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1. Om Innovitaskolan Joriel

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

Innovitaskolan Joriel 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
På Innovitaskolan Joriel går 61 elever. 38 elever går på vårt fritids Full Rulle. Vi har alla skolformer.
Grundskola och Grundsärskola båda inriktningarna ämnen och ämnesområden med elever från
förskoleklass till årskurs 9. Fritids och korttidstillsyn enligt LSS vilket gör att alla våra elever kan ta
del av vår fritidsverksamhet oavsett ålder och årskurs.

Elever med rörelsehinder har förtur till skolan.

Våra profiler är konduktiv pedagogik och kommunikation.

Ledning och organisation

Skolledningen består av rektor, biträdande rektor, två skolsamordnare (en speciallärare och en
konduktor) samt en fritidssamordnare.

Personal

Lärarna på skolan är grundskollärare, förskollärare, speciallärare, montessorilärare, dramalärare
och konduktorer.

Vi har elevassistenter på skolan som arbetar med eleverna både på fritids och skola. På skolan
finns även personliga assistenter som är knutna till sina elever.

Elevhälsan består av alla kompetenser som en skola ska ha, med ett högt nyckeltal, då vi har en
elevgrupp som har extraordinära behov. Vi har även en utökad elevhälsa bestående av tre
specialpedagoger/speciallärare och även en musikterapeut, samt där ingår även skolans SYV
samordnare som arbetar heltid och är en aktiv del av elevernas skolgång.

Administrationen består av intendent, koordinator och administratör, medicinsk samordnare samt
IT ansvarig.

Vi har ett tillagningskök då vi har en speciell elevgrupp med mycket specialkkost. En kökschef och
två kockar och en köksbiträde arbetar i köket.

I skolans lokaler finns även habiliteringen, som har professionerna logoped, arbetsterapeut och
fysioterapeut, som vi samarbetar med dagligen.

All personal får kontinuerlig fortbildning inom det specialpedagogiska uppdraget. Både internt och
externt.

Elever

Eleverna på skolan har rörelsehinder. Alla har flerfunktionshinder, i form av neurologiska skador
som exempelvis CP och andra syndrom och skador. Eleverna har i kombination med den
neurologiska skadan andra utmaningar som exempelvis svår epilepsi, diabetes, intellektuell
funktionsnedsättning (IF), dövhet, CVI skada, blindhet, autism, adhd med mera.
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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

All personal på skolan är delaktiga och aktiva inom det systematiska kvalitetsarbetet och det sker
kontinuerligt i små grupper, enskilt eller i storgrupp. Arbetet leds i första hand av rektor men även
tillsammans av ledningsgruppen. Arbetet följer del huvudmannens årshjul och dels det interna
årshjulet som finns på skolan.
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3. Resultatkvalitet grundskola och grundsärskola (ämnen och
ämnesområden)
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som
finns i läroplanen för respektive skolform.

Kunskapsresultat årskurs 1-9

Parameter och kön 2019/20 Ht -21 Vt-22

Grundskolans ämnen (Totalt 5
elever på skolan)
Årskurs 1-3 1 av 3
Årskurs 4-6 0 av 0
Årskurs 7-9 0 av 2

Grundsärskolans ämnen (Totalt 5
elever)
Årskurs 1-6 1 av 1
Årskurs 7-9 1 av 4

Grundsärskolans ämnesområden
Grundläggande/fördjupade
kunskaper

Årskurs 1-9  Fördjupade kunskaper
enbart 4 elever 7 elever

Årskurs 1-9 En kombination av
fördjupade och grundläggande
kunskaper 9 elever 5 elever

Årskurs 1-9 Enbart grundläggande
kunskaper 33 elever 33 elever
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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

