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1. Om Innovitaskolan Landskrona
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Landskrona är Pysslingen Förskolor och Skolor 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
Ledning och organisation

Enheten har en ledningsgrupp bestående av t f rektor och en biträdande rektor. Varje onsdag
träffas den utökade ledningsgruppen bestående av rektor, biträdande rektor, intendent,
arbetslagledare för EHT, arbetslagledare F-6 och arbetslagledare i 7-9 och syftet är att samla och
bolla idéer för att utveckla verksamheten.

På enheten finns tre förstelärare (inom områdena matematik, musik och betyg och bedömning.

Det finns tre arbetslag: EHT, år F-6 och år 7-9. Arbetslagen håller möten varje tisdag eftermiddag.
Varje onsdag har kollegiet träffats för fortbildning inom SPL (specialpedagogik för lärande) som
har letts av specialpedagog och förstelärare.

Personal

Skolan har 35 anställda, varav 28 är involverade i den pedagogiska verksamheten under lektions-,
rast-, fritids-, och specialpedagogisk verksamhet. Övriga är anställda inom administration,
matbespisning, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning, vaktmästeri och skolledning

Elever

Enheten har 227 elever och ligger centralt på gågatan i Landskrona. Skolgården är lokaliserad på
en innergård på skolans baksida.
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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

Under höstterminen 2021 bytte skolan rektor. Det blev ett ledarskap delvis på avståndet vilket
påverkade kontinuiteten och stabiliteten i det systematiska kvalitetsarbetet.  Under höstterminen
gjordes  prognos 1. Då ny personal anställdes i mitten av terminen blev inte prognoserna
fullständiga. Analys och uppföljning av prognoserna skede kontinuerligt och prognos 2 och
genomfördes enligt plan.

Utifrån analys i juni 2021 såg vi ett behov av övergripande specialpedagogisk
kompetensutveckling hos alla pedagoger. Insatsen blev att genomföra skolverkets modul,
specialpedagogik för lärande. Under utbildningens genomförande stärktes pedagogerna  i sin
förmåga i att sätta in adekvata extra anpassningar i sin undervisning. Detta gav synligt resultat i
studieron.
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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 61,1% 83,3% 47,8%

Flicka 50,0% 77,8% 61,5%

Pojke 75,0% 86,7% 30,0%

Andel elever med gymnasiebehörighet 100,0% 91,7% 69,6%

Flicka 100,0% 100,0% 76,9%

Pojke 100,0% 86,7% 60,0%

Genomsnittligt meritvärde 210,0 227,3 189,9

Flicka 208,8 268,9 192,9

Pojke 215,6 202,3 185,6

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 41,2% 75,0% 70,8%

Flicka 20,0% 84,6% 76,9%

Pojke 50,0% 57,1% 63,6%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 0% 11% 11% 17% 33% 28% 100%

Matematik 0% 0% 5% 5% 58% 32% 100%

Svenska 0% 0% 0% 50% 33,3% 16,7% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 7,1% 14,3% 14,3% 64,3% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 5% 5% 36% 23% 9% 23% 100%

Matematik 0% 6% 11% 22% 33% 28% 100%

Svenska 0% 0% 33% 50% 17% 0% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 14% 36% 36% 14% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 84,4%

B 84,4%

C 75,0%

D 81,3%

E 84,4%

F 75,0%

G1 81,3%

G2 75,0%

Svenska A 100,0%

B 69,6%

C 82,6%

D 82,6%

E 78,3%

F 82,6%

G 87,0%

H 69,6%

Svenska som
andraspråk A 100,0%

B 44,4%

C 66,7%

D 88,9%

E 88,9%

F 88,9%

G 100,0%

H 77,8%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Huvudmannens prioriterade områden 21/22

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

Enhetens prioriterade områden 21/22
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- Öka elevernas upplevelse av att de har ”bra lärare”.
- Genom att stötta med stödmentorer om det blir hög omsättning på personal
- Genom att ha samma samsyn i fråga om regler, tydlig lektionsstruktur.
- Genom tydliga överlämningar så att personal kan förbereda sig för möten med

elever.
- Genom tydlig information till vårdnadshavare och elever
- Genom att samtliga pedagoger gått kursen ”Betyg och bedömning”.

- Öka studiero i och utanför klassrummet
- Utomhuslektioner
- Minska förflyttningar genom att ha olika stadier på olika våningsplan
- Förtydligande av regler och lektionsstruktur för personal, elever och

vårdnadshavare
- Schema organiserat för att luncher och raster sker samma tider hela veckan

- Öka elevernas känsla av delaktighet i planering av undervisningen
- Personal ska tydliggöra när eleverna är med och påverkar och också informera om

vilka delar de kan påverka och inte.
- Tydligare struktur på mentorstiden
- Tydlig struktur i elevrådet och förbereda för att elever tar över roll som ordförande

och sekreterare.

- Tydlig process från observerade svårigheter hos elev till psykologutredning
· Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter
· Specialpedagogiskt samarbete med arbetslaget Fritids
· Fler lärmiljöer med behörig personal i fritidsverksamheten
· Fortsätta med den genomarbetade strukturen för att utveckla verksamheten till högre

måluppfyllelse med fler läraktiviteter.

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

Under läsåret har flera omorganisationer skett för att möta de förändrade behov som kommit i
dagern efterhand. Vid läsårsstart fanns en tanke kring sammansättning i kollegiet som
förändrades under tidig höst för att möta det extra behov som upptäcktes i elevgruppen. För att
möta i detta anställdes ytterligare elevassistent i verksamheten. Till januari anställdes också två
elevkoordinatorer och en speciallärare på 70% för att ge ytterligare hjälp till elevnära sociala och
pedagogiska processer i verksamheten.

