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1. Om Innovitaskolan Karlskrona
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Karlskrona är Academedia Fria Grundskolor AB, som är en del av
AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Innovitaskolan Karlskrona 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 Karlskrona startade 1998 och är en grundskola med elever från förskoleklass till
årskurs 9. På vårt fritids går ca 55 barn och elever från F-5.  Hos oss på Innovitaskolan Karlskrona
arbetar personalen kooperativt mot ett gemensamt mål – att våra elever ska nå så långt som
möjligt och att skapa glädje i lärandet. Pedagoger, elevhälsoteam och övrig personal är alla väldigt
engagerade tillsammans med en närvarande och drivande skolledning. Fokus ligger på kvalitet i
undervisningen och goda relationer mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Våra lokaler ligger centralt på Rosenholmsområdet, vid Arena Rosenholm, kanske ett av Sveriges
fräschaste och mest attraktiva områden för idrott, friluftsliv och hälsoutveckling. I natursköna
omgivningar som tidigare hyste ett kustartilleriregemente samsas vi med toppmoderna
idrottsanläggningar och dess utövare.

Ledning och organisation

Ledningsgruppen på skolan består av rektor och biträdande rektor. Skolan har också en
utvecklingsgrupp bestående av de 5 förstelärarna (2 st “matematik”, 1 st “ämnesövergripande
undervisning”, 1 st “tillgängligt lärande” och 1 st “trygghet och studiero”) samt en representant från
varje arbetslag.

Personal

Skolans personal består av 54 personer: 33 lärare, 2 fritidspedagoger och 2 fritidsledare, 4
kökspersonal, 2 lokalvårdare, 1 vaktmästare, 1 bitr rektor, 1 rektor. Dessutom ett elevhälsoteam
bestående av 1 skolsköterska, 1 skolläkare, 1 kurator, 1 socialpedagog, 1 specialpedagog, 1
speciallärare och 2 lärarassistenter.

Lärare och fritidspersonal är indelade i 4 arbetslag som ansvarar för ca 100 elever var:
F-6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Arbetslagen ansvarar för sina klassers trygghet och studiero, samt är mentorer för klasserna och
ansvarar då för uppföljning av elevernas mående och studieresultat. Arbetslagen träffas varje
vecka 1h för arbetslagskonferens vilken leds av en arbetslagsamordnare.

Skolan har ett eget tillagningskök med tre anställda, en kökschef, en kock och ett köksbiträde.
Dessutom finns ett elevcafé med ett köksbiträde.
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Elever

Skolan är organiserad med en klass / årskurs i F-6 med 22 elever per klass, sammanlagt ca 100
elever. På högstadiet är det 11 klasser med 26 elever /klass, som sammanlagt blir 286 elever.
Sammanlagt på skolan finns ca 385 elever.

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

Skolan följer huvudmannens årshjul som innebär en gemensam uppföljning 4 ggr/läsår enligt
årshjulet:

Oktober - Alla undervisande lärare gör en kunskapsprognos på sina elever, en trygghetsenkät
genomförs på skolan samt görs uppföljning av trygga relationer mellan vuxna och elever (check
på klasslistor görs i sept och okt där alla vuxna bockar för alla elever de har en positiv relation
med). Arbetslagen analyserar trygghetsresultaten och ändrar arbetssätt eller gör handlingsplaner
där det finns behov. Ämneslagen analyserar kunskapsresultaten och justerar i undervisningen. EHT
följer upp och analyserar frånvaro, ÅP och Planen mot kränkande behandling. Fritidshemmet följer
upp fritidsplanen.

Januari - Arbetslagen analyserar trygghetsresultaten och ändrar arbetssätt eller gör
handlingsplaner där det finns behov. Ämneslagen analyserar kunskapsresultaten (screeningar,
betyg och omdömen) och justerar i undervisningen. EHT följer upp och analyserar frånvaro, ÅP
och Planen mot kränkande behandling. Fritidshemmet följer upp fritidsplanen och funktionell
kvalitet.

April - Arbetslagen analyserar trygghetsresultaten från den koncerngemensamma elev- och
vårdnadshavarenkäten och ändrar arbetssätt eller gör handlingsplaner där det finns behov.
Ämneslagen analyserar kunskapsresultaten (screeningar, betyg och omdömen) och justerar i
undervisningen. EHT följer upp och analyserar frånvaro, ÅP och Planen mot kränkande behandling.
Fritidshemmet följer upp fritidsplanen.
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Juni - Arbetslagen analyserar trygghetsresultaten för hela läsåret i sina årskurser och ändrar
arbetssätt eller gör handlingsplaner där det finns behov inför hösten. Ämneslagen analyserar
kunskapsresultaten (screeningar, betyg och omdömen) och justerar i undervisningen inför hösten.
EHT följer upp och analyserar frånvaro, ÅP och Planen mot kränkande behandling. Fritidshemmet
gör en ny skattning i “funktionell kvalitet” med analys av verksamheten.

