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1. Om Innovitaskolan Visby

Huvudman för Innovitaskolan Visby är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en del
av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Visby 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.

Personal & Organisation
Innovitaskolan Visby omfattar 430 barn och elever samt 64 personal fördelat på två
skolor och två förskolor. Skolledningen består av en rektor med huvudansvar, en
biträdande rektor med ansvar för förskola och elever i yngre åldrar samt ledningsstöd för
den mindre enheten, Athene Fardhem. För administration och lokaler ansvarar intendent.
Utvecklingsfrågor leds av verksamhetens fyra förstelärare samt ledningsgrupp där det
förutom skolledning och intendent även ingår en utvecklingsledare för respektive fem
arbetslag.
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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 88,7% 90,2% 86,5%
Flicka 87,5% 87,5% 70,6%
Pojke 89,7% 92,6% 94,3%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 92,5% 94,1% 90,4%
Flicka 91,7% 91,7% 82,4%
Pojke 93,1% 96,3% 94,3%
Genomsnittligt meritvärde 255,2 257,4 238,5
Flicka 258,4 264,0 232,1
Pojke 252,8 251,6 241,6

Betyg (årskurs 6)
Athene Fardhem

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 83,3% 87,5% 100,0%
Flicka 100,0% 75,0% 100,0%
Pojke 75,0% 100,0% 100,0%

Atheneskolan

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 100,0% 96,2% 92,3%
Flicka 100,0% 100,0% 89,5%
Pojke 100,0% 92,9% 100,0%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har mellan 83 och 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer
kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. Inga elever följer
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kursplanen i svenska som andraspråk. I matematik har mellan 88 och 100 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.

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

Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 8,0
Normer och värden 6,0
Språk och kommunikation 6,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är inom lekar, fysisk aktivitet och utevistelse (8,0), följt av normer och värden och
språk och kommunikation (samtliga på 6,0). Funktionell kvalitet implementerades under
läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande prognos och antal bedömda målområden. I
år har vi endast gjort bedömningar i tre av områdena.

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.
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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 7,3
Kultur 5,4 6,7
Lek 4,6 6,8
Matematik 4,6 6,0
Naturvetenskap och
teknik 4,0 8,0
Normer och värden 4,6 6,0
Skapande 4,6 4,5
Språk och kommunikation 6,0 8,0

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
naturvetenskap och teknik samt språk och kommunikation (båda på 8,0), följt av barns
delaktighet ( på 7,3). Kultur  samt Lek  ligger något lägre ( på 6,7/6,8). Lägst utfall noteras
för målområdet skapande (4,5). I jämförelse med 2019/20 ses en ökning i samtliga
områden utom skapande där vi hade en liten minskning. Störst ökning är inom området
naturvetenskap och teknik.

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21
- Grundskola och Fritidshem

Utvecklingsområden läsåret 20/21:

- Öka medvetenheten om den egna undervisningens kvalitet och resultat.
- Skapa större likvärdighet i den fysiska, psykosociala och pedagogiska lärmiljön.
- Synliggöra och utveckla heldagslärandet.
- Synliggöra och tydliggöra lärarnas bedömning.
- Fokus på ökad fysisk aktivitet under skoldagen
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Organisation
Merparten av lärarna är behöriga och legitimerade i de ämnen de undervisar i. Vi har
saknat behöriga lärare i bl a spanska, No, musik, slöjd och hemkunskap. Här har vi
organiserat pedagogerna i ämnesgrupper och skapat forum för gemensam planering
och bedömning. Fokus har legat på att skapa likvärdighet i undervisningen oavsett
vilken lärare som undervisar klassen. Det har fungerat bra i de flesta av ämnena, men
svårt i de ämnen vi bara har en ämneslärare i t ex hemkunskap och musik.

Pedagogerna är organiserade i mentorspar med delat mentorskap för en klass.
Mentorsparen är så långt det är möjligt heterogena med målet att både stödja och
komplettera varandras styrkor och svagheter. Flera mentorspar består av både en
manlig och en kvinnlig pedagog, vilket har varit en styrka för att möta elevgruppernas
behov.

Pedagogerna är indelade i fem arbetslag; Förskola, F-3, 4-6, 7-9 samt Athene Fardhem.
Inom arbetslaget organiseras det vardagliga inom kärnuppdraget, medan
ledningsgrupp samordnar det som berör flera eller samtliga arbetslag.

Ämneslärarna är indelade i ämneslag som träffas i den stora gruppen vid fyra tillfällen
per termin. Sådana tillfällen har ett styrt innehåll och behandlar områden som ämnets
kärnvärden, läromedelsval, grovplanering, bedömning samt metodval, varierad
undervisning och ledning och stimulans. Förutom dessa styrda och gemensamma
tillfällen träffas ämneslärare inom samma stadie mer återkommande under läsåret. De
flesta träffas varje vecka och några grupper ses varannan vecka för att prata
detaljplanering, bedömningsunderlag och erfarenheter längs vägen.

Studiestöd erbjuds skolans äldre elever vid ett 1-2 tillfällen i veckan samt under
studiedagar och lov. Till studiestödet kommer elever som behöver repetera ett avsnitt,
som varit frånvarande eller behöver göra omprov. Vi har även riktat studiestöd under
loven där eleven kan få stöd av olika ämneslärare.

Undervisning
Undervisningen bedrivs till största delen i helklass, vilket i vårt fall betyder 22 elever i
f-klass med två pedagoger, 24 elever år 1-3 samt 26 elever per klass år 4-9 med
vardera varsin lärare. I kärnämnena, svenska, engelska och matematik har vi dubbla
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pedagoger hälften av undervisningstiden, likaså i ämnet spanska som är ett av skolans
profilämnen. Slöjdarterna och hemkunskap genomförs i halvklass. Eleverna ges
möjlighet till studiestöd med läxhjälp varje vecka samt i samband med studiedagar
och lov.