● Heldagslärarande
● Utveckling av undervisningen
● Varumärkesarbetet

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Skolan har en tydlig organisation på det sätt att alla klasser har åtta elever och två lärare (en
speciallärare/grundskollärare och en konduktor). Förskoleklassen har i år haft fem elever. Varje
elev har ytterligare en vuxen vid sin sida som är  en personlig assistent eller en elevassistent.
Vi har elever i alla skolformer, från förskoleklass till årskurs 9. Grundskola och Grundsärskola
inriktning ämnen och ämnesområden. Vi har fritids Full Rulle, där vi har elever från förskoleklass
till årskurs 6. För elever som går i årskurs 7-9 söker man korttidstillsyn enligt LSS och kan då gå
kvar på vårt fritids Full Rulle, då vi även har tillstånd för korttidstillsyn.
Vi har ett elevhälsoteam som är komplett utifrån de kompetenser man ska ha. Vi har en utökad
elevhälsa då tre specialpedagoger/speciallärare arbetar nära klasserna aktivt varje dag. Vi har
även en musiktearpeut som har FMT (funktionsinriktad musikterapi).
Trygghetsteamet arbetar aktivt med all personal och nu även alla skolans elever på ett
systematiskt sätt och har regelbundna möten och som haft stort fokus på elevinflytande
gällande trygghetsfrågor och arbetsro.
Lokalerna är anpassade för elevernas behov med ljus och ljud samt utrustade med takliftar,
digitala hjälpmedel och höj och sänkbara bänkar, bord och skåp.
Skolan har en tydlig organisation gällande mötesforum med olika innehåll som är tydligt för
exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet, sambedömning, utveckling av undervisningen,
kollegialt lärande, heldagslärande, varumärkesarbete, teamarbete med mera.
Skolan har två förstelärare som arbetar aktivt med att utveckla undervisningen, detta genom
hur vi kan utveckla och förbättra undervisningen med hjälp av IKT samt kommunikation och
dess bedömningsstöd och kartläggning, för att planera undervisningen på rätt nivå och utifrån
varje elevs behov och förutsättningar.
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Utvärdering av undervisning och lärande

Indikatorer för utvärdering av verksamheten

Frågorna ställs till samtliga vårdnadshavare.

Vårdnadshavare,

(andel 7-10)

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med undervisningen på
min skola 91% 90%

Mina lärare gör så att jag får lust att
lära mig mer 84% 92%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i
skolan om jag behöver det 90% 89%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 88% 90%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i
skolan 80% 97%

Elevernas ansvar
och inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 86% 85%

Bedömning och
betyg

Mina lärare informerar mig om hur
det går för mig i skolarbetet 87% 93%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 95% 100%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 100% 100%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

För att möjliggöra för eleverna att nå målen tillämpas åtgärder såsom:

● Individuella anpassningar görs i alla ämnen under hela skoldagen för alla elever
● Vi samarbetar med habiliteringen kring elevernas hjälpmedel och kommunikation
● Specteamet är inkopplade i alla klasser och gör olika typer av insatser, utifrån elevernas

behov
● Åtgärdsprogram - diskuteras under EHT och skrivs av specteamet i samråd med

klassteam, ämneslärare och vårdnadshavare.
● Anpassade studiegångar utifrån elevernas förutsättningar. Ofta handlar anpassningarna

om att dra ner på antalet ämnen för att ge mer tid åt kärnämnena samt de ämnen som
behövs för att söka gymnasiet så att eleverna får möjlighet att lyckas. Vissa elever
behöver en anpassning av hälsorelaterade skäl.

● De elever som trots åtgärderna ovan inte lyckas, erbjuds ett extra skolår för att få
möjligheten med att nå sina mål.