Nya mål och fokusområden tas fram utifrån allt ovan underlag inför kommande läsår som
sammanställs av rektor.

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 87,5% 80,8% 81,7%

Flicka 88,1% 82,9% 81,3%

Pojke 87,0% 78,4% 82,1%

Andel elever med gymnasiebehörighet 93,8% 91,0% 92,3%

Flicka 92,9% 95,1% 93,8%

Pojke 94,4% 86,5% 91,1%

Genomsnittligt meritvärde 223,5 228,9 220,2

Flicka 222,9 243,2 227,4

Pojke 224,0 213,0 213,7

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 68,4% 90,9% 72,7%

Flicka 60,0% 83,3% 66,7%

Pojke 71,4% 93,8% 80,0%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 22% 26% 33% 10% 8% 1% 100%

Matematik 6% 16% 16% 17% 30% 16% 100%

Svenska 3% 5% 29% 36% 27% 0% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 50% 50% 0% 100%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 19% 33% 14% 14% 14% 5% 100%

Matematik 5% 14% 18% 36% 23% 5% 100%

Svenska 5% 19% 29% 24% 19% 5% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 90,0%

C 90,0%

D 80,0%

E 100,0%

F 70,0%

G1 90,0%

G2 90,0%

Svenska A 100,0%

B 87,5%

C 100,0%

D 100,0%

E 100,0%

F 75,0%

G 100,0%

H 100,0%
Svenska som
andraspråk A 100,0%

B 50,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 50,0%

F 100,0%

G 50,0%

H 100,0%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Huvudmannens prioriterade områden 21/22

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

Skolans lokala utvecklingsområden 2021/22:

a) Genomföra och implementera nya varumärkesbytet “Innovitaskolan” och dess
koncept.

b) Öka elevernas trygghet och studiero genom att:
- Fortsätta vårt goda trygghetsarbete med:

Uppstart välkomstsamtal alla elever första dagen.
Invigning av läsåret i alla årskurser med röda mattan och roliga aktiviteter.
Lärorikt och grupputvecklande intensivtema första veckan. Sätta rutiner, ordningsregler,
arbetssätt, värdegrund osv.
Basgruppsarbete i klasserna hela läsåret.
Kontinuerligt värdegrundsarbete varje vecka i klasserna med mentorerna.
Uppföljning av relationerna vuxna-elever mitt på termin samt avslut termin.

- Gemensamt förhållningssätt: elevernas bästa står alltid i fokus och alla barn är allas ansvar.
- Gemensamma lektionsrutiner, ordningsregler.
- Ordning och reda - Öka elevernas känsla för det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på
skolan.
- Lunchrutiner - medföljande vuxen i alla årskurser samt eleverna torkar av borden efter sig.
- Rastaktiviteter - Öka den fysiska aktiviteten på raster.
- Vuxennärvaro i korridorer och allmänna utrymmen.

c) Öka elevernas kunskapsutveckling genom:
- Gemensam mental model hos alla pedagoger kring tillgängligt lärande.
- Göra fysiska lärmiljön och undervisningen mer tillgänglig.
- Kollegialt lärande kring att utveckla undervisningen. (Innovitaskolans nya koncept).
- Implementera och följa vår närvaro/frånvaro-policy
- Studion, vår alternativa lärmiljö..
- Utveckla ämnesövergripande arbetet.
- Utveckla heldagslärandet F-6.
- Utveckla gemensam mall för intro av uppgifter.
- Gemensam rutin för Schoolsoftanvändning och mall för ämnesvarningar.
- Utveckla tillgängligheten för elever med koncentrationssvårigheter.
- Fysisk aktivitet i undervisningen (PEP Skola).
- Kontinuerlig och proaktiv kontakt med vårdnadshavare (positiva mail/tfn samtal, ny rutin
ämnesvarningar, utvecklingssamtalen).
- Minska skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat.

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

Undervisningen är organiserad utifrån att det i F-6 är klasslärare och i åk 7-9 är det ämneslärare.
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F-6 befinner sig med sina hemklassrum på en egen våning i skolan med sin egen klasslärare
som också är mentor. Där finns också fritids i samma lokaler. Detta skapar trygghet i relationer,
kvalitet, kontinuitet och god möjlighet till samverkan mellan lärarna och fritidspersonalen.