Skolans pedagoger arbetar tillsammans med skolledning och elevhälsa med
skolverkets lärandepyramid och haft gemensamma diskussioner och
exempelmodeller för hur en lärare kan arbeta för att bredda sin ledning och stimulans i
klassrummet. Vi har även lagt
mycket tid på att utforma extra anpassningar för hela klassen istället för att göra
individuella extra anpassningar. Det har i arbetet blivit tydligt för oss att när vi breddar
basen blir lektionens innehåll och form tillgängligt för alla och på så sätt minskar
antalet extra anpassningar på enheten.

Skolans pedagoger ger under läsåret löpande feedback till elever och vårdnadshavare
om kunskaps-/betygsläge samt formativ bedömning om nästa steg i utvecklingen. För
äldre elever år 6-9 delges mycket av feedbacken via Classroom, medan yngre elever i
större utsträckning får feedbacken direkt i klassrummet. Gemensam för alla är att vid
minst ett tillfälle per termin även publicerar formativ bedömning på Schoolsoft i alla
ämnen i samband med mitterminsbedömningen. Flera lärare publicerar formativ
bedömning i anslutning till samtliga lärområden, andra lärare summerar elevens läge
och utvecklingsområden inför jut mitterminsbedömningarna.

Skolan har även ett resursteam bestående av fyra fritidspedagoger som arbetar på
uppdrag av elevhälsa och skolledning. Resursteamet ingår i fritidsverksamheten och
stödjer både grupper och individer som under skoltid är i behov av extra pedagogstöd
eller särskilda insatser. Resursteamet träffas varje vecka för att möjliggöra kontinuerlig
uppföljning av pågående insatser samt skapa flexibilitet i att dirigera om på kort tid.
Resursteamet leds av elevhälsan där främst biträdande rektor och skolans
specialpedagog finns med för att kartlägga och identifiera behoven på enheten samt
säkerställa att vi får önskad effekt i de insatser och arbete vi genomför.

Verksamheten har en elevstudio i vilken elever i behov av extraordinära stödinsatser
kan få sina behov tillgodosedda. Det handlar främst om elever som behöver avskildhet
eller har svårigheter att vistas tillsammans med andra. Det kan även vara elever som
läser mot kunskapskraven i en lägre årskurs jämfört med klasskamraterna. Ett fåtal
elever, har all sin undervisning i studion, medan flertalet har genomför några ämnen i
studion och resten i sin ordinarie klass.

Läsårets största satsning har varit det likvärdighets arbete som letts av skolans fyra
förstelärare. Tillsammans har vi läst boken Lektionsdesign och utifrån den arbetat för att
öka likvärdigheten i undervisningen mellan klasser och undervisningsgrupper. Arbetet
har genomförts på gemensamma dagar och i arbetslagets vardagsarbete och inriktas
på att skapa likvärdiga förutsättningar i den fysiska, psykosociala och pedagogiska
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lärmiljön.

Trygghet, värdegrund och elevhälsoarbete
Elevhälsoarbetet bedrivs enligt elevhälsotrappan och sätter fokus på det främjande
och förebyggande arbetet för att alla elever skall nå sin fulla potential. Här har det
handlat om att skapa förutsättningar för alla elever ska känna samhörighet till sin klass,
sin årskurs och till skolan som helhet. Vi genomför från första skoldagen aktiviteter
tillsammans med både klassen och årskursen så att alla elever skall känna att de tillhör
sin klass och att de tillåts vara den de är. Det här året har vi arbetat mer än tidigare med
att göra likvärdiga insatser i båda parallellerna på högstadiet för att även öka
samhörigheten mellan klasserna och minimera upplevelsen av att den andra klassen
gör andra saker och får andra förutsättningar. Vi kan se att endast tre elever slutat på
skolan under läsåret. Det är färre jämfört med vad det brukar vara. Vi kan även
konstatera att det varit mindre frågor om klassbyten och skiften mellan
undervisningsgrupper. Detta kan vara evidens för att undervisningen upplevs mer
likvärdig och att arbetet med att öka samhörigheten inom klass och årskurs gett effekt.

Tre pedagoger bildar tillsammans med skolsköterska och kurator skolans
Trygghetsteam. Trygghetsteamet arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande då
kränkande behandling eller utanförskap uppdagas. Trygghetsteamet har involverats i
en handfull ärenden under läsåret, där kartläggning, insatser och uppföljning på både
grupp- och individnivå genomförts. Flest insatser har vi haft i en klass på högstadiet,
samma klass som via anonyma enkäter och individuella uppföljningar svarat att
stämningen i klassen blivit mycket bättre. Ett kvitto på att trygghetsteamet och övriga
insatser gett resultat samtidigt som det kommer vara viktigt att fortsätta följa upp
arbetet.

Vid fyra tillfällen per år genomför vi ett sk EHM, ett elevhälsomöte med samtliga
pedagoger som undervisar i klasser som börjar ett nytt stadie. EHM genomförs
vanligen för år 1, år 4 och år 7 i syfte att kartlägga gruppens och individernas styrkor
och identifiera fokusområden som kan lyfta gruppens lärande ytterligare. EHM är ett
pedagogiskt forum där pedagogerna delar sina erfarenheter och även får input av
elevhälsan och spec.

