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

Innovitaskolan Helsingborg 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 i Helsingborg ligger centralt i staden med bra pendlingsförbindelser. Skolan
etablerades 2001 och är väletablerad i Helsingborg med omnejd.

Ledning och organisation

Skolans ledning består av rektor Susanne Björk och bitr.rektor Martin Björk. Administrationen
består av kanslist och intendent. Skolan har fyra förstelärare till läsåret 2021/22.

Personal

Skolan har ca 30 medarbetare varav 22 är heltidsanställda pedagoger. Elevhälsoteamet består av
rektor, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog, speciallärare, kurator, SYV och skolsköterska.

Elever

Innovitaskolan HBG har ca 230 elever i årskurserna 6-9 fördelade på 9 klasser. Eleverna kommer
från olika delar av staden men också kranskommunerna. Eleverna är en heterogen grupp med
olika typer av bakgrund och socioekonomisk sammansättning. Skolan har tre profiler, dans,
handboll och musik, vilket också gör att eleverna har olika typer av intressen.
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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

Vi följer Innovitas, huvudmannens och AcadeMedias, modell för systematiskt kvalitetsarbete och
utgår från ett årshjul som innebär fyra avstämningsperioder;

oktober-  kunskapsprognos 1

september - trygghetsenkät + analys och insatser vid behov

november - analys 1 kunskapsprognos + riktade insatser utifrån resultat

december - terminsbetygen sätts

januari - analys 2 av julbetygen + riktade insatser utifrån resultat

mars - kunskapsprognos 2

april - analys 3 + riktade insatser utifrån resultat

juni - termins- och slutbetygen sätts + analys 4 + kvalitetsrapport

Utifrån ovanstående har enheten ett årshjul där möten och innehåll synkroniseras utifrån skolans
behov.
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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.

Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 81,5% 79,2% 76,9%

Flicka 78,6% 82,8% 78,3%

Pojke 87,0% 75,0% 65,5%

Andel elever med gymnasiebehörighet 83,1% 86,8% 88,5%

Flicka 81,0% 89,7% 95,7%

Pojke 87,0% 83,3% 79,3%

Genomsnittligt meritvärde 227,8 237,3 226

Flicka 227,6 247,7 229,7

Pojke 228,3 224,7 221,8

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 67,3% 56,8% 46,2%

Flicka 73,5% 61,1% 41,7%

Pojke 55,6% 52,6% 50,0%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 18% 33% 22% 10% 10% 6% 100%

Matematik 0% 4% 9% 9% 47% 32% 100%

Svenska 7% 9% 21% 35% 23% 5% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 22% 30% 13% 17% 13% 4% 100%

Matematik 9% 17% 13% 30% 22% 9% 100%

Svenska 0% 7% 13% 40% 33% 7% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 60% 40% 100%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

- Trygghet och studiero - för ökad trivsel, trygghet och måluppfyllelse
- Relationellt förhållningssätt - för ökad trivsel och måluppfyllelse
- Språkutvecklande arbetssätt - för ökad måluppfyllelse i alla ämnen
- Samsyn - för ökad måluppfyllelse i alla ämnen

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

Förutsättningarna detta läsåret har varit lite annorlunda mot tidigare läsår. Dels har det
fortfarande varit perioder av social distansering pga av pandemin men vi har också bytt
varumärke under det här läsåret och det har inneburit att allt som varit planerat har fått en
ytterligare dimension av att samtidigt införa det nya varumärkets koncept (Explore, Innovate,
Balance) i undervisningen. Ett visst mått av stress har varit följden av detta men annars har vi haft
goda förutsättningar att organisera för de aktiviteter vi har bedömt nödvändiga för att öka
trygghet/studiero, måluppfyllelse och samsyn. Under höstens start -21 och större delen av vt-22
hade vi också goda förutsättningar att genomföra de planerade aktiviteter som skulle öka
trygghet/studiero, måluppfyllelse och samsyn.
Vi har ett drivet och engagerat arbetslag med pedagoger som har kommit långt i sin erfarenhet
av att undervisa elever på olika nivå. Det är en stabil personalstyrka som ger eleverna kontinuitet,
då de flesta varit på skolan flertalet år. Då vi valt att bara ha ett arbetslag med alla i, har vi inga
arbetslagsledare utan en ganska platt organisation utan mellansteg till skolledningen.
Pedagogerna har 1h gemensam planeringstid/vecka och ytterligare 1,5h var tredje vecka. Den
tiden används till kontinuerlig samplanering och sambedömning. Det finns fyra förstelärare som
tillsammans driver delar av de pedagogiska utvecklingsområdena på skolan. I uppdraget ingår
att planera för och genomföra auskultation tillfällen för de andra pedagogerna, så att de har

7



möjlighet att lära av varandra. Detta läsåret har det handlat om Relationellt förhållningssätt,
språkutvecklande arbetssätt, trygghet och studiero och samsyn på t ex lektionsstruktur.  Vi har
ett väl fungerande Elevhälsoteam som haft alla kompetenser på plats sedan start av vt-21 och
som träffas regelbundet, minst en gång i veckan som en samlad Elevhälsa. Vi har en skolledning
som är närvarande och synlig på skolan, ofta i elevgrupp själva på något sätt.

