


Innehållsförteckning

1. Om Innovitaskolan Banérporten 3

Om Innovitaskolan 3

Om skolenheten 3

Banérporten har varit verksam som fritidshem i 30 år, förskola i 24 år och skola i 20 år.
Verksamheten har sedan starten bedrivits som enskild verksamhet och ingår sedan 2 år inom
Academediakoncernen. Vi är en väletablerad verksamhet på Östermalm i Stockholm. 3

2. Vårt kvalitetsarbete 4

Vår kvalitetsmodell 4

Våra framgångsfaktorer 4

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5

3. Resultatkvalitet grundskola 6

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 7

Genomföra och följa upp handlingsplanerna för ordning och reda F-3 och 4-6 7

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 7

Undervisning och lärande 7

Likabehandling- och värdegrundsarbete 10

Elevhälsoarbetet 11

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan 12

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 13

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 13

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 15

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 15

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan 22

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan 29

2



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

Om skolenheten
Banérporten har varit verksam som fritidshem i 30 år, förskola i 24 år och skola i 20 år.
Verksamheten har sedan starten bedrivits som enskild verksamhet och ingår sedan 2 år inom
Academediakoncernen. Vi är en väletablerad verksamhet på Östermalm i Stockholm.

Ledning och organisation

Skolledningen/administration utgörs av rektor,  biträdande rektor,  administratör, ekonomiansvarig,
förskole/fritidshemsansvarig samt IT-tekniker.

En styrgrupp där alla delar av Banérportens olika utbildningar finns representerade. I gruppen är
förskolan representerad av rektor, pedagogisk ledare och en förskollärare. Syftet med gruppen är
att arbeta för att förvalta, förbättra och utveckla tillsammans och för en ökad samsyn mellan skola,
fritids och förskola.

Förstelärarna arbetar i ett nära samarbete med arbetslagen på skolan.

Totalt har vi ca 100 anställda i våra verksamheter.

Banérportens verksamhet omfattar 140 förskolebarn och 380 elever i skolan F-6
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2. Vårt kvalitetsarbete
Vår kvalitetsmodell
Inom Innovitaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Innovitaskolan och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att det
finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet och ur vilka aspekter kvaliteten i
verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma
framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

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

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

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

Våra framgångsfaktorer
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers
bästa när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn,
elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt arbete ger
önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat,
styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån
förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, vilken
syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens start, som ger oss
såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. Enkäten genomförs både i
förskolan och 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.

Enhetens systematiska kvalitetsarbete

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma planeringar,  uppföljningar, analyser,
enkäter och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter
som genomförs är dels en trygghetsenkät , som genomförs under höstterminen, vilken syftar till
att ge underlag till verksamhetens 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 och grundskolan inklusive fritidshem och följs upp i arbetslagen under mars-april
månad.

I mitten av varje termin gör varje verksamhet 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). Och i förskola, fritidshem
bedömningar av måluppfyllelsen av lärprocessen kopplade till läroplanens mål.

För att ytterligare säkerställa undervisningens kvalitet är skolledning ute i verksamheten samt
genom en mötesstruktur som främjar alla medarbetares direkta delaktighet. Uppföljande
samtal/utvärdering om hur undervisningen bedrivs görs löpande med såväl lärare,
fritidshemspersonal och förskollärare.

Den sammantagna planeringen och bedömningen följs systematiskt upp i varje enskild
verksamhetsplan.

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet och
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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.

3. Resultatkvalitet grundskola
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som
finns i läroplanen för respektive skolform.

Betyg (åk  6)

Parameter och kön 2019/20 2020/21 2021/22

Andel elever med A-E i alla ämnen - 97,1% 100,0%

Flicka - 100,0% 100,0%

Pojke - 93,8% 100,0%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 38% 36% 23% 4% 0% 0% 100%

Matematik 26% 28% 23% 15% 8% 0% 100%

Svenska 8% 25% 34% 23% 11% 0% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 98,1%

B 100,0%

C 98,1%

D 100,0%

E 100,0%

F 96,2%

G1 98,1%

G2 96,2%

Svenska A 100,0%

B 100,0%

C 98,1%
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D 100,0%

E 100,0%

F 94,3%

G 96,2%

H 98,1%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
Genomföra och följa upp handlingsplanerna för ordning och reda F-3 och 4-6

Upprätta handlingsplan med åtgärder för att förbättra studiero.
Slutföra digital satsning på elevdatorer åk 3-6

Banérporten behöver vidareutveckla vår digitala kompetens. Ett led i detta var att göra en satsning
på en till en datorer för eleverna och uppdatera för medarbetarna. Vi har även haft ett behov av att
få ordning och reda i våra lokaler som ett led i arbetet med studiero. Studieron såg olika ut i olika
klasser och vi vill få till en struktur som hjälper lärarna till detta,

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Vi har en hög andel legitimerade lärare och låg personalomsättning.
Vi lägger ner stora resurser på trygghetsarbetet.
Vår verksamhet bedrivs i ändamålsenliga lokaler i nära anslutning till varandra. Vi har huvuddelen
av verksamheten i fastigheten Batteriet 2 (Karlavägen 111-115) samt Infanteristen 6,7 och 8
(Karlavägen 117-121). Skola och fritidshemsverksamhet är indelade i arbetslag. Lärarna tillhör
arbetslag F-3 eller 4-6. Fritidshemspersonal är indelad i arbetslag för varje årskurs F-3 samt 4-6.
Utvecklingen av undervisningen sker till stor del i arbetslagens arbete. Rektor initierar
utvecklingsarbetet utifrån identifierade behov/förbättringsområden samt genomför
implementeringen av nya utvecklingsområden som Skolverket initierat. Vi har valt att tidsbegränsa
försteläraruppdragen till 6 månader. På så sätt har alla som uppfyller behörighetskriterierna för
uppdraget kunnat ansöka om uppdrag och genomföra ett skolutvecklingsprojekt. Projektet har
antingen initierats av läraren själv, arbetslaget eller rektor. Många lärare har med denna
organisation fått erfarenhet av att driva ett skolutvecklingsprojekt och bidragit till övriga lärares
fortbildning. Ett villkor för val av projekt har varit att det ska gagna hela skolan, ett arbetslag eller
ämnesfördjupning.

Vi har utvecklat organisationen gällande kollegialt lärande gällande bedömning och
betygssättning. Vi lägger stor vikt vid sambedömning av elevprestationer och i synnerhet NP. Tid
avsätts för arbetslaget för detta.
Vi har skapat förutsättningar för detta i arbetslagen och skolledningen har initierat vilka
frågeställningar som ska hanteras av arbetslagen. Ett exempel är att säkerställa att
bedömningsunderlagen för ett ämne är lika för de lärare som undervisar i ämnet.
Lärarna dokumenterar på likartat sätt elevernas resultat för att säkerställa likvärdighet, exempelvis
en modell för portfolio som lärarna använder.

Medarbetarna och elevhälsan har varit delaktiga i hela processen från att ha tagit del av resultaten
i olika enkätundersökningar som Sthlms stads brukarundersökning, Skolinspektionens enkät,
Academedias medarbetarenkät, trygghetsenkät  samt vårdnadshavarenkät till analys och
utformande av handlingsplaner. Medarbetarna tar också del av resultaten på NP, omrättningar av
NP samt samstämmigheten mellan NP resultat och betyg, analyserar dessa och upprättar ev.
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handlingsplaner.
Vi har en plan “Banérportens plan mot diskriminering och kränkande behandling” som anger hur vi
ska agera i händelse av misstanke om kränkning/diskriminering.
Vi har en Trygghetsgrupp med representanter från skola och fritidshemsverksamhet som både
arbetar förebyggande och vid akuta ärenden. Tanken är att Trygghetsgruppen ska avlasta
klassläraren om ärenden blir av allvarligare karaktär. Trygghetsgruppens insatser och rutiner finns
med i planen ovan. Gruppen träffas varje vecka samt har en avstämning med  pedagogerna i varje
åk 1-2 ggr/termin i syfte att informera sig om det psykosociala tillståndet i klassen.