Elevers ansvar och inflytande
Alla klasser har klassråd 1-2 gånger per månad. Vid första klassrådet väljs 2
representanter till elevrådet, en ordinarie och en suppleant. Elevrådet som finns för år
F-3 och 4-9 träffas en gång per månad och lyfter aktuella frågor från klasserna.
Elevrådet involveras även i gemensamma insatser för skolan, t ex temadagar eller
andra trivselaktiviteter samt är med i dialoger om skolmaten, friluftsdagar, biblioteket
ja, allt som involverar deras arbetsmiljö och skolgång.
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I klassrummet inkluderas eleverna i såväl grovplanering som detaljplanering under
lärarens ledning. Eleverna har möjlighet att ge förslag och synpunkter på t ex upplägg,
metod, innehåll och bedömningsmetod. Pedagogerna genomför även olika varianter
på elevuppföljning och elevutvärdering där elevernas erfarenheter och input tas till
vara. Flera pedagoger genomför någon form av exit ticket varje lektion, en del efter
genomfört lärområde och andra även en större summering mot terminens slut.

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 77% 80% 83% 88%

Det är bra lärare på min skola 78% 78% 85% 90%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 61% 58% 76% 84%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 76% 78% 82% 87%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 85% - 92%

Är undervisningen strukturerad och målinriktad?
Lärarna har  i hög grad en undervisning som ger god måluppfyllelse och hög nöjdhet
både hos elever och vårdnadshavare. Samtliga indikatorer ovan har höjts från tidigare
år och nöjdheten med skolans pedagoger är överlag högre. Det som varit
framgångsrikt är det medvetna arbetet i ämneslag, mentorsgrupper och i kollegiet för
att öka likvärdigheten i både den pedagogiska och psykosociala lärmiljön. Det har
synliggjort det gemensamma arbetet och ökat likvärdigheten mellan klasser och
undervisningsgrupper. Ett bevis för det är att eleverna mer nöjda både med sina
mentorer och sin undervisning.

Elevgrupper som inte varit 100% nöjda med lärandet i ett visst ämne, har uttryckt att de
varit nöjda med att vi vidtagit åtgärder för att sprida och dela det som fungerat i andra.

12



Spanskan har t ex varit ett av de ämnen där vi saknat behörighet bland pedagogerna.
Genom att utöka bemanningen och skapa samplanering och gemensam bedömning
minskade elevernas missnöje. Det är givetvis inte en optimal situation, men genom en
tydlig struktur och synligt samarbete ökade elevernas nöjdhet under läsårets gång.
Synliga effekter förutom elevernas nöjdhet i enkäten är att färre elever önskat byta
undervisningsgrupp och elevgrupperna har haft mindre negativa synpunkter på att
lärandet är olika i klassrummen.  Modellen med mer systematisk samverkan mellan
ämneslärare kommer vi fortsätta med även kommande läsår.

Ledning och stimulans i klassrummet?
Inom detta område finns en differens mellan pedagogernas sätt att arbeta. För flertalet
pedagoger är det naturligt att starta sin planering med utgångspunkt från den som har
störst svårigheter och behov. Det breddar nivån för ledning och stimulans, ökar antalet
elever som når kunskapskraven genom den ordinarie undervisningen och minskar
samtidigt antalet individuella extra anpassningar. Vi kan se att detta arbetssätt är
utbrett i kollegiet men att det finns pedagoger som har mer att arbeta med för att
skapa en tydlig struktur med innehåll och metoder som är tillgängligt för alla. Till nästa
läsår vill vi ännu mer trycka på att skapa ett så kallat E-spår i undervisningen för elever
i högre åldrar. Till ett E-spår är innehåll och bedömning inriktade på att klara
kunskapskraven för E. Det kan handla om t ex  anpassade texter och avskalade
uppgifter och /eller kompletterande filmklipp och repetitionsavsnitt som eleven själv
kan titta på om hen varit frånvarande eller tycker lärområdet är svårt att ta till sig.

Extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning?
Detta är ett område där vi under föregående läsår kom längre jämfört med tidigare. Det
märks särskilt i att antalet individuella extra anpassningar minskat samtidigt som
eleverna bibehållit resultatnivån. Vi har fortsatt hög måluppfyllelse särskilt för elever i
årskurs 6-8. Elevhälsa och skolledning uttrycker även att det är fler anpassningar som
sker på gruppnivå i klassrummet jämfört med tidigare. Det är ett bevis för att vi breddat
nivån för ledning och stimulans. Vi har fortfarande arbete att göra för att stötta
pedagoger som saknar legitimation eller av andra anledningar  har svårt att
tillgängliggöra undervisningen i klassrummet.  Planen framåt är att fortsätta arbetet
med just dessa pedagoger. Vi kommer bl a genomföra auskultationer och
gemensamma insatser i kollegiet med fokus på ökad differentiering av undervisningen.
Förstelärarna fortsätter även årets satsning med likvärdighet i den fysiska. Psykosociala
och pedagogiska lärmiljön.

Bedömning och betyg
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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 69% 73% 78% 83%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 74% 72% 81% 86%

Vi har arbetat medvetet och riktat med just bedömning under läsåret. Av resultaten
ovan kan vi se att både elever och vårdnadshavare är nöjda med hur lärare
kommunicerar kring ämnen och skolarbete. Resultaten har gått upp och främst
vårdnadshavare upplever en ökad tydlighet.

Vi har genomfört gemensamma diskussionsforum i ämneslagen med följande
inriktningar: Centralt innehåll och grovplanering, formativ bedömning och
bedömningsgrunder, utvärdering och analys av prognos och resultat. Samtliga
fokusområden har genomförts både under vårtermin och hösttermin. Lärarna själva
uttrycker att dessa forum är viktiga och efterlyser fler tillfällen att ses och diskutera
både på djupet och i det vardagliga sammanhanget. Här har vi en utmaning att få till
mer tid och samtidigt kunna prioritera bort annat.

