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1. Om Innovitaskolan Kalix
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Kalix är Pysslingens För och grundskolor AB, som är en del av
AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag

Innovitaskolan Kalix 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
Ledning och organisation

På skolan arbetar rektor tillsammans med biträdande rektor för förskolan. Skolans inre organisation
består av en ledningsgrupp som består av förstelärare, biträdande rektor, arbetslagsledare,
kurator och specialpedagog

Personal

Vi har två arbetslag: Fsk-5 och 6-9. Utöver det har vi arbetslag för förskolan, fritidshemmet samt ett
elevhälsoteam.

Elever

Vi är en grundskola med integrerad förskola samt elever från förskoleklass upp till åk 9 som har
197 elever. På våra fyra förskoleavdelningar har vi sammanlagt 68 barn.
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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

Innovitaskolan Kalix bedriver ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete utifrån både
huvudmannens rutiner och det egna interna årshjulet. Arbetet består i att arbetslagen tillsammans
analyserar kartläggningar, närvaro, nationella prov och måluppfyllelse för att sedan utifrån dessa
sätta mål för varje läsår. Insatser planeras sedan för att nå satta mål. Dessa följs fortlöpande upp
och utvärderas enligt det årshjul som presenteras centralt.
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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 64,3% 70,4% 58,8%

Flicka 57,1% 80,0% 66,7%

Pojke 71,4% 64,7% 50,0%

Andel elever med gymnasiebehörighet 71,4% 85,2% 58,8%

Flicka 71,4% 80,0% 66,7%

Pojke 71,4% 88,2% 50,0%

Genomsnittligt meritvärde 205,2 206,0 218,8

Flicka 206,8 227,5 230,6

Pojke 203,3 193,4 201,3

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 69,2% 66,7% 50,0%

Flicka 60,0% 62,5% 55,6%

Pojke 75,0% 71,4% 42,9%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 31% 15% 46% 0% 8% 0% 100%

Matematik 7% 7% 7% 14% 36% 29% 100%

Svenska 0% 23% 23% 23% 31% 0% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 50% 17% 17% 8% 0% 8% 100%

Matematik 8% 8% 8% 15% 39% 23% 100%

Svenska 0% 7% 20% 20% 40% 13% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 95,0%

F 100,0%

G1 100,0%

G2 100,0%

Svenska A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 100,0%

F 95,0%

G 100,0%

H 95,0%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

- Ökad studiero
- Förbättrade kunskapsresultat
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Ökad studiero

Alla elever ska ha bra förutsättningar för att lära sig och nå så långt som möjligt i förhållande till
kunskapskraven. Klassrummet ska vara en plats där det råder trygghet och trivsel. Vi ska kunna
säkerställa en god studiero i alla klasser.

● Alla har fasta platser i klassrummet.
● Gemensam uppstart och avslut på lektioner.

Förbättrade kunskapsresultat

Alla elever ska ha en undervisning som gör att de når så långt som möjligt i förhållande till
kunskapskraven. När man går vidare från Innovitaskolan Kalix ska man som elev vara väl
förberedd för framtida studier.

● Vi genomför kartläggningar i kärnämnena i alla årskurser för att identifiera
utvecklingsområden.

● Den pedagogiska utvecklingsgruppen har tagit fram analysmaterial och i tillsammans
med personalgruppen analyserat resultat. Med detta som grund har fortbildningar med
personalgruppen påbörjats.

● Åk 7-9 har haft extra studietid med legitimerade lärare varje vecka.
● Åk F-3 har jobbat tematiskt utifrån ett arbete av skolans pedagogiska utvecklingsgrupp.

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 89% 88% 92% 84%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 66% 66% 88% 82%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 89% 86% 86% 74%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

100% 100%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

100% 100%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 68% 64% 83% 80%
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Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 81% 76% 77% 70%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 60% 67% 81% 72%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 78% 70% 78% 76%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 94% 86% 88% 82%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 73% 64% 72% 69%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Kunskapsresultaten under läsåret 2021/2022 har fallit jämfört med föregående år när man ser till
behörigheten till gymnasiet, däremot var meritvärdet något högre detta år jämfört med tidigare.
Detta beror på att flera i klassen hade väldigt högt meritvärde i en förhållandevis liten klass.

