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

Innovitaskolan Momentum 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
Skolan ligger i centrala Helsingborg, nära kommunikationerna på Helsingborg C och med
Stadsparken och Slottsparken alldeles i närheten. Hos oss går elever i årskurs 6–9. Varje klass har
en klassmentor som ansvarar för kontakten med elever och föräldrar. Att anpassa undervisningen
utifrån varje elev är ett av våra prioriterade områden.

Hos oss finns en stark tro att alla elever kan, vill och vågar med rätt stöd i undervisningen. Eleverna
på skolan kommer från ett stort och varierat upptagningsområde både från Helsingborg och
grannkommunerna. Detta gör att vi arbetar mycket förebyggande med att skapa trygga grupper
där det råder studiero. Hos oss är inflytande och kommunikation med både elever och föräldrar en
viktig del i att utveckla verksamheten. Därför ser vi våra elever och föräldrar som en självklar del i
vår utveckling av utbildningen och undervisningen.

Kombinera idrott och teoretisk undervisning

Rörelse, välmående och goda studieresultat har en stark korrelation. Vi erbjuder därför en
idrottsprofil för elever som vill fördjupa sitt intresse och utvecklas inom idrott och rörelse. Utöver
den träningstid elever har i sin förening så får hen även möjligheten att kombinera 2×1,5 timme av
träning i veckan under sin skoltid tillsammans med erfarna och kunniga tränare som är kopplade
till skolan.

Vår idrottsprofil bedrivs i samarbete med olika idrottsklubbar i Helsingborg. Eleverna behöver dock
inte vara kopplade till dessa klubbar i sin träning utanför skolan då profilen är öppen för alla elever.
Det som behövs är ett intresse och passion för idrott, samt engagemang kring studierna!

Ledning och organisation

Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Intendenten på skolan ansvarar för frågor
som rör IKT, administration och den dagliga driften. Samtliga elevhälsans kompetenser ingår i
elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog samt skolledning)
Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor och de tre förstelärarna. Denna träffas varje
vecka och fokus är skolutvecklingsfrågor,

Personalen är organiserade i pedagogiska lärgrupper med olika fokus. Dessa träffas varje vecka.
Gruppernas sammansättning varierar utifrån innehåll. Grupperna leds av utsedda samtalsledare.

Elevhälsan träffas även de varje vecka.

Utöver dessa finns även tre konceptansvariga som träffas en gång i månaden kring Innovitaskolans
koncept.
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Personal

På skolan arbetar 30 personal, varav 21 är undervisande personal.
På skolan finns en lärarassistent.
Legitimerad personal i samtliga ämnen förutom slöjd.

Bland lärarna finns tre förstelärare som ansvarar för och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet
och leder det kollegial arbetet på skolan.
utveckling av undervisningen och ökad måluppfyllelse.

All personal träffas varje vecka i olika sammansättningar beroende på agenda. Varje möte inleds
med en kort gemensam samling. Därefter är det antingen pedagogiska lärgrupper
(representanter för olika ämnen och stadier), årskursgrupper (mentorerna i respektive årskurs)
eller ämnesgrupper.
Vi har en väl utarbetat kommunikationsstruktur som underlättar i kommunikationen mellan skolan
olika delar där det tydligt framgår vad, var och hur olika delar ska kommuniceras.
Utöver dessa möten hålls även möten kring enskilda klasser och/eller elever som
specialpedagogen ansvarar för och driver.

Elever

På skolan finns elever i åk 6-9 fördelat på 11 klasser. Totalt 229 elever. Eleverna på skolan kommer
från ett stort upptagningsområde både från Helsingborgs stad och kommunerna runt omkring.
60% av eleverna har idrottsprofil.