I samtliga arbetslag har vi arbetat fördjupat med bedömning under läsåret. I två av
arbetslagen: F-3 och 4-6 har vi haft fokus på att skapa gemensamma matriser och
bedömningsgrunder i olika ämnen. Lärarna har själva uttryckt att dessa tillfällen gett
dem både personlig vägledning och ökad samsyn gällande bedömning och
progression i undervisningen. I år 7-9 har fokus varit huruvida eleverna förstår och tar
till sig lärarnas bedömning.  Ett arbete som gav lärarna mycket intressant input från
eleverna och ledde till att lärarna skapade nya rutiner och arbetssätt för att nå fram till
eleverna bättre.

Lärarna har publicerat formativ bedömning minst ett tillfälle per termin och summativ
bedömning likaså. De flesta lärare har kommunicerat elevens nuläge och feedforward
betydligt oftare än så. De lärare som eleverna upplever leder dem bäst i deras lärande
är de lärare som har tydliga lärområden med uttalade kunskapskrav och
bedömningsgrunder. Samma lärare har också lättare att ge återkoppling som eleven
förstår och tar till sig. Summeringen är att hela processen i lärandet är viktig för att få
till en bra bedömning som blir användbar för eleven i sitt lärande. I detta vill vi arbeta
mer för att framgångsrika pedagogers arbetssätt omfamnas av fler.

Årets arbete i ämneslag och arbetslag för att öka likvärdigheten i undervisning och
bedömning har fått fler pedagoger att göra lika och även synliggöra
bedömningsgrunder och lärandeprocess för eleverna. Vi kan se av elevernas och
vårdnadshavarnas svar ovan att det finns en större nöjdhet i dessa frågeområden
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jämfört med tidigare år. Det innebär att vi kommer hålla i nuvarande struktur och även
arbeta för att samtliga lärares undervisning och bedömning synliggörs och formuleras
mer frekvent för eleverna.

Frågan framåt blir att fortsätta tänka kring eleverna. Hur vi än mer kan synliggöra och
konkretisera undervisning och bedömning så att eleverna förstår och drar nytta av den
feedforward som lärarna ger.

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 84% 87% 86% 89%

Det är ordning och reda i min skola 67% 68% 76% 86%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 59% 63% 63% 73%

Indikatorerna visar att elever och vårdnadshavare upplever trygghet i hög utsträckning.
Gällande ordning och reda har vi mer att jobba med, arbetsro i skolan likaså, särskilt
utifrån elevernas perspektiv. Det positiva är att samtliga resultat ökat jämfört med
tidigare år, vilket ger oss en fingervisning om att vi är på rätt väg.

Det vi arbetat med är att tydliggöra för eleverna att det finns olika nivåer av arbetsro i
klassrummet. Ibland kräver innehållet att eleverna är tysta, men det andra gånger är
önskvärt att eleverna kommunicerar med varandra. Vi har också arbetat mer konkret
med främst högstadiets elever kring konsekvenstrappan, dvs hur vi arbetar när en elev
har ett oönskat beteende som påverkar andra. Vår bedömning är att båda insatserna är
en del av förklaringen till de förbättrade siffrorna. Målet framöver är att arbeta vidare
med arbetsron och bl a ta fram en gemensam modell som alla lärare använder i
klassrummen för att tydliggöra förväntad nivå.

Ordning och reda har inte fått något större fokus i verksamheten under läsåret vilket
också syns i både gemensamma utrymmen och klassrum. Planen framåt är att i
samband med att skolan expanderar och nya lokaler tillförskaffas, ta ett krafttag med
hur våra fysiska miljöer se rut och hur vi fostrar eleverna att ta hand om den fysiska
miljön.
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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 70% 69% 82% 87%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 57% 58% 75% 80%

Här ser vi att vårdnadshavare är mer nöjda än eleverna. Samma sak har vi sett tidigare
år och har därför arbetat med fördjupade frågor inom området. Eleverna har svårt att
svara på vad de saknar eller önskar när vi undersöker frågan närmare i klasserna.
Pedagogerna tror det beror på att eleverna inte noterar när de faktiskt är med och
bestämmer, att det är en så pass naturlig del av undervisningen att eleverna inte ens
reflekterar över det. De upplever det snarare som självklart att läraren låter eleverna
välja t ex metod och redovisningsform, om de vill spela in en film eller göra ett collage,
träna mer på egen hand eller få en repetition.

Genom planerade auskultationer och spontana lektionsbesök kan vi se att lärarnas
arbetssätt är elevnära med mycket chans att påverka varje lektion. Den stora frågan är
vad eleverna bedömer som elevmedverkan och att lärarna tar hänsyn till elevernas
input? Vi får fortsätta undersöka frågan och tydliggöra när elevernas röst formar
undervisningen.

Slutsatser (undervisning)

Att arbeta gemensamt för en ökad likvärdighet har sina svårigheter, men framförallt
har läsårets gemensamma arbete gett mersmak i just det gemensamma, att göra
saker lika och genom det få en större effekt och ökat utfall. När lärarna tar armkrok i
varandra och gör lika, har det direkt effekt på undervisningen t ex elevernas
mobilanvändande eller arbetet enligt modellen TMP (Tyst Mellan Prat) för att komma
tillrätta med arbetsron i klassrummen. Vi har fått mindre synpunkter från de elever vars
lärare som håller den gemensamma linjen, samtidigt som ämneslärare som inte gjort
det haft större utmaningar i klassrummet. Här har vi ett arbete framöver, att stötta de
pedagoger som haft svårt att vidhålla gemensamma rutiner och arbetssätt. Vi vill även
fördjupa arbetet kommande läsår med att ta fram och fastställa fler gemensamma

16



rutiner och riktlinjer som alla kan arbeta efter vad gäller den fysisk, psykosociala och
pedagogiska lärmiljön.