De sjunkande resultaten kan till stor del förklaras med den höga frånvaron både bland elever
och personal på grund av pandemin. Detta har orsakat orsakat lägre kvalitet på undervisningen,
sämre struktur på lektioner på grund av fler tillfälliga vikarier samt brist på vikarier. Trots detta har
de flesta klasser förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen från vt-22. Insatser i form av
ytterligare anpassningar, strukturerad läsundervisning och till exempel erbjudande om extra
lektioner i matematik.

Vi ser att flickor i åk 9 har betydligt högre måluppfyllelse i nästan alla ämnen. Vi er att vi inte
riktigt nåt pojkarna på samma sätt som av olika anledningar ligger lägre trots flertalet insatser.

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

Avvikelserna i engelska kan delvis bero på upplägget från Skolverket gällande provbetyg kontra
betyget i ämnet. T ex kan man få E på ett Nationellt prov i Engelska trots att eleven fått
delbetyget F på ett av delproven. Jämfört med att sätta slutbetyg kan eleven inte ha F på någon
del av kunskapskraven och ändå erhålla slutbetyget E i ämnet.

I svenska fungerar det på precis samma sätt.

I ämnet matematik vägs delproven inte ihop på samma sätt utan de genererar istället ett samlat
provbetyg och detta kan i sin tur förklara att avvikelserna inte heller är lika stora inom ämnet
matematik.

Proven bedöms vidare avidentifierade och i svårbedömda fall används kollegor med kompetens
inom respektive ämne.

Men oavsett provens utformning och upplägg så ser vi ändå att vi behöver arbeta tätare med
varandra på enheten för att säkerställa likvärdig bedömning och undervisning.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 23% 69% 8% 100%

Matematik 0% 79% 21% 100%
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Svenska 8% 62% 31% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 58% 42% 0% 100%

Matematik 0% 92% 8% 100%

Svenska 13% 40% 47% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Kvaliteten på undervisningen har blivit lidande på grund av hög frånvaro hos personalen, vilket
leder till minskad tid för planering och reflektion för pedagogen mellan lektionerna. Vi har trots
hög personalfrånvaro bedrivit våra sedvanliga fortbildningsinsatser i form av t ex
matematikstrategin, samt mot lässtrategier. Under året har vi startat implementeringen av
Innovita skills vilket på sikt är tänkt att bidra till en röd tråd i verksamheten och således höja
undervisningens kvalitet.

Kartläggaren är ett nytt diagnosverktyg som vi började använda under detta läsår. Med en
screening på hösten och en på våren har den gett oss en bra bild av elevernas utveckling inom
matematik, engelska och svenska från åk 4 till åk 9. I och med att vi då fått syn på hur elevernas
kunskapsnivå står sig mot normen för respektive årskurs, samt att vi fått syn på även den minsta
progressionen har Kartläggaren bidragit till en ökad möjlighet att möta varje elev på dennes nivå.
Eleverna har även själva sett sina utvecklingsområden samt sin egen progression vilket gör att
de i större utsträckning kan se vad de behöver förbättra.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

De mönster vi kunnat se är att ett samband mellan låga resultat i svenska och övriga teoretiska ämnen.
Insatserna kring läsning och ökad läsförståelse har än så länge inte gett entydiga resultat även om vissa
positiva effekter kan ses på individ- och gruppnivå. Detta behöver vi fortsätta med.

I de högre årskurserna får flickor ett högre betyg än pojkar. Vi tror att en tydligare struktur, förväntningar och
krav skulle gynna pojkarnas resultat. Det kommer vi utveckla kommande år..

Eftersom vårdnadshavarenkäten även visar att vi behöver förbättra vår kommunikation med hemmet, kan vi
nyttja detta som en möjlighet att förbättra studiemotivationen och resultaten för alla elever.

I resultaten ur elevenkäten ser vi fortsatt att studiero, ordning och reda samt hur vi behandlar varandra
behöver förbättras. Detta kommer vi prioritera under nästa läsår. En annan punkt att arbeta med är att öka
elevernas lust att lära sig mer i skolan, vilket även specifikt skulle gynna pojkarnas studiemotivation.
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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? 16%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 3%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 84%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Ökad trygghet

Alla elever ska känna sig sedda och hörda, och blir respekterad för den de är.

