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

Innovitaskolan Johanneberg 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 Johanneberg är en skola med ca 275 elever åk 6-9. Skolan ligger i en fastighet i
centrala Göteborg och skolans elever kommer från hela Göteborg samt även från våra
kranskommuner inom GR (Göteborgsregionen). På skolan finns ett 40 tal personal.

Ledning och organisation

Skolan har en rektor och en biträdande rektor, samt en ledningsgrupp.  Ledningsgruppen består
av rektor,  biträdande rektor samt tre arbetslagsledare. Ledningsgruppen träffas varannan vecka,
tisdagar kl 14-15.

Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) bestående av; kurator, skolsköterska, rektor, biträdande rektor,
socialpedagog, specialpedagog samt speciallärare.
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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

Det systematiska kvalitetsarbetet på Innovitaskolan Johanneberg har några tydliga fasta punkter
under varje läsår;

- Kunskapsprognos 1 i oktober
- Trygghetsenkät och trygghetsvandring i november
- Terminsbetyg i december
- Elev- och vårdnadshavarenkäter i januari
- Medarbetarenkät i februari
- Kunskapsprognos 2 i mars
- Termins- och slutbetyg i juni
- Övergripande kvalitetsrapport för läsåret i juni

För dessa fasta punkter finns rutiner och mallar.

Minst lika viktigt som de fasta punkterna är dock det kvalitetsarbete som pågår kontinuerligt i
ämneslag. För varje ämne och årskurs schemaläggs gemensam planeringstid (t.ex. träffas alla som
undervisar ÅK 8 i svenska en gång i veckan), och mycket av vårt kvalitetsutvecklingsarbete pågår i
de diskussionerna. Dessa följer inte samma tydliga strukturer, utan tar utgångspunkt i de
utvecklingsområden de aktuella lärarna för tillfället ser utifrån föregående arbetsområde,
elevernas resultat osv.

Ytterligare en viktig del av kvalitetsarbetet är att kontinuerligt lyssna på elevernas åsikter. För det
ändamålet finns elevrådet som leds av vår socialpedagog.
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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 74,0% 80,5% 64,4%

Flicka 79,1% 75,0% 73,0%

Pojke 67,6% 86,5% 55,6%

Andel elever med gymnasiebehörighet 85,7% 88,3% 75,3%

Flicka 90,7% 82,5% 83,8%

Pojke 79,4% 94,6% 66,7%

Genomsnittligt meritvärde 228,1 246,9 212,8

Flicka 247,9 241,6 249,4

Pojke 203,6 252,5 176,1

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 59,0% 52,9% 47,4%

Flicka 67,3% 69,4% 77,8%

Pojke 44,8% 13,3% 20,0%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 26% 30% 26% 11% 6% 2% 100%

Matematik 3% 5% 14% 20% 33% 26% 100%

Svenska 4% 17% 17% 28% 25% 9% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 18% 27% 55% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 12% 35% 18% 24% 12% 0% 100%

Matematik 0% 6% 13% 31% 38% 13% 100%

Svenska 0% 6% 18% 29% 24% 24% 100%
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
Huvudmannens prioriterade områden 21/22

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

- Förbättra Trygghet och studiero
- Höja kvaliteten på undervisningen
- Förbättra elevernas trivsel
- Att genomföra namnbytet till Innovitaskolan, och att påbörja profilarbetet med skolans

pedagogiska idé om entreprenörskap, ett sund livsföring och ett innovativt lärande

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

Alla lärare är indelade i arbetslag utifrån årskurs/de klasser de är mentorer i. Alla lärare är
indelade i ämneslag utifrån de undervisningsgrupper de har, årskursvis. Varje ämneslag har
inplanerad tid i schemat för samplanering. Varje klass har två mentorer undervisar i flera ämnen i
klassen samt har nära kontakt med alla elever i sin klass och genomför utvecklingssamtal och
har annan nödvändig kontakt med elevernas vårdnadshavare. .

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 63% 52% 64% 53%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 50% 38% 61% 53%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 69% 59% 67% 53%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 45% 31% 53% 48%
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Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 55% 44% 51% 39%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 46% 36% 55% 47%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 53% 47% 58% 52%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 77% 71% 74% 71%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 53% 36% 57% 45%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Resultaten vad gäller elevernas slutbetyg åk 9 sjönk detta året och detta har flera orsaker.

En del är att vi inte hittat former och arbetssätt för att fånga upp elever som behöver mer stöd i
sin kunskapsutveckling.

Som jämförelse med förra årets slutbetyg åk 9 (våren 2021) låg resultatet från elever åk 9 på ca
85% (andelen elever med godkända resultat i alla ämnen), Att jämföra med våren 2022, då
slutbetyget för eleverna var ca 65% av eleverna var godkända i alla ämnen.