Till det förebyggande arbetet hör även vårt koncept “Våga Vara”, schemalagt varje vecka för alla
klasser åk F-3. Konceptet genomförs huvudsakligen av, för detta utbildade, fritidslärare och
innehållet syftar till att stärka självkänsla, utveckla den empatiska förmågan samt toleransen för
olikheter m.m.
Vid misstanke om och/eller information om att kränkning kan ha förekommit har all personal
skyldighet att anmäla detta till rektor. Detta görs via särskilt dokument. Rektor har sedan att
skyndsamt utreda anmälan och rutinerna för detta framgår av Banérportens plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsoteamet är att viktigt forum i detta arbete, både
vad gäller förebyggande och främjande insatser som akuta ärenden.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds . Banérporten har ett elevhälsoteam som består
av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolläkare
samt ansvarig personal för skolans trygghetsarbete. Skolhälsovården, som är en del av elevhälsan,
arbetar hälsofrämjande och erbjuder eleverna individuella hälsobesök. Skolhälsovården utför även
vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
EHT träffas varje vecka. Pedagogerna anmäler ärenden som de vill lyfta och dessa behandlas i
teamet så att alla kompetenser får ta del av ärendet, varefter ev. insatser fördelas mellan
kompetenserna. I EHT hanteras behov av extra anpassningar och vid behov av, och beslut om,
särskilt stöd utformas åtgärdsprogram. I EHT fattas även beslut om ev. utredning av elevens
svårigheter. Utredning kan utföras av skolans specialpedagog och/eller skolans psykolog,
alternativt remitteras elev till t.ex. BUP. Elev (i mån av mognadsgrad) och vårdnadshavare
inkluderas i skolans åtgärdsprogram och annat som rör elevens skolsituation. I EHT diskuteras
också insatser och organisation av undervisningen, klassrumsklimat och studiero i syfte att främja
elevernas lärande och ge förutsättningar för varje elev att nå så långt det möjligt i sitt lärande och
sin utveckling.

Utvärdering av undervisning och lärande

Indikatorer för utvärdering av verksamheten

Frågorna ställs till elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt till samtliga vårdnadshavare.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshavare,
(andel 7-10)

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 84% 71% 91% 90%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 75% 58% 89% 89%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 88% 68% 80% 83%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

94% 93%
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Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

93% 96%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 63% 50% 94% 88%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 69% 60% 80% 77%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 59% 53% 81% 81%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 72% 58% 75% 75%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 93% 79% 93% 95%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 79% 60% 89% 86%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Resultaten av de nationella proven i år 3 visar på hög måluppfyllelse. Någon enstaka elev har
inte klarat vissa delprov. Bägge ämnena har likartad måluppfyllelse.

Vad gäller betygen i år 6 har samtliga elever nått minst E, Tydligt är dock att att flickor har en
större andel av de högre betygen än pojkar.

Även på  de nationella proven har alla klarat minst betyget E. Det  ämnesprov  där flest har fått
antingen A eller B i provbetyg är engelska (74%) följt av matematik (54%). Provet i svenska har 33%
fått de högre betygen..

Provresultaten i svenska har över tid varit lägre och även om vi har uppmärksammat detta har vi
haft svårt att jämna ut skillnaderna. Detta gäller främst år 6.

Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov

Alla lärare med behörighet i respektive ämne har varit delaktiga i sambedömning. Tid har avsatts
för detta och det har gjort att arbetet har känts mindre betungande och rättssäkrare. Även den
ökade arbetsbelastningen berörda lärare har under provperioderna har minskat något. Även
detta gör att risken för felbedömningar har avtagit.

Trots detta kan vi se att resultaten på nationella proven, och då främst i matematik, har en
diskrepans gentemot mot betygen. Elever har fått högre terminsbetyg än vad de hade presterat
på proven. Lärarnas reflektion och en möjlig förklaring kan vara att de för läsåret har ett helt nytt
läromedel .  Proven tillhörande läromedlet har likadana betygssteg som de nationella, vilket kan
ha gett en övertro på läromedlets tillförlitlighet. För att komma åt detta har tankar väckts att även
proven till läromedlet ska sambedömas i större utsträckning.

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 9% 79% 11% 100%

Matematik 0% 62% 38% 100%

Svenska 2% 70% 28% 100%
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Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Då resultaten enligt ovan är goda och VH och elever ger oss stort förtroende i enkäten (även över
tid) är bedömningen att lärarna  håller en hög nivå på undervisningen. Vi menar också att EHT:s
samarbete med pedagogerna har gjort att de extra anpassningar som gjorts har varit en
bidragande del till de goda resultaten.

Vi ska se till att värna om lärarnas möjligheter att utveckla undervisningen i samarbete med
varandra, Vidare vill vi ytterligare förbättra förutsättningar för sambedömning.

De förhållandevis lite lägre resultaten i svenska har över tid varit en svår nöt att knäcka. En
förklaring kan vara att eleverna “utsätts” i mindre utsträckning än förr för det skrivna ordet.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi kan se att vi har goda resultat men behöver se över hur vi ska få “upp” resultaten i svenska. Det
är förstås inget man gör över en dag men till hösten har en av förstelärarna fått i uppdrag att få
igång ett arbete med skrivprocessen för de yngre eleverna. En av lärarna i f-klass har under året
fullföljt en utbildning i läs-och skrivprocesser vilket förstärker ämnet svenska även för de allra
yngsta.

Vidare hoppas vi att pilotprojektet (i år 2) som sjösätts till hösten också ska ge pedagogiska
fördelar då det bl.a. kommer att ge större möjligheter till riktade insatser..

Även om pojkarnas betyg inte är låga är det en diskrepans mellan dem  och flickornas. En annan
av våra förstelärare kommer att arbeta  mer strukturerat med att  få till mer rörelse under
skoldagen. Vår förhoppning är att detta kommer att lyfta eleverna och då främst pojkarna.

Vi behöver fortsatt värna om lärarnas möjlighet/tid att planera sin undervisning så att den goda
kvaliteten består .

Den nya läroplanen kommer även fortsättningsvis att ligga i fokus för lärarnas, inte minst i
bemärkelsen betyg och bedömning. Samtliga lärare kommer att genomgå en utbildning i regi av
Karlstad Universitet under kommande läsår

Likabehandling- och värdegrundsarbete
Utvärdering av värdegrundsarbete

Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja

Jag känner mig trygg i skolan 96%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra
elever på din skola? 15%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av någon
vuxen på din skola? 9%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara delaktig i
trygghetsarbetet på din skola? 75%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Till det förebyggande arbetet hör  vårt koncept “Våga Vara”,Det är schemalagt varje vecka för alla
klasser åk F-3. Konceptet genomförs huvudsakligen av, för detta utbildade, fritidslärare och
innehållet syftar till att stärka självkänsla, utveckla den empatiska förmågan samt toleransen för
olikheter m.m.
Vid misstanke om och/eller information om att kränkning kan ha förekommit har all personal
skyldighet att anmäla detta till rektor. Detta görs via särskilt dokument. Rektor har sedan att
skyndsamt utreda anmälan och rutinerna för detta framgår av Banérportens plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsoteamet är att viktigt forum i detta arbete,
både vad gäller förebyggande och främjande insatser som akuta ärenden.

I de lägre åldrarna genomförs “trygghetsvandringar” där de får ge synpunkter som är värdefulla
för vårt trygghetsarbete.