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet följer vi ett årshjul med fyra avstämningar per
läsår. Avstämningarna baserar sig på kunskapsprognoserna i okt/mars och betygssättningen i
dec/juni. Efter varje sådant tillfälle analyseras måluppfyllelsen dels i lärarkollegiet men också i
Elevhälsan. Därefter justerar vi eventuellt aktiviteter och resursfördelning utifrån resultaten. Det
innebär att vi hela tiden följer kunskapsutvecklingen och finjusterar resursfördelningen efterhand
väldigt snabbt och effektivt.

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 76% 68% 85% 84%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 49% 49% 72% 73%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 78% 71% 77% 82%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 65% 58% 79% 80%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 49% 51% 68% 66%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 54% 42% 78% 67%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 66% 50% 75% 75%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 86% 79% 87% 88%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 52% 47% 66% 65%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Åk 6 är vår första årskurs och första året på skolan blir delvis en avstämning vad de redan kan i
en del ämnen där vi har NP. De resultaten mäter ett ingångsvärde som vi sedan har uppgiften att
antingen höja eller förädla. På NP-resultaten kan vi se att de flesta eleverna når minst ett E och
det korrelerar även med betygssättningen. De klarar sig bra i sv/eng/ma. Matematikämnet som
hade en tuff start med flera icke-godkända elever till julbetygen har nu med hjälp av extra
resurser och strukturerad undervisning på individnivå höjt måluppfyllelsen rejält. Det ämne som
dock drar ner måluppfyllelsen totalt sett är idrott och med det specifika kunskapskravet för
simning där flera elever ej är simkunniga. Det har anordnats simundervisning men inte tillräckligt
för att kompensera för den period när simhallsbaden hade stängt pga corona-pandemin. Detta
kommer eleverna att kompenseras för under åk 7-9.
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Årskurs 9 har har haft en fin utveckling från åk 8 med jämn och säker positiv trend. De slutade åk
8 med en måluppfyllelse på 54%. Under åk 9 steg de sedan till 62% i terminsbetygen i december
21, 65% i vårterminens prognos och slutade sedan på 77% i måluppfyllelse i slutbetygen. Det är
en total ökning med 22%. Gymnasiebehörigheten ligger i år på 88,5% och det är en hög stabil
siffra som ligger över snittet (84) i Helsingborgs kommun. I åk 9 har vi arbetat mycket även på
individnivå för att motivera elever som tidigare gett upp om full måluppfyllelse och anordnat
extra lovskolor utöver de lagstadgade för att kompensera för de pandemieffekter som vi ändå
tror att många av våra elever drabbats av. Det har varit ett beslutsamt team-arbete för att
motivera, undervisa och se till att alla elever i åk 9 når så långt som det är möjligt.

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

Våra lärare sambedömer NP inom ämneslärargruppen och gör det tillsammans under en
studiedag när alla har möjlighet att samlas.

Åk 6 NP korrelerar väldigt väl med betygssättningen i alla tre ämnena Ma/Sv/Eng. Det beror till
stor del på att eleverna är nya på skolan i åk 6 och NP blir då ett ännu viktigare underlag än det
redan är då en betydande del av året ägnats åt just NP.

I åk 9 korrelerar NP inte lika väl som i åk 6 vilket till stor del beror på att lärarna känner sina elever
och har bedömt och betygsatt eleverna under flera år. Själva provsituationen är heller inte lik det
som eleverna oftast utsätts för i en formativ miljö där läraren kan fånga upp tankar, resonemang
och utmana eleverna i tänkandet på ett annat sätt än vad man gör vid provsituationen i NP där
man i stort sett är lämnad helt ensam. Framför allt i matematiken ser vi att eleverna presterar
bättre i sina mindre matte-grupper än under själva provsituationen i helgrupp. Flera av dessa
elever har även arbetat med matematik på extra lovskolor utöver den ordinarie undervisningen
för att tillägna sig den kunskap de hade behövt för att nå minst ett E på NP.