Skolan har en liten förskoleklass och en liten klass 1 på ca 15 elever i varje klass. De har en
förskollärare heltid och en grundskollärare 80% som är legitimerade båda två. Klass 2-3 är en
åldersintegrerad grupp på 5+11=16 elever med en legitimerad klasslärare. En av
fritidspedagogerna ansvarar för idrottsundervisningen i F-3 tillsammans med förskolläraren.

Klasserna 4-6 består av en klass i varje årskurs på 15-22 elever. De har en legitimerad klasslärare
var, som också är mentor, som också undervisar i något ämne i en av de andra klasserna för ökat
samarbete och samverkan. I de praktiskt/estetiska ämnena undervisar ämneslärare.

Årskurs 7-9 består av 11 klasser (fyrparallelligt i två årskurser och treparallelligt i en årskurs).
Lärarna är ämneslärare och undervisar i ämnesklassrum. Varje klass har två mentorer (av
ämneslärarna). 18 av lärarna är legitimerade och 4 är obehöriga (varav två läser in behörigheten
just nu).

Lärare och fritidspersonal är indelade i fyra arbetslag kring de årskurser de är mentorer i och
ansvarar för: F-6 (inkl fritids), åk 7, åk 8 och åk 9. De träffas med sin arbetslagledare en
timme/vecka för samplanering, kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. F-6 har
kvällsmöte en gång/månad för utveckling av heldagslärandet. Torsdagar kl.14-16 har alla
gemensam konferenstid som används för ämnesträffar, kollegialt lärande, samplanering,
utveckling av undervisningen och som leds av rektor.

Skolan har haft 5 förstelärare (Matematik åk F-6, Matematik åk 7-9, Tillgängligt lärande,
Värdegrunden och Ämnesövergripande undervisning) som ingår i skolans utvecklingsgrupp
tillsammans med en representant från varje arbetslag. Förstelärarna har drivit sina specifika
utvecklingsuppdrag samt varit en del av utvecklingsgruppens arbete med skolutveckling.
Gruppen har träffats ca 2-3 ggr/termin. De har fokuserat på Innovitaskolans koncept, PEP Skola
och tillgängligt lärande.

Det kollegiala lärandet detta läsår har fokuserat på utveckling av tillgängligt lärande,
trygghetsarbetet samt implementeringen av konceptet Innovitaskolan som inneburit framförallt
utveckling av ämnesövergripande undervisning.

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, socialpedagog,
speciallärare, rektor och SYV/bitr rektor där alla arbetar heltid. De träffas 2 ggr/vecka i 2 timmar.
Dessa träffar är till för att diskutera, utreda och följa upp elever i behov av stöd/stimulans samt
det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Men de är också öppna för lärarna att besöka
för att diskutera elever som inte mår bra, man är orolig för av andra anledningar eller som riskerar
att inte nå minst kunskapskraven för E. Detta är rutinen för anmälan av behov av utredning för
särskilt stöd, att kontakta EHT genom ett besök eller anteckning i “elevdokumentet”. Därefter
diskuteras eleven i EHT, bakgrundsinfo samlas in (genom lärarbesök på EHT) och beslut tas
därefter om ev utredning eller annan insats. På detta sätt skapas goda möjligheter för samverkan
mellan lärare och EHT.

Kränkningsärenden anmäls till EHT genom anteckning i “elevdokumentet”, socialpedagog och
kurator ansvarar för kartläggning och uppföljning. Rektor anmäler till huvudman.

Skolan har också en alternativ lärmiljö i åk 7-9, kallad “Studion”,  som är bemannad kl.8-15 varje
dag av speciallärare och/eller ämneslärare. Där har vissa elever all sin undervisning (särskild
undervisningsgrupp) eller som särskilt stöd delar av dagen / vissa ämnen, andra har Studion
som handlingsplan för återgång till skolan efter långvarig problematisk frånvaro.
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Elevernas ansvar och inflytande på skolan är organiserat med klassråd (genomförs regelbundet
på mentorstiden som ligger en gång/vecka 40 min på schemat), matråd som träffas 2
ggr/termin och elevrådet som träffas ca en gång/månad. I undervisningen ska lärarna ge
eleverna ansvar och inflytande genom att t.ex. välja tema, arbetssätt eller redovisningsform.

För att arbeta med kvaliteten på bedömningar så organiseras sambedömning på skolan vid
ämnesträffar en gång / termin, men det sker även kontinuerligt i samverkan mellan lärarna i
arbetslagen. De nationella proven samrättas alltid av alla undervisande lärare i ämnet och stadiet
under heldagar då vikarier sätts in på berördas lektioner.

