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1. Om Innovitaskolan Enskede
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Enskede är Swedish Education Group AB, som är en del av
AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Innovitaskolan Enskede 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
Innovitaskolan Enskede startade sin grundskole verksamhet 2008 under namnet Enskede byskola
i regi av Swedish Education Group AB.  Under våren 2021 blev verksamheten en del av
Academedia.

Ledning och organisation

Ledningsgruppen på Innovitaskolan Enskede består av rektor med övergripande ansvar för all
verksamhet, specialpedagog med ansvar för EHT, en förstelärare med ansvar för undervisningen i
grundskolskolan och implementering i det nya varumärket och en lärare mot fritidshem med
ansvar för fritidsverksamheten. Ledningsgruppen är sammansatt i syfte för att de flesta
yrkesgrupper i den pedagogiska verksamheten ska representeras.

Den pedagogiska verksamheten på Innovitaskolan Enskede har sin organisation uppbyggd  i två
arbetslag. Varje arbetslag leds av en representant från ledningsgruppen. Arbetslag Yngre består
av lärare och fritidspersonal från förskoleklass till åk 1. Arbetslag Äldre består av lärare och
fritidspersonal från åk 2 - åk 6. När arbetslag yngre har arbetslagsmöte är hela arbetslag äldre på
fritids och tvärtom. På det sättet kan både skol- och fritidspersonal planera tillsammans för
gemensamma aktiviteter, utbyta erfarenheter mellan årskurserna och ha pedagogiska
diskussioner. Dessutom får lärarpersonalen  se sina elever i en annan situation än i klassrummet då
de deltar i fritidsverksamheten den dagen. En extra bonus är att lärarna träffar många föräldrar vid
hämtningen på fritids vid detta tillfälle.

Verksamheten har två förstelärare. Den ena förstelärarnas uppdrag är att implementera arbetet
med Innovita och innovitaskills till hela personalgruppen. Personalgruppen har tillsammans under
läsåret deltagit i modul utbildningar från bla Rise för att stärka sina kunskaper inom fokusområdet
Välmående i en digital värld, för att sedan arbeta med detta i klassrum och i fritidsverksamhet. Den
andre förstelärarens uppdrag är att utveckla kunskapen och den vetenskapliga grunden för läs-
och skrivinlärning hos alla våra elever. Lärarna har deltagit i modularbete från skolverket för att
höja sina kunskaper inom detta ämnesområde.

Administrationen av skola, förskoleklass och fritidsverksamhet leds av en administratör och rektor.

Personal

Personalgruppen består av legitimerade lärare i alla klasser och de praktiskt estetiska ämnena. I
fritidsverksamheten arbetar utbildade lärare i fritidshem, förskollärare och barnskötare. I
personalgruppen finns även administratör, eht personal, vaktmästare och kökspersonal. Ålders
spridningen i personalgruppen är mellan 30 - 65 år och blandat mellan könen.

EHT

Elevhälso personalen består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, kurator, psykolog och
rektor. EHT arbetar med elevernas hälsa i ett förebyggande och främjande perspektiv. Eht med
skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor träffas varje vecka. Vid ett par tillfällen / termin
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deltar även skolläkare och psykolog på dessa möten. Varje mentor i verksamheten har en
kontaktperson från EHT som hen kan vända sig till och rådfråga. Eht informerar sin respektive
mentor om specifika ärenden. EHT har en kontaktperson i den centrala elevhälsan som de kan
vända sig till för rådfrågning.

Elever

Innovitaskolan Enskede är en enparallellig skola från förskoleklass till åk 3. På mellanstadiet, åk
4-6, bedriver vi en åldersblandad undervisning. I förskoleklass och åk 1-6 är det ca 130 elever. På
fritidshemmet och fritidsklubben är det ca 110 elever i verksamheten. Flertalet elever på skolan
kommer från Enskede och närområdet runt omkring Enskede som ex Blåsut, Johanneshov, Årsta,
Bandhagen och Högdalen mm.