Vi kommer dock se över våra rutiner för sambedömning för att tydligare säkerställa att
bedömningen blir likvärdig samt samverka kring planering av undervisningen för att säkerställa
att alla moment finns med.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 16% 63% 20% 100%

Matematik 0% 26% 75% 100%

Svenska 12% 63% 26% 100%

Svenska som andraspråk 0% 67% 33% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 48% 52% 0% 100%

Matematik 0% 57% 44% 100%

Svenska 7% 60% 33% 100%

Svenska som andraspråk 0% 100% 0% 100%
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Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

På vår skola bedrivs kvalitativ undervisning med tydliga ledare i klassrummet. Utifrån elevernas
behov planeras och genomförs undervisningen. Det vi kan se är att vi behöver utveckla
elevernas medinflytande i själva valet av t ex redovisningsalternativ och andra aktiviteter på
lektionstid.

Arbetet med att implementera våra tre koncept Explore, Innovate & Balance har tydligt varit det
som lyft skolan mest i undervisningen detta läsår. Detta kommer vi fortsätta fokusera på under
nästa läsår.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Inför nästa läsår kommer vi att utveckla sambedömning av NP med annan skola för att
säkerställa bedömningens kvalitet. Vi kommer även att genomföra en fortbildning fällande Betyg
& bedömning framtagen av Skolverket för att bli ännu säkrare i planering, undervisning och
betygssättning. Våra förstelärare inom varumärkets koncept, Explore/Innovate & Balance
kommer att fördjupa kunskaperna kring dessa koncept så att de kommer ner på lektionsnivå och
därmed ökar elevernas lust till lärande och nöjdhet med undervisningen. Vi kommer att sträva
efter ytterligare större samsyn i undervisningsfrågor för att eleverna ska känna igen sig från
lektion till lektion.

Eleverna har många olika tillfällen och sätt att vara med och påverka
undervisningen/skolgången på skolan. Dels har vi ett organiserat Elevråd med tillhörande
klassråd där eleverna lyfter frågor som är viktiga för dem. Nu har vi även startat Innovitarådet på
huvudmannanivå och har därmed en utökad möjlighet att påverka på flera skolor. Vi har flera
tillfällen per läsår då vi systematiskt stämmer av elevernas åsikter kring skolan, t ex elevenkäten i
februari, utvecklingssamtal varje termin och utvärderingar i olika ämnen och arbetsområden. Det
finns en kultur av att pedagoger/personal lyssnar till elevernas åsikter i undervisningen och
försöker anpassa så att det ska bli tillgängligt för alla. Det har vi skapat genom att var tillgängliga
för eleverna, alla yrkeskategorier på skolan.

Vår skola bytte varumärke i oktober och i januari gjorde eleverna denna utvärdering av läsåret. En
del av nedgången tror vi beror på att eleverna var osäkra på vad som skulle hända med skolan,
vad vi står för osv. Därför tittar vi på elevresultaten kopplade till föräldraresultaten för att de vilka
mått där båda resultaten rört sig åt samma håll. “Jag kan få extra hjälp om jag behöver det” är ett
mått som gått upp hos föräldrarna men ner hos eleverna. Vi har mycket föräldrakontakt och de är
ofta väldigt nöjda med det stöd eleverna fått eller får. Ett av de prioriterade målen från
föregående läsår är “arbetsro i skolan” och där har eleverna ökat marginellt även om det
fortfarande är lägre än önskat. Det går mot den negativa trenden och det är bra. Ett mått som vi
haft sedan tidigare är också “jag kan vara med och påverka” och där har vi ett mått som varit
aktuellt tidigare att lyfta. Detta läsåret med ett implementering av ett nytt varumärke kändes det
som att eleverna ännu mindre kunde påverka vad vi ska arbeta med även om det i förlängningen
kommer att bli så att de involveras mer i att t ex ta fram våra framtidsteman osv. Vi tror att vi
kommer att vända den här negativa trenden när eleverna blivit mer bekanta med det nya
varumärket och dess koncept för de har inbyggt i sig att eleverna ska få med
påverkansmöjligheter, att det blir en större lust till lärande och att även en större nöjdhet med
undervisningen i förlängningen.

Vi kommer att hålla kvar vid vårt täta samarbete kring alla skolans kärnfrågor, där alla är viktiga
delar i en helhet. Vi kommer att fortsätta med fortbildning där personalens kompetenser tas
tillvara framför externa kompetenser.
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Likabehandling- och värdegrundsarbete
Utvärdering av värdegrundsarbete
Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja

