


Innehållsförteckning

1. Om Innovitaskolan Farstaäng 3

Om Innovitaskolan 3

Om skolenheten 3

2. Vårt kvalitetsarbete 4

Vår kvalitetsmodell 4

Våra framgångsfaktorer 4

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5

3. Resultatkvalitet grundskola 6

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 6

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 7

Undervisning och lärande 7

Likabehandling- och värdegrundsarbete 10

Elevhälsoarbetet 11

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan 13

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 13

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 13

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 14

2



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

Innovitaskolan Farstaäng 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 Farstaäng ligger fint beläget intill parkleken Farstaängsparken. Det centrala läget till
Farsta liksom läget till park och vatten, Drevviken, möjliggör för fina möjligheter till utevistelse och
ett utforskande arbetssätt.

Hos oss är trygghet, trivsel och livslångt lärande fokus. Vi arbetar aktivt med elevernas delaktighet
och inflytande genom att ta till vara på elevernas intressen och nyfikenhet.

Skolan är en f-5 skola har ca 250 elever. Utöver engagerade medarbetare har skolan en skolhund
som aktivt arbetar med elevers läsning och andra sociala insatser.

Ledning och organisation

På Innovitaskolan Farstaäng arbetar en rektor, ny sedan 1/11 2020, och en biträdande rektor som
arbetar 50%.  Arbetet styrs och leds av rektor i nära samarbete med biträdande och övrig personal
på skolan.

Personal

Varje klass på skolan har en klasslärare, samt en fritidshemslärare/fritidspedagog kopplat till sig
som i nära samverkan i sitt arbetslag och med ämneslärare arbetar för ett heldagslärande med
elevernas kunskap, trygghet och trivsel i fokus. .

På skolan finns en skolsköterska,, kurator och specialpedagog och psykolog som ingår i skolans
EHT team. Läsåret 21/22 har skolan haft två förstelärare som arbetet inom matematik och IKT.

Skolan har en anställd administratör på deltid.

Elever

På Innovitaskolan Farstaäng går ca 250 elever.
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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

För att ständigt förbättra den undervisning och stärka kvaliteten, är analysen av de uppföljningar,
enkäter och sammanställningar vi gör  viktig.

Dessa, tillsammans med elevernas svar, ligger till grund för skolans prioriterade
utvecklingsområden nästkommande läsår, vilka kommuniceras till elever och vårdnadshavare. De
prioriterade målen är centrala i verksamheten, i ledningsmöten, arbetslagsmöten och
utvecklingsmöten, elevhälsomöten etc. för att ständigt utvärdera de insatser som genomförts.

Skolans plan för diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument med insatser
som görs dagligen, men även vid mer riktade tillfällen.

Hos oss råder nolltolerans mot kränkningar och ett aktivt arbete görs för att stärka elevers
trygghet och trivsel under hela skoldagen. Vid kränkningar följs det upp skyndsamt med de elever
som berörs och analysen om var, hur och när kränkningar eventuellt sker är en viktig del i skolans
arbete med att sätta in rätt insatser för främjande och förebyggande åtgärder.

Varje vecka träffar skolans elevhälsoteam årskurser för utvärdera arbetslagets arbete med lärmiljö,
insatser och anpassningar.

Varje vecka har lärare egen planeringstid samt avsatt tid för elevhälsoanalysarbete för att
möjliggöra tid och reflektion för att utveckla sin undervisning. Utöver gemensam planeringstid har
lärare egen tid för planering och uppföljning.

Även fritidshemspersonalen har planeringstid, enskilt och gemensamt.

Skolans ledningsgrupp har dagliga avstämningar tillsammans.
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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.