Årets elever åk 9 hade i terminsbetyget i december 2021 under 45% godkända betyg i alla
ämnen. En rad insatser sattes in och resultatet för slutbetygen åk 9 visar på att 65% av eleverna
har godkänt i alla ämnen, en förbättring med över 20% i jämförelse med terminsbetyget men
dock inte tillfredsställande för oss att vi inte lyckats hitta rätt tidigare. Vi behöver hitta ett
språkutvecklande arbetssätt och nå alla elever tidigare.

Vi kan se att nedanstående är några insatser som kan bidra i utvecklingsarbetet.

● Att redan vid skolstart få kunskap om eleven ska läsa svenska eller svenska som
andraspråk.

● Att arbeta med läsförståelsen genom att låta elever läsa skönlitteratur hela skolåret, inte
bara en obligatorisk bok om året.

● Införa ett tvålärarsystem periodvis i vissa klasser med större behov.
● Undervisningen i Sv och SvA kan ibland upplevas abstrakt av eleverna, den behöver

göras tydligare och mer strukturerad och konkret, så eleverna kan se sina egna framsteg.
● Att utnyttja tiden på Språkvalet SvE, inte låta detta upplevas som en grupp för de

svagaste eleverna.

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

Gemensamt för genomförandet och rättningen av de nationella proven är att ämnesgruppen
lärare i ämnet har fått tillgänglig arbetstid både när det gäller genomförandet av proven samt vid
rättning och bedömning av resultaten, då de kunnat vara lektionsfria för att enbart ägna sig åt
betygsättning. Vikarier har satts in på deras ordinarie lektioner.

Engelska åk 9

Största delen betyg i engelska var samma som betygen, eller lägre, endast 8% högre, endast
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små avvikelser mellan betyg och NP..

Matematik åk 9

I matematik skiljer det sig mer, där får 47% av eleverna åk 9 högre betyg är NP.  Trolig orsak att
flera elever ansträngt sig extra mycket att klara betygen efter NP (som gjordes i maj), samt att
ämneslärarna i matematik tar mera hänsyn till att bedöma elevens samlade kunskaper under
hela högstadiet, speciellt åk 9.       ,

Matteläraren uppger 2 orsaker till varför det sammansatta betyget blev högre än resultatet vid
NP.

● Eleverna vill ha genomgångar istället för att bli utsatta för test och prov, och då NP inte är
ett sådant tillfälle då genomgångar ges tappade de motivationen för provet.

● Då flera av eleverna tappade motivationen för provet blev det stök i klassen, och det
påverkade resultatet.

Svenska/SvA åk 9

För 30 % av eleverna ligger resultatet i NP lägre än vad betygen visar.  När provet genomfördes
var det ganska många elever som bara låg någon poäng från E i NP, och de sista veckorna har
flera av eleverna fått formativ hjälp av lärarna att komplettera så de kunde få ett E.

Lärarna uppger också att de märker hur eleverna har svårt att prestera på topp när det krävs av
dem att de skall göra detta vid något enstaka tillfälle, som då det nationella provet ges. När
eleverna får tillfälle att visa sina kunskaper vid mera spridda tillfällen märker lärarna hur
kunskaperna ändå finns där.. Detta verkar gälla generellt för alla elever, att de lätt tappar lätt bort
sig i textmassorna,  Att visa kunskaper under längre tid är genomgående gynnande för eleverna,
och att utsättas för ett NP som vid några få tillfällen kräver att de ger mycket och koncentrerat är
inte främjande för eleverna. Därför riskerar själva grundformen för hur det nationella provet
genomförs inte till förmån för elevernas resultat.

Vi ser dock att vi behöver förbereda både elever och personal ytterligare kring NP, både praktiskt
och kunskapsmässigt. Vi behöver skapa möjligheter till både samplanering och sambedömning.
Vi ser vidare att det är språket som medför svårigheter, vilket vi redan identifierat som ett
utvecklingsområde.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 27% 65% 8% 100%

Matematik 0% 53% 47% 100%

Svenska 10% 60% 31% 100%

Svenska som andraspråk 9% 73% 18% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 29% 71% 0% 100%

Matematik 0% 69% 31% 100%
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Svenska 35% 53% 12% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Iakttagelser utifrån resultat samt tankar framåt.

● I klasser där det varit bristande trygghet och studiero har resultaten blivit lägre..
● Vi har inte lyckats visa vikten av alla ämnen..
● Vi behöver samverka mer med specialpedagog och utveckla undervisningen i

klassrummet för att göra den mer tillgänglig för alla.
● Vi behöver hitta in till eleverna och skapa motivation och intresse, oavsett ämne

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Den sammantagna slutsatsen är att vägen till framgång för skolan är att fortsätta det
trygghetsskapande arbetet och att i alla lägen prioritera trygghet och studiero, både i
klassrummet och på elevernas raster.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar, och det bästa sättet att nå dit är att skapa en lugn
och trygg skolmiljö.

Ett annat område är att fortsätta arbetet med kompetensutveckling till lärarna, då de kan bli
effektivare att undervisa elever mer språkfrämjande, samt att de kan undervisa så att de kan nå
motivationen hos de elever som inte ser skolan som den bästa vägen till ett meningsfullt liv, att
väcka elevernas lust till kunskap.