I flera delar av verksamheten har sjukskrivning och personalomsättning (pandemirestriktioner,
uppsägning, studier, föräldraledighet, ledighet för graviditet, sjukskrivning) lett till att strukturen i
organisationen måste göras om.

Verksamheten är delad i huvudsakligen två delar: F-6 och 7-9. I F-3 jobbar fem lärare och 5
elevassistenter. På mellanstadiet arbetar tre lärare och en elevassistent. På högstadiet finns tio
stycken undervisande lärare, varav flera även undervisar i ämnen på mellanstadiet.

Klasserna har i regel undervisning i sina ordinarie klasser, men halvklasser är vanligt
förekommande framför allt i större klasser. Prioritering på halvklasser har i största möjliga mån
legat främst i matematik och svenska/svenska som andraspråk där vi upplevt det största
behovet. I vissa grupper har undervisningen delats i ytterligare mindre grupper, t ex tre grupper
parallellt med varandra.
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I högstadiet utkristalliserades ett behov av ytterligare arbete kring värdegrund och detta löstes
genom att samtliga klassers schema på högstadiet organiserades om i halvklasser och lektioner i
s k EQ lades till. Detta är ett främjande och förebyggande arbete som vi är mycket stolta över.
Samtidigt lades också en stöd-lektion till  i samtliga klasser för att stötta lärandet och ge
möjlighet till läxläsning, extra gnuggning etc. Detta för att öka möjligheterna för samtliga elever
att nå sin fulla potential.

Under läsåret har undervisande personal deltagit i Skolverket SPL (Specialpedagogik för lärande)
varje onsdag 1,5 h varje vecka. Innehållet har varit koncentrerat främst kring anpassningar i
klassrummet och syftat till att utbilda samtlig personal att få förkovra sig i olika typer av
anpassningar. Arbetet har varit praktiskt orienterad och momenten har varit knutet till respektive
lärares klassrumspraktik.

Elevrådet har haft flera sammankomster lett av rektor och skolans elevkoordinatorer där fokus
legat på elevnära frågor som t ex skolregler och mötesteknik. Eleverna har tagit ett större ansvar i
elevrådet än tidigare och håller, med personals hjälp, numera i mötena själv.

I ordinarie arbete i klassrummet har eleverna möjlighet att påverka arbetssätt och
redovisningsformer.

Under året har elevhälsoteamet utökats genom att två elevkoordinatorer anställts för att jobba
med relationer, värdegrund och studiero på enheten. Gemensamma insatser som riktats mot åk
7-9 är införande av EQ-lektioner i halvklass (grundat i diskrimineringsgrunderna, ”fint och fult
språk” osv), stöttning vid av införande av nya skolregler, arbete med elevrådet, stöttning på
lektioner, stöttning av elever med behov, hämtning av hemmasittarelever på morgonen och
fördjupat mentorskap. Vid behov har insatser riktats även mot låg- och mellanstadiet.

Under vårterminen har extra utbildningsinsatser gjorts för att stötta personalen i processen med
anmälningar av kränkning och upprättande av handlingsplaner för utsatta elever. Insatsen
gjordes för att tillgodose att rutinen för anmälan kring kränkande behandling gjordes likadant i
hela kollegiet och att det inte skulle finnas några frågetecken kring hur rutinen ser ut.

Även rutinen för anmälan till rektor för särskilt stöd har förtydligats för personal och de olika
rollerna i EHT har fått tydligare fördelning av uppgifter i  processen för pedagogisk utredning.
Detta har lett till en fördjupad bild av elevens behov och till att mer rättvisande och preciserade
åtgärder kan sättas in.

Under läsåret har personalsammansättningen i EHT förändrats. Detta har inneburit att sättet att
arbeta i gruppen också har förändrats. De professioner som finns representerade i EHT är
specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator (till och med mars), skolpsykolog (till
och med februari), studie- och yrkesvägledare, två elevkoordinatorer (från och med januari),
biträdande rektor (från och med oktober) och tillförordnad rektor. EHT träffas i ca 1,5 h varje
tisdag och på mötena är en personal ordförande, en skriver i protokollet och en till två personer
skriver i elevakt i PMO. Arbetet är strukturerat utifrån en dagordning som har fokus på
skolsituation, främjande och förebyggande arbete, enskilda elever och anmälan inkomna till
rektor.

Möjlighet till bokningsbar konsultation av EHT har införts för att ge personal möjlighet att få hjälp
i frågor relaterat till detta.

Specialpedagog  samt en av skolans förstelärare har drivit kompetensutveckling SPL,
specialpedagogik för lärande, för all undervisande personal (se ovan).

