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

Innovitaskolan Mölndal 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

Skolan har en rektor som arbetar tillsammans med en administratör. På förskolan finns en
biträdande rektor. Det finns en ledningsgrupp bestående av lärare från respektive stadie.

Personal

Skolan personal är indelad i arbetslag F-3, 4-6, 7-9,Elevhälsan, admin vaktmästeri och kök.
På skolan arbetar lärare i fritidshem, fritidsledare, förskollärare, grundskollärare, ämneslärare.
Skolan har även två  förstelärare och en lektor.
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Elever

På vår skola har vi ca 320 elever fördelat på en klass per årskurs från förskoleklass upp till år 6. I år
7 tar vi in ytterligare en klass och blir då tvåparallellig år 7, 8 och 9.

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.
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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
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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 85,2% 55,6% 85,2%

Flicka 89,3% 53,3% 87,0%

Pojke 80,8% 56,7% 83,9%

Andel elever med gymnasiebehörighet 92,6% 86,7% 90,7%

Flicka 92,9% 86,7% 91,3%

Pojke 92,3% 86,7% 90,3%

Genomsnittligt meritvärde 243,0 227,9 249,3

Flicka 260,2 239,8 246,4

Pojke 224,5 222,0 251,5

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 83,3% 91,7% 87,5%

Flicka 80,0% 80,0% 81,8%

Pojke 85,7% 100,0% 92,3%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 35% 27% 25% 4% 8% 0% 100%

Matematik 8% 16% 14% 20% 31% 10% 100%

Svenska 0% 28% 31% 18% 20% 4% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 23% 18% 27% 23% 5% 5% 100%

Matematik 14% 14% 23% 18% 27% 5% 100%

Svenska 5% 15% 30% 25% 20% 5% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 95,8%

E 100,0%

F 91,7%

G1 100,0%

G2 100,0%

Svenska A 100,0%

B 95,7%

C 91,3%

D 95,8%

E 100,0%

F 100,0%

G 91,7%

H 95,8%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Huvudmannens prioriterade områden 21/22

● matematikstrategi
● fritidshemsstrategi
● systematiskt kvalitetsarbete
● lässtrategi
● styrning och utveckling
● Studiero i alla klasser, på alla lektioner och på fritids.

Enhetens prioriterade områden 21/22

● Fokus på likabehandling under hela dagen. Ökad trivsel och trygghet på alla stadier
under hela dagen.

● Ökat mående och måluppfyllelse på samtliga lektioner, på fritids och i samtliga
ämnen.

● Arbeta för jämlikhet mellan könen. Elevinflytande och delaktighet.
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Grundskolan består av 7 klasser från förskoleklass upp till år 6 med 24 elever i varje klass.
Pedagogerna i F-3 bildar ett arbetslag bestående av fritidsledare, förskollärare och  lärare.
Arbetslag 4-6 består av lärare och elevresurs. Kopplat till båda dessa arbetslag finns en
specialpedagog knuten. Resursfördelning ses över kontinuerligt och fördelas om efter behov. År
7-9 består av 6 klasser. Här arbetar ämneslärare och de flesta av lärarna är behöriga i fler än ett
ämne. Till år 7-9 finns ytterligare en specialpedagog knuten.

Samtliga lärare är mentorer. I år F-3 är det klasslärare som ansvarar för respektive klass. I år 4-6
fördelas mentorsskapet mellan undervisande lärare och så även i år 7-9.

Alla klasser har mentorstid en gång per vecka. På skolan finns det även förstelärare, lektor,
IT-ansvariga, resurslärare vilka arbetar främjande och förebyggande för hela skolan.
Skolan är en flexibel organisation som läsårsvis organiserar resursfördelningen utifrån behov.

Varje klass i år F-3 har varsitt klassrum och ett fritidsrum. Till varje klassrum finns ett grupprum
kopplat.  Fritidslokalen, Orangeriet, används under skoltid för arbete i mindre grupp.
Fritidsverksamheten sker i både fritidslokaler samt i skolans lokaler.
I år 4-6 har varje klass ett eget klassrum. I lokalerna finns även tillgång till ett grupprum
“Fröhuset” där en elevresurs finns tillgänglig under stora delar av dagen. Även musiksalen
används som ett extra grupprum.
I år 7-9 finns klassrum kopplat till varje klass/ämne. Det finns även tillgång till två grupprum, samt
biblioteket för att kunna sitta i mindre grupper.  Vi har ett “Kärnhus” för elever som har behov t ex
gällande studietakt, sociala möten mm.

Kompetensutveckling bedrivs kontinuerligt på gemensamma konferenser ett flertal tillfällen
under läsåret. Under läsåret har kompetensutveckling kring Lärmiljö genomförts samt
föreläsning kring npf. Konferens med samtliga lärare och pedagoger genomförs veckovis med
fokus på undervisningens kvalitet.

Ledningsgruppen möts varje vecka för att följa upp arbetet kring undervisning och lärande ute i
respektive arbetslag.

Det finns riktlinjer kring tydliga rutiner och lektionsstruktur i alla klasser och på alla lektioner.
Under året har pedagogerna haft pedagogiska diskussioner kring lektioners upplägg, innehåll
samt vikten av tydlighet.

Vi arbetar kontinuerligt med lärmiljön för att alla elever ska inkluderas och få bästa möjliga
förutsättningar. Detta görs bla genom gemensam kompetensutveckling kring lärmiljön. Vi ger
våra elever möjlighet till delaktighet i sin egen lärprocess genom att skapa relation och
motivation samt ha en  tilltro till att varje elev kan och vill lära. Vi arbetar med Innovita skills och
kombinerar höga ämneskunskaper med verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande
arbetssätt. Undervisningen varieras så att varje elev motiveras att lära.

Genom kontinuerliga uppföljningar på arbetslagsmöten och gemensamma
arbetslagskonferenser har pedagogerna gjorts delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet
genom analys och reflektion.