Elevinflytande är viktigt för oss då vi tror på att detta har en inverkan både på undervisningen och
trygghetsarbetet på skolan  och därför är våra elever organiserade i olika råd, där alla klasser har
representanter. Dessa råd har olika inriktning och det finns ansvariga lärare kopplade till de olika
råden.
Elevråd –  Styrelsen för elevrådet träffas regelbundet. Består av representanter för åk 9. Stormöten
med samtliga klassrepresentanter följer övriga råds mötesstruktur. Elevrådet är också
samarbetspartner till skolledningen
Trygghet och trivselråd – Arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling ,
samt att skapa förutsättningar för trygghet.
Sportråd – leder och planerar olika aktiviteter och dagar med fokus på idrott och hälsa. Rådet
kommer att byta namn under nästa läsår för att ytterligare lyfta fokus på hälsa och välmående.
Matråd – samarbetar med tillagningsköket kring skolmaten. Även den fysiska miljön i matsalen
och Caféverkamheten ligger hos matrådet.
IKT-råd - Ligger i framkant kring IKT. Arrangerar IKT-dagar, leder programmeringstillfällen mm.
Evenemangsråd - Består enbart av elever i åk 9. Ansvarar för och planerar olika evenemang i
samband med högtider och avslutningar.

Råden träffas tre gånger per termin och arbetet i rådet förbereds på klassråden.

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.
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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

Skolans systematiska kvalitetsarbete bygger på skolans prioriterade områden. Utifrån dessa
beskrivs ett  nuläge , önskat läge “ och målbild och utifrån dessa tas aktiviteter och insatser fram.

Mål Vart ska
vi/förväntad
effekt?

Hur gör
vi/insats?

Ansvar
för insats
(yrkesroll
)

Uppföljni
ng:
när, hur,
vem

Utvärdering:
när, hur, vem

Analys av
uppnådda
resultat

Analyser och enkätresultat från föregående år ligger till grund för de prioriterade områdena och
SKA arbetet.  Det systematiska kvalitetsarbetet bygger både på avstämningsperioder enligt ett
uppgjort schema, men även i den dagliga verksamheten då denna en stor del i kvalitetsarbetet.

Eleverna är med och utvärderar både på sina klassråd, men även i de olika elevråden.
Skolledningen träffar elevrådsstyrelsen tre gånger per termin för att samtala kring läget på skolan
och på hur elevernas syn är.

Under året finns fasta avstämningspunkter .Huvudmannen har fyra tillfällen, två per termin och
utöver dessa har vi ytterligare två per termin.

Arbetet bygger på olika ansvarsområden, ofta kopplade till försteläraruppdragen eller elevhälsan.
Dessa ansvarar för planering, genomförande och analys av de olika områdena tillsammans med
sina kollegor.
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När det gäller resultatanalyserna och analysen av undervisningen görs dessa av samtliga lärare
individuellt och i ämnesgrupper. Dessa sammanställs sedan av specialpedagog och rektor för att
utgöra underlag för vidare arbete.

Varje lärare analyserar sin egen undervisning utifrån given mall. Detta sker i januari samt juni.
Underlagen används sedan vid medarbetarsamtalen och som grund i de kollegiala samtalen vid
uppstart i augusti.

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 72,2% 84,7% 77,9%

Flicka 72,0% 90,9% 72,9%

Pojke 72,3% 76,9% 84,2%

Andel elever med gymnasiebehörighet 94,4% 100,0% 93,0%

Flicka 92,0% 100,0% 89,6%

Pojke 95,7% 100,0% 97,4%

Genomsnittligt meritvärde 235,8 254,8 220,3

Flicka 244,2 277,8 221,0

Pojke 231,3 225,7 219,5

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 54,8% 84,6% 60,7%

Flicka 47,1% 82,4% 66,7%

Pojke 64,3% 88,9% 56,3%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 10% 20% 42% 14% 14% 0% 100%

Matematik 5% 4% 11% 14% 52% 15% 100%

Svenska 1% 14% 26% 24% 24% 10% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 10% 20% 40% 30% 100%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 12% 27% 19% 19% 12% 12% 100%

Matematik 8% 12% 15% 19% 19% 27% 100%

Svenska 0% 12% 28% 28% 24% 8% 100%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