Utvärdering av undervisning och lärande

Indikatorer för utvärdering av verksamheten

Frågorna ställs till elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt till samtliga vårdnadshavare.
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Elever,

(andel 7-10)

Vårdnadshavare,

(andel 7-10)

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 74% 49% 75% 58%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 64% 53% 80% 62%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 74% 69% 73% 65%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

92% 70%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

85% 78%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 48% 33% 66% 45%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 51% 35% 58% 40%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 62% 57% 69% 54%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 75% 60% 75% 60%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 82% 74% 77% 62%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 55% 45% 54% 40%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Kunskapsresultaten på högstadiet avseende meritvärde och resultat på nationella prov visar att
det fortfarande finns mycket arbete som återstår. Det har på många sätt varit ett tufft år för elever
och personal eftersom det funnits mycket frånvaro hos både elever och anställda kopplad till
pandemin och andra orsaker. Den höga frånvaron bedömer vi har haft en mycket stor påverkan
genom att elever missat värdefull undervisningstid dels genom sin egen frånvaro och dels
genom att kvaliteten på undervisningen riskerar att ha blivit lägre i och med att det inte alltid varit
ordinarie lärare som undervisat. Under läsåret infördes en extra tydlig frånvarorutin för att
tillgodose att elevfrånvaro genast uppmärksammades och att insatser sattes in innan frånvaron
blivit så hög att den riskerade att påverka kunskapsinhämtningen. Målet med insatsen var också
att stötta pedagogerna i arbetet med frånvarohantering och att tillse att man arbetade enligt
samma rutiner. Från och med hösten 2022 kommer frånvarotrappan att användas direkt från
terminens början.

En annan bidragande faktor kan vara att studieron i klassrummet inte varit tillfredsställande,
framför allt på högstadiet. Detta är också något som bekräftas av de enkäter som gjorts under
läsåret. Insatser har gjorts för att försöka utröna varför studieron stundom brister. Slutsatsen är att
det i många fall hänger ihop med svårigheter i ämnet eller att det inte alltid finns samsyn hos alla
pedagoger kring regelefterlevnad och lektionsstruktur. För att stötta eleverna har mentorskapet
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delats på flera personal på skolan. På så vis ges bättre förutsättningar för coachande
mentorssamtal, bygga goda relationer och arbeta med studieteknik. Under läsåret har samtlig
undervisande pedagoger deltagit i utbildning för att utveckla arbetet med anpassningar för att
möta de behov som finns.

Utifrån analysen i de olika ämnena utkristalliserar sig två särskilt viktiga bakgrundsfaktorer. Den
ena (hög frånvaro) har redan avhandlats tidigare. Den andra som återkommer i princip samtliga
analyser av nationella prov, resultat och egen undervisning är behovet av god läsförståelse. Detta
är något som vi kan se har hindrat utvecklingen till att nå full potential. Detta blir särskilt tydligt i
både nationella provets B-del i svenska/svenska som andraspråk och i årets nationella prov i
matematik som båda var ovanligt språktunga på ett sätt som inte gynnat elever med svenska
som andraspråk eller elever som är svagare i läsförståelse. För att stärka läsförståelsen framöver
behöver vi ägna ytterligare tid åt läsning och textsamtal och viker därför tid för läsprojekt i
samtliga stadier. För att tillgodose att vi ser utveckling kommer avstämningar som mäter
läsförståelsen att planeras in kontinuerligt under läsåret.

Åk 6 har haft en bättre kontinuitet med färre lärarbyten och frånvaro, vilket också återspeglas i
deras resultat. Värt att notera är behovet av ytterligare förstärkning i svenska och engelska för
elever som kommit till Sverige nyligen. Det finns redan dag insatser med studiehandledning på
modersmål, men dessa kommer att utökas ytterligare till hösten.

Betyg åk 9

För eleverna i åk 9 är andelen elever med godkända betyg i alla ämnen låg och det finns en
tydlig skillnad mellan pojkar (30%) och flickor (61,5%). I fråga om behörighet till gymnasiet är
siffrorna fortfarande låga (69,6%), men något bättre än andelen elever med A-E i alla ämnen. Det
genomsnittliga meritvärdet ligger på 189,9 med flickor på 192,9 och pojkar på 182,6.

Betyg åk 6

Andelen elever med betygen A-E i alla ämnen är i paritet med föregående. Skillnaden mellan
pojkar mindre markant detta läsår jämfört med 2020/2021.

NP åk 9

En stor andel av eleverna (64,3%) nådde inte godkända betyg i nationella provet i svenska som
andraspråk. Övriga elever är fördelade på E- och D-betyg (14,3% vardera) samt C (7,1%). I
nationella provet i svenska är merparten av eleverna bedömda som D (50%), E (33,3%) och F (16,7).

Engelska är det nationella prov där eleverna traditionellt sett når högre betyg och det speglas
även på Innovitaskolan Landskrona med 11,1% B och 11,1% C, 16,7% D och 33,3% E. Ungefär en
fjärdedel (27,8%) når inte godkänt betyg.

I matematik når majoriteten (57,9%) betyget E. Betygsstegen C och D har vardera 5,3%. Andelen
som inte når E är 31,6%.

NP åk 6

Engelska är det nationella prov där eleverna i åk 6 når allra längst, 46% når betyget C eller högre.
23% når inte ett godkänt betyg på nationella provet i engelska. I matematik är det (28%) som inte
når godkänt betyg, medan en tredjedel når betyget E. I svenska når alla minst betyget E, 33% når
betyget C, 50% D och 17% E. I svenska som andraspråk når 86% betyg över godkänd nivå, medan
14% inte når E.

NP åk 3

I årskurs 3:s nationella prov i svenska sticker särskilt två resultat ut: ”Läsa berättande text) där 64%
nått kravnivån och ”Skriva faktatext” där 73% nått kravnivån. Samtliga elever når kravnivån för
”Tala: muntlig uppgift”.
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Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov

Schoolsoft är plattformen som används för bedömning och omdömen på enheten. Under läsåret
har processen kring omdömen, prognoser och bedömningar diskuterats i kollegiet. En av våra
förstelärare har därför vid flera tillfällen gett mindre föreläsningar och handlett kollegorna för att
vi ska nå en samsyn kring t ex upprättande av pedagogiska planeringar.

