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1. Om Innovitaskolan Vendelsö

Huvudman för Innovitaskolan Vendelsö är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en
del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Vendelsö 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.
Vi har ca 420 elever på vår skola årskur F-6 och ca 85 barn på förskolan. Vendelsö Hage
är en skola med högt söktryck som har hög måluppfyllelse och det råder trygghet och
studiero. Verksamheten genomsyras av heldagslärande där vi nyttjar barn och elevers
lärande under hela deras vistelsetid.

Personal & Organisation
Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor och
arbetslagsledare. Enheten är indelade i arbetslag och utvecklingsgrupper. Arbetslagen är
F-3 lärare, 4-6 lärare, fritids och förskolan samt elevhälsan. Vi har utvecklingsgrupper på
förskolan, fritids och skola som träffas en gång i veckan och syftet är att leda den
pedagogiska verksamheten i enlighet med enhetens systematiska kvalitetsarbete.
Utvecklingsgruppen på skolan leds av förstelärarna som även ingår i Academedias
nätverksgrupper. Vi har endast behöriga undervisade lärare och hög andel förskollärare
på förskolan. Vi har en komplett elevhälsa med alla kompetenser och som ses en gång i
veckan och vi arbetar även med öppna eht. Vi har en vaktmästare och även ett eget kök
med kockar som arbetar enligt Academedias måltidspolicy.

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.
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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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2. 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 69,2% 58,8% 52,0%
Flicka 60,0% 0,0% 61,5%
Pojke 75,0% 62,5% 41,7%

Nationella prov (årskurs 3, 6)

Sammanfattning 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 95 % 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

Elevers ansvar och inflytande 4,6
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Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 3,0
Normer och värden 4,0

Under föregående läsår har vi bara skattat oss inom 3 områden. Det målområde där
fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är elevers ansvar
och inflytande. Detta målområde följs av normer och värden och lägst utfall får lekar,
fysiska aktiviteter och utevistelse.

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 6,0 6,0
Kultur 6,0 6,0
Lek 6,0 6,0
Matematik 6,0 6,0
Naturvetenskap och
teknik 6,0 6,0
Normer och värden 6,0 6,0
Skapande 6,0 6,0
Språk och kommunikation 6,0 6,0

Vi har ett jämnt resultat där vi ser en likvärdighet mellan de olika målområdena men
även mellan våra mentorsgrupper. Medelvärdet är det samma som tidigare år.
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3. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet

Under läsåret 2020/2021 var våra två fokusområden undervisning och delaktighet. Inom
undervisning var ett prioriterat utvecklingsområde att få högre måluppfyllelse. Insatserna
har sett olika ut beroende på ålder. Vi har utvecklat systematiken i arbetet kring tidiga
insatser i framförallt svenska och matematik och gjort satsningar på läsgrupper och
matematikgrupper. Skolans lärare har arbetat med olika insatser kring
matematikundervisningen under ledning av skolans förstelärare i matematik och lärarna
som undervisar i svenska leds av förstelärare i språkutvecklande arbetssätt. Vi har
fortfarande något lägre måluppfyllelse i matematik men där fortsätter satsningen med
matematikstrategin som återfinns inom hela Pysslingen. Eftersom vi inte når ända fram
med måluppfyllelsen så är en del i nästa års satsning att ha en speciallärare knuten till
varje arbetslag på skolan.

Under läsåret 2020/21 har ett utvecklingsområde även varit att arbeta för en hög kvalitet
på undervisningen och skolans lärare har arbetat med att utveckla lärmiljöerna och att
lektionerna ska ha ett likvärdigt upplägg i form av struktur över dagen och lektionens
innehåll. Lärarna har haft kollegialt arbete kring extra och generella anpassningar i
klassrummet.

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Lärare är indelade i arbetslag efter elevernas ålder så att man tillhör det arbetslag där
man har de elever som man undervisar i. Lärarna leds av arbetslagsledare som är med
i ledningsgruppen tillsammans med biträdande rektor och rektor och där
verksamhetsbeslut fattas. Arbetslagen har möte en gång i veckan. Samtliga lärare har
även lärarmöten en gång i veckan som leds av förstelärarna och som ingår i
utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen leder den pedagogiska utvecklingen
tillsammans med rektor. Utvecklingsgruppen utgår och är delaktiga i skolans
systematiska kvalitetsarbete. Vi har även representanter från samtliga årskurser med i
trygghetsgruppen, hälsogruppen och IKT som driver och organiserar frågor inom
respektive ämne utifrån verksamhetens övergripande mål. Lärare har även en gång i
veckan tillsammans med fritidspersonalen reflektionstid. Samtliga lärare arbetar med
kollegialt och kooperativt lärande efter en gemensam lektionsstruktur, från åk F till 6.
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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 75% 84% 84% 92%