Varje termin genomförs skolverkets bedömningsstöd i alla klasser. Lärarna i laget hjälps åt med
genomförande och bedömning. Detta sker även vid de nationella proven för årskurs 3. Nationella
prov genomförs i årskurs 6. Bedömning görs i huvudsak av undervisande lärare. Nationella prov
genomförs i årskurs 9. Bedömning görs i huvudsak av undervisande lärare. Under nationella prov
har vi haft dubbla lärare just för sambedömning.
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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 70% 76% 88% 80%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 50% 58% 78% 76%

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

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

97% 81%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

97% 89%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 58% 62% 86% 86%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 47% 55% 61% 64%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 51% 45% 70% 69%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 62% 62% 71% 66%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 89% 86% 92% 94%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 67% 65% 74% 78%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

F-3
Intensivträning i olika omgångar har genomförts med elever som ligger på gränsen att inte nå
kunskapskraven. Genom omfördelning av skolans resurser möjliggörs detta och de eleverna som
har behövt ha fått ta del av extraträning.
Vissa delprov inom svenska vissa på något lägre resultat och det extra stödet kommer att
fortsätta.

För att förbättra likvärdigheten behövs mer stöd för de elever som ligger på gränsen
kunskapsmässigt.  Vi ser att ett tätare samarbete kring intensivträning ytterligare skulle gynna
eleverna och deras kunskapsresultat.

Kontinuerlig kontakt med vh sker angående elever som inte når målen och skapar goda
relationer och samarbeten förskola-hem.
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Varje dag genomförs rörelsepauser under lektionerna för att öka koncentrationen och få aktiva
elever.

4-6
Läxhjälpen har varit mer välbesökt av elever från år 6 det här läsåret. Vi fortsätter uppmuntra
sexor att ta till vara på läxhjälpen och ser att frivillighet att delta är viktigt. I och med läxhjälpen
ges elever möjlighet att än mer öka sin kunskap inom de ämnen de ligger lägre.

Bildstödet hjälper eleverna att fokusera och få struktur över dagen vilket i sin tur gynnar
kunskapsinhämtandet.
Resultat har sjunkit något jämfört med föregående år och det är framförallt pojkars resultat som
minskat något.
Överlag ser vi en hög måluppfyllelse.

7-9
Kommunikation och samarbete mellan lärarlag och specialpedagog fungerar bra och gynnar
elevernas inlärning. Stöd och intensivträning ger lärare och elever möjlighet till att öka
kunskapsresultat.

För ökad måluppfyllelse arbetar skolan med välmående hos eleverna i form av rörelse, varierade
lektionsupplägg samt möjligheter att inhämta kunskaper på en rad olika sätt. Vi ser en ökad
måluppfyllelse vilket delvis kan bero på denna insats.
Vi ser en markant ökning hos elever med a-e i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet har
även det ökat markant sedan föregående år.

Vi ser att måluppfyllelsen är överlag god i samtliga årskurser utifrån de insatser som gjorts.

Våra förstelärare kommer tillsammans med undervisande lärare och specialpedagog fortsatt
arbeta med att öka våra resultat både gällande kunskaper utifrån ovanstående insatser.

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

Bedömningar görs kontinuerligt för att snabbt kunna sätta in resurser och insatser. Detta har
under läsåret fungerat bra.

Lärarna har getts förutsättningar till sambedömning samt getts tid på konferenser och
gemensamma arbetslagsmöten för detta arbete. Detta område kan och kommer ytterligare att
utvecklas och mer tid kommer att avsättas.

Vi ser en stor vinst i sambedömning kring de nationella proven, så även de muntliga och ser att
detta gynnat arbetet med bedömning.

Till stor del så upplever eleverna att de får information om framgångar och utvecklingsbehov i
förhållande till kunskapskraven. Vi ser att även vårdnadshavare till största delen anser detta.

Mentorer har en tydlig bild av elevernas lärande och utveckling genom formativ/summativ
bedömning. Tydlig dokumentation kring arbetet finns.

För våra äldre elever har formativ bedömning givits löpande under läsåret.

Lärare använder sig av olika metoder för att försäkra sig om att de gör likvärdiga bedömningar t
ex matriser, screening, kartläggningar, bedömningsstöd.

Eleverna har visst inflytande över examinationsformer. Vi behöver utveckla strukturen för
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utvecklingssamtal för våra yngre elever. Detta för att öka elevernas inflytande över dem, och låta
dem öva sig i ansvar.

Diskrepansen mellan np och betyg visar en högre andel som fått ett högre betyg än det man
presterat på nationellt prov, framförallt i matematiken. På skolan finns kompetenta lärare som har
en hög kvalite på sin undervisning vilket bland annat visar sig i betygen då särskilt stöd,
anpassningar och insatser har gjorts.

I år 6 ser vi att det är större andel som fått lägre betyg i Eng än vad nationella provet visat.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 0% 90% 10% 100%

Matematik 0% 69% 31% 100%

Svenska 4% 55% 41% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 18% 77% 5% 100%

Matematik 14% 73% 14% 100%

Svenska 5% 70% 25% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Anpassningar i förhållande till behov och förutsättningar på både grupp- och individnivå,
tydliggörande pedagogik, ett varierat och strukturerat undervisningsinnehåll samt fokus på goda
relationer kan ha  ökat elevernas möjlighet att kunna fokusera på själva lärandet och störande
inslag har minskat. Genom enkätresultatet och arbetet i verksamheten ser vi bättre resultat på att
undervisningen håller en god kvalite.
Alla elever arbetar kontinuerligt med sin planering och utvärdering, samt de mål som
gemensamt har bestämts under utvecklingssamtalen.

Vi ser att organisationen kring intensivträning för våra yngre elever har visat goda resultat.
Genom omfördelning av skolans resurser möjliggjordes detta och de eleverna som har behövt
ha fått ta del av extraträning. Vi ser att dessa insatser skapat bättre förutsättningar för eleverna
att fungera väl under hela skoldagen och i fritidsverksamheten.

Att anpassa undervisningen både till grupp och individ har bidragit till den goda måluppfyllelsen.
Att anpassa undervisningen i första hand till gruppen har minskat behovet av individuella
anpassningar och hjälpt eleverna till ökat lärande. Det extra anpassningarna ska i första hand
utgå ifrån anpassningar inom den ordinarie undervisningen vilket har skett. Individuella planer
och material för elever som riskerar att bli underkända förbättrar måluppfyllelse ytterligare och
något vi kommer fortsätta ännu mer med.

12



Skolan behöver fortsatt arbeta för och utveckla arbetet med tidiga insatser så att alla barn ges
rätt förutsättningar för att nå målen. Vi ser att måluppfyllelsen är överlag god i samtliga årskurser.
90,7 % av eleverna i år 9 blev behöriga för gymnasiet vilket vi ser som ett gott resultat.