● Vi arbetar med hur vi pratar till varandra,  hur vi bemöter andra människor och hur vi
agerar i andra människors sällskap.

● Vi planerar rastaktiviteter.
● Vi använder bildstöd i hela skolan, såväl på lektioner som på skolans olika platser.
● Vi genomför trygghetspromenader.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Vi ser att de flesta barnen känner sig trygga och att de känner att de fått vara delaktiga i
trygghetsarbetet. Detta ska vi värna om och fortsätta jobba för att behålla.

Vi behöver dock fortsätta arbeta för att eleverna ska behandla varandra på ett bra sätt.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Sammanfattningsvis har vi trygga barn på Innovitaskolan Kalix och detta ska vi framledes arbeta
för att behålla.

För att ytterligare öka värdegrundsarbetet kommer kurator och socialpedagog jobba med
insatser i klasserna. Detta för att påverka hur eleverna behandlar varandra i en mer positiv
riktning. Våra planerade rastaktiviteter ska fortsätta för att behålla en trygg rast för alla.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, specialpedagog, skolkurator, biträdande rektor och
rektor. Två gånger årligen har vi ett stor-eht med skolläkaren och skolpsykologen där vi går
igenom alla pågående elevärenden.

EHT arbetet är organiseras så att om pedagog känner oro för elev angående studieresultat,
psykiskt mående eller socialt tar pedagogen upp det i arbetslaget där representant från EHT
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deltar. Tillsammans går man igenom ärendet och tar fram insatser. Insatserna följs därefter upp
efter bestämd tid och utifrån det bestäms det om man gör ett ärende till EHT. Pedagogerna gör
då en EHT-anmälan digitalt.  EHT tar upp då upp ärende på kommande EHT-möte där insatser
bestäms till berörd kompetens. Insatser som genomförs är ex, pedagogiska utredningar,
skolpliktsanmälningar, Norrbus-möten, observationer osv. Pågående ärenden återkopplas då till
berörda pedagoger/arbetslag och följs upp kontinuerligt.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Pedagogerna har gett uttryck för att de önskar att EHT-kommunikationen ska ske på ett annat
sätt, samt att vi i EHT känner att vi vill ha ett större samarbete med pedagogerna. Därför kommer
vi till hösten att förändra arbetssättet något.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Det vi behöver arbeta mer med i EHT är att arbeta mer förebyggande. Vi har som kommande mål
att arbeta med öppna EHT-möten med arbetslag/mentor, detta för att få till ett större samarbete
med de som undervisar eleven. Vi kommer även fokusera på att tidigt identifiera elever som visar
tendenser till  problematisk skolfrånvaro. Skapa en rutin för hur vi ska hantera elever frånvaro.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Ökad jämställdhet

Ökad studiero

Ökad lust att lära & elevinflytande

Ökad måluppfyllelse

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

Fritidshemmet har under en stor del av året bemannats av vikarier på grund av rådande
pandemi. Under andra halvan av verksamhetsåret har dessutom fritidsansvarig saknats.

Under höstterminen har två legitimerade lärare arbetat på fritidshemmet och under vårterminen
endast en legitimerad lärare arbetat deltid på fritids. Under läsåret har personalgruppen varit
förstärkt med en resursperson.

Barngruppen har bestått av 64 inskrivna barn från förskoleklass - år 5, merparten av barnen är
från fsk-åk 3. Det har varit en utmanande grupp med många olika stödbehov.

Vi har ändamålsenliga lokaler för fritidsverksamheten med olika ytor för lek och lärande.
Verksamheten bedrivs i samma lokaler som förskoleklassen och i andra gemensamma lokaler
såsom idrottshall, musiksal, bild- och textilslöjd. Utomhusvistelse bedrivs på skolgården med
tillgång till lekställningar samt närliggande grönområde och skog.
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Varje vecka har fritidspersonalen gemensamt mötestid, där de har tid för planering av
verksamheten. Representanter från EHT har varit på fritidshemmets veckomöten. Sedan har
fritidshemmet haft personal representerade på arbetslagsmöten där elevärenden tas upp.
Pedagogerna har under terminen haft tillfällen för att arbeta med kvalite. Under loven har
pedagogerna arbetat med att fördjupa sig inom området NPF.