Ämnesnätverk i framför allt praktiska ämnen har pågått under vårterminen vilket gett tillfällen att
diskutera kring betyg, bedömning och relaterade ämnen med andra lärare som undervisar i
samma ämnen på våra systerskolor. Detta har upplevts som mycket givande eftersom våra
praktisk-estetiska lärare oftast är ensamma om sitt ämne på skolan. Under hösten kommer dessa
ämnesnätverk att utökas.

Alla nationella prov i för åk 9 har sambedömts med lärare från andra Innovitaskolor. Detta har
gjorts dels som en god möjlighet att diskutera kring bedömning och betyg för att utveckla och
vässa sina bedömarkunskaper med andra ämneslärare och dels för att säkerställa att de
nationella proven blir rättssäkert bedömda av flera bedömare.

De nationella proven i åk 6 har sambedömts av flera behöriga lärare på enheten som haft goda
möjligheterna att diskutera enskilda frågor på djupet. Även de nationella proven i åk 3 har
sambedömts av flera lärare. Erfarenheterna från alla tre sambedömningar, både lokala och över
skolenheter, är mycket goda och tillfällen för att fördjupa samarbetet kring bedömning är
inplanerade till våren 2023.

Vi kan dock se att vi behöver arbeta vidare med att minska den diskrepans som finns, dels
genom sambedömning men även genom samplanering för att säkerställa att alla moment finns
med.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 6% 78% 17% 100%

Matematik 0% 26% 74% 100%

Svenska 0% 33% 67% 100%

Svenska som andraspråk 0% 36% 64% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 0% 96% 5% 100%

Matematik 0% 22% 78% 100%

Svenska 0% 83% 17% 100%

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

Undervisningens  har under läsåret haft en relativt ojämn kvalitet i skolans grupper  Det finns
grupper och klasser som genomgående haft ordinarie pedagog på plats utan sjukfrånvaro. Detta
har skapat trygghet för dessa grupper och under visningen har hållit en nivå som är önskad för
samtliga grupper. .Sedan finns det tyvärr klasser som varit rejält belastade med pedagogers
frånvaro och svårigheter med  att vikarierande pedagoger har haft en del problem med  att hålla
i klassens studie- och arbetsro. Det är något skolledningen med stöd av huvudman tagit allvarligt
på att därav lagt stor vikt för att skapa en stabil personalgrupp med högre grad av pedagogisk
examen hos sina anställda  och kompetens att möta våra elever  Arbetsmiljön för pedagogerna
har även analyserats och stor vikt har lagt vid att skapa ett “vi “på skolan så att alla anställda
känner att de hamnat rätt och har en möjlighet att utvecklas till sin fulla potential på sin
arbetsplats.

Under läsåret har skolans sätt att arbeta med vision och vägen dit förtydligats.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Skolan har under det gångna läsåret genomgått en tuff och krävande period med sänkt kvalitet
inom samtliga områden. Sk0lledning ihop med huvudman uppmärksammade detta i slutet av
första terminen och en stor insats med många olika professioner tillsattes för att snabbt
balansera enheten. Huvudman har utbildat och stöttat tillsammans med skolans ledning och
läsåret avslutas nu med goda förutsättningar att utvecklas ytterligare under kommande läsår.

Följande områden prioriteras under kommande läsår för att hitta bästa balans framåt:

● Trygghet och studiero genom både förtätning av personal samt ett välutvecklat
främjande och förebyggande arbete ska fortsätta att utvecklas av skolans
elevkoordinator samt kurator ihop med skolans ledning,

● Läs-och skrivutvecklande arbetssätt för samtliga klasser..
● Implementering av ett laborativt och konkret arbetssätt för skolans

matematikundervisning tas fram av en av skolans förstelärare.

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

Jag känner mig trygg i skolan 85%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 31%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 15%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 73%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

För att möta elevernas behov av goda relationer till vuxna har bl a mentorsskapet i vissa
årskurser delats upp på ett större antal personal. På detta sätt har varje mentor färre antal
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mentorselever och kan lägga mer tid på att etablera en god relation och stötta sina
mentorselever ifråga om planering av studier, hjälp till studieteknik och sociala relationer.

Tidigare hade flera årskurser rastverksamhet samtidigt vilket ledde till konflikter på skolgården.
Genom att förändra tiderna och genom att införa gemensam vuxenstyrd rastaktivitet har
utrymmet för konflikter, framför allt mellan klasser, blivit mindre. Särskilt stor skillnad med
betydligt färre konflikter är det mellan de yngsta eleverna.

Elevrådet och klassråd har under vårterminen fått en mer framträdande roll och har medverkat
aktivt vid utformandet av skolregler.

Under vårterminen har fritids stöttats av kvalitetsutvecklare i fritidshemmet. Strukturen för
arbetet på fritids har förändrats för att bl a stärka tryggheten. Övergångar mellan skoldag och
fritidsdag har förtydligats så att fritidspersonal hämtar sina elever redan i klassrummet. I de fall
som det inte finns en fritidspersonal i klassen går klasslärare med sina fritidselever till fritids. På
så vis ökar tryggheten för eleverna och det finns också möjlighet att lämna över väsentlig
information till mottagande fritidspersonal.

Processen för struktur kring kränkande behandling har tydliggjorts genom föreläsning,
case-studier och diskussioner i kollegiet. Även arbetet med handlingsplaner som en del i arbetet
har förtydligats för att personalen ska känna sig trygga i de olika delarna i rutinen samt tillse att
processen blir systematiskt utförd. Genom att aktualisera arbetet med struktur kring kränkning
har själva processerna blivit mer välarbetade och insatserna dokumenteras på ett tydligare sätt.