Skolan fortsätter erbjuda läxhjälp och planerar att fortsätta göra detta.

Lärare bedriver en strukturerad och målinriktad och undervisning utifrån tydliga, gemensamma
rutiner och lektionsstrukturer. Specialpedagog utvecklar detta arbete tillsammans med samtliga
pedagoger. Vi ser att detta skapar en likvärdighet och struktur och rutiner skapar trygghet för
varje elev oavsett ålder och ämne man läser. Vi ser en ökning i resultatet på elevernas svar kring
hur lärarna leder och stimulerar deras skolarbete. En del i detta kan ha att göra med att samtliga
medarbetare har förståelse för vikten av en god relation med sina elever för att göra eleverna så
läraktiga som möjligt och möta dem på deras nivå.

Sammantaget bedöms undervisningens kvalite vara mycket god utifrån det resultat som
beskrivs samt utifrån kollegiala diskussioner och utvärderingar. Andelen elever med  a-e i alla
ämnen åk 9 har ökat kraftigt och visar på 85,7 %. Vi ser att detta bland annat kan bero på större
närvaro och undervisning på plats i och med lättade restriktioner för pandemin och möjligheten
att anpassa undervisningen efter behov. Kompetensen hos undervisande lärare bidrar till stor del
till  detta resultat.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi ser att skolans organisation skapar goda förutsättningar att anpassa undervisningen till
varje enskild elev vilket gynnar kunskapsresultaten hos varje elev. Den höga kompetensen
hos våra lärare är en framgångsfaktor för det goda resultatet. Fortsatt kommer vi att:

a) utveckla,

- extra anpassningar och anpassat material
- lektionsstruktur

b) hålla fast vid/värna om

- tidiga insatser
- läxhjälp
- anpassad undervisning

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

Jag känner mig trygg i skolan 92%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 24%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 13%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 69%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Förutsättningar för en trygg miljö på skolan finns då vi har väl fungerande rutiner och
mentorskap för en bra kommunikation och relationsskapande mellan elev och lärare.

Rektor har skapat förutsättningar för att genomföra åldersövergripande
gemenskapsaktiviteter på skolan för att förebygga diskriminering och kränkande
behandling. Lärare i alla klasser arbetar under läsåret med olika värderingsövningar
tillsammans med EHT.

Fadderverksamhet finns på skolan.

Under året har vi utökat antal rast-värdar för våra yngre elever. Alla lärare har pedagogisk måltid
med eleverna.

Vi har utökat verksamheten i våra grupprum med ett tydligt schema.

Varje klass på skolan genomför ett klassråd varje månad och skickar en representant till
elevrådet. Elevrådet ger möjlighet för elever att ta ansvar och få inflytande på skolan som
helhet.

Elevenkäten ger oss möjlighet att mäta elevernas upplevelser av trygghet.

Det finns riktlinjer kring tydliga rutiner och lektionsstruktur i alla klasser och på alla
lektioner.

Lärare har deltagit i kompetensutveckling gällande lärmiljö.

Skolan verkar för en jämställd undervisning med fokus på den enskilda individen.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Mentorskapet ger både elever och lärare förutsättningar för gott samarbete, goda relationer och
kännedom för lärare var eleven befinner sig. Resultat i enkäter visar på att eleverna känner sig
trygga i skolan. En bidragande anledning till detta kan vara den goda relationen med sin mentor.

Eleverna känner sig trygga på skolan och det tänker vi beror på att man har relationer med flera
elever från andra klasser och åldrar. Observationer visar att elever samspelar över åldersgränser.
Fler gemensamma åldersöverskridande aktiviteter kommer genomföras, eftersom de fungerar
väl för att främja trygghet och goda relationer.

Skolan har Fadderverksamhet vilken fungerar bra och anpassas efter aktivitet. Detta har gynnat
studiero och eleverna har kunnat utmanas kunskapsmässigt då de känner sig trygga i det sociala
sammanhanget. Vi ser dessutom att denna verksamhet ökar elevernas motivation genom goda
förebilder.

Vi upplever att insatsen med utökat antal rastvärdar har hjälpt med större vuxennärvaro och vi
har haft mer tid att delta i elevernas lekar. Denna insats kan ha bidragit till att vi behållit det goda
resultat att 92 % av eleverna upplever att de är trygga i skolan. I bamba ges tid för förebyggande
arbete genom nära vuxna som samtalar och skapar relationer med eleverna.
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I och med att vi har ökat möjligheterna till undervisning i mindre grupp genom ett tydligt schema
har fler elever kunnat ta del av den mindre gruppen.. Studieron i klassrummen har ökat i och med
detta. Det pågående arbetet med studiero visar en ökning av elevernas upplevelse av denna.

Elevrådet är en viktig del i arbetet med trygghet. Genom elevråden lyfter vi aktuella frågor som
kommer från våra olika klasser. Elevrådet ger förutsättningar för eleverna att känna sig delaktiga
och vi fortsätter utveckla arbetet med att skapa dessa möjligheter.

Tydlighet kring lektionsstruktur ser vi skapar trygghet för varje elev och detta kommer vi än mer
utveckla och fokusera på kommande läsår.

Kompetensutveckling kring lärmiljö har gett lärare ökad kunskap om anpassningar i
klassrummet. Genom återkommande diskussioner kring detta ser vi en ökad kännedom om hur
detta påverkar eleven. Kontinuerliga avstämningar mellan EHT och lärare kring lärmiljön ökar
förståelsen kring lärmiljöns betydelse vilket i sin tur gynnar våra elever.

Hjälpmedel och digitala verktyg finns att tillgå i lärmiljön och fungerar väl. Fortsatt arbete sker
med att utvärdera och anpassa klassrumsmöblering och placeringar för att främja arbetsro.

Det främjande och förebyggande arbetet gällande trygghet fungerar bra enligt de rutiner och
planer som finns eftersom eleverna upplever trygghet i skolan.

Undervisningen verkar för jämställdhet mellan könen då skolan fokuserar på varje enskild individ
och dess behov. Undervisningen genomsyras av vårt värdegrundsarbete utifrån ett demokratiskt
förhållningssätt och inflytande från eleverna.