Skolan består av 3 våningsplan där skolan totalt disponerar hela husets 1500 kvadratmeter. Skolan
har egna lokaler för all form av undervisning inklusive idrott, slöjd, mu och hemkunskap. På skolan
finns en stor aula som även används som matsal för lunch och mellanmål.

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.
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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). Betyg Uppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skol enheterna 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

Kunskapsprognoser genomförs i varje ämne en gång / termin av alla lärare i alla ämnen i åk 1-6.
Syftet med detta är att se elevernas måluppfyllelse och vilka insatser som behöver sättas in för att
stödja alla elevers kunskapsinlärning.

En gång / termin genomförs klasskonferenser där varje elevs kunskapsutveckling följs upp.
Mentor förbereder dessa konferenser genom att ta in information från alla undervisande lärare.
Med på dessa konferenser är alltid mentor, rektor och representant från elevhälsan. Mentor kan
även bjuda in övriga undervisande lärare och fritidspersonal.

Specialpedagog/speciallärare på skolan genomför skanningar minst 1 gång / termin på alla
elever i åk 1-6 för att mäta läs- och läsförståelse. Elever som behöver extra stödinsatser skannas
flera gånger under läsåret. Resultaten används för att fördela resurser och insatser för att stärka
elevernas kunskapsinlärning på bästa sätt. Av mentorer används resultaten för att analysera
individens utvecklingskurva och lägga läs- och skrivinlärningen på adekvat nivå till varje elev.

Förskoleklass och årskurs 1 genomför Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska.

I årskurs 1-6 genomför undervisande lärare färdighetstest och bedömningar kontinuerligt i all
undervisning.

Nationella prov genomförs i matematik och svenska i åk 3 och i matematik, svenska och engelska i
åk 6.

Eleverna från förskoleklass - åk 6 deltar i en trygghetsenkät på höstterminen. Elevrådet genomför
en trygghetsrond utomhus på höstterminen och en trygghetsrond inomhus på vårterminen. På
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vårterminen genomförs en enkät från Academedia för alla vårdnadshavare och en elevenkät för åk
4-6. Elever från åk 2 och 5 deltar även i Stockholms Stads enkät om trygghet och studiero i
grundskolan och på fritidshemmet/fritidsklubben. Vårdnadshavare från förskoleklass, åk 2 och 5
deltar också i denna enkät. Alla resultat följs upp av EHT, ledningsgrupp, arbetslag och mentorer i
skolans kvalitetsarbete. Resultaten dokumenteras även i skolans likabehandlingsplan.

Eht arbetar kontinuerligt med ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv där elevernas
mående och närvaro följs upp. Eht tittar både på individ, grupp och organisationsnivå.
Skolsköterskan har hälsosamtal en gång / läsår med eleverna i förskoleklass och åk 4.

Frågor om arbetsmiljö tas upp på klassråd,elevråd, arbetslagsmöten och APT. Skyddsrond
genomförs av skyddsombud och rektor årligen. Brandrond genomförs varje månad. Brandövning
med elever och personal genomförs varje termin.

Varje klass har klassråd 1-2 gånger / månad. Elevrådet består av representanter från varje årskurs
och träffas 1 gång /månad. Mötena leds av ordförande som är skolans specialpedagog och
sekreterare är förskolläraren från förskoleklass. Elevrådet bjuder även in representanter från
fritidshemmet och rektor vid olika tillfällen.  Minst 1 gång /termin träffas Innovitarådet som består
av representanter från varje Innovitaskola.

Arbetslagen dokumenterar och analyserar 4 gånger / termin sin verksamhet i arbetslagets
enhetsplan. Detsamma gäller EHT och fritidshemmet. Dessa planer bildar grund till skolans
gemensamma  enhetsplan som sammanställs av skolans rektor och ledningsgrupp. Enhetsplanen
och analys av enkäter sammanfattas och nya mål sätts för kommande 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 - 100,0% 100,0%

Flicka - 100,0% 100,0%

Pojke - 100,0% -

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%

Matematik 0% 50% 0% 50% 0% 0% 100%

Svenska 50% 0% 0% 50% 0% 0% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 100,0%