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 72% 74% 83% 71%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 51% 58% 75% 65%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 79% 80% 84% 72%

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 58% 50% 78% 67%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 56% 57% 59% 57%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 53% 50% 72% 62%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 64% 65% 75% 66%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 80% 84% 88% 80%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 54% 59% 68% 63%
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Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Vi hade en stor utmaning i årets fyra klasser årskurs 9 vad gäller att få betyg i alla ämnen och
behörighet till gymnasiet. Resultaten blev betydligt bättre och  högre än vad vi kunnat hoppas
på. En insats, utöver lärarnas ordinarie undervisning och extra anpassningar, som gav stort
resultat är att vi la vår prao för åk 8 och åk 9 till v.23. Det gav oss möjlighet att fördela om rejält
med lärarresurser till de elever som saknade betyg och erbjuda dem skola istf prao, framförallt
åk 9. Under de fyra heldagarna kunde eleverna intensivläsa de ämnen de saknade och lärarna
kunde helt koncentrera sig på väldigt små grupper samt enskild undervisning. Denna insats,
samt fyra heldagar lovskola efter skolavslutningen, lyckades få upp väldigt många betyg.
Slutsats av detta är att det ger betydligt bättre resultat att ge eleverna heldagar med
intensivundervisning under en väldigt kort period istället för att ge en timme per vecka under en
längre tid. Vi kommer nästa läsår genomföra fler sådana intensivläsningstillfällen, tidigare på
läsåret, för båda åk8 och åk9. Skolan har också organiserat extra resurstider i framförallt
matematik och engelska, men även några andra ämnen. Dessa tider har de lärarna förlagt till
framförallt Studion och kunnat ge stöd till de eleverna där. Dock har schemat gjort det svårt att
nå alla elever i behov och nästa läsår ska vi förlägga dessa resurstider mer mot elev och klass
istället för i Studion, för att nå alla elever.

I årskurs 6 har resultaten sjunkit jämfört med förra läsårets sexor. Jämför man med sexorna från
2020, så har vi dock höjt resultaten. En insats vi tror har påverkat positivt är att vi sedan dess infört
klasslärare på mellanstadiet istället för ämneslärare. Det har blivit bättre kontinuitet, trygghet och
likvärdighet samt större samverkan mellan de tre klasslärarna på mellanstadiet.

För årskurs 3 och lågstadiet har vi goda resultat. Klasslärarna arbetar med ett gediget nytt
material i svenskan som vi gick över till förra läsåret, det har gett positiv inverkan på elevernas
läsutveckling. Vi har också sedan november haft individuell lästräning 3-4 ggr/vecka för de
elever som låg lågt på screeningar, även individuell intensivträning i matematik. Vi avserfortsätta
med intensivträningen nästa läsår då vi nu bytt ut socialpedagog mot speciallärare och tror på
bättre kvalitet och kontinuitet.

I elevenkäten har vi ökat i resultat på det mesta, utom ordning och reda. Det vi tror gett resultat
är vår satsning i undervisningen på tillgängligt lärande, gemensamma lektionsrutinerna med
struktur, kollegialt lärande för personal F-6 i heldagslärande (modulerna i Fritidshemsplanen),
Studion på högstadiet samt kulturen vi satt där lärarnas förmåga att inte ge upp på eleverna utan
hela tiden se till deras bästa i samarbete med varandra genomsyrar arbetet.

I enkätresultaten för vårdnadshavarna har våra resultat sjunkit generellt på det mesta, utom
förskoleklassens arbete. Vi tror att det kan bero på sämre kommunikation och relation med
vårdnadshavarna. Under pandemin har vi inte haft särskilt många personliga möten med
vårdnadshavarna. Inga föräldramöten, utan endast digitala genomgångar. De flesta
utvecklingssamtal har varit digitala, hämtning och lämning har endast skett utomhus. Den mesta
kommunikationen har blivit digital och delgetts som information istället för personlig och som
tvåvägskommunikation. Detta ska vi förändra, äntligen, till nästa läsår.

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

Under läsåret har rektor organiserat så lärarna träffats i ämnesgrupper minst tre
konferenser/termin för gemensam utvärdering, planering, sambedömning och betygssättning.
Dessutom sker mycket samarbete däremellan. Under vårterminen har dessutom organiserats tre
ytterligare träffar för arbete kring nya läroplanen (Lgr-22). De nationella proven samrättas alltid av
alla undervisande lärare i ämnet och stadiet under heldagar då vikarier sätts in på berördas
lektioner.