Sammantaget är bedömningen att trygghetsarbetet är väl fungerande och visar på goda resultat.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Gällande trygghet ligger vår skola högt med ett snitt på 92% och vi ser att vi till kommande
läsår behöver:

a) utveckla,

- tydlighet kring lektionsstruktur
- anpassad lärmiljön

b) hålla fast vid/värna om

- goda relationer elev- elev samt elev - lärare/pedagog
- mindre undervisningsgrupper

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Vi följer skolverkets rutiner för anmälan, utredning och uppföljning/utvärdering av särskilt stöd.
Fortsatt systematiskt arbete genom regelbundna utvärderingar av läget i arbetslagen
tillsammans med EHT vilket ligger till grund för den fortsatta planeringen av insatser-

Flexibel resursfördelning finns på skolan.

Elevhälsan är delaktig i utveckling av undervisningen genom ett nära samarbete med de
ansvariga pedagogerna. Detta sker genom tex  handledning, struktur, upplägg och expertishjälp
mm. Rektor har skapat förutsättningar för elevhälsan att vara delaktiga i respektive arbetslag
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varje vecka med diskussioner kring pedagogiska dilemman och elevhälsofrågor.

Överlämning från förskolan, mellan årskurser och stadier genomförs. Återgivning/överlämning
och kontakter med Habilitering och Bup sker.

Det finns rutiner gällande åtgärder mot kränkande behandling. Dessa rutiner och plan mot
kränkande och diskriminerande behandling utvärderas och revideras vid årsskiftet.

Tydliga insatser finns för arbetet med hemmasittare. Dessa innefattar en god kontinuerlig kontakt
med hemmen, utveckling av digital undervisning samt dialog med berörda för att skapa en
gemensam och samlad bild av elevens skolsituation.

Elevhälsan fortbildar personal kring npf.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

EHT har fortsatt att arbeta fram gemensamma förhållningssätt gällande tillgänglig lärmiljö och
rutiner för arbetsgången vad gäller anpassningar och särskilt stöd och åtgärdsprogram.  EHT har
haft ett intensivt och framgångsrikt första år tillsammans, med tanke på att större delen av
arbetsgruppen var helt nya i organisationen.

Resursfördelning utifrån behov har fungerat väl och gett önskad effekt i rätt riktning för såväl
trygghet som studiero.

EHT kommer att fokusera mer på handledningsinsatser till pedagogerna och att vara mer synliga
i verksamheten.  Detta för att utveckla samarbetet (interprofessionell samverkan) mellan
elevhälsoteam och lärare och höja skolans resultat.

Inför kommande läsår tydliggörs syftet med specifika observationer. EHT ser fortsatt behov av att
arbeta med ämnet tillgänglig lärmiljö och att till hösten även satsa på att vara mer
kommunikativa kring EHTs professioner, deras uppdragsbeskrivning och arbetssätt.

EHTs insatser till elever med problematisk frånvaro har varit hjälpsamma. Insatser såsom
kartläggning av elevers behov, samarbete med vårdnadshavare, ett arbete kring ökad struktur i
Kärnhuset (ex. dagliga scheman och riktade spec-insatser, samtal kring kontinuitet,
genomgångar) har gjorts. Närvaron har därför ökad för de som haft omfattande svårigheter.

Samarbete/ överlämningar mellan olika stadier har fungerat mycket väl, både inom skolan såväl
som mellan förskolan och grundskolan. Upplevelsen av externa möten har varit väldigt positiv.
EHT ser behov av att avsätta tid för uppföljning av överlämning ca en månad efter terminsstart. Vi
behöver fortsatt följa upp kontakter med aktuella skolor för att övergångar ska fungera på bästa
sätt.

Fungerande rutiner för överlämning inom skolan finns och fungerar väl. Vi ser att
överlämning både skriftligt och muntligt bidrar till ökad förståelse för elevers och
elevgruppers olika behov. Återgivning och överlämning och kontakter med Habilitering och
Bup sker och dokumenteras i PMO och återges efter samtycke till berörda pedagoger.

Eleverna uppger i hög grad att de inte upplever att någonting i skolmiljön är
diskriminerande och fortsatt arbete med att vaka över vår värdegrund, där allas lika värde
värnas, sker. Vi ser också en hög tillit till vuxna där 82% tror att vuxna ingriper om elever blir
illa behandlade och detta kommer vi fortsätta värna om .

Skolan har få elever med problematisk frånvaro, vilka kan härledas till det goda
förebyggande arbetet och den tydliga plan som finns för dessa elever.
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Utvärderingen av fortbildningen visar på att kunskap finns hos pedagogerna inom ämnet
men behöver hela tiden uppdateras och kompletteras med ny forskning.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Skolan har ett professionellt fungerande EHT vilka arbetar nära lärare och pedagoger. Det
finns tydliga rutiner för möten och samverkan vilket bidrar till en samsyn på skolans elever,
både på individ- och gruppnivå. Kommande läsår behöver vi:

a) utveckla,

- handledning för lärare och pedagoger
- observationer och närvaro av EHT i verksamheten
- anpassad lärmiljö

b) hålla fast vid/värna om

- väl fungerande rutiner och samarbete för överlämningar
- anpassad lärmiljö
- likabehandlingsarbetet på skolan

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Studiero

● Tillgänglig lärmiljö

● Värdegrundsarbete

● Explore, Innovate och Balance

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

Innovitaskolans fritidshem har två avdelningar, Fritids med elever från F-2 och Klubben
med elever från 3-6. Det finns 5 pedagoger på Fritids och 2 pedagoger på Klubben med
totalt ca 130 elever.
Fritids är i F-3  lokaler och Klubben är i 4-6 lokaler. Skolan har en ny skolgård sedan ett år
tillbaka med klätterställning, fotbolls- , innebandy- och beachvolleyplaner, basketkorgar,
gungor, sandlådor, kingrutor och ett grönområde. I närmiljön finns skog, lekplatser,
parkområden samt Mölndals bibliotek.

Fritidshemmet har en tydlig organisation där tid och struktur finns för enskild planering samt
planering i arbetslag. Schemaläggning görs utifrån kännedom om hur planeringstiden ska läggas
för att bli så effektiv som möjligt för varje pedagog.
Varje vecka har alla pedagoger en gemensam planering på 1 tim och 40 minuter samt
egen planering 3-5 tim beroende på uppdrag. Tillsammans med arbetslaget på F-3 har
pedagoger en planering på 1,5 tim varje vecka där pedagogerna turas om att vara med då
fritidshemmets verksamhet pågår parallellt.