Det är bra lärare på min skola 80% 89% 89% 95%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 69% 71% 75% 89%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 84% 91% 81% 90%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 87% - 82%

Vi behöver en likvärdig utbildning i alla klasser och årskurser och det får vi genom att
alla elever oberoende vilken lärare de möter så skapas de rätta förutsättningar för att
eleverna ska få kännedom vad som förväntas av dem vid varje utbildningstillfälle. En
del i det här är att alla lärare arbetar med kooperativt lärande men vi behöver bli ännu
tydligare att ha en systematik kring lektionsstruktur samt de olika lärmiljöerna (ute och
inne). Vi är snabba med att se och sätta in insatser såsom extra anpassningar och
särskilt stöd, såsom enskild undervisning, specialpedagogiskt stöd, särskild
undervisningsgrupp. För elever som har behov av mer åtgärder, har vi satt in andra
åtgärder som vi ansetts vara nödvändiga. Vi fortsätter med en så kallad liten grupp på
skolan där en pedagog och en specialpedagog arbetar i det mindre sammanhanget,
så kallad särskild undervisningsgrupp och organisatoriskt finns B-plan vid frånvaro av
vuxen, då gruppens skörhet och sårbarhet ökar vid förändringar.

Elevernas NKI har skett en ökning inom alla områden. Studiero har ökat men kan
bli ännu högre. Vi behöver föra dialog med eleverna hur de upplever studiero och
vad vi tillsammans kan göra.. Vad innebär studiero och vilka förändringar behöver
göras. Diskussion förs i klasserna och på elevrådet. Tryggheten har ökat mest. “De
vuxna ingriper när någon blir illa behandlad” har försvagats. Vi behöver även där
bli bättre på synliggöra vårt tillvägagångssätt när någon blir illa behandlad och
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vara tydlig med konsekvenstrappan.

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 70% 79% 70% 71%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 60% 71% 77% 70%

Vi ser att eleverna i de högre årskurserna har fler åtgärdsprogram då ämnena blir
svårare och ställer högre krav. Vi har gjort sammanställningar av alla åtgärdsprogram,
samtalat med alla mentorer för att medvetandegöra och skriva åtgärdsprogram om
eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven för att fortsättningsvis inte ha glapp
mellan åk. 3 och åk. 4. Vi har också samtalat om att behoven behöver upptäckas
tidigare än vid senaste analysen vid stadiebyte. Elevhälsan följer upp och utvärderar
dokumentationstrappan tillsammans med mentor.

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% 88% 88% 91%

Det är ordning och reda i min skola 46% 56% 80% 86%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 53% 54% 64% 76%
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Vårdnadshavare är mer nöjda i år än föregående år och vi ser en progression inom
alla områden. Tvärtom mot eleverna har studieron ökat mest. Vårdnadshavare i en
klass sticker ut och får generellt lägre resultat i flera frågor. Eleverna i denna klass
är mer nöjda än vårdnadshavarna i klassen. “De vuxna ingriper när någon blir illa
behandlad” har försvagats.
Vi behöver bli bättre på synliggöra vårt tillvägagångssätt när någon blir illa
behandlad. Visa konsekvenstrappan. Vi behöver även vara tydliga med
vårdnadshavarna om vilken information de kan få vid en eventuell konflikt mellan
elever att de får den information som berör deras barn.

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 74% 75% 87% 92%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 56% 62% 76% 83%

Slutsatser (undervisning)

Vi har kommit långt i samarbetet mellan klasserna inom samma årskurs men även
med heldagslärandet där fritidspersonalen har en viktig  del. Det goda
samarbetet och närheten (lokalmässigt) som de olika klasserna har till varandra
skapar inte bara en trygghet hos eleverna utan vi ser även ökad ansvarstagande
kultur som gynnar lärandet. Om det är något vi kan bli bättre på framöver så är
det nyttja våra kompetenser ännu bättre genom att t.ex. dela upp klasserna i
större utsträckning så att de elever som behöver extra stöd eller undervisning i
liten grupp kan få det. Vi fortsätter arbeta med heldagslärande för att öka
samsynen kring detta begrepp. Vi börjar hitta en gemensam plattform men vi
måste fortsätta att utveckla hur vi ska arbeta. Vi har fortfarande fler flickor som når
kunskapraven än pojkar som når kunskapskraven. Vi arbetar med att synliggöra
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det här även för eleverna främst i de högre årskurserna. Vi fortsätter att arbeta
med ett ännu mer varierat arbetssätt så det ska passa alla elever och att
framförallt att man kan visa förmågorna på olika sätt.