Normer och värden

Trygghet och studiero - arbete har pågått under läsåret. Har haft egna avstämningar för att få
nuläge i klasserna/grupperna. Detta har sedan styrt de aktiviteter som gjorts. Utvärderingar
har skett årskursvis och en del aktiviteter har även genomförts årskursvis istället för klassvis.
Schemat har förändrats för att kunna skapa möjlighet till flexiblare grupper och öka
studieron. Detta har varit ett utvecklingsområde under flera år då vi i elevenkäten ser att
eleverna inte upplever det i den utsträckning vi önskar. Trots detta presterar våra elever bra
så det är något motsägelsefullt. Vi har under året gjort egna undersökningar tillsammans
med eleverna för att få syn på vad det är som påverkar dem negativt. Här framkommer det vi
misstänkt, att det till största  delen är lokalerna i form av bristen på utrymme och
lyhördheten som påverkar. Detta kommer vi att få leva med ett år till, men efter renoveringen
hoppas vi att detta inte ska vara en orsak längre. En del elever menar också på att några
lärare inte reagerar på oönskat beteende lika kraftfullt som eleverna skulle önska. Detta har
vi givetvis lyft och arbetet mycket i kollegiet kring ledarskapet i klassrummet och vilka olika
verktyg och strategier  som det  finns att använda sig av. I några fall har vi även fått ha enskild
handledning kring agerande.

Ökad förståelse för att alla kan bidra och att laget är starkare än jaget - då försteläraren inom
kooperativt lärande var borta under hösten avstannade detta arbete något, men kommer att
återupptas med full kraft i höst. Vi kunde se att när han återkom i tjänst skedde något med
både lärare och elever kring lärandet och hur detta kan ske. Kollegorna behöver mer
handledning och konkreta tips och råd för att känna sig trygga i detta. Viktigt att det inte
beror på en person.

Normkritiskt tänkande och öppna upp föreställningar - Varumärkes implementeringen
påverkade arbetet något på så sätt att vår vecka kring normkritik uteblev då planeringen av
Explore och Innovat tog tid i anspråk. Denna kommer att fortsätta under nästa läsår och vi
kommer även att ha en förstelärare enbart inriktad på uppdraget. Det dagliga arbetet på
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mentorstiden och i klassrummen fortsatte dock. Fokus har varit att fördela ordet i
klassrummet och möta olika elever med olika uppgifter.

Undervisning och lärande

Utmanande undervisning - ämnesövergripande arbete
Då Covid- 19 fortsatt att delvis utmana oss under året har denna del inte prioriterats. Vi ser
dock att detta är ett måste då eleverna i skolan idag behöver utmaningar och uppgifter som
ligger dem nära för att stimuleras. Samtalen och diskussionerna i lärargruppen har dock
fortsatt och några lärare har funnit beröringspunkter. Många goda tankar och ideér har fötts
och vi ser fram emot kommande läsår då detta kommer att fortsätta vara ett prioriterat
område.

Större utnyttjande och effektivitet av lektionstiden
Denna hänger samman med ovanstående punkt.  Vi har tidigare år haft studiecirklar och
bokcirklar kring ledarskap i klassrummet och effektiv undervisning. Dessa behöver åter
aktualiseras. Under året som gått har mycket tid gått åt till varumärkes implementeringen
och de nya kursplanerna så utrymme för ytterligare insatser har  inte funnits.

Delaktighet och inflytande

Ökad medvetenhet hos eleverna om vad och hur de kan påverka sitt eget lärande

Betyg och bedömning

Likvärdig och enhetlig bedömning - Kursen i betyg och bedömning i samarbete med Karlstad
universitet.  Samtliga i personalen har genomgått utbildningen. Samplanering och
sambedömning har varit ett konstant inslag i vardagen. Gemensamma ämnesplaneringar,
bedömningsuppgifter och bedömning har ökat likvärdigheten både för eleverna, men också
mellan lärarna. Samtliga lärare som undervisar i ämnen som  har NP är delaktig i rättning och
bedömning, samt bedömningssamtal. Detta för att öka likvärdigheten och synen på
bedömning. För dessa lärare blir det ett viktigt kollegialt lärande.