I fritidshemmets årshjul finns läroplanens mål, SKA och traditioner. Fritidshemmet har ett
tätt samarbete med skolan och flera aktiviteter har gemensamt tema med skolan.
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Verksamheten planeras efter läroplanen och utifrån elevernas behov och genom
kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan pedagogerna möta eleverna just där de
befinner sig i utvecklingen. Fritids arbetar med en årsplanering och planerar in alla
målområden för att erbjuda alla elever fritidshemmets lärande.

Kompetensutveckling och fortbildning kring anpassad lärmiljö samt inom EU:s
nyckelkompetenser, RISE, livslångt lärande etc. utifrån vårt varumärke sker. Fortsatt arbetet
med Pep skola och fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under hela skoldagen pågår.

Vi håller vårt instagramkonto uppdaterat för att ge vårdnadshavare en större insyn i den dagliga
verksamheten och på så sätt öka kommunikationen.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalite i fritidshemmet är att i sex av
åtta målområden upplever pedagogerna att kvaliteten har höjts och att måluppfyllelsen är
mer än fullt godtagbart i förhållande till kraven i styrdokumenten.
Inom skapande och estetiska uttrycksformer ligger den kvar på samma som föregående år
och området lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse har sänkts något som kommer
prioriteras kommande läsår.

I vår årsplanering finns alla målområden i Fritidshemmets läroplan med för att säkerställa att
eleverna erbjuds och ges förutsättningar att kunna delta i aktiviteter för att utveckla sina
förmågor och hitta nya intressen.

Vi har fortsatt med vår mest framgångsrika satsning med våra sexveckors-val där vi delat in
alla fritidselever på F-2 i sex olika grupper med 12 elever i varje grupp. De elever som alltid
väljer samma aktivitet har nu fått möjlighet att lära och testa nya saker. Detta är något som
vi kommer fortsätta med och utveckla.
Att ha val över längre tid har skapat en mer hållbar planerings- och förberedelsetid.

Vi fortsätter det täta samarbetet kollegor emellan för att kunna avlasta varandra och använda
personalens styrkor och förmågor på bästa sätt.

Vi ser en klar utveckling i elevernas inflytande och delaktighet i fritidshemmets verksamhet
och fortsätter med att utveckla och värna om detta kommande läsår. Val av aktivitet,
fritidsråd och uppföljning av elevernas tankar är bidragande anledningar till detta.

Vi behöver utveckla vårt uppföljning- och utvärderingsverktyg för att kunna utvärdera, följa
upp och se progressionen i det vi gör på ett tydligare sätt. Till större projekt åter använda
oss av Fripp.

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.
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Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 4,0 5,2

Språk och kommunikation 4,0 5,2

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 6,0

Natur och matematik 4,0 6,0

Demokrati och samhälle 5,0 5,2

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 5,2

Elevers ansvar och inflytande 4,0 5,2

Fritidshemmet och omvärlden 4,0 5,2

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 94% 89%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 82% 90%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi ser i vår skattning av målområdena gällande undervisning att vi behöver fortsätta utveckla vårt
arbete kring Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Här behöver vi få till en systematik kring
organisation och planeringstid och vem/vad som ska planeras.

Arbetet kring målområdet normer och värden visar på höga resultat utifrån pedagogernas
skattning. Genom bla träning på det sociala samspelet och konflikthantering upplever
pedagogerna att man i hög grad uppfyller kraven som ställs.

Språk och kommunikation visar på högre resultat än föregående år i skattningen. Detta kan bero
på ett systematiskt arbete kring området bla genom arbetet med våra mindre grupper där alla får
en större möjlighet att komma till tals och det upplever pedagogerna som något som gynnar
elevernas språkutveckling.

Skattningen inom området Natur och matematik har även det höjts och förklaringen till det kan
vara planerade aktiviteter löpande under året utifrån detta område. Vi har även tillgång till
naturområden omkring och det nyttjas kontinuerligt.
Elevers ansvar och inflytande och Fritidshemmet och omvärlden visar på att pedagogerna i hög
grad anser att de uppfyller kraven även här. Pedagogerna arbetar medvetet kring dessa områden
och planerar och organiserar verksamheten utifrån läroplanen.

I hög grad anser vårdnadshavarna att vi erbjuder meningsfulla aktiviteter. Här kan vi bli ännu
bättre och kommunicera vad vi gör och varför.

Hela arbetslaget på F-3 har tillsammans gjort modul 4 Rasten för att höja kompetensen och
arbeta tillsammans kring rasterna. Här finns en del att arbeta vidare med då vi kunde se att
mot slutet blev det enklare  aktiviteter som inte behövde så mycket planering men som
fungerade som en starter till några av eleverna. Pedagogerna fick syn på  att elever som
förut inte kommit med i leken nu leker med en eller flera elever och det är något positivt
som vi vill uppmuntra.
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Fritidshemmet följer planen mot diskriminering och kränkande behandling. Hos varje pedagog
finns kunskap om innehållet i denna. Tydliga rutiner för anmälan och utredningar finns att tillgå i
dokumentet och alla pedagoger har kännedom om dessa och följer dem. Det nära samarbetet
pedagogerna emellan gör att arbetet kring diskriminering och kränkande behandling är ständigt
pågående och dialog förs mellan ansvariga om signaler uppfattas om att det pågår.

Det finns tydliga rutiner kring elevhälsoteamets kopplingar och insatser på fritids för att fortsatt
förebygga och främja tryggheten. Dessa rutiner kan vara en del i att hos både elever och
vårdnadshavare så visar det  på höga resultat i undersökningar och enkäter gällande trygghet.

Vår analys av trygghetsenkät från vårdnadshavare tar vi i beaktande då vi vidare planerar arbetet
med tryggheten på fritids. Vi fortsätter arbeta främjande för att våra elever fortsatt ska känna  sig
trygga i verksamheten.

I årets vårdnadshavareundersökning fick vi ett högt resultat. Detta kan bero på att vi har en bra
struktur och planering, ett gott samarbete och ett bra utbud med meningsfulla aktiviteter. Vi har
fritidsbrev och daglig kontakt med många vårdnadshavare. Vi delar bilder från verksamheten på
FB och Instagram.

Vi ser att vårdnadshavare i F-klass känner mest trygghet men undersökningen visar något lägre
på att fritidshemmet har meningsfulla aktiviteter. En förklaring skulle kunna vara att det är en stor
skillnad på mängden information som överlämnas om sitt barn vid hämtning  från fritids
gentemot förskola.