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 97%

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

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 3%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 67%

Främjande och förebyggande arbete

Utdrag från skolan årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling:

● I mentorsgrupperna pågår ett kontinuerligt arbete med samtal och övningar,
exempelvis kompissamtal, kring att alla har rätt att vara den man är oavsett kön

● Genom vårt samarbete med Friends har vi en strategi kring vårt genusarbete
som vi utgår ifrån.

● Vi ger eleverna möjlighet att ifrågasätta fördomar genom att öva kritiskt
tänkande i samtal, exempelvis under samtal kring nyheter på SO-lektionerna.

● Vi uppmuntrar eleverna att pröva på olika aktiviteter oavsett kön, exempelvis
genom att anordna styrda aktiviteter där eleverna får prova på lekar/sporter
som de vanligtvis inte väljer. Genom aktiviteterna ger vi eleverna möjlighet till
insikt i att alla, oavsett kön, ska behandlas lika och att alla kan leka med
varandra

● Vi talar om att familjekonstellationer i samhället ser olika ut
● Våra blanketter och informationsblad vänder sig till vårdnadshavare och inte till

mamma och pappa
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● Vi uppmärksammar internationella dagar, som ex. FN-dagen, och arbetar med
teman kring detta

● Skolan erbjuder modersmålsundervisning.
● Skolan belyser det positiva med att ha tillhörighet till olika länder, specifikt

under SO-lektionerna, men även i det vardagliga värdegrundsarbetet.
● Via litteratur och film diskuterar vi och visar på hur det kan vara att leva i olika

länder med sin trosuppfattning
● I det dagliga arbetet och i SO-ämnet uppmärksammar vi olika världsreligioners

uttryck.
● Skolan individanpassar undervisningen, miljön och organisationen så att den

fungerar för eleven/eleverna, exempelvis genom att införskaffa de hjälpmedel
som eventuellt behövs

● Vi pratar med eleverna om funktionsnedsättningar, människors olika
förutsättningar och behov för att öka förståelse för olika funktionsnedsättningar.

● Skolans personal delges den information de behöver för att på bästa sätt
bemöta elever med funktionsnedsättningar

● Under gemensamma aktiviteter såsom utflykter och schemabrytande dagar
upprättas individuella handlingsplaner för att skapa trygghet för de elever som
upplever oro vid ändrade rutiner.

● Via samtal och aktiviteter i elevgrupperna samtalar vi om olika sätt att leva
● Via litteratur, filmer och diskussioner samtalar vi om olika familjekonstellationer
● Skolans blanketter och informationsblad vänder sig till vårdnadshavare och inte

till mamma och pappa
● Vi ger eleverna möjlighet att ifrågasätta fördomar kring heteronormen genom

att öva kritiskt tänkande i samtal och diskussioner.
● Varje elev blir bemött och utmanas utifrån sina egna förutsättningar
● Vi pratar inte nedsättande om barns ålder, tex. “Ni beter er som förskolebarn”
● Vid diskussion om konsekvenser av beteende med eleverna, tas hänsyn till

elevens individuella förutsättningar snarare än till ålder.

Sedan 2018 har vi på skolan satsat på kompetensutveckling för pedagoger kring
tidiga insatser hos pedagogerna i hur vi upptäcker behoven hos eleverna. Hälsa
och välmående är grundförutsättningen för att tillgodogöra sig undervisningen.
Förebyggande och hälsofrämjande arbetet sker på hela skolan med rörelse för
elever samt att elevhälsoteamet promenerar med elever varje dag för att
förebygga psykisk ohälsa samt frånvaro hos eleverna.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling
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Pedagog som bevittnar händelse agerar direkt och reder tillsammans ut situationen och
skriver en anmälan till rektor. En pedagog kan även få kännedom om händelse skriver
en anmälan till rektor samt pratar med inblandade elever/barn. och vårdnadshavare.
Rektor skickar in till huvudman och  lämnar över till trygghetsgruppen som in sin tur
utreder händelsen och ger vidare återkoppling till mentor och
arbetslag.Sammanfattningar av enskilda händelser där samtliga inblandade berättat sin
sida av händelsen vilket registreras i enskilt dokument. Här redogörs även för hur
skolans personal agerat för att händelsen inte ska upprepas. Ex medlat mellan eleverna,
kontaktat vårdnadshavare samt upprättat ev. handlingsplaner om nödvändigt. Vendelsö
Hages återkoppling från företagsjuristen har hittills varit god där inga vidare åtgärder
rekommenderats utöver de åtgärder som redan vidtagits av skolan.