Rastverksamheten har under detta läsår endast bedrivits under 3 av 5 dagar på grund av
personalbrist.

Överlämnandet mellan skola och fritidshem har skett inomhus den första terminen, detta
utvärderades i slutet av terminen och det visade på en minskad trygghet. Under vårterminen har
de därför gått tillbaka till tidigare rutiner där avprickning genomfördes utomhus på två ställen,
baserat på ålder.

På grund av rådande pandemi har överlämnande med vårdnadshavare skett utomhus, men
oftast har den ej varit personlig utan genom telefonkontakt.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

När det gäller vår fritidsverksamhet ser vi i vårdnadshavarenkäten att våra resultat minskat inom
området undervisning, meningsfulla aktiviteter Med tanke på hur bemanningen och
utmaningarna i barngruppen sett ut under detta läsår är det ett förväntat resultat. De som arbetat
på fritids har lagt fokus på ökad trygghet.

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och värden, Språk
och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, Demokrati och
samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och inflytande samt
Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv:
Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering och progression samt Utveckling.
Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och
en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 2,0

Språk och kommunikation 4,0 2,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 4,0

Natur och matematik 2,0

Demokrati och samhälle 4,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 6,0

Elevers ansvar och inflytande 2,0

Fritidshemmet och omvärlden 2,0
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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 91% 81%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 89% 74%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
När det gäller vår fritidsverksamhet visar vårdnadshavarenkäten att våra resultat minskat inom
såväl meningsfulla aktiviteter som tryggheten hos barnen. Detta härleder vi till avsaknad av
erfarenhet i form av fritidsansvarig, andelen vikarier samt därtill en utmanande barngrupp. Detta
har i sin tur lett till att fokus legat på just trygghetsarbetet snarare än undervisningen. Man har i
första hand önskat öka barngruppens känsla av trygghet, vilket vi tror att de extra pedagoger
man satt in även har bidragit till, trots att NKI säger att våra resultat försämrats.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Sammanfattningsvis behöver vi arbeta vidare med att öka tryggheten och med planeringen av
meningsfulla aktiviteter.

Insatser som sätts in inför nästa läsår är att vi kommer ha två fritids ansvariga samt att hela
personalstyrkan kommer att få handledning av en beteendevetare. Vi kommer även att ha
planerad rastaktivitet för samtliga elever i skolan kommande läsår.

Utvecklingsområden för kommande läsår är bland annat ökad trygghet, t ex genom digital
avprickning, tätare kontakt med vårdnadshavare och fortsatt utveckling av planerade aktiviteter i
barngruppen. Fokus behöver även ligga på ökad kunskap om Läroplan för fritidshemmet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Värdegrund - Trygg elevgrupp

Tematiskt arbete - Heldagslärande

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan
Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan

Förskolan består av 4 avdelningar; Stjärnan, Månen, Solen och Regnbågen, med fördelningen 1-5
åringar på varje avdelning. På varje avdelning en blandning av förskollärare och barnskötare i
respektive arbetslag.

Vi avsätter och värdesätter tid främst i början av läsåret för att skapa trygga barngrupper. Vi har
tydliga och gemensamma rutiner, vi ser det som en trygghet för barnen. Vi är närvarande,
medforskande pedagoger och är där barnen är både inomhus och utomhus
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En verksamhet med 4 avdelningar som samverkar mellan varandra. Vi ger förutsättningar för att
barnen ska klara så mycket som möjligt på egen hand, vi har en miljö anpassad utifrån barnen
med ex. små kannor och glas, låga stolar. Vi ser hallen som en lika viktig del i vardagen som ex.
utevistelsen.  Vi tillämpar lärande det i varje situation ex. i maten övar vi på hur man ber om att
skicka saker.  Då vi ser förskolans olika rutiner som ett tillfälle för lärande. Vi har lokaler
utformade för verksamhetens behov. Vi har en stor, inhägnad gård som lockar barnen till lek och
öka deras fysiska aktivitet.

En av våra starkaste områden är att vi arbetar med olika tema som utgår från explore, innovate
och balance gemensamt på förskolan under hela läsåret. Barnen blir delaktiga och får inflytande
med en paketöppning och med ett gemensamt avslut där fokus ska vara på rörelse på
avslutningen.