Att arbetslag F-3 och 4-6 arbetat fördjupat i kollegiet kring lärande, bedömning och
progression har skapat gemensamma mallar och stödstrukturer som gör att vi kan
stödja elevens lärande på ett mer likvärdigt sätt. Lärarna har även fått en ökad
medvetenhet kring ämnesinnehåll och progression inom ämnet, vilket de själva
uttryckt vid utvärdering av kvalitetsarbetet. Att eleverna är mer nöjda med lärarna är ett
fint kvitto på att arbetet gett resultat.

Att i år utse en förstelärare i Språkutvecklande arbetssätt i spanska och engelska har
gett flera synliga effekter. Lärarens medvetna och coachande arbetssätt med
språkkollegorna har gjort att vi har en 100% måluppfyllelse i spanska i år 9. Det har vi
aldrig haft förut! Likaså har ingen elev valt bort ämnet spanska under läsåret och
flertalet elever var mer positiva till undervisningen i spanska jämfört med tidigare år.

Läsårets utökade fokus på fysisk aktivitet och rörelse under skoldagen har letts på ett
inspirerande sätt av försteläraren i Hälsa & varierad undervisning. En stor andel av
pedagogerna har anammat aktiviteterna och tillämpat betydligt mer rörelsepauser i
klassrummet än tidigare. En mycket positiv effekt på elevernas uthållighet och lust att
lära, vilket märks då eleverna själva efterfrågar mer aktiviteter av samma slag.

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 85%

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? 16%

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

68%

Resultaten från trygghetsenkäten är svåra att bedöma och agera på. Vi har följt upp
med fördjupade frågeställningar men det är ändå svårt att identifiera vad eleverna
väger in i att känna sig illa behandlad av andra elever eller någon vuxen. Det är därför
svårt att veta om våra insatser och åtgärder hamnar rätt. Problematiken kring elevernas

17



nätvanor och anonymitet på densamme har varit en källa till oro allt lägre ner i
åldrarna. Vi har arbetat med netikett och haft insatser kring identitet och att vara en
juste kompis både i verkligheten och på nätet. Elevhälsoteamet har arbetat med tjej-
och killgrupper och klasslärarna har frekvent genomfört aktiviteter för att stärka både
individerna i och gruppen som sådan. Det är svårt att bedöma vilka insatser som haft
effekt. Vår bedömning är att vi behöver fortsätta arbeta kring att acceptera varandras
olikheter och agera tydligt och konsekvent om en elev beter sig på ett sätt som inte är
önskvärt. Vi behöver fortsatt fokusera på eleverna beteende på nätet och hur de är mot
varandra när vuxna inte finns i närheten.

Läsårets insatser för att öka det förebyggande och främjande arbetet gällande elevens
trygghet och trivsel har letts av Trygghetsteamet. Målet var dels att synliggöra teamet
och dess arbete och dels skapa större kännedom om det sociala klimatet på skolan.
Det långsiktiga målet är färre anmälningar av kränkande behandling.  Idag vet vi att så
gott som alla elever vet vilka trygghetsteamet är och flera har tagit kontakt i känsliga
ärenden. Antalet anmälda kränkningar har minskat, medan antalet ärenden för att
medla och skapa/bibehålla goda relationer mellan elever ökat.

Främjande och förebyggande arbete

Väldigt mycket av arbetet som sker i vardagen är främjande och förebyggande. Allt
från första skolveckans lära-känna-dagar och återkommande klassaktiviteter till hur vi
arbetat med samhörighet och tillhörighet varje lektion. Kan alla elever varandras namn
och kan alla arbeta med alla, är bra indikatorer på om det finns en klassamhörighet. Är
många elever aktiva i klassrummet och finns det utrymme för att säga fel och inte
veta? Vi har vanligtvis fast placering, fasta basgrupper och lärarstyrda
gruppindelningar, trots det kan det vara svårt att sära på kompisar och få särskilt äldre
elever att arbeta med dem som läraren bestämt. Under pandemin har vi fått skapa
placering och grupper utifrån hur eleverna umgås för att minska smittspridningen.
Detta har påverkat eleverna negativt och vi kan se att flera hamnat i negativa mönster
när de har sina närmaste intill sig i klassrummet. Viljan att korsa och byta
arbetskompisar har också minskat när eleverna arbetat med sin närmaste under en
lång period. Här blir det nya tag när smittspridningen lagt sig.

På enheten har vi genomfört gemensamma friluftsdagar och temadagar i syfte att
eleverna skall lära känna fler och öka känslan av samhörighet mellan årskurserna. De
åldersblandade dagarna är populära, men har tyvärr fått stå tillbaka under pandemin
även de.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Kränkande behandling anmäls samma dag som händelsen uppdagas. Rutinen är att
den i personalen som får kännedom om en misstänkt kränkning, tar kontakt med
trygghetsteamet. En eller flera ur trygghetsteamet frigörs från dagens planerade
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uppgifter och påbörjar en kartläggning av händelsen tillsammans med inblandade.
Genom samtal med den som blivit utsatt,  den/de som utsatt och personer som fanns
med i sammanhanget utreds händelsen. Anmälan om kränkning meddelas rektor som
delger huvudman samma dag. Vi vidtar direkta åtgärder för att säkerställa trygghet
och kontaktar aktuella vårdnadshavare.  En handlingsplan upprättas för att säkerställa
att samma sak inte inträffar igen.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Rutiner för att hantera anmälan, genomföra utredning och uppföljning av kränkande
behandling har fungerat enligt plan. Elevhälsoteamet och skolans pedagoger är väl
införstådda med rutinerna för kränkande behandling och har frigjort involverad
personal som kunnat ta aktion snabbt. Trygghetsteamet har även haft återkommande
möten inplanerade i kalendariet för att dokumentera och följa upp pågående
trygghetsärenden. Den strukturen har skapat en bättre systematik och gjort att vi haft
bättre koll på insatser som pågår och elever som behöver extra uppsikt eller
kontinuerlig uppföljning.