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som
nått kravnivån

Matematik A 82,2%
B 88,6%
C 88,6%
D 79,5%
E 86,4%
F 84,1%
G1 93,2%
G2 86,4%

Svenska A 93,0%
B 83,7%
C 83,7%
D 93,0%
E 88,4%
F 83,3%
G 85,7%
H 71,4%

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

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

Innovitaskolan Farstaängs prioriterade områden 21/22

- hälsa och välmående
- värdegrund
- relationell pedagogik, PBS
- stärkt gemsam elevhälsa
- KASAM, känsla av sammanhang
- Barnet i fokus
- ledning och stimulans
- elev och föräldradelaktighet
- digital kompetens som ett verktyg och hjälpmedel

Aktiviteter inom de prioriterade områdena;

- hälsa och välmående

6



- meningsfulla raster
- införa dagliga brainbreaks
- trygghetsvandring på skolgården
- främja rörelse
- införandet av hälsogrupp
- samtal om kost och sömn i samtliga klasser, skolsköterska
- samtal om skärmar i samtliga klasser, kurator
- utbilda personal i barnyoga

- värdegrund
- implementera PMDK
- nolltolerans mot kränkningar
- implementera LGR 22 och “sexualitet och samtycke och relationer”
- en förstelärare som arbetar med PBS

- stärkt gemensam elevhälsa
- tydliggöra elevhälsoanalysarbetet
- arbeta för ökat användande av generella anpassningar

- KASAM, känsla av sammanhang
- Barnet i fokus
- stärkt elevhälsofokus

- fokusera på ett salutogena förhållningssätt
- arbeta med “Levla lärmiljö”
- införa EHM

- ledning och stimulans
- utveckla lärmijön

- elev och föräldradelaktighet
- utveckla våra utvecklingssamtal
- aktivt IUP arbete
- stärka arbetet med pedagogiska planeringar
- lära känna samtal vid terminens början

- digital kompetens som ett verktyg och hjälpmedel
- implementera skolans IKT plan

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

Främst kan lyftas tre viktiga faktorer i arbetet med att stärka vårt kvalitet i vår undervisning och
lärande.

Dels införandet av tvålärarskap, en speciallärare kopplat mot årskurs ett samt arbetet meda att
kunna möjliggöra arbetet i mindre grupper genom en personaltäthet som möjliggör detta.

Samtliga arbetslag lyfter vikten - och effekten av tvålärarskapet för att möjliggöra stöd och
utmaningar för samtliga elever. Detta möjliggörs genom halvklasser i bild och musik.

Vikten av tidiga insatser och tidigt stöd är tydligt, därför har vi  organiserat så att en speciallärare
är knuten till årskurs ett och en till mellanstadiet. Det möjliggör en bra möjlighet för våra yngre
elever i deras läs- och skrivutveckling som följer med de hela livet.
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Under sommaren har en omfattande upprustning skett av skolans lärmiljöer. Flera nya grupprum
tillskapas även för att möjliggöra att dela upp klasser och grupper efter behov och
undervisningsmoment.

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 90% 93% 80% 71%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 74% 92% 82% 71%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 88% 89% 78% 64%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

91% 77%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

89% 70%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 90% 85% 73% 62%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 75% 83% 65% 57%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 71% 86% 69% 66%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 86% 87% 78% 65%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 92% 97% 85% 79%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 81% 87% 64% 56%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

I stort har andelen nöjda elever ökat inom samtliga mätvärden, utom ett; ordning och reda. Ett
motsatt förhållande gäller för vårdnadshavare där nöjdheten minskat generellt inom alla delar. En
stor del i det kan vara en bristande information från skola till hemmet om vad som sker inom
ramen för undervisning i under skoltid samt fritidshemstid.

Vi kan se att resultatet skiljer mellan årskurser och också mellan klasser varför en ökad
likvärdighet, tydlighet och styrning behövs.

Andelen elever som känner sig trygga i skolan är 97% vilket är viktigt medan nästan 1 av 5 elever
inte upplever sig få arbetsro.

Även när vi frågar vårdnadshavare så sticker arbetsron ut negativt liksom verksamheten i
förskoleklass. Detta har varit två prioriterade områden under våren med riktade insatser och vi
ser redan nu effekt på arbetsro och trygghet i förskoleklassen, vilket är positivt.

Två nya förskollärare började i våras och till hösten kompletteras arbetslaget med ytterligare nya
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pedagoger, samt arbete på hela enheten tydligt fokus på ökad trygghet, trivsel och arbete för
heldagslärande.

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

Analysen av själva genomförandet av de nationella proven visar vikten av att vara många lärare
som är på plats och kan möjliggöra att alla kan genomföra proven i lugn och ro.