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

- Förstelärare

Under året har vi haft tre förstelärare i områdena matematik, kooperativt lärande och IKT.
Dessa sitter med i skolans ledningsgrupp samt leder de pedagogiska lärgrupperna för
sina kollegor.  De har till viss del ett mandat som är tydligt och uttalat inom sina
respektive områden.

- Ledarskap, lärare  och pedagogiska lärgrupper

Ledningen består av rektor och biträdande rektor. Dessa tillsammans med förstelärarna
utgör skolans ledningsgrupp Ledningsgruppen träffas en gång i veckan och fokus är
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pedagogiska frågor, utvecklingsarbete och organisation kopplat till dessa. .  Vid rektors
frånvaro är biträdande rektor tf.

All personal har konferens en gång i veckan . Innehållet på konferensen varierar utifrån
behov.  Det kan vara gemensam konferens med alla, ämneskonferens, årskurskonferens
eller pedagogiska lärgrupper. Alla möten dokumenteras i gemensam mapp i Google där
även dagens frågeställning eller innehåll finns.

Kallelse till respektive möte görs i kalendern i google.

Det skickas inte några rektorsbrev till personalen, utan vi har vårt dokument som heter
NOTEN där all information finns och antecknas. Detta för att undvika mängder av mail
och i NOTEN är samtliga anteckningar kvar  och det är lätt att gå tillbaka Dessa sorteras
utifrån månad och med nyast info överst.

På skolan finns leg lärare i samtliga ämnen förutom slöjd. Inom varje ämnes finns det en
ansvarig som är den som leder arbetet kring de gemensamma  analyserna  och
dokumenterar ämnesgruppens arbete.

Detsamma gäller för varje årskurs där det finns en ansvarig.

- Sambedömning och bedömning av NP

Samtliga undervisande lärare deltar i rättningen av NP oavsett om de undervisar
årskursen eller inte. Alla prov är avidentifierade och eleverna får bara ett nummer som de
märker sina prov med. Samtliga prov läggs i en stor hög och fördelas på alla lärare i
ämnet som rättar enskilt. Proven sorteras i bedömningshögar utifrån betyg och
“osäkerhetshögen”. Därefter ges lärarna tid att tillsammans samtala och diskutera kring
olika bedömningar som gjorts för att få en gemensam syn på hur olika resultat bedöms.

- Strukturer - klasser-grupper -schema

Skolan består av 11 klasser från åk 6-9.  Klasserna är från 18-28 stycken. Varje klass har en
klasssmentor som är länken mellan hem och skola och som står för den största delen av
kontakten med vh. Grupperna är flexibla och i vissa ämnen sker undervisningen i
helklass, men det kan också var så att en hel årskurs är delad på tre grupper. Det finns ett
grundschema men, detta kan ändras under läsåret om det skulle krävas för att öka
kvaliteten.

Elever och mentorer har mentorstid tillsammans där gemensamma frågor diskuteras,
men även fördjupning kring elevernas lärande och studiesituationer både som grupp och
enskilt.

- Lektionsupplägg

Samtliga lektioner är uppbyggda på samma sätt med en tydlig lektionsstruktur både vad
det gäller vad som sker före, under och efter lektionen.  Eleverna ska känna igen sig
oavsett vilken lektion de kommer till och vilken lärare de möter.  Lektionens längd
varierar utifrån både ämne och klasser, då olika grupper har olika förutsättningar.

- Elevinflytande

Eleverna är organiserade i olika elevråd.I dessa finns representanter från varje klass. På
mentorstiden, som gången innan ett elevråd är klassråd, lyfts frågor som
representanterna tar med till sina träffar.