Vi behöver hålla fast vid gemensamma riktlinjer och arbetssätt för att skapa trygghet
och samhörighet. Att vi gör lika inom stadierna och mellan parallellklasserna. Att
synliggöra trygghetsteamet och konsekvenstrappan för högstadiet gav en tydlighet för
elever som vi tror bidrog till färre kränkningar. Ett arbetssätt att hålla fast vid.

Det vi behöver utveckla framåt är att variera elevernas bänkkompisar mer frekvent och
utgå mindre från elevernas egna önskningar när vi sätter ihop grupper. Det krävs ett
tydligt och stabilt  ledarskap i klassrummet för att inte följa med i elevgruppens rop om
plats- och eller gruppbyten.

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 - 85% - 92%

En stor andel av eleverna upplever att de kan få stöd i skolan om de behöver,
vårdnadshavarna instämmer i ännu större utsträckning. I uppföljningsenkät till samtliga
pedagoger framkommer att även pedagogerna har hög nöjdhet och upplevelse av
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stöd från elevhälsan. Samtliga professioner utnyttjas både i skolvardagen och i
planerade insatser. Den kompetens pedagogerna önskar mer tid med är framförallt
kurator.  Något vi planerar att utöka till kommande läsår. Vår bedömning är att vi har en
fungerande arbetsgång i elevhälsans arbete med hög nöjdhet och goda resultat.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

En elev som inte når målen anmäls till rektor. Eleven lyfts som ärende på EHT varpå
elevhälsoteamet tar beslut om insatser och/eller kartläggning startar. Den första
åtgärden är ofta att intensifiera extra anpassningar och undersöka vilket arbete som
redan gjorts och vad mer vi kan bidra med. Om eleven trots intensifiering av extra
anpassningar har ytterligare behov, görs en pedagogisk-, social- eller medicinsk
utredning för att säkerställa vilken sorts stöd och insatser eleven behöver.

För elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd upprättas åtgärdsprogram med
insatser, ansvariga pedagoger samt uppföljning och utvärdering. Elev och
vårdnadshavare är med vid utformandet av åtgärdsprogram.

Elevhälsans arbete dokumenteras och journalförs i särskilt journalprogram PMO.
Varje mentorspar har även en egen EWS-drive tillsammans med aktuell
speciallärare/specialpedagog för klassen. EWS:en ger mentorerna en översikt över
pågående elevärenden och när olika delar skall följas upp och utvärderas.

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans arbete och samverkan med skolans pedagoger och övrig personal följs
upp och utvärderas i samband med läsårets slut. Detta görs genom ett anonymt svar i
ett Google Formulär med styrda frågor om tillgänglighet, nyttjande och i vilken
utsträckning lärarna upplever att de fått stöd. Frågorna omfattar även vilka
professioner inom elevhälsan man konsulterat och arbetat med och i vilka frågor man
vanligast behöver stöd. Svarsfrekvensen på 80% visade att samtliga lärare upplever
hög nöjdhet och att de får tillräckligt stöd från elevhälsan. Mer kuratorstid framkom
som önskvärt.

Vi har lyckats främja närvaron på ett tillfredsställande sätt och har haft få elever med
hög frånvaro. De elever som haft hög frånvaro har i 90% av ärendena svarat väldigt väl
på planerade insatser. Endast 1 elev har haft bibehållen anmälan om skolplikt, medan
vi för övriga fått till en anpassad studieplan som ökat närvaron och i de flesta fall lett till
förväntad måluppfyllelse. Det vi vill utveckla till nästa år är att i ett tidigare skede
använda underlaget för elev utredning om omfattande frånvaro. Fram till idag har vi
oftast gått på snabba åtgärder och inte alltid undersökt faktorerna bakom den höga
frånvaron.
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Den stora framgången har varit elever som genom studion och konsekvent studiestöd
lyckats nå kunskapskraven även då frånvaron från ordinarie lektioner varit hög.
Framöver funderar vi på att även utnyttja sista skolveckan till mer riktat arbete för de
elever som riskerar F i något ämne.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Vi ser att vi behöver hålla i elevhälsans tydliga struktur för det inre arbetet samt
inarbetade rutiner och systematik för elevhälsans arbete på enheten. Det är mycket
viktigt att både pedagoger, elever och vårdnadshavare fortsätter att uppleva att
elevhälsan finns som stöd och för att det skall fungera optimalt är det viktigt att
skolans elevhälsoplan och arbetssätt är tydlig för alla parter.

Elevhälsoteamets systematiska uppföljning av både frånvaro, trivsel och kunskapande
har gjort att åtgärder och insatser startat i ett tidigare skede. Det har även inneburit att
vi genomfört fler EHK-möten, men att det räckt med få möten per elev och kortvariga
insatser för att få eleven till önskvärt läge.

Vi behöver utveckla elevhälsans förebyggande och främjande insatser och våga stå
kvar i vår prioritering och plan även om vardagsarbetet tenderar ta över. En tanke är att
bygga ut elevhälsans påverkan på undervisningen genom att planera in styrda
auskultationer med fokus på ledarskapet i klassrummet och differentieringen av
undervisningen. Vi tror att detta skulle skapa bra dialoger och ge möjlighet till en mer
individuell coachning jämfört med idag.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Arbeta för ett 1-16 års perspektiv

● Fortsätta utveckla heldagslärandet till ett naturligt arbetssätt i verksamheten

● Utöka likvärdigheten gällande den fysiska, pedagogiska och psykosociala
lärmiljön

● Stärka och stödja pedagogerna i att skapa och bibehålla god arbetsro i
klassrummet

● Implementera och genomföra nya koncept: Balance, Explore, Innovate

● Stimulera pedagogernas användande av digitala verktyg i undervisningen
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

På vårt fritidshem har vi under året haft 4,5 tjänster fördelade på 7 pedagoger. En av
dessa pedagoger är behörig att undervisa på fritidshem, en är förskollärare, tre är
barnskötare, en utbildad lärarassistent och en är obehörig.