De olika enkäterna som gäller trygghet och trivsel (inte bara huvudmannens) utvärderas och följs
upp. Rutiner finns för detta..

Vi har en Trygghetsgrupp med representanter från skola och fritidshemsverksamhet som både
arbetar förebyggande och vid akuta ärenden. Tanken är att Trygghetsgruppen ska avlasta
klassläraren om ärenden blir av allvarligare karaktär. Gruppen träffas varje vecka samt har en
avstämning med  pedagogerna i varje åk 1-2 ggr/termin i syfte att informera sig om det
psykosociala tillståndet i klassen. Nytt för i år är att trygghetsgruppen även är representerad i
EHT.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Förutsättningarna för en trygg miljö finns, vilket påvisas av den höga andel av eleverna som i
trygghetsenkäten anger att de  känner sig trygga i skolan. Vi når väl våra mål vad gäller trygghet.
Vi har ett stort engagemang i elevhälsan, ledningen och hos pedagogerna för att skapa en trygg
skolmiljö. Även vårdnadshavarna delar elevernas syn på tryggheten i skolan.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Alla delar som vi har identifierat i trygghetsarbetet tyder på att vi behöver öka närvaron av vuxna
bland eleverna. Vi har därför ägnat vårterminen åt ett arbete där heldagslärandet och trygghet
ska stärkas genom en omorganisation. Vi kommer att starta ett projekt där vi arbetar i arbetslag
tillsammans för skola och fritids där det ska utformas riktade uppdrag och arbetsbeskrivningar till
de pedagoger som arbetar på fritidshemmet.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet
Medarbetarna och elevhälsan har varit delaktiga i hela processen från att ha tagit del av
resultaten i olika enkätundersökningar som Sthlms stads brukarundersökning, Skolinspektionens
enkät, Academedias medarbetarenkät, trygghetsenkät  samt vårdnadshavarenkät till analys och
utformande av handlingsplaner.
Vi har en plan “Banérportens plan mot diskriminering och kränkande behandling” som anger hur
vi ska agera i händelse av misstanke om kränkning/diskriminering.
Vi har en Trygghetsgrupp med representanter från skola och fritidshemsverksamhet som både
arbetar förebyggande och vid akuta ärenden. Tanken är att Trygghetsgruppen ska avlasta
klassläraren om ärenden blir av allvarligare karaktär. Trygghetsgruppens insatser och rutiner
finns med i planen ovan. Gruppen träffas varje vecka samt har en avstämning med  pedagogerna
i varje åk 1-2 ggr/termin i syfte att informera sig om det psykosociala tillståndet i klassen.
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Till det förebyggande arbetet hör även vårt koncept “Våga Vara”, schemalagt varje vecka för alla
klasser åk F-3. Konceptet genomförs huvudsakligen av, för detta utbildade, fritidslärare och
innehållet syftar till att stärka självkänsla, utveckla den empatiska förmågan samt toleransen för
olikheter m.m.
Vid misstanke om och/eller information om att kränkning kan ha förekommit har all personal
skyldighet att anmäla detta till rektor. Detta görs via särskilt dokument. Rektor har sedan att
skyndsamt utreda anmälan och rutinerna för detta framgår av Banérportens plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsoteamet är att viktigt forum i detta arbete,
både vad gäller förebyggande och främjande insatser som akuta ärenden.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds . Banérporten har ett elevhälsoteam som
består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog,
skolläkare samt ansvarig personal för skolans trygghetsarbete. Skolhälsovården, som är en del
av elevhälsan, arbetar hälsofrämjande och erbjuder eleverna individuella hälsobesök.

Skolhälsovården utför även vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
EHT träffas varje vecka. Pedagogerna anmäler ärenden som de vill lyfta och dessa behandlas i
teamet så att alla kompetenser får ta del av ärendet, varefter ev. insatser fördelas mellan dem. I
EHT hanteras behov av extra anpassningar och vid behov av, och beslut om, särskilt stöd
utformas åtgärdsprogram. I EHT fattas även beslut om ev. utredning av elevens svårigheter.
Utredning kan utföras av skolans specialpedagog och/eller skolans psykolog, alternativt
remitteras elev till t.ex. BUP. Elev (i mån av mognadsgrad) och vårdnadshavare inkluderas i
skolans åtgärdsprogram och annat som rör elevens skolsituation. I EHT diskuteras också insatser
och organisation av undervisningen, klassrumsklimat och studiero i syfte att främja elevernas
lärande och ge förutsättningar för varje elev att nå så långt det möjligt i sitt lärande och sin
utveckling.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet är en väl fungerande grupp med många olika kompetenser. Det sker ett väl
inarbetat samarbete. Elevhälsoarbetet tenderar lätt till att hamna i att “släcka bränder” istället för
att arbeta proaktivt. Vi ser en tendens till att framförallt våra äldre elever känner en otrygghet och
att de vuxna inte agerar när det händer situationer. Elever med behov av särskilt stöd och
specialundervisning ökar. Lärare och pedagoger förmedlar att de upplever elevhälsoteamet och
trygghetsgruppen som närvarande och att de är välkomna att få råd och hjälp av gruppen.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi ska fortsätta att ha många olika kompetenser kopplade till elevhälsoteamet. Vi ska fortsätta att
arbeta med vårt koncept “våga vara”. Vi behöver utveckla det förebyggande elevhälsoarbetet. Vi
ska behålla öppenheten för lärare och pedagoger att  komma och få stöd. Vi ska i
“rastenprojektet” säkerställa att eleverna upplever trygghet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Det fortsatta arbetet med heldagslärande, inte minst det då sjösatta pilotprojektet i år 2.

Implementeringen av Innovitakonceptet.

Arbetet med att höja måluppfyllelsen i svenska.

Arbetet med ökad rörelse under skoldagen i syfte att öka måluppfyllelsen.
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En tydligare samplanering av det pedagogiska året där vi utgår från nästa läsårs framtidstema .
.

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet
Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete

Lokaler så är vi i respektive årskurs  klassrum samt att det finns mindre rum som tillhör
fritidsavdelningen.
Dessa rum möbleras och inreds för fritidsändamål. Det är inte ett grupprum till skolarbetet
förrän man kommer upp till åk 5 och åk 6.

Genom våra föreningsaktiviteter får vi en stor bredd av vad vi kan erbjuda i kreativt
skapande samt i form av fysiska aktiviteter. Tennis, multisport, robotskola, schack, judo,
innebandy, konstskola, teater är exempel på föreningsaktiviteter som tillhandahålls under
fritidshemstid. Föreningsaktiviteterna  skapar också goda förutsättningar för vår ordinarie
fritidsverksamhet att bedrivas med god kvalitet då pedagoger arbetar i en planerad
verksamhet med de barn som inte är på aktivitet.
Då blir det fokus på sociala förmågorna, självuppfattning konfliktlösningar och normer och
regler.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vi jobbar enligt tidigare rutiner med lärande separerat i skola och fritids.

Corona har gjort att vi haft svårt med bemanning under vissa perioder. Vi har i dessa perioder valt
att lägga resurser och fokus på de barn som behöver extra stöd och resurser vilket resulterat i att
dagarna ändå fungerat relativt väl.

Vi håller vår affärside med aktiviteter som en spetskvalitet och den har vi inte tummat på utan de
har rullat på som vanligt.

Vi kan se att attityderna och relationerna mellan eleverna blivit hårdare bland eleverna på
mellanstadiet. Något som vi lyft och agerat kring.

Uppföljning av läroplanens mål - 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.

13



Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 5,7

Språk och kommunikation 5,7

Skapande och estetiska uttrycksformer 7,4

Natur och matematik 4,6

Demokrati och samhälle 6,3

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,3

Elevers ansvar och inflytande 6,0

Fritidshemmet och omvärlden 5,7

Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i fritidshemmet.