C 95,7%

D 87,0%

E 91,3%

F 95,7%

G1 87,0%

G2 95,7%

Svenska A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 100,0%

F 100,0%

G 100,0%

H 100,0%
Svenska som
andraspråk A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 100,0%

F 100,0%

G 100,0%

H 100,0%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
Huvudmannens prioriterade områden 21/22

- matematikstrategi
- fritidshemsstrategi
- systematiskt kvalitetsarbete
- lässtrategi
- styrning och utveckling

Enhetens prioriterade områden 21/22

Prioriterade utvecklingsområden för läsåret 21/22 har varit implementeringen av det nya
varumärket Innovita med de tre grundstenarna Balance, Explore och Innovate och inträdet i
Academedia för Innovitaskolan Enskede.

Specifikt utvecklingsområde för Innovitaskolan Enskede har varit att stärka alla elevers läs- och
skrivinlärning och att öka lusten till läsning.
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Skolan har på olika sätt under året även arbetat med att öka kompetensen och förståelsen för en
tillgänglig lärmiljö för alla elev för att öka varje elevs kunskapsinlärning.

Värdegrund är ett ständigt prioriterat område för att alltid öka elevernas trygghet och studiero.

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

Den pedagogiska verksamheten på Innovitaskolan Enskede har sin organisation uppbyggd  i två
arbetslag. Varje arbetslag leds av en representant från ledningsgruppen. Arbetslag Yngre består
av lärare och fritidspersonal från förskoleklass till åk 1. Arbetslag Äldre består av lärare och
fritidspersonal från åk 2 - åk 6. Dessutom har lärargruppen gemensam tid för utveckling och
planering och fritidshemmets personalen gemensam tid för utveckling och planering.

På gemensamma studiedagar under året har rektor tillsammans med förstelärarna arbetat med
personalgruppen för att öka kompetensen så att all personal kan utvecklas med det nya
varumärket och specifikt utvecklas inom ämnesområdena Balance, Explore och Innovate där
årets tema varit Välmående i en digital tid.

Under läsåret har delar av den centrala elevhälsan som specialpedgog, psykolog och
verksamhetsutvecklare deltagit i studiedagar för att höja och utveckla alla pedagogers
kompetens inom ämnet tillgänglig lärmiljö. Personalen har haft handledning av specialpedagog,
verksamhetsutvecklare och psykolog.

Lärargruppen har tillsammans med en förstelärare genomfört ett arbete för att öka lusten och
tillgängligheten för att öka läsningen och höja kunskapsresultaten. Gruppen har tillsammans följt
en skolverks modul i ämnet. Vi har genom skanningar av elevernas läshastighet och läsförståelse
sett de ökande resultaten hos merparten av eleverna i alla årskurser.

En fritidspersonal är kopplad till varje klass för att möjliggöra ett samarbete mellan skola och
fritidshem i ett heldagslärande. Det ökar även möjligheten att öka stödet i undervisningen att
stundtals kunna undervisa en mindre grupp elever i taget för att både kunna utmana och ge
extra stöd.

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 85% 88%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 76% 90%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 94% 83%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta 95%

9



skolgången
Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

89%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 89% 91%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 86% 79%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 67% 80%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 84% 75%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 95% 92%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 95% 87%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Analysen av dessa resultat bygger på enkäter enbart från 21/22 då det är första läsåret
Innovitaskolan Enskede är en del av Academedia. Enkäter gjorda tidigare har gjorts med en
andra frågeställningar och inriktning och blir därför svåra att jämföra.

Eleverna i åk 6 får alla godkända betyg i matematik, svenska och engelska där man kan jämföra
med resultaten från nationella proven. Även alla elever i åk 3 uppnår godkänd kravnivå i
matematik och svenska på de nationella proven.

Både elever (95%) och vårdnadshavare (92%) känner trygghet över tillvaron på skolan och att det
är arbetsro i undervisningen, elever(86 %) och vårdnadshavare (79%). Trygghet på skolan arbetas
det aktivt med under hela läsåret och är alltid ett prioriterat tema i all verksamhet. På skolan
arbetar vi bla med “familjegrupper” åldersblandade grupper för att öka och stärka tryggheten
mellan klasserna  skolan. Varje klass har en värdegrundslektion/vecka inlagda i deras schema.