Vi har en något hög diskrepans mellan NP och slutbetyg åk 9 i engelska (ganska hög andel
elever med lägre slutbetyg än resultat på NP) och matematik  (hög andel elever med högre
slutbetyg än resultat på NP) , för åk 6 är det i matematik (hög andel elever med högre slutbetyg
än resultat på NP). I analys gjord av lärarna tas framförallt upp att NP engelska inte testar av alla
kunskapskrav och att resultaten på NP vägs samman till ett provbetyg. Det innebär att man kan
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ha lägre betyg eller F på ett område på NP, men ändå få ett högre betyg. Men det går inte vid
själva slutbetyget. Då måste man uppnå alla kunskapskrav helt på en betygsnivå för att få det
betyget (i de olika läsa, skriva, prata, realia t.ex.).

I matematik lýfts framförallt att där är det enklare än andra ämnen att läsa upp ett område du har
misslyckats på under NP, t.ex. geometri. Vilket vi arbetat med fokuserat under “praoskolan” och
lovskolan för åk 9.

För åk 6 har klassläraren arbetat intensivt med eleverna mellan lektioner, under lektioner och
efter lektionstid att läsa in och upp områden som eleverna misslyckats med på NP.

Vi ser dock att vi måste fortsätta med samrättning och lyfta detta under läsåret för att säkerställa
likvärdighet.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 31% 65% 4% 100%

Matematik 2% 47% 51% 100%

Svenska 3% 85% 12% 100%

Svenska som andraspråk 0% 100% 0% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 5% 71% 24% 100%

Matematik 0% 32% 68% 100%

Svenska 0% 86% 14% 100%

Svenska som andraspråk 100% 0% 0% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Den sammantagna bedömningen av rektor är att undervisningens kvalitet är hög. Elevernas
nöjdhet med bl.a. undervisningen, den hjälp de kan få, information och tryggheten har ökat.
Vårdnadshavarnas upplevelse har dock sjunkit något, men de har inte varit på plats i skolan på
två år så vi tror deras skepsis beror på bristen på insyn och insikt i verksamheten.

Lärarna bedriver i hög grad en strukturerad och målinriktad undervisning. Projekt-, områdes- och
lektionsplaneringar görs och läggs på Schoolsoft. Alla lärare åk F-3 informerar via veckobrev på
Schoolsoft. Lärare åk 4-9 informerar i planeringsverktyget och provschemat på Schoolsoft samt
använder Google Classroom som samlingsplats för material, planeringar och uppgifter. Detta
skapar hög kvalitet, transparens och tydlighet. Extra anpassningar inom ramen för ordinarie
undervisning fungerar överlag bra. Lärarna använder våra digitala verktygs fördelar med inläst
material/uppläsningsfunktion, diktering, digitalt skrivande, bildstöd (i viss grad), strukturstöd och
kontinuerlig feedback genom delade dokument, filmer, inspelade lektioner osv. Eleverna får
dessutom fortlöpande information och resultat i Schoolsoft, både genom resultat på uppgifter
(kopplade till kunskapskraven) och uppdaterade ämnesmatriser minst 2 ggr/termin. Detta har
fungerat bra. Vi ser dock att fortsatt utveckling av gemensamma lektionsrutiner, struktur och
differentierad undervisning behövs för att möta det ökade behovet av anpassningar i
klassrummet samt fortsatt implementering av Innovitaskolans koncept med utforskande och
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kreativt arbetssätt. Detta kommer även ge ökade resultat på ordning och reda, lust att lära och
upplevd studiero.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Sammanfattningsvis kommer vi nästa läsår fortsätta utveckla:

- den differentierade undervisningen genom bl.a. utvecklandet av Innovitamodellen i samarbete
med vår nya förstelärare samt de övriga på alla Innovitaskolor.

-heldagslärandet i F-6.

- vår alternativa lärmiljö och särskilda undervisningsgrupp “Studion”. Den har gett väldigt goda
resultat och vi ser att med några nya infallsvinklar, en extra anställd lärarassistent på 50% och
omfördelning av ämneslärarresurserna kommer det att öka kvaliteten ytterligare.

- koncepten Explore, Innovate och Balance för att öka undervisningens kvalitet, nytänk, lust att
lära, elevernas inflytande och välmående. Tre förstelärare är tillsatta med varsitt av dessa
ansvarsområden.

Vi kommer också värna om/hålla fast vid:

- kulturen vi satt där lärarnas förmåga att inte ge upp på eleverna utan hela tiden se till deras
bästa i samarbete med varandra genomsyrar arbetet.

