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1. Om Innovitaskolan Falun
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Falun är Pysslingen förskolor och skolor AB, som är en del av
AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Innovitaskolan Falun 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
1994 startade Kerstin och John Söderbaum-Fletcher friskolan Söderbaumska skolan i delar av de
lokaler som nu används till Innovitaskolan. Söderbaumska skolan hade en tydlig kulturprofil, något
som lever kvar i verksamheten även nu. Skolan, en stor stenbyggnad med fem våningar,  är
belägen på Seminariegatan i centrala Falun, med närhet till såväl kulturliv som grönområden. En
stor skolgård, med flera olika typer av miljöer, omgärdar skolan. Innovitaskolan disponerar också
en idrottshall och ett mindre hus på skolgården. Skolan har ett eget kök, där såväl frukost, som
lunch och mellanmål tillagas.

Ledning och organisation

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef/intendent.
Ledningsgruppen träffas vid  två tillfällen varje vecka för arbete med såväl drift- som
utvecklingsfrågor. Vid en del av ledningsgruppsmötet deltar även skolans specialpedagog.
Skolledningen skickar varje vecka ut ett nyhetsbrev till alla medarbetare. Dessutom används
Google Calender för aktiviteter och möten. I Schoolsoft presenterar skolledningen kontinuerligt
info till vårdnadshavare.
Verksamheten bedrivs i fem arbetslag; F-3, 4-6. 7-9, fritidshemmet samt elevhälsan. Arbetslagen
träffas regelbundet varje vecka.
Varannan vecka träffar skolledningen representanter för arbetslagen. I den mån det är möjligt
deltar även rektor och bitr. rektor på arbetslagens möten,
Representanter för de tre olika fritidshemsavdelningarna träffas för samplanering varje vecka.
Varje vecka träffas skolans lärare för ett s.k. pedagogiskt forum, med fokus på utveckling. Rektorer
tillsammans med förstelärare ansvarar för innehållet.
Fritidshemmet har kontinuerliga kvällsmöten, med fokus på utveckling. Biträdande rektor ansvarar
för innehåll och genomförande.

Personal

Skolan har 36 lärare samt 9 fritidspedagoger.
Sex förstelärare har haft uppdrag inom matematik, svenska, tillgängligt lärande samt trygghet och
studiero.
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Fritidspedagogerna arbetar del av dagen i olika årskurser, som stöd till läraren eller som ansvariga
för olika aktiviteter inom ramen för deras kompetens.
Dessutom har det funnits sju elevassistenter, på hel eller deltid. Elevassistenterna har arbetat med
elever med diabetes eller särskilda svårigheter i skolgången.
Samtliga elevhälsans professioner finns  representerade i arbetet på skolan. Det innebär att
specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare finns som stöd
för elevernas utveckling mot målen, som är skolans huvuduppdrag.
Skolan har ett eget kök samt medarbetare som stöttar verksamheten i IKT-frågor. En vaktmästare
finns anställd på 100%

Elever

Under året har skolan haft ungefär 550 elever från Förskolklass till åk 9.

Eleverna tas emot i skolan i en årskurs, inte indelade i klasser. Tanken är att man ska kunna vara
flexibel med gruppindelningar genom åren och att eleverna ska känna sig trygga med alla i
årskursen.

2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell
Inom Innovitaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Innovitaskolans 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.
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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

Innovitaskolan Falun följer huvudmannens kvalitetsuppföljningar som beskrivs ovan.

Dessutom genomförs följande kartläggningar, vars resultat följs upp av lärare och speciallärare
tillsammans. Analysen ligger till grund för insatser och för utveckling av undervisningen..

F-klass:    Skolverkets bedömningsstöd Hitta språket och Hitta matematiken

Åk 1-2 Skolverkets bedömningsstöd

Åk 2-3 Läshastighetstest

Åk 3 Nationella prov

Åk 4

Åk 5

Åk 6 Nationella prov

Åk 7

Åk 8

Åk 9 Nationella prov

6



Utbildningen i Innovitaskolan Falun planeras  och följs även  upp löpande i olika former för
samverkan;