Eleverna upplever att de kan påverka sin undervisning till 67 % vilket kan anses lågt. Vid analys av
detta med eleverna kom det fram att eleverna önskade även kunna påverka vad som finns i
läroplanen. Vi behöver fortsätta att arbeta med detta och bli tydligare till  eleverna när de  är med
och påverkar och vad de kan påverka i sin skolvardag och hur de kan påverka.

Eleverna ( 94% ) upplever i högre grad än vårdnadshavarna ( 83%) att eleverna får det stöd de
behöver i skolan för att kunna följa undervisningen.

95 % av vårdnadshavarna i förskoleklass anser att arbetet i förskoleklass förbereder eleverna till
sin fortsatta skolgång.

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

Alla undervisande lärare gör en prognos i början terminen av elevernas ämneskunskaper som
ligger till grund för hur olika insatser fördelas under terminen för att gynna elevernas
kunskapsinlärning. Detta följs sedan upp på klasskonferenser och öppna Eht.

En elev får högre betyg i matematik än vad eleven har presterat på de nationella proven. Denna
elev har visat sina högre kunskaper  i den ordinarie undervisningen under året. I övrigt följer
resultaten från de nationella proven de satta betygen.

Arbetet med skolverkets bedömningsstöd i förskoleklass och åk 1 upplevs att det kommer för
tidigt på höstterminen då det tar tid att lära känna en ny elevgrupp och det tar mycket tid att
genomföra bedömningsstödet. För att kunna skapa mindre grupper krävs stort samarbete med
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fritids samverkarna och specialpedagog. Vi ser dock att det är en viktig del i det proaktiva arbetet
med att snabbt kunna sätta in åtgärder för de elever som behöver det.

Genomförandet och bedömningen av de nationella proven i åk 3 och 6 har fungerat
tillfredsställande. Viss sambedömning har gjorts i arbetslaget.

Eleverna upplever i högre grad 84% än vh 75 % att de får information av lärarna hur det går för
eleven i skolarbetet.

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 0% 100% 0% 100%

Matematik 0% 50% 50% 100%

Svenska 0% 100% 0% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Nationella proven är en del av undervisningen i åk 3 och åk 6. De delar som inte finns befästa när
proven gjorts arbetas med ytterligare under resterande del av läsåret för att öka kompetensen
ytterligare. I resultaten från åk 6 följer resultaten från NP betygen i svenska och engelska. I
matematik ligger betygen högre än resultatet från NP vilket tyder på att vissa delmoment har
arbetats vidare med efter de nationella proven slutförts.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi kommer att fortsätta arbetet med en tillgänglig lärmiljö för att stimulera alla elevers lärande.
Vissa elever behöver mer stöd och andra elever behöver mer stimulans.  Som ett led av detta
kommer vi bl a utveckla användandet av Studion. Studion kommer att bemannas med
specialpedagog och / eller speciallärare under större delen av skoldagen till kommande läsår.
De elever som behöver extra lugn miljö kan då välja att arbeta där.

Elevernas ansvar och inflytande behöver förtydligas och arbetas med ytterligare för att eleverna
ska känna att de är med och påverkar sin skolvardag.

Alla lärare ska gå utbildning genom Karlstads universitet i  betyg och bedömning under läsåret
för att öka likvärdigheten och implementera Lgr -22 ordentligt.

Likabehandling- och värdegrundsarbete
Utvärdering av värdegrundsarbete
Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja

Jag känner mig trygg i skolan 100%

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

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 4%

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

Skolans ledord är trygghet , kunskap och miljö. Trygghet först för att kunna utveckla sin kunskap
måste man vara trygg i skolmiljön. För att skapa en trygg miljö har alla klasser specifik
schemalagda lektioner i värdegrund på sina scheman. Verksamhetens värdegrundsplan
innehåller förslag på ämnen och aktiviteter att genomföra i varje årskurs och på fritidshemmet.
Planen revideras varje år inför skolstarten.