Under höstlovet startades ett uppehållsrum för högstadieeleverna då de tidigare saknat ett eget
utrymme som inte delas med de yngre eleverna. Elever från högstadiet var med i utformningen
av rummet och fick också önska kring vilka aktiviteter som skulle finnas. Uppehållsrummet drivs
av våra två elevkoordinatorer och det finns möjlighet att spela spel, studera med en vuxen eller
umgås. Uppehållsrummet har blivit en viktig samlingspunkt för eleverna där de får möjlighet att
umgås med varandra i en vuxens närvaro. På så sätt kan ev konflikter fångas upp tidigt och
eleverna stöttas i sitt relationsbyggande. Elevkoordinatorerna har också arbetat riktat mot
specifika elever i mellanstadiet som haft behov av vuxenstöd för att förebygga konflikter och
ökad studiero.

En specifik åtgärd för att öka tryggheten för våra elever var att anställa två elevkoordinatorer som
jobbar relationsskapande med eleverna. Förutom att vara närvarande vuxna på raster och vissa
lektioner håller elevkoordinatorerna lektioner med fokus på EQ i halvklass på högstadiet.
Lektionerna i EQ följer ett årshjul vars innehåll har utgångspunkt i skolans plan mot kränkande
behandling. Vi har valt att arbeta i halvklass för att lättare få alla elever komma till tals och kunna
bygga relation snabbare. Att arbetet är så välstrukturerat har gjort att samtliga pedagoger kan
dra nytta av insatsen och hänvisa till arbetet som försiggår, vilket stärker elevernas känsla av
sammanhang och att samtliga vuxna på skolan gör lika. Arbetet med årshjulet utvärderas och
revideras under juni och juli. I augusti läggs tiden på teambuilding och relationsskapande
aktiviteter för att lägga en bra grund att bygga på under resterande termin. Även F-6 jobbar aktivt
med sina klasser utifrån ovanstående. Arbetet utformas utifrån delaktighet, inflytande,
relationsskapande aktiviteter, studieteknik och värdegrund utifrån elevernas ålder.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Utvärdering av strukturförändringar - schema/personal/utrymmen
I samband med en större revidering av schemat gjordes rasterna för primärt F-åk 6 om med
syfte att ha färre barn på rast samtidigt. Resultatet är särskilt positivt bland våra yngsta där
eleverna upplevs tryggare och antalet incidenter och konflikter minskat till avsevärt. Även för de
andra stadierna är skillnaden markant och antalet barn som är inblandade i konflikt har minskat.
Förändringen upplevs som positiv av personal och strukturen kommer att behållas till
kommande läsår.
För att öka tryggheten infördes fler mentorer för att på så sätt förbättra möjligheten att jobba mer
intensivt med bl a sociala relationer. Elever och personal är överlag positiva och upplever
insatsen som givande.
Under hösten inreddes ett uppehållsrum på högstadiet för att möta elevernas behov av en egen
plats. Elevkoordinatorerna har serverat frukost och också bedrivit viss caféverksamghet.
Eftersom högstadiet saknat gemensamma raster har det varit svårt att organisera för tydliga
aktiviteter under vuxens ledning på särskilda tider. Detta är något som behöver utvecklas under
kommande läsår och där högstadiets elever också kan vara mer delaktiga.

Utvärdering EQ
EQ startade i slutet på februari med först och främst fokus på de 7 diskrimineringsgrunderna.
Första diskrimineringsgrund som berördes var: “Etnisk tillhörighet” med hjälp av filmen “This is
England” och därefter projektet “Sociala medier och dess inverkan på oss”
Kön: Det positiva med eleverna är att både flickor och pojkar delar samma värdegrund när det
kommer till de sju diskrimineringsgrunderna, d v s att man är medveten om bl.a. vilka pronomen
som används idag, att man har en sund människosyn samt respekt och tolerans för andras
etniska tillhörigheter.
Det som utmärkte flickorna från pojkarna mest i EQ framkom i temat: “sociala medier och dess
inverkan på oss” där det är väldigt självförtroendebaserat för flickorna. Att ens självbild påverkas
negativt pga felbilden man ger av kvinnor i sociala medier. Detta kommer vi arbeta mer med i
nästa läsår.
Gällande pojkar kommer vi arbeta mycket med att uppmärksamma om hur mycket det påverkar
deras rutiner och studiedisciplin men inte minst deras syn på det motsatta könet.
Ålder: Arbetet med diskrimineringsgrunden “sexualitet” skiljer pojkarna sig från flickorna. Båda
könen är medvetna om vad som anses vara lämpligt/olämpligt att uttrycka sig om i sociala
sammanhang. Pojkarna avviker här när de är i sina kompisgrupper. Ett exempel här är kan vara att
man sinsemellan skämtar nedsättande mot en specifik sexualitet när en annan pojke beter sig på
ett sätt som gruppen anser är feminint. Detta vet vi beror på att pojkarna strävar efter att vara
“macho”. När vi uppmärksammat dessa beteenden har vi fått ändra i undervisningen och prata
just om vad innebär “machokultur” och vad innebär egentligen manlighet?
Elevgrupper: Inga avvikande mönster eller värderingar från olika elevgrupper. Det som
underlättat i undervisningen för eleverna har varit att arbeta i grupper. Ibland med det motsatta
könet och ibland med en vän som man känner sig trygg med.
Att enskilt prata om ens tankar och funderingar har varit en utmaning. Detta har vi arbetat med
under läsårets gång och kommer att anpassa kommande lektioner.
Vi som elevkoordinatorer har fått forma undervisningen utifrån behov och nivå med årskurs 7. En
del av materialet visade sig inte vara åldersadekvat och anpassningar har gjorts under läsårets
gång.
Rollen som Elevkoordinator och den täta kontakten med eleverna är det som kommer att forma
EQ-undervisningen framöver. På förhand har vi inte vetat på vilken nivå, eleverna ligger på kring
EQ och ens medvetenhet kring en själv, samhället och vad som krävs för att vara en del av en
trygg skola. Den dagliga kontakten med eleverna lägger grunden dvs. Att lyssna på hur de
uttrycker sig, uppmärksamma beteendemönster.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Under läsåret identifierades ett behov av ett välplanerat värdegrundsarbete för att möta
svårigheter på enheten. Som ett led i detta anställdes två elevkoordinatorer och arbetet med EQ
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formaliserades för att anpassas till enhetens behov. Ett utvecklingsarbete kring fritidshemmets
verksamhet genomfördes, vilket påverkade tryggheten på ett positivt sätt.