● Pedagogisk utvecklingsgrupp, där rektorer och förstelärare deltar (utveckling)
● Arbetslagsträffar (arbetsorganisation) varje vecka
● Pedagogisk utvecklingstid (utvecklingsorganisation) varje vecka
● Ledningens möten med representanter för arbetslagen varannan vecka
● Samordning och uppföljning av fritidshemmet varje vecka
● Lokal facklig samverkan en gång i månaden
● Analys- och utvecklingsdagar med elevhälsan lokalt 2 - 3 gånger/termin

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 avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 89,6% 91,8% 84,9%

Flicka 96,6% 88,0% 96,2%

Pojke 78,9% 95,8% 74,1%

Andel elever med gymnasiebehörighet 95,8% 98,0% 94,3%

Flicka 96,6% 96,0% 100,0%

Pojke 94,7% 100,0% 88,9%

Genomsnittligt meritvärde 256,7 253,5 245,8

Flicka 270,7 261,9 266,0

Pojke 234,9 244,7 226,5

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 79,6% 90,7% 90,6%

Flicka 81,3% 88,0% 91,7%

Pojke 77,3% 93,1% 90,0%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 40% 29% 24% 2% 4% 0% 100%

Matematik 14% 25% 22% 18% 20% 0% 100%

Svenska 2% 13% 33% 33% 17% 2% 100%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 19% 33% 27% 13% 9% 0% 100%

Matematik 0% 19% 31% 27% 23% 0% 100%

Svenska 2% 25% 13% 34% 23% 3% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov
Andel elever som nått

kravnivån

Matematik A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 100,0%

F 100,0%

G1 100,0%

G2 100,0%

Svenska A 96,3%

B 96,2%

C 94,3%

D 96,2%

E 100,0%

F 90,7%

G 83,3%

H 88,7%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
● Tydlig och likvärdig information till  elever och vårdnadshavare
● Ökade kunskaper och samsyn om bedömning och betygssättning
● Ökad trygghet och förbättrad studiero
● Trygga och aktiva raster
● Öka medarbetares kunskaper om fritidshemmets uppdrag
● Öka tillgängligt lärande i alla årskurser och i fritidshemmet
● Rutiner kring överlämning från förskola till skola
● Ökad samverkan med omgivande samhälle
● Tydliggöra roller och ansvarsfördelning hos medarbetare
● Tydliggöra och implementera aktuella rutiner och handlingsplaner
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Eleverna tas varje år emot i årskurs, inte klass. Syftet är att möjliggöra flexibla grupperingar. En
årskurs arbetar normalt i två grupper, men vid flera tillfällen i veckan delas årskursen i mindre
grupper . Detta innebär en ökad lärartäthet. I de yngre årskurserna arbetar fritidspedagoger
tillsammans med klasslärare under delar av skoldagen. Två eller tre lärare delar på mentorskapet
för varje årskurs och har ett närmare samarbete kring undervisning och elever.

Lärare i F-3, 4-6 och 7-9 träffas varje vecka i arbetslagsmöten, för att samordna och planera delar
i undervisningen som berör fler.

Innovitaskolan Falun har en hög andel legitimerade lärare. Några av de legitimerade lärarna
arbetar med ämnen de saknar full behörighet i.

Med lärarbehörighet menas legitimerad lärare som undervisar i ämne och årskurs som hen har
behörighet för. Lärarbehörigheten har under året uppgått till 70,4%.

Varje vecka avsätts gemensam tid för alla lärare för gemensam kollegialt lärande med fokus på
pedagogiska frågor, läroplansarbete och bedömning/betyg.

Skolan har under året haft sex förstelärare inom matematik, svenska, trygghet och studiero samt
tillgängligt lärande.

Kompetensutveckling och kollegialt lärande har begränsats under stor del av läsåret pg.a.
pandemi.Planeringen har varit Lgr 22 samt utbildning i bedömning och betyg.

Vid fyra tillfällen under  läsåret bedömer  undervisande lärare  i årskurs 1-6 hur var varje elev
utvecklas mot målen. Denna bedömning ger underlag för planering av fortsatt undervisning,
men också extra anpassningar och eventuellt anmälan om befarat behov av särskilt stöd.
Speciallärare och specialpedagog ger stöd till lärare vid utformning av extra anpassningar och
en tillgänglig lärmiljö.

