säkerställa likvärdig bedömning.

- Säkerställa att det sker ett heldagslärande hela skoldagen, där
fritidspersonalen befäster kunskaperna eleverna fått i skolan genom
lärande på fritids.

- Alla pedagoger har förmåga att stödja elever i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd.

- Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer
och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med
stigande ålder och mogna.

- Öka nöjdheten bland vårdnadshavarna.

- Lärarna och fritidspersonalen ska samverka och utbyta kunskaper och
erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa
sammanhang för eleverna, kontinuitet och progression i elevernas utveckling
och lärande ska synliggöras. De ska vid övergångar särskilt uppmärksamma
elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

- Gemensamt arbete och analys av resultat, bedömning och betyg.

- Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får
den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd
samt den hjälp de behöver.

- Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritids har bestått av F-2 fritids och fritidsklubb 4-6 där även åk 3 har integrerats.
Det har arbetat tre fritidsledare i 3-6- laget och 5 fritidsledare i F-2-laget. Vi har
även haft fyra extraaställda från arbetsförmedlingen på fritids.

Vällingby Parks skola består av två hus och F-2 har fritidsverksamhet i det ena och
3-6 i det andra. Verksamheten slås ihop klockan 16.00. Stora fina lokaler.

Under ht 20 uppmärksammades ett utvecklingsbehov inom fritidshemmet och
från vt 21 har rektor deltagit på fritidshemsmöten och ansvarat för planering och
uppföljning av arbetet.

Verksamhetsutvecklare inom fritidshemmet kom på två besök och föreläste för
inspiration och utbildning.  Fritidshemmet satte upp några prioriterade mål i
fritidshemsplanen i början av vårtermine - 21 med fokus på värdegrund. Under
vårterminen utbildades fritidshemmets personal i fritidshemsstrategin, i
heldagslärande och att koppla atkiviter med mål från fritidshemmest läroplan.
Fritidshemmet fick även en utbildning i specialpedagogik i fritidshemmet under
vårterminen av vår specialpedagog.

Eleverna ansvar och inflytande har varit stort på fritidshemmet på så vis att de fått
vara med och välja aktiviteter som varit styrda och haft tid till fri lek. Eleverna har
varit med och utvecklat lärmiljön utifrån deras behov och intressen.

I och extra satsning  och utbildning på fritidshemmet har vi arbetat mot
verksamhetens prioriterade mål och sett en positiv effekt av detta. Fritidshemmet
hade högst nöjdhet i Academedias enkät jämfört med grundskolan och förskolan.
Våra elever har trivts på sitt fritids.

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
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Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 52% 75%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 56% 85%

Utveckling och lärande

Fritidshemmet har erbjudit aktiviteter kopplade till läroplanens mål och erbjudit
lustfyllda aktiviteter med fin balans mellan fritidslektioner och fri lek.  Vi ser en riktigt fin
höjning gällande trygghet på fritidshemmet. Fritidspersonalens fina och målmedvetna
arbete har varit extra lyckosamt vilket vi är stolta över.

Arbetet med normer och värden

Eleverna är mycket nöjda med sitt fritidshem och har uttryckt att de känner sig trygga
och här ser vi en ökning från 19/20. Fritidspersonalen finns med hela dagen vilket
troligtvis har stor påverkan till detta positiva resultat. Dessutom har personalgruppen
varit stabil, ingen stor personalomsättning.  Fritidspersonalen är även den grupp som
har haft nära kontakt med vårdnadshavare, vilket också kan ha påverkat tryggheten
som eleverna och vårdnadshavarna känner.

Värdegrundsuppdraget

I fritidshemmets läroplan har vi  satt upp prioriterade värdegrundsmål som vi medvetet
arbetat med. Varierade och intressanta värdegrundsövningar har genomförts på nya
sätt vilket har varit uppskattat hos eleverna. Arbetet har blivit mer medvetet och gått
att följa upp och utvärdera. När det uppstått missförstånd och kränkningar har
fritidshemmet arbetat med fyrahörnövningar, olika samarbetsövningar, samtal
kopplade till olika teman som de fått inspiration av från kortare filmer, litteratur eller
berättelser.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Fritidshemmet har arbetat med tydliga mål och lyckats mycket bra detta läsår med de
uppsatta målen. Den röda tråden mellan skola och fritids har blivit tydligare vilket har
gett fritidshemspersonalen möjlighet att vara en del i att höja elevernas kunskapsnivå.
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Förutsättningarna för personalen att stötta elevernas i deras olika behov har blivit
lättare än förra året i och med att de har utbildats i specialpedagogik i fritidshemmet.  I
och med större kunskap i elevers behov så har de också kunnat samverka med och
återkoppla till vårdnadshavare på ett tydligt sätt.

Vi ser att kränkande behandling har minskat på grund av fritidshemmets tydliga och
målinriktade arbete. Fritidshemmet har en stor del att kränkningar har minskat på hela
skolan, även under skoltid.

Vi har arbetat mer för att få till ett nära samarbete mella skola och fritidshem. De
planerar upp verksamheten tillsammans vilket innebär att de ger eleverna ett större
sammanhang, en röd tråd, över hela dagen.

Vi har sett ett utvecklingsbehov i fritidshemmet som vi har satsat på och ett sätt att
hålla i denna uppåtkurva är att anställa en arbetslagsledare på fritidshemmet läsåret
21/22.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

-Säkerställa att all personal på fritidshemmet medvetet arbetar förebyggande med att
minska kränkande behandling.

-Säkerställa att det sker ett heldagslärande hela skoldagen, där fritidspersonalen
befäster kunskaperna eleverna fått i skolan genom lärande på fritids.