Varje klass har klassråd 1-2 gånger / månad då man bla pratar om klimatet i gruppen och vad
man ska utveckla tillsammans för förbättringar. Här diskuterar man även den gemensamma inom
och utomhusmiljön. Frågor och diskussioner tas sedan vidare till elevrådet där det finns
representanter från alla klasser.

På skolan finns “familjegrupper” för att stärka gemenskapen mellan årskurserna och för att lära
känna fler pedagoger på skolan. Familjegrupperna gör aktiviteter tillsammans ett par gånger
/termin. Grupperna består av elever från alla årskurser i varje grupp och följs åt under sin skoltid.
Under pandemi året har vi haft färre antal aktiviteter tillsammans över årskurserna men vi hoppas
på att kunna få igång verksamheten i full skala nästa läsår.

Vi arbetar också aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkning. Där framgår hur vi agerar
och aktivt följer upp och utvecklar vårt trygghetsarbete.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Trygghets enkäterna som gjorts under höstterminen visar 96% trygghet för förskoleklass - åk 2
och 100% trygghet för årskurs 3-6. Att eleverna känner en sådan stor trygghet i verksamheten
tror vi även påverkat antalet kränkningar till väldigt få under året. Alla klasser och fritidshemmet
har aktivt arbetat med värdegrundsarbete under året vilket gett resultat.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi kommer att fortsätta att schemalägga tid för alla årskurser utöver timplanen för att alla elever
ska få arbeta med värdegrund systematiskt. Värdegrundsplanen revideras varje läsår för att alltid
vara aktuell.

Under pandemiåren har familjegruppsarbetet blivit lite åsidosatt då det funnits restriktioner i
verksamheten. Nästa år hoppas vi att vi kan ha flera aktiviteter tillsammans i grupperna. De
teman som behandlas i familjegrupperna är trygghet, vänskap, må bra, olikheter och allas lika
värde.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälso personalen består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, kurator, psykolog och
rektor. EHT arbetar med elevernas hälsa i ett förebyggande och främjande perspektiv i första
hand. Eht med skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor träffas varje vecka. Vid ett par
tillfällen/termin eller vid behov deltar även skolläkare och psykolog på dessa möten. Varje
mentor i verksamheten har en kontaktperson från EHT som hen kan vända sig till och rådfråga.
Eht informerar sin mentor om specifika ärenden.
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Varannan vecka finns det ett Öppet EHT dit lärare, fritidspersonal etc kan anmäla ärenden och
diskutera och rådfråga om en elevgrupp eller en enskild elev med eht personalen.

Specialpedagog har skannat alla elever i läshastighet - och läsförmåga. Efter det har vi under
året haft ett antal intensivläsning perioder på hela skolan.

Alla klasser har under året på olika nivåer arbetat med att motverka kränkningar på nätet och
sexuella övergrepp. Vi har arbetat med Nollan och nätet och Stopp min kropp. Både elever,
personal och vårdnadshavare har fått föreläsningar och diskussionsgrupper i ämnet. Årskurs 2
och 3 fick varsin Nollan bok i sommarpresent.

Temat “Välmående i en digital värld” som varit ett gemensamt tema för alla Innovitaskolor  har
omfattat välmående både fysiskt och psykiskt.

Verksamheten har under året fått stöd i sin utveckling av verksamheten av den centrala
elevhälsan i form av föreläsningar på studiedagar och handledning. För att öka tillgängligheten i
lärandet för alla elever.

Skolan har en mycket hög procentuell trygghetsfaktor bland eleverna.

Hela skolans verksamhet  fick en intern granskning av hela verksamheten under hösten -21 som
gjordes av kvalitetsansvariga från Academedia. Även en Egenkontroll av elevhälsan har utförts av
Verksamhetschef och ledningsansvarig skolsköterska. Där man gått igenom elevhälsans lokaler,
yrkeskompetenser och kännedom om vårdgivare och dokumentation.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Den interna granskningen som är gjordes kring elevhälsans arbete visar att arbetet fungerar bra.
Några saker från checklistan för mottagningen saknades. Dessa har beställts och finns nu i
lokalen.