Under vårterminen har den dagliga kontakten med vårdnadshavare ökat då pandemi
restriktionerna tagits bort och vi ser att detta gynnar samverkan fritids - hem.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Sammantaget ser vi att vår fritidsverksamhet håller en god kvalite där både elever,
vårdnadshavare och pedagoger överlag är nöjda med både undervisning och
värdegrundsarbete.

Vi fortsätter värna om det goda samarbetet mellan hemmet och fritidsverksamheten där vi ser
att kommunikationen och relationen mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare är grunden
för en god verksamhet.

Vi kommer även värna om att behålla kompetensen hos våra pedagoger och kompetenshöja där
vi ser ett behov. Genom att ge förutsättningar för pedagogerna att planera verksamheten
tillsammans i kollegiet skapar vi delaktighet och inflytande och på så sätt tar vi tillvara på varje
kompetens.

Arbetet med lärmiljö kommer fortsätta och utvecklas i samarbete med elevhälsan. På så sätt ska
vi skapa en miljö där varje elev får utvecklas i sin takt och  bli så läraktig som möjligt.
Vi kommer även utveckla samarbetet mellan avdelningarna och på så sätt ta tillvara på
pedagogernas olika kompetenser och se till att de kommer eleverna till gagn.

Kommande läsår kommer vi att:

a) utveckla,

- Ett större samarbete mellan de olika avdelningarna och ta tillvara på våra olika
kompetenser.

- tillgänglig lärmiljö
- synliggörandet av  fritidsverksamheten
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b) hålla fast vid/värna om,

- det goda samarbetet i arbetslaget
- vår gemensamma elevsyn “alla elever är allas elever”
- den varierande undervisningen i mindre grupper

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Ökat samarbete mellan de olika avdelningarna
● Tillgänglig lärmiljö
● Synliggörande av fritidsverksamheten

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

Förskolan består av fem avdelningar med två yngrebarnsgrupper samt tre
äldrebarnsavdelningar. De yngre barngrupperna består av 15-16 barn och de äldre 20-22 barn.
Totalt finns ca 95 barn på förskolan. På varje avdelning arbetar tre pedagoger varav en pedagog
är legitimerad förskollärare. Övriga pedagoger är utbildade barnskötare. På förskolan finns
dessutom en pedagog som arbetar 50 % som resurs på förskolan. Förskolan är en flexibel
organisation som läsårsvis organiserar barngrupper utefter behov.

Förskolan har gemensamt ett torg där olika typer av lärmiljöer erbjuds, såsom rollek, atelje,
bibliotek, bygg och naturvetenskap. Förskolan arbetar med lärmiljöer kopplade till EU:s
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Lärmiljöerna bjuder in till utforskande,
undersökande och kreativitet genom en mångfald av material. Vi skapar en tillgänglighet i
lärmiljöer för att ge barn möjlighet till egna val och delaktighet och visa på tilltro till det
kompetenta barnet.
Digitala verktyg används i undervisningen via barnen som konsumenter men framförallt som
producenter inom området.

Förskolans utemiljö innefattar en nyrenoverad gård på ca 2000 kvm med motoriska utmaningar i
form av motorikbana, rutschkana och piratskepp. Gården erbjuder samlingsplatser för dans,
yoga, teater och gymnastik, vattenleksbana samt område för odling av blommor och grönsaker.
Gården är planerad utifrån målet att även utomhus bedriva undervisning utifrån läroplanens olika
områden. Goda förutsättningar (material, tid, personaltäthet) finns för att ta sig utanför gården
och upptäcka och utforska närmiljön och skogen.

Förskolans likabehandlingsplan ligger till grund för värdegrundsarbetet. I utformandet av planen
har trygghetsvandringar, observationer och intervjuer genomförts med barnen för att skapa
delaktighet. Planen utvärderas fyra gånger per år (på studiedagar och apt:n) för att säkerställa att
den efterföljs. Tydliga rutiner för anmälan och utredningar finns att tillgå i dokumentet.
Förskolan har en tydlig organisation där tid och struktur finns för enskild planering samt veckovis
planering i arbetslag. Veckovis har förskollärare samt biträdande rektor gemensamt möte med
syfte att diskutera, problematisera och analysera förskolans verksamhet och pågående
undervisning. Förskollärare för sedan vidare information och resultat ut i arbetslaget.
Ledningsgrupp (rektor, biträdande rektor, administratör) träffas veckovis för att gemensamt
diskutera förskolans och skolans nuläge och verksamhet.
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Genom tydliga årshjul inom olika delar i verksamheten för (organisation. SKA-arbete och
kulturarbete)  skapas en kontinuitet i beskrivning av behov, planerade insatser, utvärderingar,
analys och effekt. Utifrån dessa arbetar pedagogerna med undervisning inom läroplanens olika
målområden. Till stöd för det systematiska arbetet finns Förskoleplanen som tydligt beskriver
behov, insatser, ansvarig samt mål för den aktuella barngruppen samt materialet Uppföljning av
Läroplanens Mål. Kontinuerliga nedslag och avstämningar i Förskoleplanen finns inplanerade i
årshjul.
Pedagoger använder gemensamma planeringsmallar för en likvärdighet samt för en röd tråd i
arbetet med barnen kopplat till nuläge, vidare arbete, läroplansområden och barns utveckling
och lärande.

Förskolan fokuserar på barn som enskilda individer där vi pratar kring barnen med fokus på
omsorg, utveckling och lärande. Förskolan har en tydlig plan för arbete med lotusdiagram där
varje barn systematiskt lyfts fram utifrån den individ barnet är. Dessa fylls kontinuerligt i och
samtalas och analyseras av alla i arbetslaget.
Genom egna val av aktivitet, gemensamma demokratiska beslut, inflytande över innehåll i
lärmiljön ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet. Verksamhetens rutiner används i
undervisningen för att skapa självständighet, delaktighet och tilltro hos barnen,

Förskolan arbetar med Läslyftet vilket avspeglar sig i miljön på avdelningar i form av läshörnor,
litteratur på olika språk och estetiska uttryck. Pedagogerna ges tid till att ta del av föreläsningar
utifrån samt inom kollegiet för att ta tillvara den kunskap som finns på enheten.
Kompetensutvecklingen planeras i början av läsåret utifrån pedagogernas behov samt önskemål.
Ett viktigt arbete under året har varit arbetet med normkritik och genus där pedagoger fått ta del
av föreläsning samt använt sig av denna kunskap i verksamheten genom planering av lek,
utformning av barngrupper och skapandet av lärmiljöer och planering av material.