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 92% 91%

Värdegrundsarbet
e Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 97% 97%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Då vi tappade personaltäthet på framförallt två ställen, rasterna och mellanstadieverksamheten,
så kommer vi behöva jobba med åk 5-6 med attityder ,språk och värdegrunden. Orsakerna till
mindre personaltäthet var brist på vikarier nov-april.  Också att vi behövde punktmarkera flera
barn.

Lågstadiet hade sina halvklasser och lektioner i Våga vara så där var verksamheten som vanligt.

Ledning har initierat ett arbete, Trygghet genom ökad närvaro, som i kort går ut på att få ner
antalet platser av “Hot-Spots” dvs ställen där det händer saker.

Följa barnen till kapprum, ut till rast samt ha mer personer som jobbar med strukturerad
rastverksamhet samt att det finns ett gemensamt tänk hur rasten ska organiseras. Det finns en
grupp som leder detta arbete som har sin uppkomst i Innovitas koncept för raster.

Den korta sammanfattningen är att personal fått slita hårt men  att verksamheten ska vara som
vanligt, det i ska inte märkas av barnen och föräldrarna Och detta är inte uttalat utan av stolthet
och tradition.

Barnen ska ha det bra här.

Två¨saker ska bli roligt att starta upp i år rastkonceptet samt heldagslärandet.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Trygghet genom närvaro och ett fokus på heldagslärande.

Alla ska veta vad alla gör och varför de gör det. Det behövs en superstruktur där som ska jobbas
fram i den projektgrupp som är åk 2. Andra årskurser kan ta bitar av det vi pratat om i
styrgruppen och prova men det är bara en åk som blir projektgrupp
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Rasten

Riktade ansvarsområden i alla fritidspedagogers tjänster med fokus på skola, rast eller
fritidsaktiviteter. Detta hoppas vi på leder till en jämnare arbetsbelastning mellan personal på
fritidshemmet.

En tydligare samplanering av det pedagogiska året där vi utgår från nästa läsårs framtidstema .

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan
Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan
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Pedagogiskt år

Uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisning och utbildning genomförs systematiskt i
ett årshjul planerat arbete.

Augusti: Förskoleplan-deadline, Förbereda pedagogiska miljöer. Inskolning och överflytt.
Introduktion av material, rutiner och struktur.

September: Pedagogisk kartläggning. Undervisningsstruktur och  planering utbildning och hur vi
styr mot läsårets uppsatta mål. Superstruktur/organisationsschema.  Uppdatera
säkerhets-/rutin- och policydokument.  Uppföljningssamtal.  Föräldramöte.

Oktober: Rutiner för kommunikation och samverkan. Fastställa rutindokument.  Uppföljning av
avdelningsplanering och reflektionstid.  Förbereda underlag för utvecklingssamtal och samtidigt
göra en prognos  av hur alla barn tar del av utbildningen. Trygghetsarbete/enkät inför plan mot
diskriminering och kränkande behandling.

November: v.44 Höstlov, tid för reflektion. Utvecklingssamtal. Kvalitetsanalys 1 -deadline 12/11

December: Förbered prognos, uppföljning och utvärdering. Traditioner, Julförskola

Januari: Vårdnadshavare Undersökning 3-21/1. Prognos FK-deadline 14/1. Analys 2- deadline
31/1. Plan mot diskriminering och kränkande behandling -deadline 31/1. Planera
utbildning-fördjupning projekt och nya insatser för ökad måluppfyllelse.

Februari: Kartläggning pedagogiska miljöer. Planera inköp. förbereda underlag för
utvecklingssamtal och prognos av hur alla barn har fördjupat sig i utbildningen. v.9 Sportlov

Mars: Analys 3-deadline 1 april. Vårdnadshavare Undersökning. Utvecklingssamtal.

April: Förbered överflytt- avslutnings och överlämningssamtal förskoleklass. Organisation ht22.
Påsklov v.15-tid för reflektion. Föräldramöte/föräldrar sammankomst- följa upp resultat.
Vårdnadshavare Undersökning.

Maj: Förbereda bedömning i FK samt Analys 4. Projektavslut, vernissage. Planera
sommarförskola.Överlämning förskoleklass.

Juni: Bedömning FK-15/6. Analys 4 24/6. Förbereda inskolning och överflytt ht 22.

Juli: Sommarförskola. Rensa., städa.

Uppföljning av läroplanens mål

Två gånger om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i
förskolan (förut “Funktionell kvalitet”). Verktyget ger förutsättningar att fördjupa förståelsen om
vad kvalitet i förskolan är och hur den kan utvecklas.

I januari görs prognosen, den första bedömningen. Prognosens syfte är att ge en bild av det
förväntade resultatet när förskolan/avdelningarna gör sin bedömning av måluppfyllelsen i juni.
Prognosen är ett underlag till utvärdering av insatser i såväl personalgrupp som i ledningsgrupp.

I juni görs den samlade bedömningen av förskoleverksamhetens måluppfyllelse och den
pedagogiska processen, som sedan ligger till grund för kommande års utvecklingsarbete. Dock
sker arbetet med måluppfyllelse kontinuerligt i verksamheterna och fortlöper under hela tiden
barnen är på förskolan.
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Bedömning av måluppfyllelsen genomförs av förskolans pedagoger och ledare i juni varje
verksamhetsår. Huvudmannens kvalitetscontroller sammanställer samtliga förskolors
bedömning samt publicerar därefter en resultatbilaga i skolenhetens DRIVE. Bedömningen är ett
underlag till kvalitetsanalysen för den enskilda förskolan samt för huvudmannen.

De huvudområden 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.

Pedagogisk dokumentation.

I den pedagogiska dokumentationen skapar vi förutsättningar för att varje barns lärande och
utveckling  kontinuerligt och systematiskt följs upp. Vi utgår från gemensamma mallar och
reflektionsverktyg.

I den pedagogiska dokumentationen genomförs en uppföljning, utvärdering och analys som
omfattar hur vi möter alla barn med läroplanens mål samt hur läroplansmålen integreras med
varandra och bildar en helhet i utbildningen.

Med pedagogisk dokumentation så menar vi en dokumentation där det blir synligt hur vi tänker
innan vi gör, vad vi gör, hur vi tänker om det vi gör och vad de pedagogiska konsekvenserna blir.

Genom att ha dokumentationen synlig på våra avdelningar så ämnar vi  skapa möjlighet till
delaktighet för alla individer som vistas i vår utbildning, barn, föräldrar och pedagoger.

Pedagogisk dokumentation med alla barns lärande och intressen och direkta inverkan på
utbildningen ligger till grund för alla barns individuella utvecklingsplaner. Alla vårdnadshavare
bjuds varje termin in till ett samtal där de får ta del av sitt barns individuella plan.
Utvecklingsplanen som utgår från individens nyfikenhet, lärande,  planerade insatser och vidare
utvecklingsmöjligheter, arkiveras och följs upp terminsvis.

Särskilda rutiner och arbetsgång finns för barn i behov av särskilt stöd. Handlingsplaner upprättas
för det enskilda barnet och utbildningen anpassas i största möjliga mån efter barnets behov.
Såsom lokaler, gruppsammansättning och personalfördelning. Allt i samspråk med
vårdnadshavare.

Utbildningen ska präglas av ett interkulturellt arbetssätt där var och en ses som en individ och
inte som en representant för en grupp eller en kultur. Vi arbetar därför med ett språkprogram i
syfte är att främja alla barns språkutveckling, med särskilt fokus på flerspråkighet.

Lokaler, utrustning, miljö

Lokalernas storlek och antal rum möjliggör för såväl omsorg som lärande och utformas av
pedagogerna i enlighet med de riktlinjer vi gemensamt tagit fram.