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

Nedan följer beskrivning av “konsekvenstrappan”som används som mall används på
skolan när kännedom ges 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.

2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen,
ansvarar för att utredning påbörjas, samt informerar skolans elevhälsa.)

3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.

4) Åtgärder vidtas vid behov.

5) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkran om att eleven känner sig trygg
i skolan.

6) Om problemet kvarstår efter en vecka, 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.

7) 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)
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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)

Vi ser att vårt värdegrundsarbete som har fokus på delaktighet och tillgängliga miljöer
både inne och ute gynnar alla elever med högre resultat. Vi har sett direkta effekter på
att kränkningsanmälningarna har minskat och det råder ett lugn på enheten i
allmänhet. En del i trygghetsarbetet har varit att eleverna ska vara mer aktiva och röra
sig mer under skoldagen. Vår rörelsesatsning på skolan har varit igång ett tag och vi
kan se att det främjar inlärningen men även tryggheten framförallt hos pojkarna.

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 - 87% - 82%

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Rektor beslutar vilka som ska kartläggas i en pedagogisk utredning utifrån oro från
vårdnadshavare, lärare och/eller elevhälsa. Rektor tar även beslut om särskilt stöd ska
utarbetas.

Främjande och förebyggande arbete
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Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, psykolog, speciallärare
och kurator. Vi träffas en gång per vecka för att samtala om individ, grupp och
organisationsnivå angående särskilt stöd. I detta tvärvetenskapliga forum ges utrymme
för allas kompetenser att se elevens behov.

Varje vecka på onsdagar har vi något som kallas Öppet EHT” där delar av elevhälsan
närvarar för att ta emot pedagoger eller fritidspersonal som vill lyfta olika dilemman
eller bolla specialpedagogiska frågor.

Innan varje sommarlovet så har vi överlämningar till de skolorna som eleverna börjar
på. Vi har även överlämning på Vendelsö Hage mellan förskoleklass och åk. 1 och
överlämning mellan åk.3 och åk.4 för att förebygga hinder i lärmiljön. Ett
hälsofrämjande arbete sker kontinuerligt, med dialog med vårdnadshavare, pedagoger
och elevhälsan. Vår värdegrund i elevhälsan och på skolan genomsyrar vårt
bemötande till alla vi möter och främst till våra elever och deras vårdnadshavare.

När det gäller elever i behov av särskilt stöd som börjar hos oss så har vi ofta
samarbete med kommunens skolpsykolog. Arbetet förbereds och planeras noga för
att eleven ska få en sådan bra start som möjligt. Vi möjliggör flera besök innan
sommarlovet för elever som har omfattande behov och om elevens behov är att träffas
på hemmaplan. Alltid med elevens bästa i fokus.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Vi kan bli bättre på att arbeta förebyggande när nya elever börjar under terminen och
att fortsätta arbeta med värdegrundsarbete för att hålla i det vi är bra på, men också att
vidareutveckla trygghetsarbetet. Elevhälsan och pedagoger har en god värdegrund
med en bra människosyn och elevsyn samt att personal på skolan har ett
lösningsfokuserat förhållningssätt. Utifrån NKI: n framkommer att elever och
vårdnadshavare upplever att vår värdegrund genomsyras i vårt förhållningssätt.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

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

○ Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
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● Tillgängliga och stimulerande lärmiljöer
○ Eleverna ska agera självständigt i lärmiljöerna

● Heldagslärande
○ Samsyn över verksamheten och förståelse för elevernas lärande

under hela vistelsetiden

● Systematiskt kvalitetsarbete - analysarbete
○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritidspedagogerna är ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare som är med i
ledningsgruppen tillsammans med biträdande rektor och rektor och där
verksamhetsbeslut fattas. Arbetslaget har möte en gång i veckan. Fritids arbetslag är
uppdelat i avdelningar och arbetar utifrån elevernas ålder det vill säga att varje årskurs
är en avdelning. Vi har fyra avdelningar; Rosa, Gul, Röd och Grön. Varje avdelning har
planeringsmöte en dag i veckan.