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 82% 81% 84% 82%

Mina lärare gör så att jag får lust att
lära mig mer 71% 71% 76% 76%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i
skolan om jag behöver det 78% 84% 76% 76%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

90% 83%
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Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

81% 78%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 72% 65% 78% 74%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i
skolan 77% 72% 67% 62%

Elevernas ansvar
och inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 56% 57% 63% 59%

Bedömning och
betyg

Mina lärare informerar mig om hur
det går för mig i skolarbetet 74% 70% 67% 69%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 89% 89% 87% 86%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 73% 73% 71% 68%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

I skolan som helhet når fler flickor än pojkar kunskapskraven i samtliga ämnen, utom i årskurs 7.
Fler flickor når betyget A och fler pojkar får E. Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever
i årskurs 9 har sjunkit, men meritvärdet för flickorna har ökat. I årskurs 6 är resultatet i stort sett
lika för pojkar och flickor. Vad är det som gör att resultatet i årskurs 7 skiljer sig från övriga
årskurser? Resultatet indikerar att skolan återigen måste sätta fokus på pojkar och flickors lika
möjligheter. .

Flera årskurser uppvisar höga resultat i matematik, men något lägre i svenska. En anledning till
de goda resultaten i matematik är den matematikstrategi som två förstelärare arbetat med.
Måluppfyllelsen i svenska påverkas sannolikt av det minskade läsandet i samhället och ett
skriftspråk som utgår från en ökad digitalisering. Ökat fokus på läsande och skrivande i alla
årskurser, högläsning och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen kan vara medel att möta de
något sämre resultaten i svenska.

Engelskan används av många i olika sammanhang utanför skolan och det påverkar sannolikt
resultaten i skolan positivt.

Generellt har hem- och konsumentkunskap och idrott få elever som inte når kunskapskraven. I
idrott handlar det främst om bristande simförmåga.

Vi samtalar nu om det finns framgångsfaktorer inom de praktiskt-estetiska ämnena som de
teoretiska ämnena skulle kunna dra nytta av, för att motivera eleverna, då vi ser högre resultat
där.

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

De nationella proven i årskurs 3, 6 och 9  genomförs vid, av Skolverket beslutade, särskilda
perioder och dagar. Speciallärare och undervisande lärare planerar och genomför proven.

Rektor organiserar sambedömning, där tre lärare bedömer provresultaten tillsammans. Förutom
att säkerställa en likvärdig bedömning är sambedömning ett bra tillfälle till kollegialt lärande.

Rektor avsätter tid för betygssättande lärare att samråda inför betygssättning. Lärare som saknar
legitimation får stöd vid betygssättning av en legitimerad lärare.

Måluppfyllelsen i ämnet matematik är, baserat på resultaten i de nationella proven, mycket hög i
såväl årskurs 3, 6 och 9. Skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov är små.
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I engelska åk 9 är det så många som 40% som uppnår provbetyg A. 93% har ett provbetyg C eller
högre. En något större andel elever har ett sänkt betyg relaterat till de nationella proven i årskurs
9 än höjt. I årskurs 6 uppnår också majoriteten de högre provbetygen. Korrelationen mellan
nationellt prov och betyg är hög.

Svenskan ser lite annorlunda ut, där tyngdpunkten i resultaten på de nationella proven ligger
något lägre, även om resultaten är höga jämfört med rikssnittet. Både i årskurs 9 och 6 får något
fler ett högre betyg än resultatet i de nationella proven. Orsakerna kan vara flera. Det nationella
provet i svenska ligger tidigast på terminen, vilket ger större möjligheter för elever att träna och
klara moment man vid provtillfället inte klarat.

Kanske påverkar också stor frånvaro i perioder, både för elever och lärare, det kontinuerliga
arbetet och elevernas utveckling  inom svenskämnet. Det är svårt att bryta ut enstaka moment
för en vikarie att sätta sig in i och förstå.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 11% 82% 7% 100%

Matematik 4% 90% 6% 100%

Svenska 2% 58% 40% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 5% 86% 9% 100%

Matematik 3% 86% 11% 100%

Svenska 9% 73% 17% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Sett till  de höga resultaten håller undervisningen genomgående en god kvalitet. Speciallärarnas
och specialpedagogen stöttar lärarna, till största del kring enskilda elever. Elevernas bedömning
av om de kan få stöd om de behöver, har ökat.

Arbetet med arbetsgången extra anpassningar och särskilt stöd fungerat i stort sett bra. Man kan
dock se att extra anpassningar som beslutas inom något ämnen inte alltid kommuniceras till
andra lärare på ett effektivt sätt.