Jag känner mig trygg i skolan 92%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 21%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 10%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 70%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Arbetet med likabehandling- och värdegrund är organiserat på flera sätt. Dels har flera
förstelärare uppdrag som syftar till att öka trygghet/studiero och de goda relationerna på skolan.
Dels arbetar vi utifrån Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vi utgår från de
trygghetsenkäter och information från utvecklingssamtal/föräldramöten som görs under läsåret
och riktar insatser där de behövs.
Arbetet med värdegrunden är i grund och botten något vi jobbar med varje dag i mötet med
varje elev och klass. Men vi har också punktinsatser där vi lyfter olika teman, som t ex ANDT,
Sexualitet och relationer och Sociala medier där vi arbetar ämnesövergripande och ett
samarbete mellan ämneslärare och EHT. De olika kompetenserna i EHT är också nära
verksamheten och snappar upp vad som händer i elevgruppen för att kunna föreslå nya
arbetsområden och/eller samtalsämnen som både EHT och lärarkollegiet behöver jobba mer
med eleverna med. På så sätt kan vi också här finjustera under läsårets gång.
Det här läsåret har vi arbetat med Repuls klass som är en metod för att få elever att förstå
varandra bättre, träna på tålamod och se sig själv som en del i en helhet. Det har varit väldigt
sammansvetsade för både elever, pedagoger och annan personal som varit inblandade då alla i
arbetslaget arbetat med detta tillsammans, både kort- och långsiktigt. Elevernas trivsel/trygghet
har ökat i den klass vi pilotat denna metod.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

I trygghetsenkäten ser vi att 92% av eleverna känner sig trygga på skolan. Alla elever på skolan
har en mentor som både de och vårdnadshavare har en snabb väg in om problem skulle uppstå.
I utvärdering av skolans arbete ser vi att vårdnadshavare upplever att de oftast får snabb respons
från skolan när de behöver hjälp. Eleverna blandas tidigt med varandra i t ex mentorsgrupper,
arbetar tillsammans i matsalen och har skåp blandat, för att de ska lära känna varandra och för
att minska de yngres rädsla för de äldre/större eleverna.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi har arbetat aktivt med att eleverna ska känna sig trygga och följt de rutiner vi har kring
anmälan , utredning och uppföljning av kränkande behandling. Det har gett ett gott resultat på
92% (en ökning med 4% jmg 20/21) på “jag känner mig trygg i skolan” i NKI 21/22.. Vi ska
fortsätta med det arbetet men även lägga till en trygghetsenkät/trygghetsvandring under
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höstterminen.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan är organiserad som en samlad elevhälsa med alla kompetenser. Vi träffas varje
måndag för att följa upp förebyggande/främjande och akuta ärenden.  Personalen på skolan kan
boka in sig på ett EHT-möte för att bolla idéer och tankar kring en elev/ämne/klass. I ett första
skede är då EHT ett bollplank. Därefter följer vi upp ärendet inom ett par veckor. Anmälan till
rektor görs när en pedagog misstänker att en elev inte kommer att nå målen inom ramen för den
ordinarie undervisningen eller med extra anpassningar. Då görs en pedagogisk kartläggning, en
pedagogisk utredning och sedan ett beslut om särskilt stöd eller ej. ÅP upprättas om särskilt
stöd ska ges och utvärderas inom 8 veckor. En gång i månaden följer EHT upp elevernas närvaro
på skolnivå. De elever som har över 15% frånvaro följs upp av mentor och då görs en utredning av
frånvaro. Handlingsplan för ökad närvaro utarbetas i de fall där frånvaron inte haft förklarliga skäl
(som t ex sammanhängande sjukdom). Utöver att personalen kan boka in sig på EHT-tid med
hela Elevhälsan finns det även andra tillfällen att träffa t ex specialpedagog, skolsköterska eller
skolkurator. Alla i personalen (pedagoger, elevhälsa, övrig personal) är undervisningsfria
samtidigt 2,5 h/vecka då både planerade och spontana möten kan äga rum.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoarbetet har fungerat väl och samarbetet med vårdnadshavare, elever och personal har
intensifierats och finslipats under läsåret för att kunna möta behovet av tillgänglighet och
kompetensutbyte. Det finns en väl fungerande samarbetsstruktur för att alla delar ska kunna
fungera tillsammans på ett bra sätt och vi ofta snabba på att följa upp, stötta och aktivt medverka
för att elever och vårdnadshavare men också personal ska känna att de får hjälp.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi kommer att fortsätta med vår “samlad elevhälsa-dag” varje vecka där vi har ett öppet forum
för alla pedagoger/personal att använda EHT som bollplank, från ett läge av att man har en
“dålig magkänsla för en elev” till skarpt läge. EHT ska fortsätta stötta, uppmuntra och även vara
en aktiv partner i personalens arbete med elever/klasser. Vi kommer också fortsätta med en mer
aktiv del från skolpsykologens sida gällande elever med problematisk skolfrånvaro.
EHT ska bli bättre på att fortbilda personal kring t ex elever med diagnoser och skolpsykolog
kommer att vara en mer aktiv del i att handleda personal kring elever/situationer som behöver
följas upp och utvärderas.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● utveckling av undervisningen, Explore/Innovate/Balance
● studiero
● ökad måluppfyllelse
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