Vi har satt samman en utvecklingsgrupp som leder den pedagogiska utvecklingen
tillsammans med biträdande rektor. Utvecklingsgruppen utgår och är delaktiga i
skolans systematiska kvalitetsarbete. Detta året har fokus legat på att implementera
funktionell kvalitet. Vi har även representanter från samtliga avdelningar med i
trygghetsgruppen, hälsogruppen och IKT som driver och organiserar frågor inom
respektive ämne utifrån verksamhetens övergripande mål. Fritidspersonalen har även
reflektionstid tillsammans med lärarna en gång i veckan.

För att öka elevernas delaktighet och inflytande har alla avdelningar infört
återkommande fritidsråd.

Ett normkritiskt förhållningssätt ligger till grund för hela vår verksamheten och de val vi
gör för eleverna. Alla pedagoger har samma positiva förväntningar på alla elever och vi
bemöter varje barn utifrån deras behov, inte ålder eller kön.
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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 90% 89%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 89% 90%

Utveckling och lärande

Undervisningen har utvecklats under det gångna året och det är kopplat till
implementeringen av funktionell kvalitet. Våra aktiviteter utgår från läroplanen
och övriga styrdokument. Vår reflektionstid har strukturerats upp och vi har tagit
fram flera gemensamma dokument för planering och utvärdering.

Under läsåret har vi diskuterat begreppet heldagslärande i olika forum. Syftet
med detta är att öka samsynen kring detta begrepp och att öka likvärdigheten
mellan de olika avdelningarna. Vi börjar hitta en gemensam plattform men vi
måste fortsätta att utveckla hur vi ska arbeta. Några avdelningar har hittat bra
struktur och de ska under hösten få dela med sig av goda exempel och
framgångsfaktorer till övriga avdelningar.

En framgångsfaktor har varit att vi under det gångna året har utökat samarbetet över
alla avdelningar. Utomhus har vi haft flera olika gemensamma aktiviteter som alla
elever har haft möjlighet att delta i. Vi har erbjudit en stor variation av aktiviteter och på
så sätt skapat meningsfull fritid för våra elever.

Elevernas delaktighet har ökat. Vi har lyssnat på eleverna och fångat upp deras
intressen. De har fått vara med och påverkat vad vi ska göra och även hur.
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Slutsatser (Fritidshemmet)

Vi kommer fortsätta utveckla våra lärmiljöer då vi fortfarande ser ett behov av detta. Vi
vill även öka elevernas delaktighet i utformandet av miljöerna. Ökad delaktighet
kommer leda till att de värnar om sitt material och ökat ansvar.

Vi behöver förvalta de arbetssätt och metoder vi byggt upp under året och framförallt
se till att det blir en systematik.

Verktyget funktionell kvalitet har lett till ökad samsyn och utvecklat våra
arbetsmetoder. Vi behöver se till att vi avsätter tid för självskattning och diskussioner
även nästa år.

Vår rastverksamhet behöver utvecklas. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att
fokusera på rastverksamheten.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

● Tillgängliga och stimulerande lärmiljöer
○ Eleverna ska kunna agera självständigt i lärmiljöerna

● Heldagslärande
○ Samsyn över verksamheten och förståelse för elevernas lärande

under hela vistelsetiden

● Systematiskt kvalitetsarbete - analysarbete
○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet
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6. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Varje arbetslag på förskolan består av förskollärare och barnskötare. Alla pedagoger
utom två har adekvat utbildning. Varje arbetslag är sammansatt så att pedagoger
kompletterar varandra och varje kompetens tas tillvara. Varje vecka har förskollärarna
möte  som leds av biträdande rektor. Här förs pedagogiska diskussioner utifrån aktuella
ämnen, man diskuterar forskning samverkar för att skapa en likvärdighet över alla
avdelningar.

Alla pedagoger på förskolan deltar i pedagogmöten varannan vecka. Dessa leds av vår
utvecklingsledare på förskolan. Här finns möjlighet till kollegial samverkan och
pedagogiska diskussioner. Detta är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och
en tydlig framgångsfaktor.

Lokalerna är väl anpassade efter den verksamhet som bedrivs och miljöerna är
utformade för att ta tillvara på barnens intressen och ge dem möjlighet att upptäcka,
utforska och förundras. Vi för löpande samtal med barnen kring förskolans miljö och
material och hur man tar hand om det både inne och ute på gården.