Under skoltiden arbetar pedagogerna i skolans resursteam eller som undervisande
pedagog i förskoleklass. Under fritidshemstiden erbjuds eleverna olika aktiviteter
under veckan. Genom samlingar samt klassråd i skolan har eleverna fått önska
aktiviteter som de skulle vilja genomföra på fritids. Pedagogerna har sedan utformat
aktiviteterna utifrån elevernas önskemål och läroplansmålen.

Under läsåret har pedagogerna för fritidshemmet träffats för planering och uppföljning
varje vecka som letts av biträdande rektor. Vid flera tillfällen under året har även
skolans specialpedagog medverkat då fokus har varit på extra anpassningar och
åtgärdsprogram samt som stöd och handledning till pedagogerna  vid pedagogiska
dilemman.

Under året har vi även haft fortbildning i heldagslärande tillsammans med lärarna i
skolan för att få en röd tråd i lärandet över hela dagen.

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

77% 86%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 81% 88%

Utveckling och lärande

De aktiviteter som erbjudits under året under fritidshemstiden har byggt på
heldagslärande och elevpåverkan i samverkan med läroplanen. Inom heldagslärandet
har vi använt oss av de arbetsområden lärarna undervisar under skoltid och utvecklat
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lärandet i fler dimensioner genom att erbjuda aktiviteter som fördjupar kunskaperna
genom tex estetiskt skapande eller praktiskt utforskande. På klassråd och elevråd har
eleverna i alla klasser fått önska aktiviteter som sedan planerats utifrån deras
önskemål och läroplanen.

Vi kan se av våra resultat att vi genom detta arbetssätt med tydlighet i heldagslärandet
och elevpåverkan har fått mer nöjda elever och fler som väljer de aktiviteter som
erbjuds. Detta kan vi även se evidens för i vår kundundersökning där vårdnadshavarna i
större utsträckning tycker att vi har meningsfulla aktiviteter.

Arbetet med normer och värden

På fritidshemmet liksom i skolan jobbar vi mycket med normer och värden. Att alla ska
känna sig trygga i skolan och på fritids samt att alla elever på vårt fritidshem ska
acceptera och kunna interagera med varandra.

Fritids inkluderas i trygghetskartläggningen som görs på höstterminen och sedan
används som utgångspunkt när vi skapar planen mot diskriminering och kränkande
behandling. Under året träffar även alla elever sina mentorer vid enskilda samtal där de
förutom att prata om lärande även pratar om trygghet i skolan och på fritids. Vid
trygghetskartläggningen och via mentorssamtal får vi syn på miljöer eller
sammanhang där vi behöver göra insatser för att öka tryggheten. Vad vi kan se på våra
resultat från vår kundundersökning så har våra siffror ökat från föregående år och det
visar oss att vi är på rätt väg.

Värdegrundsuppdraget

Fritidshemmet har liksom skolan som mål att alla elever ska känna sig trygga och
kunna interagera med  och acceptera varandra. Vi har blivit bättre på att inkludera
fritidsverksamheten i extra anpassningar och fungerande arbetssätt för individer och
grupper och har i större utsträckning än tidigare planerat för rätt förutsättningar under
barnets hela dag i verksamheten.

Vårdnadshavare uttrycker i enkäten att de finns god kommunikation med
fritidshemmet och erfarenheten från årets skolrådsrepresentanter är att
vårdnadshavare kan lyfta frågor om trygghet med den pedagog som är närmast. Vi kan
även se att värdegrundsfrågor minskat drastiskt till ledning och skolråd, vilket ger en
indikation på att frågorna mottas och hanteras i rätt sammanhang med en hög nöjdhet
som följd.

Efter årets insatser med heldagslärarande och elevpåverkan på fritidshemmet så kan vi
se att fler elever väljer aktivitet under fritidshemstiden efter vad de själva vill, i motsats
till förra året då de var mer benägna att välja efter vad kompisen valde. Detta är
glädjande eftersom det främjar allsidiga kontakter och social gemenskap mellan fler
elever. Det är en utveckling som vi vill se ännu mer av.
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Slutsatser (Fritidshemmet)

Sammanfattningsvis har fritidshemmet tagit många positiva steg framåt. Främst inom
undervisning med heldagslärande och elevdelaktighet i samverkan med läroplanen
som grund. Med hjälp av heldagslärandet och elevdelatigheten har vi fått skolan och
fritidshemmet att interagera mer med varandra och ge en tydligare röd tråd genom
hela dagen på vår skola.

Vi har även genom mer strukturerad och systematisk planering, genomförande och
uppföljning fått en större mångfald och fördjupning  i vår undervisning på
fritidshemmet. När arbetet är tydligare är det lättare att synliggöra och kommunicera
vad som sker i verksamheten med vårdnadshavarna. Sammantaget har vi fått fler nöjda
elever och vårdnadshavare, något som visar sig i den vardagliga verksamheten och i vår
kundundersökning gentemot fritidshemmet.