Under läsåret kommer ett  utvecklingsarbete att drivas i syfte att  förändra organisationen av
avdelningarna.  Idag finns ett roterande system där barngrupper och pedagoger byter
avdelningar inför varje läsår. Utvärderingsunderlag och plan finns för att göra avdelningarna mer
stationerade.
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Metoder, arbetssätt. förhållningssätt

Undervisningsmiljöer.

Våra lokaler utformas för att utgöra ett stöd i arbetet vår värdegrund,  utbildning. och
undervisning De utformas därför med barnens lärande och delaktighet i fokus.

Våra utbildningsmiljöer såväl inomhus som utomhus ska erbjuda flera olika rum där barnen
erbjuds material och möjligheter att lära inom alla av läroplanen målområden.

I samarbete med våra barn skapar vi  en tillåtande, inbjudande, utmanande och föränderlig miljö
som stimulerar lärandet och bidrar till mångfald och möjligheter till identitetsskapande.

Våra utbildningsmiljöer är lätta att förändra och på så vis även enkla att påverka.

Syftet med varje rum/vrå/station/plats/torg är tydligt.

Allt material finns tydligt, synligt och tillgängligt för alla barn på våra avdelningar.

Våra möbler är anpassade efter barnens höjd.

Vård av material är för oss en direkt omsättning av vår värdegrund i praktiken. Där omtanke och
ansvar är viktiga värden.

Vi förespråkar material som är öppna, i syfte att fånga barnens lärande i mötet med materialen.

Vi har ett medvetet likabehandlingsperspektiv när vi väljer material och utformar våra miljöer.
med öppna okodade material

Pedagogisk dokumentation ska finnas synlig i våra miljöer i syfte att stärka alla ovan nämnda
punkter samt skapa förutsättning till allas delaktighet i verksamheten.

Utveckling och lärande

Projekt och ett projekterande arbete.

Vi arbetar i ett projekterande arbetssätt,  där planering och genomförande sker i projektform, Ett
arbetssätt som möjliggör för barnens lärande att bli mångsidigt och sammanhängande och som
bygger på allas direkta delaktighet.

Hos oss ska barns lärande vara en lustfylld process som tas på allra största allvar. Pedagogens
uppgift är att fånga upp, utmana och utveckla.

Syfte och innehåll i våra projekt utgår från barnens tankar och idéer och utgår från analys av
pedagogisk dokumentation.

För att möjliggöra för ett sådant arbetssätt så förhåller vi oss som medforskande pedagoger till
våra barn.

Som pedagog i vår utbildning måste du därför vara nyfiken, lyhörd, närvarande och väl förtrogen
med läroplanens uppdrag, mål och riktning.

Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och
analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen.
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Främjande arbete med alla barns lika rättigheter och möjligheter.

Grunden för vårt främjande arbete för alla barns lika rättigheter och möjligheter utgår från våra
ledord,

TRYGGHET  GLÄDJE UTVECKLING

För att skapa förutsättningar för detta så,

Har vi i vår  utbildning och undervisning  tydliga rutiner för inventering av förhållningssätt och
metoder genom pedagogisk dokumentation och kollegialt arbete.

Ett medvetet språkbruk som är normkritiskt och där vi undviker kategoriserande ord.

Introducerar vi  nyanställda och vikarier för vår värdegrund och metoder. Hur vi till exempel
omsätter den i förhållningssätt, språkbruk, närvaro och engagemang.

Vistas endast ordinarie personal  ensamma tillsammans med barn och ombesörjer toalettbesök
och andra intima situationer.

Genomför vi  kartläggning av barns särskilda behov och upprättar handlingsplaner med fokus på
barnets styrkor och möjlighet till utveckling.

Genomför vi trygghetsvandringar samt genomför analys av vårt trygghetsarbete varje hösttermin
och vid behov.

Arbetar med föränderliga gruppsammansättningar som utgår från barnens intressen och lärande.

Nulägesanalys av verksamheten.

Frågor som används,

Attityder och värderingar. Vilka värderingar och föreställningar om kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning finns i barngruppen
och pedagoggruppen?

Språkbruk. Finns det en jargong bland barn, föräldrar eller anställda som vissa barn kan uppleva
som nedsättande eller respektlös?

Tillgänglighet. Krävs det särskilda åtgärder för att göra miljön tillgänglig för alla barn? Vilka
behov finns på vår förskola? Till exempel för barn i rullstol, hörsel-synskador, astma, diabetes
ADHD. Hur olika kan barnens olika förutsättningar vara med samma diagnos?

Trygghet. Är miljön trygg för alla barn i verksamheten? Finns det otrygga platser?

Mat. Serveras mat anpassad efter funktionshinder eller religion?

Utflykter, fester och andra aktiviteter. Planerar verksamheten fester så att alla barn kan delta
oavsett till exempel religion eller funktionshinder?

Normkritiskt perspektiv i vårt  förhållningssätt utgör grunden för ett aktivt främjande arbete mot
diskriminering och kränkande behandling.

I den pedagogiska dokumentationen så har vi synliggjort rådande normer och kopplat dem till
eventuella kränkande handlingar och fall av diskriminering. Vi har utvärderat hur vi i språk och
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handling upprätthåller och också kan förändra rådande normer.

Att arbeta med ett normkritiskt perspektiv är att förhindra att det i vårt likabehandlingsarbete
kommer att kunna handla om ett ”vi och ”dom”.

Språkutveckling och lärande.Familjens, liksom pedagogernas, intresse och engagemang är
avgörande för att nå bästa resultat i barnens språk- och kunskapsutveckling.

I möten och samtal med familjen är det nödvändigt att synliggöra förskolans mål och att ta
tillvara vårdnadshavares synpunkter på kunskap och lärande. vid behov använder vi därför  tolk
som stöd i samtal.. Besluta om tolk ska användas, fattas av förskolan.

Information om modersmål och flerspråkighetDet är viktigt att pedagoger och familj möts i ett
samarbete kring barnens språk- och kunskapsutveckling. En plan upprättas enligt
arbetsdokument “Språkdomäner”.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi månar om en god relation till hemmen och om en öppen och direkt dialog med våra
vårdnadshavare. Alla frågor är välkomna, alla dagar.

För att främja alla vårdnadshavares möjlighet till delaktighet så  erbjuds de  en kontinuerlig
inblick i vår utbildning.

Konkreta exempel på hur vi har arbetat  för alla vårdnadshavares möjlighet till delaktighet,

Inför inskolning, bjuder vi in alla vårdnadshavare till ett möte med pedagoger och förskolans
miljöer avdelningens miljö/lokaler, Vid mötet delges  information gällande inskolning muntligt
och skriftligt och har också möjlighet att ställa frågor samt informera om närvarotider.

Alla vårdnadshavare bjuds varje termin in till  samtal för att  ta del av sitt barns individuella
utvecklingsplan.

Blanketten ”Språkdomäner” används i samtal med föräldrar, vid inskolning och övergångar. Då
används arbetsdokumentet ”Språkdomäner” som underlag för diskussioner kring barnets
språksituation.

Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöten där vi presenterar vår utbildning och hur vi
arbetar med lärande och utveckling. Exempel från läroplanen och hur vi arbetar  förebyggande
och mot diskriminering och kränkande behandling i undervisningen finns återkommande med på
agendan.

Publicering av månadsbrev med bilder och berättelser från utbildningen kopplat till läroplanen
och våra projekt på Schoolsoft. Publicering av  bilder från utbildningen på Instagram.

Användande av tydliga rutiner och arbetsgång vid oro för barn, där vårdnadshavare  bjuds in
samtal och samarbete kring upprättande av handlingsplaner.