För att kunna bedriva undervisning som målstyrda processer har vi en dagsstruktur
som möjliggör undervisning under hela dagen. Vi har gemensamma dokument för
observation, planering, reflektion och utvärdering och det finns avsatt tid för detta i
allas schema.

Genom vår pedagogiska kartläggning säkerställer vi att vi ger varje barn stöd och
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Ett normkritiskt förhållningssätt ligger till grund för hela vår verksamheten och de val vi
gör för barnen. Alla pedagoger har samma positiva förväntningar på alla barn och vi
bemöter varje barn utifrån deras behov, inte ålder eller kön.

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 98% 100%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 97%
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Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 81%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 99% 100%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 97% 99%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 90% 91%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 100% 100%

Vi har planerade och spontana undervisningstillfällen inne, ute och i skogen. Vi har
utvecklat vår innemiljö och tillfört material utifrån barnens intresse och målområde. Vi
är närvarande och medforskande pedagoger.

Vi har fått till en systematik med att följa barnens intresse för att få barnen mer
delaktiga i det aktuella målområdet. Vi har tillfört material genom introduktion för att
sedan observera och se hur barnen utforskar vidare. När vi är medforskande
pedagoger ser vi att barnens intresse för målområdet ökar.

Vi har under läsåret haft ett gemensamt projekt som alla mentorsgrupper har arbetat
med. Detta har bidragit till en ökad likvärdighet mellan de olika mentorsgrupperna. Vi
har haft reflektion med barnen i helgrupp, halvgrupp/mindre grupp och enskilt. Vi har
gett barnen möjligheten att utforska, utmanas och förundrats via olika uttrycksformer
såsom dans, drama och skapande.

Slutsatser (undervisningen)

Vi ser att våra kollegiala forum som t ex PK och andra arbetsgrupper med tillfällen för
fördjupning, pedagogiska samtal och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare har lett
till ökad samsyn och ett kollektivt lärande. Det påverkar vår undervisning positivt. Den
systematiken behöver vi förvalta även nästa läsår.

Vi kommer fortsätta utveckla våra lärmiljöer då vi fortfarande ser att vi behöver arbeta
vidare med vår utemiljö samt förvalta de arbetssätt och metoder vi byggt upp under
året..
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Vi kommer att fortsätta utveckla reflektionstillfällena tillsammans med barnen. Vi vill
ge dem varierade dokumentationsmöjligheter. För att kunna göra det behöver vi
kompetensutveckla pedagogerna.

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% 98%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 80% 83%

Främjande och förebyggande arbete

Vi har arbetat i mindre och varierande grupper, observerat och reflekterat. Genom att vi
arbetar i olika former såsom helgrupp och mindre grupper skapar vi större möjlighet
för barnen att bli sedda och hörda.

Vi startar alltid upp höstterminen med att introducera miljön. Under hela terminen förs
samtal kring förskolan miljö och material och hur man tar hand om det både inne och
ute på gården, så att barnen utvecklar sin förståelse för dess värde. Vi tillför bilder på
materialet och bildstöd som visar dagens innehåll

Vi gör observationer och barnintervjuer för att ta vara på barnens tankar om sin
förskolemiljö. Den här formen behöver vi utveckla under nästa läsår.
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Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Närvarande och medforskande pedagoger skapar en trygghet för alla våra barn.
Genom att göra kartläggningar kan vi få syn på hur vi skapar en struktur för att ge våra
barn de bästa förutsättningarna.

Vi kommer att fortsätta att lyfta viktiga ämnen på våra pedagogmöten då vi ser en
positiv effekt av detta.

Vi har observerat och intervjuat barnen men i år kommer vi att även gå runt i miljöerna
för att få fatt på hur de upplever sin förskolemiljö.

Vi har haft barnråd under året men även här behöver vi få till en systematik så att de
återkommer regelbundet.

Vi ska bli bättre på att benämna begreppen vila och återhämtning i dokumentationer,
lärloggar och i den dagliga kommunikationen med vårdnadshavarna. Vi behöver bli
bättre på att synliggöra hur vi skapar förutsättningar för vila och återhämtning.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

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

○ Främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

● Tillgängliga och stimulerande lärmiljöer utomhus
○ Barnen ska agera självständigt i lärmiljöerna

● Heldagslärande
○ En inkluderande, likvärdig och demokratisk förskola

● Systematiskt kvalitetsarbete - analysarbete
○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet
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