Tydlig skriftlig rutin finns för överlämning från förskola till skola och samverkan kring denna.
Förskola och skola möts under årets gång för att samtala och överlämna information kring den
undervisning barnet mött i förskolan samt vilken vidare progression som ska ske. För de barn
som börjar på skola utanför enheten skapas möten och samtal samt att skolan bjuds in till
förskolan. Deltagande och delaktighet från vårdnadshavare är en viktig del i övergången och via
besök, blanketter och samtal sker samarbete.

Förskolan har ett nära och förtroendefullt samarbete med vh genom daglig tid till samtal kring
barnets dag på förskolan. Dagligen dokumenteras barngruppens aktivitet vilka vårdnadshavare
kan ta del av för vidare samtal med sina barn. Schoolsoft används som plattform för att
dokumentera barns enskilda och kollektiva utveckling och lärande samt för att delge information.
Brukarråd och föräldramöten genomförs två gånger/läsår samt utvecklingssamtal och
uppföljningssamtal 1 gång/läsår. Genom gemensamma planerade aktiviteter såsom firande av
traditioner, sommaravslutningar och fixardagar stärks ytterligare relationen mellan förskola och
hem.
Inskolningar sker ca 2 veckor och fokuserar på att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare.
Nya barn bjuds in till förskolan för besök innan start.

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet och
inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande samt
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Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Förskola
och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och utveckling.
Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och
en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Barns delaktighet och inflytande 6,0 6,4

Kultur 6,1 6,0

Lek 6,5 5,5

Matematik 6,1 5,9

Naturvetenskap och teknik 5,7 6,3

Normer och värden 6,0 6,3

Skapande 5,8 6,0

Språk och kommunikation 6,9 6,8

Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i förskolan.

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt
barns förskola 85% 83%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 88% 92%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 90% 92%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 94% 92%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 74% 80%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 91% 88%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 65% 86%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 82% 84%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 95% 90%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Förskolans lärmiljöer utvecklas och arbetet med EU:s nyckelkompetenser kopplas till skapandet
av miljöer både utomhus och inomhus. En ökad kunskap och ett stöd från huvudmannen har gett
pedagogerna större kompetens kring utformandet av lärmiljöer med fokus på mångfald, kreativt
material, tillgänglighet och likvärdighet. Vh åsikter visar på en ökning kring nöjdhet med
inomhusmiljön vilket vi tänker är en effekt av pedagogernas ökade kunskap inom området.

Pedagoger och vårdnadshavare uttrycker stor nöjdhet med förskolans utomhusmiljö.
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Arbetet med digitala verktyg har ökat på förskolan. Förskolan har fått tillgång till fler digitala
verktyg (datorer, Ipad, projektorer) vilket påverkar arbetet positivt. Via kompetensutveckling
kopplat till Innovitaskolans gemensamma tema Välmående i en digital tid har även
pedagogernas kompetens ökat. Tillgängliga digitala verktyg i miljön skapar kreativa barn som
väljer att arbeta digitalt tillsammans med andra. Vi ser också en ökning kring undervisningen av
teknik utifrån ULM.

Arbetet med utemiljö, Pep och Balance är en styrka för förskolans gemenskap, för barnens
fysiska och psykiska välmående. Genom planerad undervisning utomhus skapas förutsättningar
för att arbeta med språk, rörelse, estetiska uttryck och lek utomhus. Vi ser att allt fler barn deltar i
de gemensamma aktiviteterna vi erbjuder samt att intresse finns då barnen allt mer efterfrågar
denna typ av undervisning. Undervisning inom lek har minskat något vilket kan bero på att andra
områden såsom teknik, barns delaktighet och inflytande tagit större plats under läsåret.

En styrka i förskolans arbete är den systematiska dokumentation som genomförs. Att barnen får
se sin egen utveckling samt förmedlar den till sina vårdnadshavare ser vi som positivt då det
skapar nära samarbete förskola och hem. Förskola har en likvärdig dokumentation där barnen
blir delaktiga genom att ta kort, samtala kring och själva skapa dokumentationer. Via
dokumentationerna får barnen syn på sina egna lärprocesser och vad de är med om på förskolan
och utvecklar i dessa processer. Detta skapar en självtillit och en tro på sig själv som en lärande
individ. Dokumentationen är en viktig länk mellan förskola och hem.

Vi ser att en tydlig styrning och struktur hjälper oss att arbeta efter det årshjul som finns. Årshjul
för både organisation, verksamhet och SKA-arbetet hjälper pedagogerna att förtydliga vad som
är vad. Pedagoger uttrycker en stöttning av de mallar som finns utformade för att på bästa sätt
planera undervisning utifrån både barn och dess intressen.

Hela förskolan behöver arbeta vidare med att ge barnen inflytande och bli än mer delaktiga i sin
dokumentation i förskolan.  ULM visar dock på en ökning inom området vilket kan härledas till
större inflytande och delaktighet då några avdelningar fokuserat på barnens egna
dokumentation. Vi ser att delaktigheten från barnen i förskolans rutiner i och med Covid-19 har
minskat pga stor smittorisk.

Läslyftet har fallit ut väl och gett mer kunskap till pedagoger. Vi ser att denna insats lett till större
utbyte och diskussioner över avdelningsgränser.

På förskolan finns många kulturer representerade och förskolan arbetar med att möta alla barn
och vårdnadshavare respektfullt. Vi ser att förskolan vidare behöver kartlägga barnens kulturer
och språkanvändning för att vidare kunna arbeta med de kulturer och språk som finns
representerade. Flertalet pedagoger arbetar med TAKK och har genomgått
kompetensutbildning inom detta vilket stärker barnen i sitt språkanvändande.

Arbetet med samverkan förskola och skola är pågående och kommer att utvecklas vidare med
fler möten och träffar för att skapa kontinuitet och fokusera på barnens tid på förskolan samt
progressionen i förskoleklass. Vi ser en stor vinning i att flertalet barn går vidare inom den egna
enheten vilket underlättar samtal, möten etc och möjliggör för nära och gott samarbete.

Stort fokus läggs på samarbete förskola - hem och genom samtal, gemensamma aktiviteter,
forum etc. Vi ser en ökad nöjdhet från vårdnadshavare kring den information de får kring sitt barn
och förskolans verksamhet. Pedagoger informerar om såväl omsorg, de aktiviteter barnet
deltagit i samt kring barnets mående.