Vi vill nu fortsätta på den inslagna vägen och ännu mer få ett naturligt förhållningssätt,
systematik och struktur så att heldagslärandet bär sig självt. De rutiner och arbetssätt
som implementerats under läsåret vill vi systematisera och fördjupa innehållet i.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

- Systematisera heldagslärandet till ett naturligt arbetssätt i vardagen
- Implementera funktionell kvalitet som ett arbetssätt att kartlägga verksamhetens

styrkor och utvecklingsområden utifrån läroplanens mål.
- Fastställa rutiner och systematik för ökad likvärdighet mellan

fritidshemsavdelningarna
- Utveckla elevinflytandet
- Implementera och genomföra våra nya koncept: Balance, Explore och Innovate

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Atheneskolans förskola består av tre avdelningar med sammanlagt 60 barn. På
förskolan arbetar 11 pedagoger, av dessa är 9 utbildade förskollärare och övriga två
barnskötare. Avdelningarna är indelade efter ålder där våra yngsta barn 1-2 år går på
Alfa, våra 3-4 åringar på Delta och på Omega går våra äldsta barn 5-6 år.

Pedagogerna arbetar främst med utvecklingen av undervisningen inom respektive
avdelning, men ingår också i ett utvecklingsarbete för förskolan som helhet. Här finns
en utvecklingsgrupp, en grupp med ansvar för språk- och kommunikation,  samt en
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miljögrupp. Ansvarsgrupperna träffas månadsvis och skapar gemensamma
förutsättningar, ger input och rutiner för hela förskolan.

Under året har vi haft kompetensutveckling för samtliga pedagoger på förskolan i form
av läslyftet med fokus på språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik.
Valet av inriktning på läslyftet byggde på förra årets resultat och bedömningar där vi
bedömde oss lägst inom området naturvetenskap och teknik.

Alla pedagoger har även genomgått en grundutbildning i Takk (tecken som alternativ
och kompletterande kommunikation) vilket gett hela förskolan, pedagoger och barn,
ännu ett gemensamt sätt att kommunicera med varandra. Något som varit väldigt
uppskattat av barnen som snabbt anammat det och av pedagogerna som fått
ytterligare ett sätt att förstå och förklara för barnen. Även vårdnadshavarna har fått ta
del av Takk genom små enkla teckenskolor som pedagogerna gjort, det har varit
väldigt uppskattat av vårdnadshavarna som även de har fått lättare att förstå sina barn.

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 76% 94%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 90%

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

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 82% 93%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 86% 96%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 84% 91%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 75% 93%

I vår sammantagna utvärdering av undervisningen kan vi se att arbetet med de
utvecklingsområden som vi prioriterat under förra läsåret gett resultat.

Vi har utvecklat vårt arbete med språk och kommunikation samt naturvetenskap och
teknik som har varit våra mål under året. Som vi kan se i bedömningen i funktionell
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kvalitet så har vi inom dessa områden höjt oss till det högsta resultatet 8. I
naturvetenskap och teknik från en fyra året innan till en åtta på samtliga avdelningar i
år. När det gäller funktionell kvalitet som helhet hade vi 19/20 ett medelvärde på 5
medans vi 20.21 har höjt de siffrorna till 6,7.

Vårt medvetna arbete med att dokumentera undervisningen och göra den synlig för
våra vårdnadshavare har även det gett resultat. Vi kan se det i vår kundundersökning
men även i de individuella samtal och feedback som vi fått från vårdnadshavare. I
kundundersökningen kan vi se att förskolans siffror har ökat inom samtliga områden.

Slutsatser (undervisningen)

Vi kan se att inom de områden som vi sätter upp som mål och jobbar aktivt med under
året så når vi högre resultat. Vi kan se att den tid vi lägger på kompetensutveckling och
kollegialt utbyte ger resultat i undervisningen på avdelningarna. När vi dessutom får till
systematiken i planeringen och dokumentationen, som vi också la mycket energi på
förra året, så når vi ännu längre.  Vi ser att när vi har gemensamma mål och insatser
ökar också likvärdigheten mellan avdelningarna och den röda tråden i undervisningen
blir tydligare.

Vi kommer under kommande år att fortsätta utveckla undervisningen genom att
fokusera på de områden vi bedömer oss lägst på matematik och skapande. Vi kommer
att använda oss av våra gemensamma möten för att utbyta erfarenheter och kunskap
men vi kommer också att göra insatser i form av försteläraren i matematik och
bildläraren från skolan som kommer och ger praktisk och teoretisk inspiration.
Vi kommer också fokusera på att utveckla dokumentationen och planeringarna på
avdelningarna för att nå ännu längre inom undervisningen.

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 86% 91%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 67% 87%

Främjande och förebyggande arbete

Varje höstterminen gör pedagogerna på förskolan tillsammans med barnen en
trygghetsöversyn. Den ser olika ut på avdelningarna beroende på vilken ålder det är på
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barnen. Det kan vara trygghetsvandringar, intervjuer eller observationer.
Utifrån resultaten på trygghetsöversynen planerar pedagogerna insatser som främjar
tryggheten för alla barn på förskolan och skapar planen mot diskriminering och
kränkande behandling.

Pedagogerna anpassar även verksamheten så att varje enskilt barn känner trygghet
och får sina behov tillgodosedda. Relationer och trygghet är grunden i vårt arbete, en
samsyn som delas av både pedagoger och skolledning.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Förskolan anmäler till rektor när en kränkning inträffat. Liksom inom skolan kartlägger
förskolan vad som hänt och gör insatser för att det inte ska hända igen.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Som vi kan se i vår kundundersökning så har vårt trygghetsarbete och förebyggande
insatser gett resultat. Både pedagoger och vårdnadshavare delar uppfattningen att
barnen är trygga på förskolan med våra lokaler och våra pedagoger.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

● 1-16 år perspektivet i samarbete med skolan
● Likvärdighet mellan avdelningarna
● Undervisningen i matematik
● Undervisningen i skapande
● Utveckla dokumentationen
● Implementera Takk som ett arbetssätt i alla barngrupper
● Implementera och genomföra våra nya koncept: Balance, Explore och Innovate
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