Elever och vårdnadshavare ger undervisningen fortsatt  lägre betyg när det gäller skolans arbete
med  att ge eleverna lust att lära och elevernas möjlighet att påverka innehållet i undervisningen:
Det är en trend man kan se generellt i många skolor. Ett mer utbrett utforskande arbetssätt, i linje
med Innovitaskolornas skills kan vara en framgångsfaktor framöver.

Flera elever och vårdnadshavare uppger också att skolan inte riktigt klarar att informera om hur
det går för eleverna i skolan. I medarbetarenkäten är det en fråga med låg korrelation relaterat till
elev- och föräldrasvar. Många lärare uppger att de är bra på att informera eleverna. Är man
överens om vad informationen ska innehålla? Är det tydligt vilken information som finns i
Schoolsoft och är den likvärdig för alla klasser? Är det så att samtal i högre grad bör användas för
kommunikation istället för den skriftliga, som kanske inte alltid förstås på samma sätt? Dessa
frågor tar vi med oss i utvecklingen framåt.
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Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Inför kommande år behöver skolan utveckla  tematiska, undersökande ämnesövergripande arbetssätt.
Syftet kan vara att bredda lärmiljön och hitta sätt att motivera eleverna. Ett kollegialt lärande, då lärare
samarbetar, får man “på köpet”, Att fokusera på framtiden, på nya lösningar och användningsområden för
den kunskap eleverna fått, kommer sannolikt att påverka elevernas känsla av delaktighet och lust att lära.

Skolan behöver också utveckla formerna för information. Schoolsoft ska användas på ett likvärdigt sätt i
hela skolan. Möjligheterna till spontana möten och möten på plats ska förhoppningsvis få vårdnadshavare
att få tillbaka och öka känslan av delaktighet och insyn. Pandemin har ställt till det en del när det gäller
möjlighet att samverka.

Det är viktigt att hålla fast vid de goda rutinerna kring uppföljning av enskilda elever, som riskerar att inte nå
kunskapskraven.  Att värna om den pedagogiska utvecklingstiden för alla medarbetare känns nödvändigt,
samt att stötta den entusiasm kring skolutveckling som våra förstelärare visar.

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

Jag känner mig trygg i skolan 95%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra
elever på din skola? 14%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av någon
vuxen på din skola? 7%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara delaktig i
trygghetsarbetet på din skola? 73%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolan har en förstelärare med inriktning och studiero. Försteläraren ansvarar för
trygghetsteamets arbete. I trygghetsteamet ingår medarbetare från olika delar av verksamheten.

I början av läsåret presenterades rutiner för anmälan om befarad kränkning. Då förtydligades
också det ansvar som all personal har att ingripa och anmäla.

Skolans regler har fastställts i början av höstterminen. Eleverna har varit delaktiga genom
klassråd och elevråd.

Konsekvenstrappan har färdigställts och använts vid några få tillfällen.

Anmälningar om kränkande särbehandling tas även upp på EHT, som information.

Kurator och skolsköterska har en särskilt .viktig roll i sina möten med elever,  när det gäller att
fånga upp saker som gör elever otrygga.

Gemensamma aktiviteter och arrangemang, där elever träffar varandra över årskursgränserna
skapar  samhörighet och gemenskap.

Skolans system, där man tas emot i årskurs i stället för i klass, syftar till att fler elever ska lära
känna varandra och på så vis skapa en ökad trivsel och trygghet.

Ledarledda rastaktiviteter varje förmiddag  och systemet med  kamratstödjare från årskurs 5
syftar till en tryggare rastmiljö.

I skolans elevråd har representanter från varje årskurs möjlighet att lyfta och diskutera saker som
är viktiga för dem i skolmiljön. Klassrådet ligger till grund för vilka frågor man tar upp på

12



elevrådet.

Det finns också ett särskilt matråd och ett skolgårdsråd.

Skolan har en representant i Innovitarådet, där samtliga Innovitaskolor samverkar.

Elever får vara med och ta ansvar för olika arrangemang, som syftar till ökad trygghet och trivsel.
Som exempel kan nämnas fritidsfesten som årskurs 7 arrangerar, morgonfys med elever i årskurs
8 samt ett teaterprojekt på fritids med högstadieelever som ledare.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Eleverna i Innovitaskolan Falun känner sig i hög grad trygga. Det visar såväl trygghetsenkäten
som samtal med eleverna och lärares upplevelser.