Föräldraråd med en representant från varje föräldragrupp sammankallas varje termin.. I rådet kan
representanterna föra upp frågor från sin föräldragrupp på förskolans agenda.. Vid mötet
presenteras även utbildningsplaner,

Utbildningsplaner  finns tillgängliga  på Schoolsoft.
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Alla vårdnadshavare ges möjlighet att bidra till utvärderingen av vår utbildning genom de
kundundersökningar som Academedia och Stockholm stad ombesörjer.

Samverkan med skola fritidshem och övergångar,

Övergångar mellan avdelningar planeras och genomförs enligt plan som upprättas av
pedagoger  i samförstånd med vårdnadshavare.

Information som berör barnens utveckling och lärande överlämnas mellan pedagoger  enligt
underlag för senaste utvecklingssamtal och i samförstånd med vårdnadshavare.

Inför övergång till förskoleklass

Innovitaskolan Banérporten informerar vårdnadshavare till förskolans femåringar om skolval till
förskoleklass. Informationen överförs  via schoolsoft och av pedagoger vid utvecklingssamtal
höstterminen.

Alla blivande förskoleklasselever tillsammans med vårdnadshavare  på Innovitaskolan
Banérporten bjuds in till två inskolningsträffar, Pedagoger deltar om önskemål finns.

Övergångssamtal/Avslutningssamtal

Varje barn förbereder  tillsammans med pedagoger ett skriftligt underlag för sitt
avslutningssamtal.

Avslutningssamtalet som genomförs av barn och pedagog tillsammans med vårdnadshavare.

Med vårdnadshavares godkännande så används  det skriftliga samtals underlaget som
övergångssamtal  till skola. Särskilt underlag tillämpas för godkännande av information gällande
särskilda behov.

De flesta av våra barn går till vår egen skola. Våra barn är väl förtrogna med förskoleklassen då vi
har lokaler bredvid varandra och de träffar personalen dagligen i vår gemensamma park.

Kompetenshöjning, kollegialt lärande, mötesstruktur

Kompetensutveckling organiseras i relation till mål. Litteratur och övrig fortbildning.

Kontinuerlig fortbildning erbjuds från huvudman i samarbete med Rise.

Planeringsdagar för planering av struktur, rutiner,undervisning, augusti och september.

Arbetslagsplanering en timme i veckan.

Individuell planeringstid, två timmar varje vecka.

Apt-samplaneringsmöten. Nätverksmöte med diskussioner och litteraturanalys, uppföljning
utvecklingsområden, måluppföljning, arbete med ,handlingsplaner, styrdokument.

Pedagogmöte. varje avdelning har en pedagogisk arbetsledare. De pedagogiska ledarna träffas
varannan vecka för att tillsammans driva läsårets utvecklingsarbete. Innehåll nätverk, litteratur
etc.

Pedagogiska nätverk, samtliga pedagoger ingår i en nätverksgrupp som träffas två
gånger/termin för litteraturanalys, fördjupning utvecklingsområde..

Styrgrupp, för en ökad samsyn mellan våra verksamhet. I styrgruppen finns representanter från
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förskola, skola, fritidshem, ledningsgrupp. Syftet med gruppens arbete är att utveckla och
förvalta verksamheternas gemensamma värden och utveckla  samarbetsområden. Gruppens
primära uppgift det här läsåret är att implementera det nya Innovitakonceptet i alla verksamheter
och att planera för arbete med välmående i en digital tid i moduler och med we, explore,
innovate, balance.

Arbetsbeskrivningar finns för alla som arbetar i förskolans verksamhet, barnskötare, förskollärare
och pedagogiska ledare. Detta för att förtydliga allas lika och olika delar av och ansvar inför
uppdraget.

Uppföljning av läroplanens mål - 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.

Målområde (perspektiv
Undervisning) 2020/21 2021/22

Barns delaktighet och inflytande 7,8

Kultur 6,1

Lek 6,8

Matematik 6,0

Naturvetenskap och teknik 6,4

Normer och värden 7,6

Skapande 7,6

Språk och kommunikation 7,6

Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i förskolan.
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Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på
mitt barns förskola 96% 89%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 96% 94%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning
och utveckling 96% 96%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära
sig mer 96% 95%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 89% 80%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till
lek och lärande 96% 91%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till
lek och lärande 83% 64%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 96% 91%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 99% 97%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Vi har arbetat  med ett projekterande arbetssätt,  där planering och genomförande skett i
projektform, Ett arbetssätt som möjliggjort för barnens lärande att bli mångsidigt och
sammanhängande och som byggt på allas direkta delaktighet.

Det här läsåret har vi på flera sätt arbetat för en ökad  likvärdighet  i utbildningen för alla barn i
vår verksamhet.

Våra prioriterade utvecklingsområden har varit,

Implementering av Innovitaskolans koncept. och att påbörja ett arbete med att sätta EU:s
nyckelkompetenser och Innovitaskills i relation till förskolans uppdrag.

“Välmående i digital tid” vad är det för våra barn och hur omsätter vi det i vår utbildning.

Ökad likvärdighet i  våra lärmiljöer med  samma förutsättningar  för alla pedagoger och
barn att utveckla lärmiljöer över tid.

En ökad samsyn kring undervisningen där pedagoger och lärmiljöer erbjuder alla barn ett
förändrat och fördjupat kunnande inom läroplanens samtliga områden, genom gemensamma
begrepp och  ett gemensamt professionellt språk.

I arbetet med våra prioriterade utvecklingsområden  har vi utvecklat våra  lärmiljöer där
kopplingen mellan EU:s nyckelkompetenser och läroplanen har gett stort genomslag i
arbetsgrupperna. Konkreta exempel som hämtats från Innovita-referensgruppens arbete och har
använts aktivt i arbetslagen och bidragit till förändringar. Arbetet har följts upp med en
investering av inventarier med fokus på förvaring, rums-uppbyggnad och ikt.
Vilket resulterat i lärmiljöer som innehåller ett material som erbjuder ett fördjupat lärande  inom
varje kompetensområde. Ett arbete som vi stärkt med läsning av litteratur “Demokrati för
förskolebarn” av Maria Heimer och Ann S Pihlgren.
Exempel på hur vi  har skapat en mer tillgänglig , tydlig och inbjudande lärmiljö är mer tydlig
förvaring, låga byggbord där pedagoger kan “duka upp” barnen kan spara, fler rumsavdelande
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möbler och rum i rummen. Färre mattor och mer verkstad-atlejé miljöer med möjlighet att skapa
med  öppna skapande material. Till exempel byggplast på golvet för barn i yngre åldrar och
vägghängda stafflier. Fler I-pads, greenscreen-väggar och projektionsdukar.

Inom området normer och värden kan vi se att litteraturstudier med kollegial analys har bidragit
till att ett  ekologiskt stöttande arbete har utvecklats genom ett aktivt arbete med barnens
lärmiljöer, där varje avdelning har inventerat hur barnen kan få möjlighet till självstöttande miljöer
där de utmanas att pröva själva och där pedagogerna arbetat uppgiftsstöttande genom att
förmedla svar på barnens frågor i uppgifter, val av material och planering av lärmiljöer.
Ett arbete som resulterat i flera låga byggbord där pedagoger kan “duka upp” och barnen kan
spara, flera rumsavdelande möbler, modulmöbler och ett tydligare sorterat, tillgängligt och
presenterat material.
Vi har formulerat tydliga gemensamma ställningstaganden kring våra  lärmiljöer med fokus på
tillgänglighet, förvaring och Eu:s nyckelkompetenser.
Vi kopplar det arbetet till begreppet “we och wow”, Som för oss innebär att vår förskola är en
mötesplats eller flera olika mötesplatser där alla barn får möjlighet att utveckla förmågor som
samspel och kommunikation samt lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för  att
aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling.