Följande områden prioriteras under kommande läsår:

● Trygghet och studiero

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

En gång i veckan samlas hela elevhälsoteamet och har strukturerat möte. Vi har en dagordning
där vi utsett en ordförande som håller i mötet och en sekreterare. Vi har som rutin att lärarna ska
lämna in en anmälan till rektor om lärare anser att en elev, trots anpassningar i den ordinarie
lärandemiljön, extra anpassningar samt utvärdering och analys av dessa, är i ytterligare behov av
stöd ska anmälan till rektor göras. Anmälan till rektor görs via avsedd blankett “Anmälan till
rektor”.  Ifylld blankett delas med rektor. Rektor ser till att utredning av särskilt stöd genomförs
skyndsamt. Utredning görs i samarbete mellan aktuell profession i elevhälsan och berörd
pedagog. Först görs en kartläggning av elevens skolsituation på individ-, grupp- och skolnivå.
Efter kartläggningen görs en samlad pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av
särskilt stöd. I utredningen involveras EHT, eleven och elevens vårdnadshavare. Beroende på vad
utredningen visar fattar rektor beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller om det är aktuellt
med intensifierade extra anpassningar för eleven. Vid beslut om upprättande av åtgärdsprogram
kontaktas vårdnadshavare av personal från elevhälsan. Det är alltid
specialpedagogen/specialläraren som skriver åtgärdsprogrammen i samråd med mentor,
vårdnadshavare och eht. Den personal från elevhälsan som varit delaktig i utredningen
återkopplar till berörd pedagog som i sin tur informerar övriga i arbetslaget/undervisande lärare
om behov finns. Uppföljning av åtgärdsprograms görs av mentor regelbundet. Utvärdering av
åtgärdsprogram görs efter ca 8 veckor där specialpedagog/speciallärare, mentor, elev och VH är
delaktiga.

Specialpedagog och speciallärare är med på arbetslagmötena en gång i månaden.
Specialpedagogen observerar också ute i undervisningsmiljön detta för att sedan kunna
utveckla undervisningen tillsammans med pedagogerna. Under läsåret har specialpedagogen
drivit kompetensutveckling med alla undervisande personal. Kompetensutvecklingen har varit
Skolverkets SPL (Specialpedagogik för lärande) där vi träffats varje onsdag 1,5 h varje vecka.
Innehållet har varit koncentrerat främst kring anpassningar och differentierad undervisning i
klassrummet och syftat till att utbilda samtlig personal att få förkovra sig i olika typer av
anpassningar. Arbetet har varit praktiskt orienterad och momenten har varit knutet till respektive
lärares klassrumspraktik

Eftersom vi upplevde att frånvarorutinen följdes olika av lärarna implementerade vi en ny rutin.
Denna rutinen är nu implementerad hos lärarna. Steg ett innebär att mentor tar kontakt med
hemmet vid tredje dagens frånvaro för att visa omtanke, ombesörja att eleven får hem material
och vet vad hen ska göra i sitt skolarbete. Undervisande lärare lägger skyndsamt in frånvaro i
Schoolsoft och ombesörjer att elevs vh kontaktas innan elev skickas hem vid sjukdom. Minskar
inte frånvaron samtalar mentor med vårdnadshavare och elev om frånvaro. Utifrån vad som
kommer fram i samtalet bestäms mindre åtgärder för att hjälpa eleven. Dessa samtal och
insatser dokumenteras av mentor. Om insatserna inte hjälper och frånvaron fortsätter de
närmaste veckorna går mentor vidare till Steg 3. Mentor kallar vårdnadshavare och elev på
samtal och samtalar ytterligare om vad som kan göras för att avhjälpa frånvaron. Anteckningarna
från mötet delas med rektor. I Steg 4 görs en anmälan till rektor. I anmälan anges elevens
frånvaroprocent under terminen, beskrivs ev mönster i frånvaron (t ex ”sena ankomster på
morgonen”, ”ofta borta på tisdagar”), när samtal och möte hållits och vilka insatser som gjorts för
att hjälpa eleven. Därefter tas eleven upp på EHT och diskussion förs kring vilka insatser som bör
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göras vidare. Rektor kallar elevens vårdnadshavare på möte och en handlingsplan utformas, ev
skrivs åtgärdsprogram. I Steg 5 gör mentor veckovis uppföljning utifrån handlingsplanen och
återkopplar till rektor. Vid behov kopplas andra instanser in. Minskar inte frånvaron görs en
skolpliktsanmälan av rektor till kommunen. Beroende på omständigheterna kan också anmälan
till socialtjänst vara aktuellt.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