I elevenkäten kan vi se att det finns tendenser av att man känner sig mindre trygg och där finns
också fler kränkningsanmälningar. Man kan se ett samband mellan trygghet och studiero och
kunskapsresultat. I klasser där man har få lärarbyten, uppvisar en samsyn kring undervisning och
normer, samt jobbar aktivt för goda relationer ser man ett högt resultat i trygghetsenkäten, Elever
vittnar också om att det fungerar så. I en trygg grupp med tydliga ledare blir heller inte höga
förväntningar på eleverna  något som skapar osäkerhet.

Ledarledda rastaktiviteter bidrar i hög grad till trygghet och trivsel på rasterna. Rastaktiviteterna
är något eleverna saknar när de måste ställas in. Därför är det nödvändigt med ett system och
dokumentation så att trygghetsskapande aktiviteter kan bli av även om enstaka medarbetare är
frånvarande.

Skolsköterskan och kuratorn har varit frånvarande en längre period under vårterminen. Avsaknad
av deras insatser i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har märkts. Flera elever känner
en trygghet i att kunna samtala med någon som inte är deras lärare.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Trots den stora skolan och många elever upplevs klimatet i skolan som, till övervägande del,
lugnt och tryggt för våra elever. Vi kan dock inte nöja oss förrän alla upplever sig lika mycket
värda och inte blir utsatta för någon forma av kränkning eller olämpligt tilltal.

Kommande läsår behöver vi säkerställa att rastaktiviteter inte behöver ställas in vid ordinarie
medarbetares frånvaro.

Skolgården är gigantisk och ett utvecklingsområde inför kommande läsår är att dela in
skolgården i zoner, där fler olika aktiviteter kan erbjudas.

Alla medarbetare behöver vara säkra på den lagstiftning som gäller när elever befaras vara
kränkta, samt hur man agerar vid en kränkning.

Vi värnar om de rutiner vi skapat kring kränkningar och vi uppmuntrar elever att fortsatt vara
delaktiga i trygghetsarbetet, t.ex. genom att vara kamratstödjare. Vi fortsätter med
årskursövergripande aktiviteter, som skapar gemenskap, trygghet och tillhörighet,
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Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har bestått av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog
samt skolläkare. Dessutom har skolan en studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet, där även rektor och bitr. rektor deltar, träffas varje vecka.

Speciallärare arbetar främst med att stödja klasslärare i arbetet med extra anpassningar, samt
med stöd till elever, enskilt eller i mindre grupper. Speciallärarna har delat upp arbetet med olika
ämnen och årskurser efter egen kompetens.

Ärendegången för extra anpassningar, utredning och beslut om särskilt stöd följer de riktlinjer
som finns i Skolverkets allmänna råd.

Specialpedagog kartlägger och handleder lärare i frågor kring tillgänglighet och extra
anpassningar för enskilda elever eller grupper.

Frånvaron hos elever följs upp regelbundet och oroande frånvaro anmäls till Falu kommun.

Kurator har ett särskilt uppdrag att följa upp elever som har eller riskerar oroande frånvaro.

Skolpsykolog och skolläkare delas med flera andra skolor och arbetet sker delvis på distans,

Elevhälsan deltar, tillsammans med övriga lärare, i skolans pedagogiska utvecklingstid.
Speciallärarna deltar i arbetet med genomförande och rättning av de nationella proven.

.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Kartläggning och pedagogiska utredningar inför beslut om särskilt stöd fungerar bra, liksom stöd
och uppföljningar. Insatser från elevhälsan har, i flera fall, hjälpt elever att nå tillräckliga
kunskaper och godkända betyg.

Under läsåret har 90 minuter i veckan avsatts för möte med hela elevhälsoteamet. Det blir lätt att
hela tiden ägnas åt enskilda elever. Inför kommande år organiseras mötena så, att tid för
förebyggande och främjande arbete säkerställs.

Det är också önskvärt att PMO utvecklas, så att det är möjligt att lättare följa aktuella
elevärenden. Det skulle underlätta arbetet avsevärt, inte minst då skolläkare och skolpsykolog
oftast deltar på distans. Funktionen finns redan i systemet, behöver enbart aktiveras.