I det förebyggande och främjande arbetet ingår bla att all elever har schemalagd tid för
värdegrund varje vecka på sitt schem. Värdegrundsplanen som elever och lärare tar avstamp i
sin undervisning utvärderas och uppdateras varje år inför skolstarten. Här ingår även arbetet med
tema aktiviteter som vi genomför på skolan i “familjegrupper”. Dessa tema aktiviteter är Trygghet,
Allas lika värde, Må bra och  Kamratskap. Skolsköterskan träffar alla elever i förskoleklass och åk
4 för ett hälsosamtal för att fånga upp hur eleverna mår i ett enskilt samtal utöver de
trivselenkäter som görs.

De lässkanningar som gjorts av specialpedagog och intensivläsningsperioder har gett ett positivt
resultat. Både läshastighet och läsförståelsen har höjts hos flertalet elever. De elever som behövt
extra stöd i läsningen har fått det i små grupper som läst på samma nivå.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi ska utveckla arbetet med en tillgänglig lärmiljö och med hjälp av de skanningar i läsning
som görs göra lärarna mer delaktiga i analysen av det material man får fram och även
utveckla arbetet med bildstöd för eleverna. Fler pedagoger ska lära sig hur man gör dessa
skanningar. Vi kommer också att starta ett samarbete med Unique för att stimulera
eleverna i undervisningen med korta brain breaks.

För att utöka arbetet med trygghet kommer vi till nästa läsår göra en kontakt barometer
och stämma av relationerna mellan elev och pedagog.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Tillgänglig lärmiljö- Stärka kvaliteten

Elevernas ansvar och delaktighet - När, var, hur.

Betyg och bedömning- utbildning till lärarna.

Implementering av de varumärkes specifika delarna explore, innovate och balance.

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

Fritidshemmet är indelat i två grupper, Talgoxen och Havsörnen. Talgoxen har verksamhet för
förskoleklass och åk 1. Talgoxen har sina fritidslokaler i samma lokaler som förskoleklassen
använder under sin verksamhetstid. Havsörnen har egna lokaler för åk 2-3 och fritidsklubben där
fritidsklubben har tillgång till en egen lokal.  På morgonen före skoltid, efter 16.30 och på lov har
de två grupperna gemensam verksamhet i Talgoxens lokaler.  Fritidsverksamheten använder
även klassrummen för vissa aktiviteter på eftermiddagarna. Utomhus har verksamheten tillgång
till vår skolgård och en grön närmiljön runt omkring skolan. På skolgården finns det Kingrutor,
Gaggabolls-rink, fotboll/bandyplan, pingisbord, klätterställning, sandlåda och ytor för kojbygge
och spontan lekar.  I nära anslutning till skolan finns flera parker dit man ofta går.

I fritidsverksamheten arbetar lärare i fritidshem, förskollärare och barnskötare. Varje klass har en
fritidssamverkare från fritidshemmet knuten till sin klass.

Fritidshems personalen har en gemensam planeringstid där de planerar för verksamheten
utifrån läroplanen för två veckor i taget och för lovverksamhet. Utöver det planerar fritidshems
personalen i arbetslag yngre resp äldre tillsammans varannan vecka  med lärarna i respektive
arbetslag.Fortbildning under året har varit arbetet med implementeringen med Innovitaskills-
balance, explore och innovate. Årets tema har varit välmående i en digital värld. Det har även
skett ett arbete med funktionell kvalitet. Fritidshemssamordnare har deltagit i fortbildning för alla
samordnare inom Innovita. Där fokus har varit rastverksamhet och betydelsen av rasten.
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Fritidshemspersonalen ansvarar för att vara rastvärdar och bedriva rastverksamheten på alla
elevernas raster. Rasterna är separerade i raster för åk 1-2 och åk 3-6. Förskoleklassen har egna
raster med sin egna personal.

Eleverna är med och påverkar verksamheten på fritids på klassråden som varje klass har för att
sedan föra frågor vidare till elevrådet. Fritids har också separata fritidsråd där eleverna önskar
aktivitetert under året och till lovverksamheten.