Anledningen till att elever inte når målen kan vara
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● Anpassad studiegång. De eleverna når inte målen i alla ämnen.
● Hälsan som exempelvis mycket frånvaro på grund av operationer, habiliteringsinsatser,

hälsorelaterade besök, epilepsi med mera
● Diagnoser som är progredierande
● Tiden, exempelvis på grund av uteblivet talat språk eller fysik som inte möjliggör

skrivande på traditionellt sätt, att samtliga elever har hjälpmedel som kräver tid och att
kommunikationen som är alternativ för samtliga elever också tar tid jämfört med talat
språk, att eleven har ofrivilliga rörelser samt en spänd kropp med mera.

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet, betyg och bedömning

Lärarna och övriga professioner som arbetar med eleverna är väl medvetna om elevernas
komplexitet och behov av extraordinärt stöd. Anpassningar och mötesforum finns regelbundet
för att följa upp, utvärdera och sätta nya mål och hitta förhållningssätt och struktur samt metoder
för att utveckla eleverna ytterligare. Elever som har progredierande sjukdomar följs upp på
samma sätt och viktigt att vi sätter mätbara mål då vi kan se hur det går för eleverna och orsak till
det.. Vi har god kännedom om elevernas nulägen och hälsostatus, då vi samverkar så tätt
elevhälsa, ledning, lärare, konduktorer, habilitering, vårdnadshavare och övriga i elevernas
nätverk.

Vi använder bedömningsstöd både för grundskolan och grundsärskolan inom läs och skriv samt
matematik som vi kan se hjälper oss att få elever att nå målen mer än tidigare.

Med hjälp av GAS mål som verktyg så har alla en kunskaper och vetskap om varje elevs
utvecklingsområden och mål som följs upp.

Lärarna har arbetat med arbetsro och att tydliggöra och synliggöra målen för alla elever, inom
alla skolformer och årskurser samt följt upp detta med vårdnadshavarna på utvecklingssamtal
och även i andra forum. Det har lett till ökade resultat i just de områdena samt bidragit till att
eleverna anser att lärarna ger dem ökad lust och motivation.

Vi har under ett antal år arbetat med att utveckla och fördjupa oss inom betyg och bedömning,
vilket vi ser att det givit resultat, Det kan vi se genom att vi har sambedömning och där ser vi att
samsynen ökat och att vi ser hur vi tar nästa steg i detta arbete. Likvärdigheten har ökat genom
att vi har samma underlag för planering, betyg och bedömning samt att vid föräldramöten har
alla klasser haft samma upplägg och innehåll även om det anpassats efter årskurs och skolform.
Det är givit oss en ökad samsyn, likvärdighet och ökad trivsel och nöjdhet, hos både kund och
medarbetare.

Skolan har ett aktivt trygghetsteam som arbetat med all personal och elever, för ökad trygghet
och arbetsro. Demokratiska frågor och arbetssätt har tagit plats både under skoltid och fritidstid
och eleverna har fått sätta ord på vad som är viktigt för de utifrån värdegrund och sin omvärld.

Eleverna får alltid tycka till om undervisningen, både kring innehållet och metoden. Detta görs i
stort sett efter varje lektion, på olika sätt och i olika omfattning, beroende på elevens
förutsättningar. Vi ser att detta leder till att eleverna blir mer motiverade och uppskattar sin
skolgång väldigt mycket samt att all skolpersonal är aktiv och utvecklar sin undervisning hela
tiden.

Ledning och elevhälsa har tätt samarbete med all skolpersonal och tydligt att alla har samsyn
och mycket god kännedom om elevernas nuläge, utmaningar och mål. Detta följs upp och
utvecklas kontinuerligt då vi har organiserade mötesforum varje vecka för detta.