- närvarande och aktivt ledarskap av rektor.

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

Jag känner mig trygg i skolan 88%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 19%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 7%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 69%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PMDK) tas fram av socialpedagog och
kurator i samarbete med försteläraren i Värdegrunden varje år. Det främjande och förebyggande
arbetet beskrivs där och sker framförallt i vardagen med vårt fokus på relationsbygge, både
mellan vuxna och elever och mellan eleverna. Läsåret startar med ett individuellt
välkomstsamtal och sedan en och en halv veckas intensivtema med fokus på att bygga
relationer, trygghet, värdegrund, ordningsregler och förhållningssätt. Alla undervisande lärare
arbetar första delen på höstterminen med fasta klassrumsplaceringar, sätta gemensamma
lektionsrutiner, skapa trygghet och positiva relationer. Detta följs upp efter en månad med en
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“relationscheck”. Alla lärare markerar på klasslistor de elever man har en positiv relation till. De
elever med få markeringar arbetar all personal extra på fram till höstlovet då vi har ny
relationscheck..

Alla klasser har mentorstid på schemat varje vecka. Då arbetar mentorerna med
värdegrundsarbetet i klasserna utifrån förebyggande planering i PMDK samt behov och
önskemål i klasserna. Lektionsupplägg och material finns gemensamt upplägg för i Google Drive,
framtaget av socialpedagog, kurator och försteläraren. Arbetslagen hjälps åt med gemensam
detaljplanering och upplägg på konferenstiden.

PMDK gås igenom med eleverna i alla klasser så att alla ska veta våra rutiner. Anmälan om
kränkande behandling görs till mentor, rektor eller någon i EHT. Kartläggning och uppföljning
genomförs av socialpedagog och kurator i samarbete med berörda mentorer.

Vår Studio på högstadiet är en del av tryggheten för elever med oro, ångest och problematisk
frånvaro. Den är ett alternativ för elever som behöver ett “mindre” sammanhang, en väg tillbaka
till ökad närvaro eller en trygg miljö med samma pedagoger och klassrum varje dag.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Vi ser att vårt gedigna relationsarbete ger goda resultat, eleverna känner sig trygga på skolan
och trivs i hög grad.

I de diskussioner vi hade efter trygghetsenkäten i alla klasser på högstadiet framkom i de
flesta klasser och elevgrupper att det som gör att de upplever otrygghet är “skojbråk” och
kränkande kommentarer kring sexuell läggning och etnicitet. Detta ska tydligen ha skett
framförallt i korridorer och det ena uppehållsrummet. Vi var förvånade då det inte
framkommit på liknande sätt tidigare år det här med skojbråk och korridorerna (där vuxna
brukar finnas). Vi beslutade om direktinsats: att ha en raid med nolltolerans mot skojbråk
och ovårdat språk (inkl kommentarer och kränkningar) samt vår ordningsregel om inga
ytterskor inomhus. Vi gick ut med info till elever och vårdnadshavare, all personal var med
på detta extra arbete och vi körde två veckor. Under dessa veckor hade vi klasslistor där
eleverna fick “kryss” när de fått tillsägelse och brutit mot ovan ordningsregler. Vid tre kryss
blev det samtal hem, fler kryss efter samtalet blev det möte på skolan. Lite “töntigt” och
stelt system, men det funkade eftersom det bara var två veckor. Det blev markant skillnad
på lugn, ordning och trygghet efter dessa två veckor, när all personal hjälptes åt och körde
samma linje.. I denna helt ovetenskapliga undersökning framkom också ett mönster på
vilka elever som var en del av problemet, vilka klasser och årskurser. Bilden som framkom
var till viss del förvånande, vilket var bra och satte blicken på något vi inte tidigare upptäckt
(med skojbråken). Det gjorde också att vi satte in fler insatser på individnivå.

Studion har hjälpt flera elever med problematisk frånvaro att komma tillbaka delvis till
skolan med gott resultat. Det har också varit en ökad trygghet för elever med oro och
ångest i helklasssammanhang då de kunnat vara delar av skoldagen i Studion i stället.