Under våren har arbetet i teamet haltat något, då skolan stått utan skolsköterska sedan februari.
Rekrytering har pågått sedan dess. Även långtidssjukskrivning påverkar arbetet negativt och det
är svårt att bygga det tvärprofessionella team som behövs.

Det utvecklingsarbete som påbörjats kring Petri Partanens bok, har varit positivt. Syftet med
utvecklingsarbetet är att hitta effektiva former för det fortsatt elevhälsoarbetet.

Några elever har undet året haft problematisk frånvaro. I vissa fall har det varit svårt att bedöma,
eftersom pandemin gjort att frånvaron i perioder ökat hos våra elever.. När oro om en elevs
frånvaro uppkommer, görs en frånvaroutredning, där lärare, elever och vårdnadshavare är
delaktiga. Problematisk frånvaro anmäls kontinuerligt till Falu kommun. Det har ibland varit svårt
att hitta lösningar för elever, som varit frånvarande under en lång tid, att komma tillbaka till vanlig
skolgång. Ofta önskar man individuellt mottagande och upplägg för dagen, något som kan vara
svårt att uppfylla. Det är inte heller alltid bra att göra åtgärder alltför individuella, eftersom
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deltagande i en grupp har visat sig vara en viktig faktor  för en elev att vilja vara i skolan.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Formerna för EHT-mötena bör utvecklas, så att det även blir möjligt att lyfta och diskutera
förebyggande och främjande arbete med hela teamet. Nu kommer ju också deltagandet på
distans att öka för skolpsykolog och skolläkare, något som ställer stora krav på en god
organisation. Det är också viktigt att tydliggöra de olika professionernas uppdrag och
arbetsuppgifter, för att få en effektiv organisation.

Det utvecklingsarbete som startats , i syfte att hitta effektiva former för elevhälsans arbete
behöver fortsätta..

För att alla medarbetare ska vara väl förtrogna med skolans kvalitetsarbete behövs de tester och
screeningar som utförs under året sammanställas i ett årshjul, där även tid för analys säkerställs.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Att alla undervisande lärare känner sig förtrogna med hur bedömning och betygssättning
ska gå till.

● Att alla undervisande lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem är väl förtrogna
med Lgr 22

● Att informationen till vårdnadshavare blir likvärdig och tydlig.
● Att nödvändiga rutiner och handlingsplaner ses över och implementeras hos berörda

medarbetare.
● Att samarbetet mellan årskurser, ämnen och verksamheter ökar.
● Att implementera Balance, Explore och Innovate i undervisningen, i syfte att skapa

motivation och inflytande kring lärandet hos eleverna,

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

Biträdande rektor har ett särskilt ansvar för fritidshemmets organisation och utveckling.

Innovitaskolan Falun har tre fritidshemsavdelningar; F-klass med 51 inskrivna elever, Åk 1-2 med
104 elever och åk 3-6 med 90 elever.

Fritids F-klass  och 1-2  delar   lokaler med skola och F-klassverksamhet, medan årskurs 3-6 har
egna lokaler. “3-6:an” används också som högstadiets uppehållsrum under lunchraster.

Dessutom har fritids tillgång till aulan under stora delar av fritidstiden, samt möjlighet att nyttja
idrottshallen vid ett par tillfällen i veckan. Skolans stora skolgård bjuder  på många olika typer av
lärmiljöer.

En eller ett par veckor varje sommar flyttar fritids ut till friluftsgården Näset.

Förutom den tid för veckovis planering av fritidsverksamheten för varje avdelning träffas en
representant för varje avdelning för ett samordningsmöte varje vecka.
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Schemat för fritidshemmets medarbetare har lagts så att s.k. fonderad tid används till
utvecklingsträffar på kvällstid. Utvecklingsträffarna leds av biträdande rektor, med ansvar för
fritidshemmet

Varje termin finns särskilda planeringsdagar för fritidshemmets personal,

På fritids har man kontinuerligt fritidsråd för att fånga upp tankar och idéer från eleverna.

Medarbetare från fritids har ansvarat för planerade rastaktiviteter varje förmiddagsrast samt för
kamratstödjarna från årskurs 5.