Speciallärare och fritidspedagoger har varit viktiga pusselbitar för att genomföra samtliga tester,
liksom vid nationella prov, för att genomföra Skolverkets bedömningsunderlag.

Många lärare beskriver fördelar med formativ bedömning och kooperativt lärande. Nästa steg är
att implementera detta för alla elever.

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Elever är mer nöjda med undervisningen och innehållet, än vad vårdnadshavare är. Analysen
visar att skillnaden kan bero på att vårdnadshavare saknat insyn i verksamheten under Corona.

Flera lärare har under läsåret fokuserat på utveckling av pedagogiska planeringar och att
synliggöra lärandet, i olika former, för eleverna. Det tillsammans med en ökad samverkan med
hemmet hoppas vi kan få effekt på skillnaden mellan de olika målgruppernas upplevelse vilket
visar sig i svaren på enkäten.

Planering, genomförande och uppföljning av vår undervisning kommer att vara ett fokusområde
under nästkommande läsår. så Det systematiska arbetet behöver utvecklas och bli tydligare.

Lärarna möter till stor del elevernas behov av ledning och stimulans och vi behöver öka fokus på
de elever som har behov av än mer utmaningar för att nå längre.

Arbetet med generella anpassningar fungerar väl och ett arbete för att tillgängliggöra och
synliggöra lärmiljöns betydelse har inletts.

För att säkerställa att anpassningar görs, görs lektionsbesök av personal från EHT teamet.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Målet är tydligt, vi behöver säkerställa att alla elever når kunskapskraven och når så långt det är
möjligt varför vi läsåret 22/23 fortsatt kommer att prioritera att möjliggöra för tvålärarskap,
halvklasser och tidigt stöd.

Genom att tillsätta ytterligare en förstelärare, i språkutvecklande arbetssätt utöver matematik,
stärker vi kunskapsfokus inom kärnämnena och vilket kommer att ha positiv effekt på övriga
ämnen då ett ökat ordförråd är viktigt för elevens totalt måluppfyllelse.

Läsåret 22/23 kommer vi att införa arbetslag med arbetslagsledare som tillsammans med
förstelärarna ser till att öka likvärdigheten i vårt systematiska kvalitetsarbetet.

Det systematiska kvalitetsarbetet är fortsatt ett utvecklingsområde och effekten av
undervisningen måste analyseras. Till hösten kommer fler lektionsbesök och askultationer att
göras med målet om en höjd kvalitet på undervisning och skapandet av en kultur där vi delar
med oss av kunskap och erfarenheter.
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Genom ett tydligare fokus på kunskap är målet att skapa en lektionsstruktur och planering som
skapar ökade möjligheter för inflytande och lärande.

För att tydliggöra undervisningens innehåll, fritidshemmets verksamhet och arbetet med
trygghet och studiero, har det under läsåret tagits fram en gemensam mall för veckobrev. Den
uppskattas av såväl lärare och vårdnadshavare och en utveckling kommer att ske läsåret 22/23

En fortsatt satsning på tillgängliga lärmiljöer kommer att ske läsåret 22/23.

De nationella provens analyser visar att vi ska utveckla

Arbetet med pedagogiska planeringar, ämnesöverigripande teman och heldagslärande fortsätter
22/23.

Ett av våra största utvecklingsområden är att lyfta kunskapsfokuset och öka arbetsron. För att
göra det skapas en organisation som möjliggör utveckling och lärande. Till den organisationen
välkomnar vi många medarbetare som alla ser fram emot att bidra i skolans utvecklingsresa.

Samtliga lärare kommer läsåret att gå skolverkets kurs i betyg och bedömning för ett likvärdig
och rättvisande betygssättning.

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

Jag känner mig trygg i skolan 90%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra
elever på din skola? 20%

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? 86%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten och vi utgår från en positiv
förväntanseffekt i allt vi gör och gör val utifrån barnets bästa.

Skolan har nolltolerans mot kränkningar och arbetet med kränkningsanmälningar har uppdateras
för att säkerställa rutiner. Så snart en personal får veta/höra att en elev upplever sig kränkt görs
en anmälan och en utredning startar. Åtgärder tas fram för att förhindra kränkande behandling i
framtiden. Detta görs skyndsamt och kontakt med föräldrar till barn i utredning likaså.