När vi utvärderade vårt elevhälsoarbete kom vi fram till att vi vill ha ett årshjul. Där det finns
tydliga datum på när allt ska ske tex analyser av bedömningsstöd, nationella prov mm.  Vi ser
också att vi behöver fortsätta med de processer och insatser vi påbörjat då de har gett resultat.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

A) När vi utvärderade vårt elevhälsoarbete kom vi fram till att vi vill ha ett årshjul. Där det finns
tydliga datum på när allt ska ske tex analyser av bedömningsstöd, nationella prov mm.  Vi
behöver också utveckla vårt öppna EHT, att pedagogerna bokar sig för att träffa EHT teamet så
det blir ett tvärprofessionellt arbete.

B) Det vi vill hålla fast vid är strukturerna vi har implementerat och utvecklat som särskilt stöd
processen, pedagogisk utredning och frånvarotrappan.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Arbetsro/Studiero
● Språkutvecklande arbetssätt och läsförståelse
● Matematikstrategi
● Lektionsstruktur

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

Underläsåret har elevantalet skiftat, vi har haft mellan 96-61 elever inskrivna. Då elevantal
förändrats har även personalgruppen påverkats, vi har haft mellan 6-4 pedagoger inne i
verksamheten. Fritidshemmet har för närvarande inga utbildade fritidshemspedagoger, högsta
utbildningen bland personal är barnskötare och elevassistent.

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar där förskoleklass och årskurs 1 tillhör Acapella
medan årskurs 2, 3 och 4 tillhör symfoni. Acapella vistas i förskoleklassens samt årskurs 1 lokaler,
Symfoni har hemvist i studion. Båda avdelningarna har tillgång till övriga lokaler på hela skolan,
skolgården och våra centrala lekplatser och grönområden.

För att höja kompetensen har insatser satts in i form av handledning av specialpedagog som sker
enskilt och på gruppnivå en gång i veckan samt en gång i månaden. Academedias
verksamhetsutvecklare  inriktning fritidshem har tillsammans med fritidspersonal skapat nya
strukturer och rutiner för det kompensatoriska uppdraget i verksamheten. Tillfällen för
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samverkan har skapats för all fritidspersonal en gång i veckan. Där sker utvärdering, reflektion
och planering med fokus på läroplansuppdraget.

Vid ett tillfälle varje vecka har all personal som arbetar på fritidshemmet tillsammans tid för
planering och utvärdering. Varje möte utgår från ett mötesprotokoll där finplanering,
grovplanering, pedagogisk planering och utvärdering genomförs/utvärderas.
Eleverna har möjlighet att påverka under utvärderingarna som sker varje eftermiddag, eleverna
har även möjlighet att ha med sig punkter som klassrepresentant sedan tar med på elevråd för
att stödja elevernas ansvar och inflytande i verksamheten.

Fritidshemmet arbetar dagligen med trygghet och gemenskap med grundtanke normer och
värde. Vi arbetar efter ett årshjul som vi skapat där vi har olika grund mål som återkommer i alla
aktiviteter. Exempel på aktiviteter för att uppmärksamma normer och värden kan vara att vi
fokuserar mycket på samarbete och inkludering där vi återkommer till hur vi är mot varandra,
respekterar varandras olikheter och hur vi pratar till varandra. Vuxna på skolan ger eleverna rätt
förutsättningar för att lyckas i form av verktyg för att till exempel motverka konflikter. När
fritidshemmet lämnar skolans område för att gå på utedagar återkommer arbetat med att
respektera miljön till exempel vart vi slänger vårt skräp, varit vi får gå eller vilka saker från
naturen som vi får ta med oss. Arbetet med normer och värden är också en del i vårt dagliga
arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

För att skapa lugn och trygga alla elevers rätt till en aktiv rast har rastaktiviteter tagits fram. Varje
årskurs erbjuds minst en pedagogisk aktivitet på samtliga raster under hela skoldagen. För att
inkludera och förbereda eleverna på kommande aktivitet finns det ett aktivitetsschema som är
uppsatt på olika delar i skolan samt i alla klassrum. Vi har även fler pedagoger ute på skolgården
som rör sig runt för att trygga och skapa aktivitetsglädje på rasterna tillsammans med eleverna.
Överlämning mellan fritidshemmet och skolan sker både på morgon och eftermiddag. På
morgonen lämnar fritidspersonal över till skolan, ibland kräver det en muntlig överlämning
medans det oftast räcker med en tummen upp. All pedagogisk personal samarbetar för att
uppnå elevernas heldagslärande. På eftermiddagarna lämnar skolans personal över till
fritidspersonalen. Alla klasser som har elever på fritidshemmet har också en fritidspedagog i sitt
klassrum som följer eleverna under hela pedagogens arbetsdag.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Bedömningen av erbjudandet av meningsfulla aktiviteter i fritidshemmet är att vi ser en fortsatt
nöjdhet bland vårdnadshavare och elever. I början av vårterminen 2022 arbetade fritidshemmets
personal med att ta fram nya strukturer och strategier för att öka nöjdheten med elevernas
heldagslärande, trivsel och trygghet. Nytt organisationsschema för ansvarsområden har skapat
och tryggat personalen i sin roll. Ansvarsområden har också kompletterats i veckans planeringar
som omfattar hela undervisningstid. För att öka nöjdheten i undervisningen har nya strukturerna
skapat möjligheter till fler meningsfulla lärande aktiviteter under elevernas vistelsetid på
fritidshemmet. Vi har även personaltätt vid hämtningar och lämningar samt vid överlämningar
mellan skola och fritidshem. De har även skapat goda möjligheter för lärande i mindre grupper
detta i sin tur har ökat inlärningsprocesserna samt trygghet och lugn på fritidshemmet.
Undervisningen sker genom planerad aktivitet men även i den fria leken med beaktning till
elevernas behov och intressen i olika lärmiljöer. För att informera eleverna om veckans
kommande aktiviteter har vi skapat en informationstavla som uppdateras varje vecka. Då kan
eleverna när de vill under hela dagen få koll på vilka lärande aktiviteter som erbjuds.