Särskilt utsedd fritidspersonal, iförd en rosa väst, ansvarar för att checka in eleverna på
morgonfritids, samt checka ut eleverna på eftermiddagen.

Fritids personal möter upp eleverna när de kommer från skola. Innan mellanmålet samlar fritids
alla elever för att gå igenom planerade aktiviteter.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vårdnadshavare är till stor del nöjd med både trygghet och undervisning i fritidshemmet. Betyget
för kommunikation och information till hemmet har förbättrats mycket , vilket är mycket positivt.

Fritidspersonalen skattar att man behöver utveckla flera av de målområden som finns under
perspektivet undervisning.

Målområdena Skapande och estetiska uttrycksformer samt lek och fysiska aktiviteter lyckas man
bäst med enligt skattningen, medan språk och kommunikation samt natur och matematik får en
lägre bedömning. Fritidsavdelningen F-klass skattar sig högre än övriga avdelningar när det
gäller samverkan,  Man har hittat former för samverkan med ansvariga lärare i förskoleklassen.

Genom större förtrogenhet med fritidshemmets styrdokument hos medarbetare, bedöms
verksamheten ha stor potential att fortsätta  utvecklas,

Större kunskap om  fritidshemmets uppdrag och mål  kommer sannolikt att ge medarbetare
ytterligare verktyg och kompetens att bedöma hur väl man uppnår målen för verksamheten.

Under det år som varit har det stundtals varit stor frånvaro bland personalen och då har planerad
verksamhet inte blivit av. Så har det också varit när det gäller rastaktiviteterna.

Rektors bedömning är att fokus måste läggas på  planering, genomförande och
uppföljning/utvärdering. enligt styrdokumenten.

Planeringen måste göras personoberoende och dokumenteras, så att vikarier eller annan
personal har möjlighet att fullfölja den planering som gjorts. Uppföljningen av den planerade
verksamheten måste också fokuseras på elevernas lärande och inte på utvärdering av aktiviteter.

Tid för samverkan mellan skola och fritids måste säkerställas, liksom att den tid som finns till
förfogande fokuseras på verksamhetens utveckling. Vid överlämning av information kring
särskilda elever är det viktigt att även fritids får ta del av det som berör dem. Fritids kan behöva
stöd av förstelärare i Innovitamodellen samt specialpedagog, för att säkerställa att lärmiljön i
fritids är tillgänglig för alla.

En av styrkorna hos samtliga fritidsavdelningar är de engagerade medarbetarna.
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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 2,0 2,0

Språk och kommunikation 2,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 2,0 2,0

Natur och matematik 2,0

Demokrati och samhälle 2,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 2,0 2,0

Elevers ansvar och inflytande 2,0 2,0

Fritidshemmet och omvärlden 2,0

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 82% 82%

Värdegrundsarbet
e Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 88% 88%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Eleverna upplever sig trygga  på fritidshemmet enligt vad vårdnadshavare uttrycker i enkäten.
Bedömningen är, att när verksamheten är väl planerad och då regler och rutiner är tydliga för eleverna
känner sig fler elever trygga och delaktiga. Att ha olika typer av samlingar är också viktigt för att eleverna
ska känna sig trygga i verksamheten. I perioder med många frånvarande i personalen  har det inte alltid
fungerat med samlingar. Det är därför viktigt att rutiner för en dag på fritids tas fram och kan följas, även
med icke ordinarie personal.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Personalens kunskap om Lgr 22 behöver säkerställas.

Inför kommande läsår behöver det finnas tid för planering inom fritidsavdelningen, mellan
fritidsavdelning och skola, men också tid för samordning mellan fritidsavdelningarna.
Planeringen behöver styras upp så att det är tydligt vad som ska planeras, vad syftet är och hur
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utvärdering ska ske.

Önskvärt är att fritidsavdelningarna på eget initiativ och  i större grad hjälps åt vid
personalbortfall, t.ex. genom att tidigarelägga sammanslagning av avdelningarna på
eftermiddagstid

Fritidshemmet behöver värna det engagemang som medarbetare uppvisar och planera för att
låta medarbetares olika kompetenser nyttjas så att de kommer många barn till del.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Personalen är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument
● Samverkan och samsyn mellan avdelningarna
● Planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån målen i

styrdokumenten, där planeringen är dokumenterad så att den är möjlig att genomföra
även vid ordinarie medarbetares frånvaro.
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