Fritidspersonalen har under året  skattat sig själva och då sett att de behöver bli bättre på att följa
upp och utvärdera fritidshemmets verksamhet.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vi ser att de konflikter och kränkningar som sker oftast händer vid olika lekar på gården. De flesta
konflikter rör sig om regeltolkningar. Vi ser därför till att det finns vuxna vid fotbollsplanen,
Kingrutan eller Gagga bollsplanen. Detta har gjort att det blir en tryggare utomhusmiljö för våra
elever. Att vi har två klasser i taget ute på rast gör också att antalet konflikter minskar då det är
färre elever ute samtidigt. Fritidshemspersonalen är en del av “familjegrupperna” som skapats för
att öka tryggheten och samarbete mellan eleverna mellan olika årskurser. Vi har skapat ett
samarbete mellan eleverna på fritidsklubben och de yngre eleverna. De äldre eleverna planerar
och genomför tillsammans med en pedagog från fritids en aktivitet 1 gång / vecka.

Tryggheten för både elever och vårdnadshavare ökar med att ha en fritidspersonal knuten till
varje klass. Då det blir lättare att hålla en nära kontakt med ett färre antal elever och
vårdnadshavare.

Ett fortsatt arbete med att koppla aktiviteter i fritidsverksamheten till läroplanen  och att utveckla
och förbättra  rastverksamheten kommer att fortsätta till nästa läsår.

Under året upplever personalgruppen på fritidshemmet att de blivit bättre på att följa upp och
utvärdera sin verksamhet. Detta görs numera varje vecka på den gemensamma
fritidshemsplaneringen.

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.

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 6,0 6,0

Språk och kommunikation 8,0 4,2

Skapande och estetiska uttrycksformer 8,0 7,1

Natur och matematik 6,0 5,1
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Demokrati och samhälle 6,0 7,8

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 7,1

Elevers ansvar och inflytande 6,0 7,1

Fritidshemmet och omvärlden 6,0 7,8

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 76%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 93%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi kan märka av både i enkäter och den dagliga kontakten med vårdnadshavare att eleverna
känner sig trygga i fritidsverksamheten. Både skola och fritidsverksamheten jobbar aktivt med
verksamhetens värdegrundsplan vilket har en positiv effekt i verksamheten.

Eftersom även detta läsår varit ett pandemiår har fritidsverksamheten blivit lite eftersatt i fråga
om aktiviteter då vi har haft en hel del restriktioner att följa ex har vi inte blandat elevgrupperna
mellan olika klasser på fritids.. Fritidspersonalen har även gått in som vikarier i skolan och ersatts
av vikarier på fritids. De områden som fritidspersonalen bedömer sig lägst i är språk och
kommunikation och Natur och matematik.

Vi ser också i våra interna samtal utvärderingar att vårt arbete med fokus på undervisningen på
fritidshemmet behöver utvecklas. Detta för att få till vår tanke om heldagslärande och att
fritidshemmet och skolan samverkar kring elevernas utveckling.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi behöver till nästa läsår skapa en tydligare struktur vid övergången under dagen från
förskoleklass till fritidsverksamheten. Då de vistas i samma lokaler blir det inte tillräckligt tydligt
för eleverna att verksamheten byter. Vi har diskuterat att ha en samling varje dag vid övergången
för att tydliggöra att det kommer ny personal.

Natur och matematik och Språk och kommunikation är ämnesområden som behöver få en större
plats i verksamheten till nästa läsår.

För att öka informationen till vårdnadshavarna ska det skickas ut ett månadsbrev till
vårdnadshavarna om verksamheten som planeras i fritidsverksamheten.

Arbetet med rastvärdarnas rastaktiviteter ska fortsätta och utvecklas under nästa läsår för att
behålla den trygga atmosfären som skapats på rasterna och verksamheten utomhus på fritids.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Utveckla och förbättra rastverksamheten.

Koppla den planerade fritidsverksamheten till Lgr-22

Informera vh om verksamheten.
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