Förskolan jobbar kontinuerligt med kvalitetsarbete både avdelningsvis men även på  APT, där
hela förskolans personal samlas var 6:e vecka. Samverkan mellan förskola och hem sker via
schoolsoft, föräldramöten och utvecklingssamtal men även vid personliga möten vid hämtning
och lämning. pga. av pandemin har vi inte haft vårdnadshavare inne på avdelningen, men har då
istället fokuserat på att fota och filma på våra sociala medier.

Överlämning mellan förskola och skola sker med inskolningsveckor tillsammans med personal
både från förskolan och skolan. Under senare delen av våren har personal från förskolan och
skolan ett gemensamt överlämningstillfälle. Vid skolstart på höstterminen följer en pedagog från
förskolan med under en kortare period, detta för att det ska bli en trygg start för de nya barnen
som lämnar förskolan och går till skolan.

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet och
inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande samt
Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Förskola
och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och 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

Barns delaktighet och inflytande 6,0 6,0

Kultur 6,0 6,0

Lek 6,0 6,0

Matematik 6,5 6,0

Naturvetenskap och teknik 6,0 6,5

Normer och värden 6,5 6,5

Skapande 6,0 6,0

Språk och kommunikation 6,0 6,5
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Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i förskolan.

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt
barns förskola 100% 92%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 97% 92%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 100% 96%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 99% 93%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 98% 73%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 90% 91%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 80% 53%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 99% 94%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 99% 97%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Vi ser på helheten att våra vårdnadshavare är relativt nöjda med förskolan. Dock behöver vi se
över vår lärmiljö och utomhusmiljö, eftersom det är det området som vi har lägst procent på i
undersökningen samt se över hur pedagogerna informerar om hur mitt barn utvecklas.

Utomhusmiljön behöver rustas upp och börjar vara slitna ex. börjar färgen flagna från
lekställningarna.

Tänker vi har mycket med pandemin att göra då vårdnadshavare inte haft samma möjlighet att
besöka förskolan som de haft tidigare år.

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi behöver utveckla utomhusmiljön, detta kommer ske under sommaren 2022. Där kommer vi få
en till kompisgunga, ytterligare en lekställning samt en trädgård till barnen. Den befintliga
lekställningen kommer även att rustas upp och lärmiljön på förskolan behöver vi utveckla och
kommunicera ut om vår verksamhet utomhus samt att pedagogerna informerar om hur barnen
utvecklas.

Vi behöver se över våra rutiner och hur vi ska informera vårdnadshavarna om hur barnet
utvecklas. Vi behöver även värna om att vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med den pedagogiska
verksamheten på vår förskola samt att pedagogerna bidrar till barnens inlärning och utveckling.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Vi har under året jobbat med de främjande och förebyggande arbetet i förskolan helt enligt vår
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Genom arbetet med bland annat “ Du, jag, vi
tillsammans” som vi alltid startar upp på hösten för som samtliga avdelningar och barngrupper
ska bli trygga. När vi startar upp med detta tema “ Du, jag, vi tillsammans” har vi märkte att
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barngrupperna snabbare blev trygga med varandra genom detta riktade arbete. Vi tycker att
våra rutiner fungerar bra och är tydliga, vi har justerat rutinen något t ex lagt till avslutat ärende i
vår dokumentation av åtgärder mot kränkande behandling, så samtliga tydligt kan se när ett
ärende är avslutat.

Det som kan bli bättre är samarbetet mellan förskolan och skolan för att vi ska se den röda
tråden 1-16 årsperspektiv. Vi behöver se över för att få tid tillsammans för att skapa ett bättre
samarbete mellan förskola och skola samt att vi får en inblick från skolan vad vi behöver
förbereda barnen på förskolan (5 åringarna) för att vara redo för att börja skolan .

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi vill fortsätta att värna om att alla barn känner sig trygga på förskolan och att de kan får lugn
och ro. Därför behöver vi förvalta våra fungerande arbetssätt och rutiner som vi idag ser ger en
positiv effekt. Vi behöver dock fortsätta att utveckla samarbetet och samverkan mellan förskolan
och skolan och på så sätt synliggöra den röda tråden mellan skolformerna, detta genom att
bjuda in personal från skolan och förskolan till gemensamma mötestider.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

● 5 åringarna
● Utomhuspedagogik
● Kommunikation med vårdnadshavare
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