På EHT möten tas kränkningsanmälningar upp och analyseras för att se om insatser behövs från
EHT.

Skolans EHT har stärkt det främjande och förebyggande arbetet i elevgrupper men även gjort
riktade insatser.. Ett normkreativt förhållningssätt och värdegrundsarbete, genomsyrar hela vår
dagliga verksamhet.

På skolan har vi en tydlig organisation där EHT ses som ett verktyg för personal att rådfråga
kring,  vilket gör att att insatser vid behov snabbt kan sättas in.

Läsåret 21/22 har vi inlett ett arbete för att främja närvaro genom tydliga rutiner och åtgärder när
en elev är frånvarande Det arbetet har gett effekt.
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Ett arbete har gjorts för att stärka tryggheten på raster och öka medvetenhet om roller och
ansvar i våra olika områden. En trygghetsvandring har gjorts med elever från elevrådet för att
identifiera de platser där de upplever att kränkningar uppstår samt vilka platser de helst är på
och leker och varför.

I den pedagogiska planeringen som nu används på skolan finns frågor för att underlätta för
planering med syfte att öka elevers delaktighet och inflytande.

Skolan har klassråd och elevråd löpande enligt schema.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Arbetet med elevdelaktighet behöver fortsatt utvecklas och rutiner säkerställas och följas upp.

Tiden för förebyggande och främjande arbete kring ovan områden har stärkts vilket uppskattats
av personalen.

Arbetet med riktade rastaktiviteter och fokus på fritidshemmet, har ökat tryggheten på skolan
och är en viktigt del i skolans fortsatta värdegrundsarbete.

För att öka likvärdigheten på skolan införs arbetslag med arbetslagledare.

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling behöver aktualiseras ytterligare och
tydligare diskuteras på klassråd.

Arbetet med att göra samt följa upp kränkande behandlingar och orosanmälningar fortsätter
hösten 22/23.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Arbetet med att analysera kränkningsanmälningar, frånvaro och trygghet behöver fortsatt
prioriteras och utvecklas. Arbetet med positiv förstärkning fortlöper.

En ansvarig för elevråd- fritidsråd och klassråd behöver tas fram och ett årshjul för ämnen som
ska diskuteras på klassråden.

Ett fortsatt arbete med ökad arbetsro under skolans hela dag är prioriterat.

Trygghetsvandringar kommer att vara ett stående inslag på skolan liksom ett mer närvarande
EHT team i förebyggande och främjande syfte.

Ett tydligare fokus på förebyggande och främjande arbete har varit gynnsamt och skapat en
ökad tillit till skolans EHT. Föreläsningar och samtal i klasser har haft god effekt och kommer att
utökas läsåret 22/23.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

På skolan finns ett stabilt EHT team. Eht teamet har en tydlig mötesstruktur och ett årshjul för att
planera, genomföra och följa upp det främjande och förebyggande arbetet.

Under våren har arbetet med att stärka det främjande och förebyggande arbetet påbörjats. Mer
tid ska läggas vid observationer och auskultationer för att tidigt identifiera behov, eller snabbt
sätta in insatser där det behövs. För att möjliggöra det har det systematiska kvalitetsarbetet
tydliggjorts med tydliga möten och uppföljningar.

Ett arbete pågår för att EHT ska komma in tidigare och analysera generella anpassningar på
gruppnivå, innan individärenden tas upp på EHT. Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt,
och föreläsningar har hållits vid två tillfällen av skolans kurator angående detta.
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Två gånger per termin träffar varje arbetslag hela EHT och diskuterar generella anpassningar och
utmaningar utifrån LEVLA, utvärderingsmaterial för lärmiljö. Specialpedagogen har i uppdrag att
leda arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

För att underlätta för lärare, finns tid avsatt varje vecka att arbete med elevhälsoarbete. Det kan
vara att skriva pedagogiska utredningar, anpassa lärmiljön eller ha samtal med elever.

En stor andel elever känner sig trygga hos oss, vi ser dock att många kränkningar sker på raster
och fritidshemstid varför vi inlett ett arbete med rastaktiviteter och ökat fokus på heldagslärande
på eftermiddagar. Det har gett god effekt och många lärare vittnar om en ökad trygghet på
lektioner efter raster.