Vi kan se att vårt engagemang, tillsammans med nöjda elever och vårdnadshavare ger
utveckling för eleverna gällande kunskapskraven. Vår styrka är att samverkan är en självklarhet
och oerhört viktigt för att eleverna ska kunna lyckas. Vår samlade kompetens stärker oss och
därmed bidrar det till ökad måluppfyllelse.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Sammanfattning

Vår systematiska dokumentation i lärplattformen Schoolsoft har gjort att vi har en gemensam syn
på elevernas kunskapskrav och deras utveckling i relation till läroplanen. Vi har arbetat fram ett
dokumentationssätt där vi beskriver hur eleverna gjort för att nå målen. Vi har haft
sambedömning och gemensamma temaarbeten under året där lärare har samplanerat. I detta
arbete ingår olika typer av pedagoger: klasslärare, konduktorer, ämneslärare och
speciallärare/specialpedagoger. Vi har även olika typer av dokumentationssätt eftersom vi vill att
alla som arbetar med eleverna ska veta så mycket som möjligt om dem för att ge dem
möjligheten att lyckas.

Slutsatser

Vi har sett att sambedömningen har gjort lärarna mer medvetna om vikten av en likvärdig
bedömning. På detta sätt får eleven en mer rättssäker och rättvis bedömning. Lärarna hjälper
varandra att synliggöra elevernas kunskap och får en mer gemensam syn på bedömningen av
elevernas förmågor.

Utvecklingsområden

● En strukturerad och likvärdig planering och sambedömning med kontinuerlig utvärdering
som leds av förstelärare i det kollegiala lärandet för att ytterligare öka samsynen.

● Implementera Innovitamodellen i syfte att öka medvetenheten om vårt arbete med
elevernas måluppfyllelse

● Fortsatt utveckling och satsning inom IKT för att möjliggöra ytterligare ökad
måluppfyllelse för eleverna.

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

Jag känner mig trygg i skolan 100%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad
av andra elever på din skola? 0%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad
av någon vuxen på din skola? 0%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått
vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 100%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Trygghetsteamet träffas varannan vecka för att planera deras tematiska arbete. I år eleverna blev
mer involverade genom att besvara en enkät samt via diskussioner gällande trygghet i skolan.
Klassrådet och elevrådet hade samma fokusområde.

Enkäter skickades ut även till kollegorna för att besvara frågor angående kränkande och
diskriminerande behandling på arbetsplatsen.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Se bifogade sammanställning om elevernas svar.

Eleverna har fått vara med och synliggöra de platser på skolan som är mest trygga samt otrygga.
Utifrån resultaten har vi tillsammans med eleverna arbetat fram vissa åtgärder för att hela skolan
ska vara en trygg plats för alla. Det har framkommit att det är inte enbart platser som kan vara
otrygga utan även om vi ger förutsättningar för alla att kunna kommunicera på sitt sätt samt med
varandra så bidrar det till en ökad trygghet och ökad likabehandling och lika värde. Exempelvis
så har blisskartor önskats finnas synliga på skolan, så alla har möjlighet att kommunicera med de
som använder det sättet. Tecken används i alla klasser, mer eller mindre, både för att
komplettera språket och bildstöden men också för att utveckla kunskaper hos elever och vuxna
så de som använder tecken som kommunikationssätt både kan bli förstådda men också kunna
kommunicera med mer.
Vi konstaterade att de flesta elever behöver mera tid för att kunna besvara frågorna utifrån sina
förmågor, vilket gör att svaren varierar. Vi önskar få in mer detaljerade svar, därför planerar vi en
hel temavecka för nästa läsåret.

Medarbetarnas utvärdering:  Gemensamma språket ska vara svenska för att alla (skolpersonal
samt personliga assistenter) ska kunna inkluderas i kommunikationen vid gemensamma
aktiviteter och skolarbeten då vi talar många olika språk. I vissa fall behövs översättning på
elevernas språk för att lättare kunna förstå arbetsuppgiften.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Enkäten var en bra start för att arbeta med trygghetsfrågor, men vi vill utveckla det vidare så att
eleverna ska känna sig trygga överallt i skolan, därför behåller vi samma utvecklingsområden.

Vi kan se att elevernas behov av studiero är stort och därmed behovet och möjligheten till att
kunna arbeta enskilt-och eller i smågrupper för att kunna medverka/delta/nå skolmålen.