Elevråden träffas tre gånger per termin. Samtliga råd har en lärare som stöd i arbetet och
Classroom för varje råd.
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På skolan finns ett övergripande elevråd som fokuserar på övergripande frågor. Utöver
detta finns det ett IKT-råd, ett Sportråd, ett Trygghet och- trivselråd och  ett Matråd.
Utöver dessa finns även ett evenemnagsråd där enbart elever i åk 9 ingår. Vi har även en
elev på skolan som representerar skolan i Innovitarådet. Hon sitter med i elevrådet hos
oss och är länken mellan det stora samlade Innovitarådet och oss. När det gäller
undervisningen så lyfts grågan om inflytande både under mentorstiden och på de
vanliga lektionerna. Det är viktigt att visa eleverna hur och vad de kan påverka samt på
vilket sätt.

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 51% 50% 52% 45%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 38% 41% 56% 44%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 51% 60% 48% 47%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 35% 33% 49% 46%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 38% 39% 36% 38%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 45% 35% 54% 47%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 48% 51% 49% 43%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 72% 76% 69% 65%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 42% 44% 43% 45%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

ÅK 9

Stadigt hög gymnasiebehörighet. Kan jämföras med de kommunala skolorna i kommunen där
snittbehörigheten var 84,2%  och  det är enbart  tre kommunala skolor som har högre behörighet.

Vi har inte lyckats nå elever på ett tillfredsställande sätt och det har. påverkat snittmeritpoängen
och måluppfyllelsen. Trots omfattande insatser har vi inte lyckats nå dessa elever.

Pojkar-flickor
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Vi ser att just i år presterar pojkarna bättre än flickorna i åk 9.  Detta har att göra med att vi inte
fått till det förebyggande och åtgärdande arbetet kring flickorna i tillräckligt stor utsträckning.. Vi
ser även att de som påverkats mest av Covid och att ha undervisning på distans är de flickor som
behöver mycket motivation och ledning, speciellt i No-ämnena. Här har vi inte riktigt lyckats att
nå hela vägen fram.

Trots att flickorna är lägre andel behörighet och betyg i samtliga ämnen, har de ändå fortsatt
högre meritpoäng än pojkarna.  Vi kan se att det är speciellt en klass där vi fått arbeta mycket
med motivation med killarna.

Detta är en utmaning framöver att visa på att det finns fler möjligheter och att det aldrig är fel att
sätta ribban högt.  Ett av våra uppdrag är ju att få eleverna att se nya möjligheter som de inte
visste fanns..

Åk 6

Vi ser att resultaten för åk 6 är lägre än föregående år. Det har varit en stor elevgrupp, och flera
elever i stort behov av anpassningar och stöd. Trots dubbla och ibland tre pedagoger i gruppen
och olika grupperingar lyckas vi inte nå dessa elever. De kommer att behöva mycket stöd även
framöver.

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

NP - Samtliga undervisande lärare deltar i rättningen av NP oavsett om de undervisar årskursen
eller inte. Alla prov är avidentifierade och eleverna får bara ett nummer som de märker sina prov
med. Samtliga prov läggs i en stor hög och fördelas på alla lärare i ämnet som rättar enskilt.
Proven sorteras i bedömningshögar utifrån betyg och “osäkerhetshögen”. Därefter ges lärarna tid
att tillsammans samtala och diskutera kring olika bedömningar som gjorts för att få en
gemensam syn på hur olika resultat bedöms.

Bedömning och betyg - Lärare i respektive ämne och årskurs har gemensam  PP för att kunna
stötta varandra i planering och bedömning. Detta sker hela tiden under året och då lärarna har
nära till varandra blir samtalen kring bedömning en del av vardagen.  Mer organiserade samtal
kring bedömning och betyg sker både i ämnesgrupper, men  även i de  pedagogiska
lärgrupperna där samtalen kring bedömning vidgas till mer generell nivå än ämnesfokusering

Diskrepansen i NP kontra slutbetyg -  Den främsta orsaken är att Np inte provar samtliga
förmågor och kunskapskrav. I både engelska och svenska har lärarna tid på sig att använda
resultatet från NP för att forma undervisningen under resten av terminen för att kompensera mot
det som eleverna missat på NP.