Läsning och reflektion av gemensam  litteratur,
Har även  berikat oss  med nya perspektiv och begrepp.
“Vad vi riktar blicken mot”.
Resultat vi kan se av arbetet med  litteraturanalys är att didaktiken och pedagogens ansvar i
barnens lärprocesser har blivit en central utgångspunkt i pedagogernas analys.
Resultat av det är att vi kan se ett ökat  fokus på hur vi följer upp den pedagogiska
dokumentationen. Hur vi ställer frågor. Inte bara muntligt utan i de material och miljöer vi svarar
barnen med.
Begreppet “normkreativ blick” används för att vidga förståelsen för vad det är barnen egentligen
gör/lär, vill förstå mer om. Rum i lärmiljöerna har döpts om. Verben har blivit mer centrala. Rulla,
stapla.. Ett projekt som först hette “Bil-projektet” blev ett “Rulla-projekt” efter att pedagogerna
analyserat vad det är barnen är nyfikna och undersöker med “normkreativt blick” i analysen. De
rum som mest förändrats är de rum som förut varit skriva och rita-rum och  som nu utvecklats till
berättelse-rum där film, lek, berättelse, symboler, rita, skriva,  vävs ihop. Vi kan se snabba resultat
på hur de rummen nu är mer inkluderande och att barn som förut inte självmant valt den delen
av lärmiljön, nu gör det.

Välmående i en digital tid och det utbildningsmaterial vi tagit del av under läsåret har främst visat
sig i det pedagogiska arbetet med källkritik där flera avdelningar arbetat aktivt med frågan.
I arbetet med digitala verktyg har vi identifierat olika appar och program som vi anser att alla

24



pedagoger ska kunna hantera och ha tillgång till och därför genomfört en workshop. Vi har även
utökat antalet Ipads till barnen, vilket  i kombination med workshop för pedagoger  har gett stor
effekt i tillämpningen av digitala verktyg i undervisningen.
Samtliga avdelningar har även utvecklat och  skapat plats i sina lärmiljöer för arbete med digitala
verktyg. De flesta barn i ålder 4-5 hanterar nu självständigt olika filmprogram och skapar egna
filmer med greenscreen. Arbetet med digitala verktyg för barn i yngre åldrar skiljer sig
fortfarande mellan avdelningarna och är ett fortsatt utvecklingsarbete.

Naturvetenskapligt fokus och användandet av verb har i synnerhet i arbetet med barn i de yngre
åldrarna fortsatt att skapa goda förutsättningar för ett arbete med barnens lärande och
pedagogens blick på vad det är barnen lär om. Det har även berikat arbetet med att hitta plats
för rörelse i våra lärmiljöer och vår undervisning. Exempel på hur avdelningarna har skapat mer
plats för rörelse är hinderbanor i hallar, lutande plan och rullande föremål “Rullbanor”.

I syfte att stärka vårt arbete med kulturell kompetens i undervisningen så har vi i vårt
introduktionsmaterial för nya barn och vårdnadshavare lagt till en punkt om inventering av
vårdnadshavares önskemål kring uppmärksammade i utbildningen av kulturella företeelser och
traditioner. Frågan kommer även att lyftas  vid föräldramöten varje ht för samtliga avdelningar.

I syfte att stärka arbetet med barns delaktighet har vi påbörjat en utveckling av processtavlor på
alla avdelningar. Istället för aktivitetstavlor som vi förut haft där barnen fått göra val så kommer
nu alla avdelningar att ha processtavlor där alla kan se och följa vilka frågor det är vi tillsammans
med barnen försöker att hitta svar på och hur de processerna ser ut. En delaktighet som skapas
av barnen där vi tillsammans bjuder in till det lärande som pågår på avdelningen. De avdelningar
som redan har tavlor i bruk kan se ett resultat av tavlorna i att alla barn i gruppen är mer
delaktiga i projektets alla delar och att de får ett ökat fokus i analysen på barnens frågor.
Utveckling av ett aktivt arbete med processtavlor på alla avdelningar och då i synnerhet
avdelningar med barn i yngre åldrar  är ett område som kvarstår under kommande läsår.
Fler Ipads på avdelningarna har bidragit till en ökad användning och ett mer utvecklat arbete
med barnen egna dokumenterade. Vi kan se hur det arbetet direkt kan kopplas till mer levande
processtavlor.

Ett gemensamt utvecklingsarbete av våra lärmiljöer har resulterat  i mer likformade,
självstöttande miljöer som berikats med mer möjlighet till rörelse samt digitala verktyg.  Miljöer
där alla barn utmanas att pröva själva och där pedagogerna arbetar uppgiftsstöttande genom att
förmedla svar på barnens frågor i uppgifter, val av material och planering av lärmiljöer.
Ett arbete som resulterat i fler rum i rummen, mer utvecklade ateljér med fler möjligheter till
skapande material. I arbete med lärmiljöer har vi använt EU:s nyckelkompetenser i planering och
genomförande.
Sammanfattningsvis så har det här läsåret resulterat i att varje enskild avdelnings
utvecklingsarbete har berikat  alla avdelningar och den kollektiva utvecklingen av
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undervisningen på vår förskola

Lärmiljöerna på avdelningarna Stjärnan barn 1 år och Vintergatand barn 2 år, där nöjdheten i
vh-enkät är lägst har vi  i våra egna analyser  identifierat att det finns ett behov av en ny
organisationsform av avdelningarna.  Detta för att stärka arbetet med att på lång sikt arbeta med
utveckling av utbildningen, undervisningen på avdelningarna. Systemet med åldershomogena
gruppindelningar där pedagogerna följer och flyttar med sin grupp mellan olika lokaler kommer
från och med nästa läsår att upphöra. Vi delar istället in grupperna i två 1-3 års avdelningar. Varje
arbetslag knyts till sin avdelning över tid får på så vis möjlighet att rikta sin kompetens samt
utvärdera och utveckla sina avdelningens lärmiljöer över tid. Detta innebär också att vi ökar
likvärdigheten då alla avdelningar på båda förskole enheterna nu arbetar enligt samma system
och med liknande förutsättningar.
Avdelningen Gyllenstjärnan har genomgått en stor personalförändring under läsåret vilket vi tror
kan påverka resultatet i föräldraenkäten. Vi upplever en ökad nöjdhet  efter att förändringar har
genomförts. Något som bekräftats vid föräldramöte och utvecklingssamtal.

Vi kan se att vårdnadshavarnas uppfattning kring vårt arbete med de olika undervisnings
områdena skiljer sig från vår egen skattning. Till viss del så kan covidperioden spela in men vårt
påtalade behov av bättre kommunikationsverktyg kopplat till förskolans uppdrag tror vi även
skulle kunna påverka det resultatet.
Vilka processer, insatser, aktiviteter har varit framgångsrika?
Vi har under vt-22 varit delaktiga i ett testprojekt för appen Tyra och utvärderat alla funktioner i
appen. Utöver det underlättade arbete kring vardaglig praktisk kommunikation med v.h som den
skulle erbjuda så kan vi också se hur den skulle bidra till en stärkt dialog kring vårt uppdrag och
varumärke. Genom att kunna “tagga” dokumentationsbilder av barnen i deras lärande med
läroplanens mål samt rubriker som läsårets  framtidstema- we-wow- innovate- explore- balance.
Ett önskemål om att sätta appen i bruk har framförts.