Att alltid veta och förstå att bästa vägen att nå elever att bli mottagliga för kunskap är ett
relationsskapande arbetssätt. Att skapa relationer i klassrummet öppnar vägen för att eleverna
ska ta till sig lärarens undervisning, och att de skall låta kunskaperna bli en del av dem själva, och
hjälpa dem att få ett meningsfullt liv i samhället.

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

Jag känner mig trygg i skolan 85%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 23%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 12%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 68%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Alla kränkningsärenden som kommit in har tagits på största allvar och utretts utifrån detta.
Ärenden som anmäls går direkt tillbaka till elevens klassföreståndare, eller annan personal som
står eleven nära. Samtal förs med både den utsatte eleven och den eller de som utsatt eleven
för kränkningen. Klassföreståndare, rektor eller annan personal (beroende på vad som hänt)
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meddelar hemmet och att det skett en kränkning och att en anmälan upprättats.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Antalet kränkningar fler under hösten och i början av januari än under senare delen av
vårterminen, då det sjönk. Orsaker till detta fanns. Pandemin orsakade sjukfrånvaro hos lärare
innan och efter jul, vilket ledde till att många korttidsvikarier togs in i skolan, som i sin tur skapade
en betydligt sämre miljö både i klassrummet och på rasterna för eleverna. Vi var inte tillräcklig
ordentliga och snabba med att upplysa vikarier samt att ordinarie personal inte höll i arbetet.

En annan orsak att antalet kränkningar sjönk under våren var det hårda arbete som lagts ner på
att införa nolltolerans mot skojbråk och ett vårdslöst språkbruk.

Vi ser dock i enkäten att 85% av elever känner sig trygga även om vi självklart fortsätter att arbeta
mot 100% trygghet.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Arbetet med de tidigare prioriterade utvecklingsområdena bör fortsätta.

1. Arbetet med trygghet och studiero i klassrummen och på rasterna.
2. Att höja kvaliteten på undervisningen, så den också är anpassad till elever med svagare

kunskaper i det svenska språket,
3. Att öka elevernas trivsel på skolan genom fortsatt satsning på meningsfulla och

trivselskapande rastaktiviteter.
4. Att fortsätta arbeta med den pedagogiska idé som namnbytet på skolan till

Innovitaskolan innebär, och att fortsätta arbetet med skolans pedagogiska idé om
entreprenörskap, ett sund livsföring och ett innovativt lärande.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Under året har ett nytt elevhälsoteam skapats, och många nya rutiner har implementerats,
exempelvis om hur anmälan och utredning om hur elever med speciella behov tas om hand och
hur man följer upp elever med hög skolfrånvaro. Under våren 2022 har en ny elevhälsoplan tagits
fram.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

I början på läsåret 21/22 skapades ett nytt elevhälsoteam, de de flesta medlemmarna av det
förra teamet bytte anställning. Ny specialpedagog och ny speciallärare är under utbildning men
fullt verksamma, Under året har flera nya rutiner implementerats och en ny elevhälsoplan har
upprättats. Ett antal utredningar har gjorts och att antal åtgärdsprogram på elever har upprättats,
och en ny Flexgrupp har startats, där elever med särskilda behov har fått huvuddelen av sin
undervisning.

Vi kan se att vi kommit igång med fortsatt behöver sätta rutiner och insatser för eleverna. Vi
behöver också få till ett mer förebyggande och främjande arbete då vi ibland kan hamna för
mycket i det åtgärdande.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Innovitaskolan har en stor potential att ge sina elever den bästa grundskoleutbildning de kan få,
genom sina engagerade och duktiga lärare och genom sin pedagogiska modell som bygger på
elevernas och personalens engagemang och ett entreprenöriellt lärande.

En annan grundläggande verksamhetsidé som tydligt finns hos personalen är insikten och
kunskapen om att allt lärande bygger på att elever vill ta emot de kunskaper som lärarna
erbjuder dem, och att all undervisning behöver vara byggd på ett relationsskapande
förhållningssätt mellan lärare och elever. För att få det samspelet att fungera behövs en
djupgående förståelse och insikt om att allt lärande bygger på relation, Insikten finns tydligt, att
om inte lärarna skapar relation med sina elever sker inget lärande, men om relation finns och
uppstår, kan bara fantasin sätta gränser för hur långt eleverna kan komma i sin utveckling och  i
sitt lärande.

Vi behöver också fortsätta utveckla elevhälsan med alla dess kompetenser. Det förebyggande
och främjande behöver bli mer framträdande och specifik kunskap, kompetens och uppdrag
inom professionerna behöver tydliggöras. Att sedan utvärdera och följa upp insatserna är av vikt.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Under det kommande läsåret bör satsningarna på nedanstående prioriteringsområden fortsätta:

● Arbetet med att ha en trygg skola som präglas av studiero.
● Att höja kvaliteten på undervisningen
● Att öka elevernas trivsel på skolan
● Utveckla elevhälsan
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