I årskurs F-6 framkom i diskussioner med eleverna efter trygghetsenkäten att eleverna upplevde
det otryggt på rasterna på fotbollsplanen och i skogen. Personalen hade också upplevt ökade
konflikter och kränkningar kring fotbollsspelandet samt kring kojorna i skogen. Då gjorde
fritidspersonal och lärare en direktinsats i klasserna med att diskutera regler, hur vi är mot
varandra, idrottsläraren gick igenom “fair play” med alla klasser. “Nya” regler togs fram, gicks
igenom och sattes upp på rasttavlan. Tiderna på fotbollsplanen delades upp mellan klasserna på
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olika raster samt avsattes en rastvärd att alltid vara vid fotbollsplanen. Kojorna i skogen revs
tillsammans med barnen och städades upp sedan byggdes en gemensam koja för alla ordentligt
mha vaktmästare och fritidspersonal. Detta gjorde att eleverna kände sig delaktiga, det blev en
omstart och vi fick snabbt ett tryggare klimat.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Kommande läsår vill vi hålla fast vid och värna om:

- Skolans fokus på relationsbygge och systematiska trygghetsarbete.

- Vår förmåga att göra direktinsatser och fördela om resurser när behov uppstår.

Vi vill utveckla:

- det förebyggande värdegrundsarbetet med start i F-3 utifrån “Bråka smartare” el likn material
som används systematiskt framöver. Om vi startar med de yngsta har de detta med sig inför
mellanstadiet som alltid är en mer konfliktfylld tid enligt vår erfarenhet. Då har det varit svårt att
införa en ny metod när en klass redan hamnat i många konflikter och utmanande beteende. Det
behöver vara ett inarbetat förhållningssätt före dess.

- rastverksamheten för högstadiet. Detta läsår har vi haft klassutmaningar en gång/månad med
en tävling som klasserna frivilligt kunde delta i (med fysisk aktivitet) under sina raster och sedan
vinna ett pris i slutet av läsåret. Det har gett resultat på klassammanhållning, glad stämning och
mer fysisk aktivitet på rasterna. Detta kan utvecklas ännu mer och kommer göra så mha vår nya
förstelärare i “Balance”.

- i personalen utveckla vår gemensamma värdegrund och de ordningsregler som gäller så att vi
inte behöver ha “raider” med nolltolerans utan det ska gälla från början.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, socialpedagog,
speciallärare, rektor och SYV/bitr rektor där alla arbetar heltid. De träffas 2 ggr/vecka i 2 timmar.
Dessa träffar är till för att diskutera, utreda och följa upp elever i behov av stöd/stimulans samt
det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Men de är också öppna för lärarna att besöka
för att diskutera elever som inte mår bra, man är orolig för av andra anledningar eller som riskerar
att inte nå minst kunskapskraven för E.

Rutinen för anmälan av en elevs frånvaro eller behov av stöd görs genom att kontakta EHT
genom ett besök på ett EHT-möte eller en anteckning i “elevdokumentet”. Därefter diskuteras
eleven i EHT, bakgrundsinfo samlas in (genom lärarbesök på EHT) och beslut tas därefter om ev
extra anpassningar, pedagogisk/social utredning eller annan insats. På detta sätt skapas goda
möjligheter för samverkan mellan lärare och EHT.

Specialpedagog ansvarar för pedagogiska utredning, åtgärdsprogram samt
uppföljning/utvärdering av dessa. Görs oftast i samarbete med socialpedagog eller speciallärare
och mentorer.

Kränkningsärenden anmäls till EHT genom anteckning i “elevdokumentet”, socialpedagog och
kurator ansvarar för kartläggning och uppföljning. Rektor anmäler till huvudman.
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Frånvaron följs upp av kurator med hjälp av mentorerna. Utredningar av problematisk frånvaro
görs av kurator, handlingsplaner eller åtgärdsprogram sätts upp i samarbete med övriga EHT.

Skolan har också en alternativ lärmiljö i åk 7-9, kallad “Studion”,  som är bemannad kl.8-15 varje
dag av speciallärare och/eller ämneslärare. Där har vissa elever all sin undervisning (särskild
undervisningsgrupp) eller som särskilt stöd delar av dagen / vissa ämnen, andra har Studion
som handlingsplan för återgång till skolan efter långvarig problematisk frånvaro.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi ser att vårt system med “elevdokument” underlättar väldigt mycket i kommunikationen mellan
lärare samt mellan lärare och EHT. På ett gdpr-säkert sätt kan vi ge varandra information utan att
missa någon, ställa frågor till varandra och samverka på ett bra sätt. Detta gör att alla känner sig
uppdaterade och att vi kan hjälpas åt. EHT ansvarar för att föra in nödvändig info i PMO elevakt,
vilket görs per rutin och fungerar bra under EHT-mötena.