Undervisningen på fritidshemmet sker både i inomhus och utomhus miljöer. Efter skoltid har
fritidshemmet tillgång till skolans lokaler och kan därför delas upp i olika grupper som är
baserade på planerade aktiviteter efter elevens intresse och behov. Eleverna får själv välja vilken
aktivitet de vill delta i, detta har ökat vilja och glädjen till deltagande men även skapat lugn i
gruppen. Då skolan ligger centralt har fritidshemmet även stora möjligheter till
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utomhusundervisning på de centrala lekplatserna och grönområdena. För att främja elevernas
fysiska aktivitet samarbetar fritidshemmet med Cityidrott som är en förening för barn och
ungdomars aktiva fritid. En dag i veckan får vi besök på skolgården av ledare från City idrott som
håller i idrott och andra fysiska aktiviteter tillsammans med elever på fritidshemmet. Personalen
på fritidshemmet arrangerar även planerade rastaktiviteter på elevernas raster under skoldagen
för att öka elevernas fysiska aktivitet utifrån konceptet balance. I utvärderingar med elever och
personal har vi konstaterat tryggare raster där eleverna upplever mer social gemenskap och
glädje.

Fritidshemmet har genom hela läsåret arbetat med alla områden i läroplanen men valt att lägga
extra fokus på att trygga och förstärka gruppen med fokus på gruppdynamik och samarbete.
Detta har gett resultat i form av att vi ser en starkare och lugnare grupp detta visar sig genom
mindre konflikter och större trivsel hos både elever och personal.

Utvärdering sker löpande under veckan med elever och i personalgruppen. Eleverna får
tillsammans med pedagog utvärdera dagen i grupp under fruktstunden som sker på
eftermiddagen. Personalgruppen utvärderar och reflekterar tillsammans vid ett tillfälle i veckan
för att sedan kunna planera nästkommande veckas planering. All personal på enheten träffas en
gång i månaden på APT där samverkan mellan skola och fritidshemmet sker. Vid några tillfällen
per termin är en fritidspedagog med vid lärarnas arbetslagsmöten för att samverka och öka
samarbetet mellan skola och fritidshem för att nå elevernas heldagslärande.

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 4,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 6,0

Natur och matematik 4,0

Demokrati och samhälle 4,0 4,0

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

Elevers ansvar och inflytande 6,0

Fritidshemmet och omvärlden 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 82% 73%
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Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 80% 67%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Nytt organisationsschema för ansvarsområden har skapats och gjort personalen tryggare  i sina
roller. Vidare har ansvarsområden också kompletterats i veckans planeringar som omfattar hela
undervisningstiden. Strukturen för att träna språk, lek och socialt samspel i mindre grupp har fallit
mycket väl ut då eleverna självmant fått en större vilja till att vara med i de ordinarie aktiviteterna
i helgrupp. Verksamheten har delats in efter behov och avdelningarna har ordnats efter
ålder/klass för att nå heldagslärande och en kvalitativ undervisning. Uppdelat mellanmål mellan
avdelningar och lokaler har skapat större trygghet och lugn hos elever och pedagoger. Vi har
lyckats skapa ett lugn i verksamheten genom tydlig överlämning mellan skol- och fritidspersonal.
Vi har skapat en högre vuxennärvaro på skolgården samt i trapphuset, vilket medfört lugnare och
tryggare elever.
All personal har deltagit under en viss del av den gemensamma veckoplaneringen. Vi har under
varje tillfälle reflekterat kring föregående vecka genom gemensam diskussion. Förutom de
veckovisa görs även utvärderingar systematiskt vid avslutade pedagogiska planeringar samt vid
lov- och studiedagar. Varje eftermiddag sker utvärdering för dagen tillsammans med eleverna. Vi
har haft tydliga grovplaneringar för kommande vecka. Finplanering har gjorts tillsammans eller
enskilt efter reflektion.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

De insatserna som gjorts under läsåret kommer att fortsätta. Vi ser fortfarande ett behov av att
fortsätta utveckla undervisningen samt  att nå en högre nöjdhet bland elever och
vårdnadshavare. Undervisningen och samverkan mellan skola och fritids behöver också fortgå
för att nå längre i elevernas heldagslärande.

Vi behöver hålla vid och fortsätta utveckla strukturerna och aktiviteterna för den pedagogiska
verksamheten som sker på rasterna. Målet är att kunna erbjuda fler ledarledda aktiviteter samt
större delaktighet av eleverna då arbetet vi redan gjort skapat lugnare och tryggare raster. Vi
kommer att fortsätta värna om våra utedagar och den inlärningen som sker i våra centrala parker
och grönområden.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Skolutveckling med ett 1-16 årsperspektiv inom ramen för varumärkesarbetet

Fritidshemsstrategin

Elevinflytande

Innovita Skills
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