Trygghetsfrågor ska alltid vara en punkt på agendan på olika möten (lärarassistentmöte,
pedagogmöte,fritidsmöte, assitentmöte…mm) för att det ska vara ett levande verktyg i
värdegrundsarbetet.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

God struktur och rollfördelning. Teammedlemmarna är väl medvetna om sina respektive
uppdrag och roller - fördelade såväl utifrån koppling till elevgrupp som personlig kompetens
och erfarenhet. Nytillkomna ärenden/uppgifter fördelas under EHT:s möten (varje vecka). Under
EHT diskuteras utmaningar och insatser/stödåtgärder samt resultat och uppföljning av dessa.

Den specialpedagog/speciallärare (specteam) som är kopplad till respektive klass har
fortlöpande kontakt och samarbete med/i de olika klassteamen. Ärenden följs upp såväl på EHT
som i möten mellan rektor och specteam.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Rektor fördelar arbetet och har fortlöpande lägesuppdatering/uppföljning med teamet.
Kommunikation och samarbete sker kontinuerligt mellan teamets medlemmar.
Specialpedagoger och speciallärare delar arbetsrum med psykolog och kurator, vilket ger ökade
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möjligheter för kort avstämning, möten för samarbete samt samsyn.

Att teamets medlemmar har tydliga roller och uppdrag, kontinuerlig kontakt med tillgänglig
rektor och fortlöpande kontakt/samarbete och goda relationer såväl sinsemellan som med
klassteam och habiliteringsteam - samt regelbundna schemalagda möten ökar trygghet och
kvalite på det arbete och de insatser som når eleverna. Nätverksmöten upprättas då behov
uppstår som inte kan tillgodoses inom ramen för det regelbundet schemat.

Exempel:

● Planering kring anpassningar och förhållningssätt för elev i behov av ökad struktur,
inlagda pauser, begränsning av valmöjligheter (utgörs av alt.. består till viss del av
elevens egna val). Nätverksmöte mellan vårdnadshavare, psykolog, logoped, personliga
assistenter, lärare, konduktor, speciallärare. Upprättande av gemensamt dokument som
beskriver förhållningssätt och åtgärder. Förmedlas till såväl klass team, övrig berörd
personal på skolan som till personal på elevens korttidsboende. Vid en första uppföljning
är mötet ense om att framsteg har skett. Eleven är nöjdare, lugnare och har ökat fokus på
skolarbetet. Lägre frekvens av utmanande beteenden. Några justeringar görs. Ny
uppföljning i början av höstterminen för uppdatering om nuläge och ev. ytterligare
anpassningar.

● Elev med omfattande hälsoproblematik. SIP-möte mellan klasslärare, klassresurs
(skolans elevassistent), specialpedagog, representanter från sjukvård, elevhälsans
medicinska insats, fosterhemsförälder och god man med syfte att få samsyn kring
elevens behov av stöd och för samordning av detta stöd. Pågående insatser görs - nu
med ökad tydlighet och struktur, vilket medfört ökad trygghet för såväl elev som
inblandad personal i skolan samt nätverket som omger eleven under fritiden.

● Elev i grundskolan med omfattande fysisk flerfunktionsvariationer samt stora utmaningar
inom läs och skriv. Åtgärdsprogram med anpassad studiegång för möjlighet till fokus på
kärnämnena. Anpassningar och särskilt stöd just kring läs och skriv inklusive samarbete
med habilitering och KommSyn kring personligt förskrivna hjälpmedel för styrning av
dator samt program för att stödja läs- och skrivinlärning. Betydande framsteg inom läs
och skriv, ökad motivation. Betyg i samtliga lästa ämnen förutom svenska och engelska.
Kontakt med och samtalsstöd av kurator från habiliteringen efter att elevens mående
lyfts på EHT-möte. Eleven har varit mycket nöjd och önskar fortsatt insats.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Hitta mätbara resultat