En av fem elever känner dock att de någon gång blivit illa behandlade. Det är inte acceptabelt.
Rutiner för kränkningsanmälningar har därför aktualiserats och följts upp.

Föreläsningar och workshops inom orosanmälningar och förebyggande arbete har hållits två
gånger under våren.

Skolans skolhundsekipage har under våren fått tydlig effekt för elever som har hög frånvaro.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Det förebyggande och främjande arbetet har gett god effekt och mer tid kommer att läggas för
det hos EHT teamet. Samtidigt kommer tid för åtgärdande insatser vid behov att finnas kvar.

Kuratorns föreläsningar inom ett salutogent förhållningssätt, orosanmälningar samt arbete i
klasser inom värdegrund, har gett positiv effekt.

Skolsköterskan spelar en viktig roll på skolan och har tillsammans med kurator en viktig funktion i
det främjande och förebyggande arbete med att föreläsa/prata i klasser om vikten av sömn, kost
och värdegrundsarbete.

Specialpedagogens arbete kommer effektiviseras och fokusera mer på auskultationer och
förebyggande arbete.

Skolans fokus på fritidshemmen har gett effekt för tryggheten på raster. Ett ökat fokus på att
tydliggöra skolans nolltolerans mot kränkningar har gett effekt på tryggheten.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Skolans samlade EHT kompetens ska användas på rätt sätt och mer fokus ska läggas på det
främjande och förebyggande arbetet.

Tydligare uppföljning av rutiner, anpassningar och frånvaro.

Samverkan och dialog med  hemmen om skolans främjande och förebyggande arbete är viktigt.

Ett fortsatt fokus på fritidshemmens verksamhet och styrda rastaktiviteter,  kommer att ske 22/23.

Ett fortsatt mål är att EHT ska ses som ett verktyg för lärare och pedagoger för att alla elever ska
nå så långt det är möjligt och känna sig trygga.

Specialpedagogen kommer fortsatt ansvara för pedagogiska utredning och att det särskilda
stödet utvärderas.

En studioverksamhet kommer att starta upp hösten 22/23 för att bättre tillgodose alla elevers
rätt till utbildning och undervisning i mindre sammanhang.
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Ordning och reda

Studiero

Elevers delaktighet

Fortsatt värdegrundsarbete

Höjda kunskapsresultat

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

Under läsåret 21/22 har skolan arbetat årskursvis med planering och uppföljning av
fritidshemmet.

Fokus för verksamheten har varit att öka under raster, utveckla samverkan och planering för en
god framförhållning för eleverna.

Fritidshemsmöten har, likt alla arbetslagsmöten, en tydlig struktur med innehåll för planering,
uppföljning och utvärdering.

Fritidssamverkan har skett i samtliga årskurser.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Syftet med att ta fram en struktur för arbetslagsmöten har varit att skapa en ökad likvärdighet
och struktur på skolan mellan arbetslagen och använda tiden rätt.

Vi har sett att många incidenter sker på raster och eftermiddagar och därför tydliggjort
ansvarsområden för utevistelse samt infört styrda rastaktiviteter och öppnat två bodar där lån av
lekmaterial kan göras.

Vi ser att vi har ett stort behov av kompetensutveckling inom fritidshemmets uppdrag.

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.
Innovitaskolan Farstaäng inför bedömningsverktyget läsåret 22/23.
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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 73% 70%

Värdegrundsarbet
e Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 84% 84%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
De satsningar vi har gjort på heldagslärande och rastaktiviteter har gett effekt för barnens
trygghet och minskat antal kränkningar.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Ett fortsatt kompetenshöjande arbete behöver göras inom fritidshemmets verksamhet för att
tydligare koppla aktiviteter till läroplanens mål och uppdrag.

Ett arbetslag införs för fritids samtliga medarbetare med gemensam planeringstid för ökad
likvärdighet.

Arbetet med rastaktiviteter och heldagslärande fortsätter och hösten 22 börjar.

Rektor ansvarar för fritidshemmets utveckling på Innovitaskolan Farstaäng.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Öka kännedom kring fritidshemmets läroplan

Heldagslärande

Rastaktiviteter
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