Ett utvecklingsområde förskolan identifierat är arbete med de olika kulturer som finns
representerade på förskolan. För att arbeta med barns identitet, respekt, kulturell mångfald
behöver förskolan kartlägga barns språkliga identiteten samt skapa tydligt årshjul med de
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kulturer vi på förskolan väljer att uppmärksamma. Gemensamma mallar och strukturer kan hjälpa
oss ytterligare med detta.

Slutsatser och utvecklingsområden
a) utveckla,

- barns delaktighet i dokumentationer
- förskolans lärmiljöer kopplade till EU.s nyckelkompetenser.
- arbetet med kulturell mångfald

b) hålla fast vid/värna om,

- gemensamt arbetet med Balance, Pep och barnens välmående.
- förskolan med gemenskap och vi-känsla
- samarbetet och samverkan med hemmen kring barnens utveckling, mående och lärande

Vi ser att förskolan kommit långt i sitt arbete med Balance, Pep och barns välmående. Vi arbetar
vidare med vi-k’änsla då vi välkomnar nya barn till förskolan samt organiserar oss på nytt för de
som är kvar. Vi ser att barnen är delaktiga i dokumentationen men att detta bör omfatta hela
förskolan.

Då många kulturer finns representerade på förskolan behöver vi kartlägga dessa för att lyfta och
arbeta med dem. Då vi har ett gott samarbete med hemmen arbetar vi vidare på att behålla
denna samt skapa nytt med nya vårdnadshavare.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Arbetet med normer och värden innefattar skapande av en vi-känsla på förskolan. Vi arbetar
gemensamt utomhus, över avdelningsgränser samt gemensamt på morgonen och
eftermiddagen. På detta sätt lär barnen känna flera pedagoger och skapar relationer med många
barn. Via denna gemenskap upplever barnen en trygghet på förskolan vilket vi ser och hör att
vårdnadshavare (via enkät samt samtal) uttrycker.

Barnen har många närvarande, kända och trygga pedagoger att vända sig till. Pedagogernas
analyser visar på att barnen har tilltro till sin egen förmåga samt agerar självständigt i situationer
som val, lek, rutiner.

Förskolan har en väl utarbetad likabehandlingsplan som är gemensamt framtagen. Till grund
ligger pedagogers observationer, barnens tankar och de trygghetsvandringar som genomförts.
En systematik finns för utvärderingen av denna och ansvariga är förskollärarna som tillsammans
med sina arbetslag analyserar och utvärderar arbetet med normer och värden.

Genom ständiga dialoger kring planen, barnens välmående och barnen som individer lyfts
dilemma, utmaningar och positiva resultat fram.

I arbetet med värdegrund arbetar vi för att “alla barn är allas” och att vi gemensamt tar ansvar för
allas säkerhet och mående. Våra gemensamma aktiviteter, temadagar och tider på dagen skapar
en trygghet hos barnen där vi är flera vuxna som finns i deras närhet för eventuellt stöd.

På gemensamma möten såsom förskollärarmöten samt apt:n diskuterar vi barnen som individer
och utifrån ett gemensamt synsätt där barnens välmående, utveckling och lärande står i fokus.
Dessa diskussioner leder till ett gemensamt förhållningssätt kring hur vi agerar och bemöter de
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barn vi har på förskolan. Vi ser dessa diskussioner som betydelsefulla för att se varje individs
behov och stöd. Lotusdiagrammen stöttar oss ytterligare i detta arbete.

Kompetensutveckling inom normkritik och genus har stöttat pedagogerna i arbetet med
likvärdigt bemötande av barnen oavsett kön. Pedagogerna arbetar gemensamt med att
uppmärksamma och probeatisera dilemman som kan uppstå och arbetar med att i den dagliga
verksamheten se, höra och diskutera uttryck och agerande.

Utomhus ser vi att konflikter uppstår och förskolan har därför upprättat ett schema med stationer
för att pedagoger ska finnas på olika platser och vara närvarande i barnens lek och aktivitet. Vi
ser att denna organisation är en styrka och skapar goda förutsättningar för att se vad som sker på
gården samt uppskattas av vårdnadshavare som via information fått ta del av detta arbete. I och
med pedagogers närvaro kan vi stötta och vägleda barnen i deras konflikthantering.

En utveckling av förskolans lärmiljö är pågående och med stöd av nya varumärket fokuserar vi på
att skapa miljöer med neutralt, oförutsägbart material, I förskolans bibliotek erbjuds litteratur som
visar på olika familjekonstellationer och till viss del olika kulturer och olika språk. Litteratur
används på förskolan för att arbeta med olikheter, värdegrund, olika levnadsförhållande, kulturer
etc. Vi ser att barnen på förskolan har skapat sig ett stort intresse för litteratur vilket gör att
litteraturen används som en väg in för att nå ut till och konkretisera för barnen samt skapa
diskussioner.

Vi ser att de digitala verktygen hjälper oss med litteratur på olika språk för att ge alla lika
förutsättningar. Vidare behöver alla förskolans lärmiljö innefatta än mer kulturell mångfald för att
lyfta fram alla olikheter som finns representerade på förskolan.

En styrka i värdegrundsarbetet är vårt gemensamma synsätt på barns utveckling och lärande. Ett
förhållningssätt där vi ser barnets kompetens och utveckling bland annat med hjälp av
lotusdiagram. Denna insats leder till en likabehandling av varje barn på förskolan.

Slutsatser och utvecklingsområden
a) utveckla,

- förskolans lärmiljö med fokus på kulturell mångfald

b) hålla fast vid/värna om,

- närvarande, utspridda pedagoger
- kontinuerligt arbete med likabehandlingsplanen
- gemensamt synsätt på barnen som enskilda, kompetenta individer

Förskolan har ett gott gemensamt samarbete med fokus på likabehandling av alla barn samt
kunskap om barnens utveckling och mående. Vi ser att förskolans likabehandlingsplan finns med
i verksamheten samt kontinuerligt utvärderas och uppdateras.

Förskolan behöver vidare kartlägga de olika kulturer som finns representerade på förskolan samt
arbeta med att synliggöra dessa i förskolans lärmiljöer.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

● Tillgänglig lärmiljö
● Värdegrundsarbete
● Kulturell mångfald
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● Explore Innovate och Balance
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