Under läsåret har vi haft kollegialt lärande och arbetat med bland annat GAS-mål (goal
attainment scaling), vilket är ett instrument för målformulering och måluppföljning för elever
med intellektuell funktionsnedsättning som tydliggör/synliggör fall insatserna som ges ger
önskat resultat. Det har skapat samsyn inom de olika klassteamen kring elevernas
kommunikation eftersom samtliga yrkeskategorier följer mål och metoder. När dokumentet med
GAS-målen sitter synligt vid elevens arbetsplats tydliggör detta elevens fokusområde både för
eleven själv och för samtliga som arbetar med eleven och visar en tydlig progression för eleven
och dess nätverk.

Eftersom vi ser klara fördelar med detta konkretiserande mätinstrument vill vi under kommande
läsår presentera och implementera användandet av GAS-mål i fler ämnen, ämnesområden och
elevgrupper. På detta sätt kan vi finna gemensamt fokus som hjälper eleven på vägen mot
måluppfyllelse. Detta instrument blir också ett stöd i dialogen och samarbetet med elevens
vårdnadshavare/nätverk.
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet
Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete

Ökat medvetenheten hos personalen genom att fördjupa användningen av det didaktiska
perspektivet som konkret hjälpmedel.

Vi har haft personal från EHT teamet som deltagit på klassernas teammöten vilket har lett till att
resurserna fått information som de tagit med sig till fritidsmöten för att informera resten av
resurserna.

Personalen har fått fortbildning i kollegialt lärande inom kommunikation.

All personal har jobbat med värdegrundsarbete för att förstärka medvetenheten vuxna emellan,
barn och vuxen emellan och barn med barn.

Moduler kring heldagslärandet har varit väldigt bra för både fritidspersonal men även alla
skolpersonal, då den utvecklat och bidragit till en jämnare nivå på skolan kompetensmässigt
samt ökat den röda tråden mellan fritids och skola.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vi har en röd tråd genom våra aktiviteter genom upprepningar och fördjupningar. Eleverna
känner igen sig.

Temadagar har varit värdefullt då det är en röd tråd med aktiviteter på flera dagar och på olika
sätt så det passar alla elever.

På fritidsmöten under lov med demokrati, vem bestämmer, känslodagar, trygghetsarbete,
tipspromenad, grupparbete. anpassar till varje individ.

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 4,0 4,0

Språk och kommunikation 4,0 6,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 6,0 4,0

Natur och matematik 4,0 4,0

Demokrati och samhälle 4,0 6,0
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Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 4,0 4,0

Elevers ansvar och inflytande 6,0 6,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,0 4,0

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 91% 100%

Värdegrundsarbet
e Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 100% 100%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Våra planeringar av aktiviteter har utförts tillfredsställande, förberedelsearbetet har varit mer
noggrant. Därigenom tydligare avsikt som lett till ökad närvaro och delaktighet.

Värdegrundsarbetet ska fortsätta och fördjupas ytterligare genom fortsatt bra och noggrann
planering.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Utvecklingsområden:

Tydligare struktur i fritids organisering, ytterligare tillfällen för fördjupning i läroplanen,

Hålla ett kort informationsmöte för assistenter vid lovfritids för att göra dem mer delaktiga.
Informera mer detaljerat på samlingen om vad vi har för förväntningar vid aktivitet.

Tätare informationsflöde om elevers specifika behov.

Skapa tillfällen för möten under sommarlov.

Slutsatser:

Bra arbetat utifrån “röda trådar”, god anpassning till olika elevers individuella behov samt ökad
medvetenhet och kompetens.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Sammankoppla det didaktiska perspektivet med det funktionella kvalitetsarbetet vid planering
av aktiviteter.

Utgå från uppdraget istället för aktiviteter.

Ytterligare tillfällen för fördjupning i läroplanen
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