- Samverkan ska ske med skolan där det utbyts kunskaper och erfarenheter samt
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang för eleverna,
kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande ska synliggöras.

-De ska vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd.
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

21 anställda på förskolan, 3 förskollärare, 10 barnskötare och 8 anställda utan
yrkesutbildning. Förskolan är uppdelad i fem avdelningar. En avdelning med de äldsta
eleverna ( 5 år) en avdelning med 3-4 åringar och två avdelningar med 1-2 - åringar.
Förskolan har under hela året haft en förskoleansvarig som suttit med i
ledningsgruppen.  Fina stora avdelningar men en ganska begränsad och liten
förskolegård.

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 93% 76%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 83%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 70%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 91% 68%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 89% 74%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 70% 52%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 80% 59%

På förskolan har vi sänkt våra resultat sedan förra året. Trots detta har vi arbetat
hårt för att få till struktur och för att höja  kvalitén. Vi har höjt oss i funktionell
kvalité men vi har inte lyckats förmedla det till vårdnadshavare, vilket vi ser i
Academedias enkät.
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Slutsatser (undervisningen)

Pandemin har troligtvis en del att göra med att resultaten har sjunkit i vår
kvalitetsundersökning. Det vårdnadshavare har sett av vår verksamheten är när
de hämtar och lämnar och när de möter barn och personal ute i närmiljön, så vi
behöver hittar nya rutiner för kommunikation och samverkan över den övriga
verksamheten

Detta läsår har vi haft kompetensutveckling för att fördjupa kompetensen hos
våra medarbetare i kunskap om läroplanens mål och intentioner. Vi har haft
kollegialt lärande under mötestid där vi samtalat om läroplanens mål.

Vi behöver fortsätta att utveckla undervisningen på förskolan och kompetensen
hos samtliga medarbetare kring teori kopplat till praktik för att skapa en större
medvetenhet i vårt pedagogiska uppdrag.

Vi behöver utveckla  kommunikation och samverkan med vårdnadshavare, vi behöver
stärka medarbetarna i att bygga professionella relationer med vårdnadshavarna samt
säkerställa en daglig likvärdig kommunikation.

Vi har kommit igång med att utveckla den pedagogiska lärmiljön inomhus som
ska locka barnen till motivation och intresse men vi behöver fortsätta att utveckla
de pedagogiska miljöerna i hela verksamheten samt säkerställa en likvärdighet
för att barnen på bästa sätt ska utveckla förmågor som kreativitet, språk och
kommunikation, samspel och dialog, självständighet och tillit till sin egen
förmåga.

Vi ser ett behov av ytterligare fortbildning för att skapa engagemang och nya
perspektiv och ge fler verktyg till medarbetarna i materialkännedom och konkreta
förslag på undervisningsmetoder.

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 96% 88%

23



Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 80% 84%

Främjande och förebyggande arbete

Under september och oktober startade förskolan trygghetsvandring med en
barngrupp ( 4-5 åringar) samt barnintervjuer (alla barn som ville svara på
barnintervjufrågor).

Utifrån kartläggning har vi arbetat med följande åtgärder:
Vi har utvecklat stationer och projektarbete på förskolans gård. Pedagogerna har haft
god uppsikt över de utrymmen och platser barnen befinner sig i för att kunna upptäcka
eventuella kränkande behandlingar. Vi har därefter fortsatt att ha trygghetsvandring
med alla barn på förskolan (uppdatera trygghetsfrågor och glada-ledsna gubbar).

Barnrådet -Alla äldre barn är delaktiga , syftet - att genom samtal blir medvetna om att
de själva är med och bestämmer samt påverkar, är delaktiga och har inflytande över
sin dag på förskolan.

Genom delade grupper på varje avdelning där en pedagog har “sina” elever har det
blivit lättare att få en närmare samverkan med hemmet och lättare att samtala när det
dyker upp svårigheter. Alla  pedagoger har arbetat kontinuerligt med
barnkonventionen samt engagerat sig  i värdegrundsarbete kopplat till portfolioarbete.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vi har tydliga rutiner för åtgärder mot kränkande behandling. Under detta läsår har vi
inte fått in någon anmälan om kränkande behandling, vilket är mycket positivt. Om det
uppstår kränkande behandling följer vi vår plan mot diskriminering och kränkande
behandling och dess rutiner.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Trygghetsvandringar, delade grupper inom avdelningarna där varje pedagog har
ansvarsbarn och arbete med barnkonventionen har varit lyckat och framgångsrikt
och det ska vi fortsätta med. Men vi behöver däremot utveckla och säkerställa att
pedagoger har samsyn kring förhållningssätt och spelregler och bemöter
eleverna, vårdnadshavarna och varandra utifrån förskolans värdegrundsplan.
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Pedagogerna identifierar barnens behov och ser när de har det svårt men vi
behöver utveckla vår samsyn kring förhållningssätt och metoder i mötet med
barn i behov av stöd.

Då vi inte har så många legitimerade förskollärare behöver vi stödja
medarbetarna i deras förmåga med att koppla ihop sin praktik med teori i enlighet
med läroplanens mål och intentioner.

Vår långsiktiga målsättning är att anställa fler förskollärare.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

-Säkerställer att pedagoger har samsyn kring förhållningssätt och spelregler och
bemöter eleverna, vårdnadshavarna och varandra utifrån förskolans
värdegrundsplan.

- Utveckla den pedagogiska verksamheten på förskolan, ökad fokus från
omvårdnad till medvetet pedagogiskt lärande.

-Öka nöjdheten bland vårdnadshavarna.
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