I syfte att ytterligare stärka kommunikationen  med våra vårdnadshavare har vi under läsåret
utvärderat formen för våra  föräldramöten vilket resulterat  i en ny form som sätts i bruk
kommande läsår.
Föräldramötet på ht kommer att förläggas tidigt under uppstartsperioden och vara ett informativt
möte som följer en gemensam mall. Mötet ska innehålla en övergripande information om vår
verksamhet-utbildning.                                       Vi kommer att berätta om ett år läsår hos oss,
Projekt, läroplan, Innovitaskills. Hur vi planerar för undervisning. Lärmiljöer
Och om vårdnadshavarnas läsår,
Vårdnadshavarnas årshjul. När sker vad:
Utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, skolval-avslutningssamtal, högtider-fester, Apt:er,
planeringsdagar, lovanmälningar, enkäter.
Och introduktion, presentation av skolplattform.

Föräldramötet vt förläggs på förskolans dag med ett tillhörande vernissage.
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Ett föräldramöte där vi bjuder in för att visa och berätta om årets arbete. I en gemensam mall:
Sammanfattning av projektet-utbildningen
Berättar om, hur vi har jobbat, varför och vad vi har lärt oss tillsammans.
Läroplan, Innovitaskills,
Sammanfattningsvis så har det här läsåret resulterat i att varje enskild avdelnings
utvecklingsarbete har berikat  alla avdelningar och den kollektiva utvecklingen av
undervisningen på vår förskola. Något som visat resultat i alla delar av undervisningen och som
påverkat alla barns möjlighet till utveckling och lärande på våra förskolor

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi vill fortsätta att värna om det kollegiala lärande och den kollektiva utveckling som den bidrar
till. Där varje enskild avdelnings utvecklingsarbete berikar  alla avdelningar på vår förskola.
Pedagogiska nätverk och arbete med gemensam analys kommer att fortgå under kommande
läsår med fokus på att  verka för en ökad  likvärdigheten i den utbildning som erbjuds våra  barn i
yngre åldrar. Främst i arbetet med  digital kompetens.

I arbetet med att implementera Innovita i vår förskoleverksamhet så har arbetet med modulerna
varit svårt att genomföra på ett adekvat sätt i barngrupperna. Materialet från Rise har inte alltid
varit förenligt med vårt sätt att arbeta med barnens delaktighet och möjlighet att påverka sin
utbildning. Vi hade önskat ta del av materialet med mycket godare tidsmarginal för att hinna
bearbeta det och få in det i våra projekt, Vår förhoppning inför kommande läsår är att vi får ta del
av modulerna med bättre tidsmarginal och på så vis kunna skapa  förutsättningarna att låta
kommande framtidstema prägla vår utbildning och undervisning.
Arbetet med EU:s nyckelkompetenser har istället  stärkt samtliga avdelningar i deras arbete med
undervisning och lärmiljöer. Ett arbete som vi fortsätter att utveckla under kommande läsår.

Projektarbete och så som vi har arbetat med det kopplat till entreprenörskompetens,
medborgarkompetens, personlig social kompetens samt kompetensen att lära sig lära är en
metod vi värnar om och under kommande läsår vill utveckla en tydligare metodbeskrivning kring.
Och kopplat till det arbetet formulera fler gemensamma mallar och planeringsverktyg.

Skolplattform-kommunikationsverktyg anpassat efter förskolans uppdrag, kvarstår som
utvecklingsområde.

Genomförande av föräldramöten i ny form med gemensamma mallar för de olika formerna för
våra föräldramöten  ska sättas i bruk och utvärderas under kommande läsår.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
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Över tid och med stor skillnad mellan avdelningar så identifieras en tendens till att fler pojkar än
flickor är i vår bygg och konstruktionsmiljöer. På de avdelningar där den tendensen inte är
dominant kan vi se ett tydligt samband kopplat till att de har ett mer rikt utbud av varierat och
öppet material. Vi har under vt 22 arbetat med att skapa en mer likvärdighet i material och
lärmiljöer och kommer följa upp resultat under kommande läsår.

Vi har i utvärderingar över tid identifierat att systemet med åldershomogena barngrupper inte
fallit väl ut för våra ettårs-grupper som missgynnats av en lång period av inskolningar.
Inskolningar som genomförs i en grupp som samtidigt ska skapas och där det inte finns någon
redan pågående utbildning att ta del av. Inför kommande läsår genomför vi en förändring av
gruppindelning och följer upp resultatet.

För att skapa ännu bättre förutsättningar för barnens fysiska och sociala trygghet så har vi skapat
nya rutiner för gruppindelningar över hela dagen Trygghet genom närvaro. Där barnen delas upp
i mindre grupper med en pedagog/pedagoger närvarande. Ett arbete som har sett gett snabba
resultat på avdelningar där det tidigare har uttryckts oror från pedagoger kring några barns
utveckling. I synnerhet eftermiddagar på Karlavägens avdelningar. Ett arbete som kommer att
utvecklas vidare under kommande läsår.

I ett homogent upptagningsområde där vi måste vara mer vaksamma på att tillföra en mångfald
av normer och värden till utbildningen har vi under läsåret valt att i  vårt inskolningsmaterial  be
vårdnadshavare att meddela önskemål om kulturella företeelser, yttringar att uppmärksamma i
vår undervisning. Något som vi också kommer att belysa vid varje ht-föräldramöte.

Vi arbetar mer aktivitetsstyrt i utomhusmiljöer i syfte att stärka pedagogers närvaro och barnens
trygghet och har till viss del frångått den norm som funnits  av att välkomna och ta emot
vårdnadshavare och istället låta vårdnadshavare uppsöka barn och pedagoger i den aktivitet
som de är upptagna av. Resultatet blir tydligt en tryggare utomhusmiljö där barnen kan stanna
och vara i sitt we och wow. Skillnader finns på våra enheter och vi fortsätter arbetet inför
kommande läsår.

Efter analys av barnsäkerhet så framkom ett behov av egenkontroll på avdelningarna. Ett arbete
som behöver följas upp kommande läsår.

Trygghetsronder har genomförts med barn i äldre åldrar. Tydligare rutiner och protokoll för
genomförande av trygghetsronder med barn i yngre åldrar behöver skapas.

Slutsatser och utvecklingsområden
Avdelningarna Karlavägen. Skapa bättre förutsättningar för pedagoger att bygga upp trygga
miljöer genom att arbeta stationärt på avdelningar eftermiddagstid.

Utveckla arbetet med trygghetsronder och hitta former att genomföra även med de yngsta
barnen på förskolan.

Barnsäkerhetsprotokoll som kan användas för egenkontroll på avdelningarna ska revideras om
implementeras.

Frångå de åldershomogena åldersgrupperna på Karlavägens avdelningar. Åldersanpassa
grupperna 1-2 och 3-5, i syfte att kunna erbjuda en mer  likvärdig utbildning och undervisning.Där
inskolning av barn till vår förskola sker i redan befintliga grupper.

Tydligare struktur för utomhusvistelse i syfte att stärka pedagogers närvaro. Hur vi delar upp
pedagoger, barn, skapar aktiviteter. I sýnnerhet i parkleken, enhet Karlavägen.
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Fortsätta att utveckla arbetet med att dela  upp barngrupperna i mindre grupper fler delar av
dagen.

Utvärdera förändringar i våra lärmiljöer med mer fokus på värdegrundsarbete.

En tydligare arbetsgång kring överlämning till förskoleklass där vh involveras tidigt i processen.

Tydligare fokus på värdegrundsarbete i kommunikation med vårdnadshavare.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

Samplanering av det pedagogiska året där vi utgår från nästa läsårs framtidstema .
Lärmiljöer riktade mot nyckelkompetenser. Inomhus och utomhus.
Tydlig kommunikation av alla delar av förskolans uppdrag till våra vårdnadshavare.
Tydligt fokus på barnens lärande och  riktade krav på analys och kontinuerlig uppföljning av
insatser riktade mot läroplanen i alla arbetslag.
Utveckla arbetet med de yngre barnens digitala kompetens .
Kulturell mångfald och kulturell kompetens i vår undervisning,
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