Rutinerna fungerar väl vad gäller anmälan om kränkande behandling och behov av stöd. Vad
gäller hög frånvaro har det för några elever gått lite för lång tid före upptäckt av att den blivit
problematisk. Det kan bero på att ansvarsfördelningen har varit lite oklar mellan mentorer och
kurator, vem som gör vad och när.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Kommande läsår behöver vi utveckla:

- rutinerna för att upptäcka problematisk frånvaro och tydliggöra när vi följer upp elevernas
frånvaro, vem som ansvarar och på vilket sätt samt lägga in det i årshjulet.

Kommande läsår behöver vi hålla fast vid/värna om:

- det goda samarbetet och samverkan inom elevhälsoteamet för elevernas bästa.

- våra goda rutiner för kommunikation kring eleverna med bl.a. elevdokumenten och “öppen
mottagning” på EHT-mötena.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

-utveckla undervisningen inom Innovitamodellen, Explore/Innovate och Balance.

-utveckla samarbetet och kommunikationen med vårdnadshavarna.

-utveckla den upplevda studieron och ordning och reda.

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

Innovitaskolan Karlskrona har en avdelning på fritidshemmet med ca 55 elever från årskurs F-5
med tyngdpunkt på F-3.
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Lokalerna är i samma som skolan med en egen hemvist för fritids, dessutom används
klassrummen för F-3 under eftermiddagen. Utomhusmiljöerna är skolgården med bl.a.
multiarena och klätterställning/outdoor gym, skogen och naturområdena.

Fritidshemmets personal har gemensam planeringtid varje fredag kl.9-11. Den används för
gemensam pedagogisk planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av
verksamheten. Dessutom har arbetslaget F-6 (lärare och fritidspersonal) kvällsmöte en
gång/månad för gemensamt kollegialt lärande och utveckling kring heldagslärande.

Elevers ansvar och inflytande avseende fritidshemmets verksamhet är organiserat med fritidsråd
som hålls en gång/vecka vid mellis.

Normer och värden arbetar vi med i vardagen genom att organisera aktiviteter och undervisning
som lyfter dessa frågor. T.ex. hur vi är mot varandra i lekarna, bygga gemensam koja (vilka får
vara med - alla, vänta på sin tur osv), könsroller i rollspelslekar eller pyssel, demokratifrågor i t.ex.
fritidsrådet.

Rastverksamheten håller fritidspersonalen i på förmiddags- och lunchrasten. Den består av en
fast aktivitet (fotbollsplanen) samt minst en annan styrd aktivitet som eleverna kan välja på.
Eftersom det är fritidspersonalen som är rastvärdar arbetar de hela tiden förebyggande mot
kränkande behandling samt kan direkt följa upp ev konflikter mellan eleverna.

På fritidstiden planerar personalen för undervisning och aktiviteter efter elevernas behov och
intressen. Det gör att eleverna delas in i mindre grupper på eftermiddagen.

Trygghetsarbetet på fritidshemmet är organiserat genom:

- trygg lämning på morgonen med kontakt med vårdnadshavaren, antingen ute på skolgården
eller på telefon.

- eftermiddagens start på fritids görs vid klassrummet då fritidspersonal möter upp eleverna.

- fritidspersonalen har olika ansvarsområden på eftermiddagen då alltid en har fritids telefon och
gör överlämningen till vårdnadshavaren med “rapport” om dagen. De 2-3 andra ansvarar för
undervisning/aktiviteter och kan vara trygga vuxna i verksamheten.

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 6,0 6,0

Språk och kommunikation 6,0 6,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 6,0

Natur och matematik 6,0 6,0
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Demokrati och samhälle 6,0 6,0

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

Elevers ansvar och inflytande 6,0 6,0

Fritidshemmet och omvärlden 6,0 6,0

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 92% 73%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 98% 75%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Sammantaget är rektor och personal i slutet av läsåret nöjda med undervisningen och
värdegrundsarbetet i fritidshemmet. Det har varit ett turbulent år kring bemanning men, som
sagt, på det hela taget är vi nöjda.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Kommande läsår behöver vi utveckla:

- fortsätta utveckla rastboden och rastverksamheten.

- fortsätta utveckla undervisningen och synliggöra verksamheten i planeringar för elever och
vårdnadshavare.

Kommande läsår vill vi hålla fast vid/värna om inom fritidshemmet:

- den goda samverkan inom fritidshemmet och  arbetslaget i heldagslärandet.

- den trygghet och trivsel som eleverna upplever på fritidshemmet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

-utveckla undervisningen inom Innovitamodellen, Explore/Innovate och Balance.

-utveckla samarbetet och kommunikationen med vårdnadshavarna.

-utveckla den upplevda studieron samt ordning och reda.
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