De av våra elever som i normala fall har anpassningar och särskilt stöd (utöver mer tid och större
text) klarar inte av situationen kring NP, trots att vi övat tidigare,  och presterar därför sämre än
vad de normalt gör i undervisningen. Elever som presterat lägre än betyg på NP än vad de fått i
slutbetyg har fått riktade insatser utifrån sina NP resultat på just de delar deras prestation är
lägre. Detta är också en del i avvikelsen NP och betyg.

För att göra en djupare analys skulle det var intressant att se hur många betygssteg det handlar
om. Detta utifrån att på NP genererar poäng ett visst betyg och på vissa av proven är dessa inte
kopplade till  specifika kunskapskrav. Detta kommer vi att titta närmare på.

Under kommande läsår kommer vi att ha som stående inslag att träna på NP-situationen men
också utveckla vårt sätt att sambedöma och sätta in insatser tidigare under året.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9
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Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 9% 61% 30% 100%

Matematik 0% 59% 41% 100%

Svenska 0% 59% 41% 100%

Svenska som andraspråk 0% 44% 56% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 4% 81% 15% 100%

Matematik 0% 85% 15% 100%

Svenska 4% 52% 44% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Vi kan se att det under året varit lite för stor variation i undervisningens kvalitet, främst inom
ämnena No och tk.  I de elevgrupper där vi slagit samman undervisningsgrupper och lärarna
arbetar tillsammans har kvaliteten höjts, då lärarna kan ta stöd av varandra i arbetet och utveckla
undervisningen.  Under våren har samtalen och kvalíteten åter. ökat då vår förstelärare inom
området gjort riktade insatser.

Att alla lärare i ett ämne och en årskurs jobbar utifrån en gemensam pedagogisk planering gör
att de kan ta stöd av varandra i arbetet.

Det kooperativa lärandet har avstannat något, men däremot har utvecklingen med olika breaks
och anpassningar blivit bättre.

Vi ser att det är fortsatt viktigt att jobba med de gemensamma strukturerna och kvaliteterna för
att nå våra elever och så att de kan prestera utifrån sin bästa förmåga.

Vi behöver utveckla våra anpassningar ytterligare och våga använda oss av nya och annorlunda
väga att nå fram och utmana våra elever.

Alla måste ta del i detta arbetet och följa de gemensamma uppsatta målen och strukturerna så
att eleverna hela tiden upplever en helhet. Det får inte vara skillnad i kvaliíteten på
undervisningen beroende på vilken lärare man har,

Skillnaden i kvalitet som varit hänger tätt sammans med relationer och läraren förmåga att utföra
sitt ledarskap i klassrummet. Eleverna upplever inte undervisningen och stimulerande och
givande om läraren inte visar att hen bryr sig om eleverna..

Vii måste kunna anpassa vår undervisning och dess kvalitet för att nå eleverna bättre utifrån de
förutsättningar de har.

Eleverna anser att de till större del än tidigare får det stöd de känner att de behöver och att
deras lust att lära har ökat.  Detta är positivt, men vi behöver nå ut ännu bättre kring detta. Dock
upplever de inte att de får vara med och påverka undervisningen i den utsträckning de önskar.
Här behöver vi bli tydligare och visa på hur, vad och när de kan påverka och när detta faktiskt
sker. Detsamma gäller när vi ger eleverna feedback i undervisningen. Om vi på ett tydligare sätt
visar när och hur eleverna får feedback kommer de också att uppleva den tydligare och detta
kommer att göra att kvaliteten på undervisningen kommer att bli bättre och resultaten att höjas.
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Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Kooperativt lärande och ämnesövergripande arbetsområden

Upptäckande och utforskande arbetssätt i alla ämnen

Hälsa och välmående som självklara inslag i all undervisningen

Implementering av Innovitamodellen

Studiero och öka medvetenheten hos eleverna kring vad de kan påverka och på vilket sätt.

Bibehålla det kollegial arbetet och samarbetet som finns på skolan och fortsätta främja de
goda relationerna så att eleverna även fortsättningsvis känner sig trygga och prestera på
sin bästa nivå.

Fortsätta utveckla undervisningen och det kooperativa lärande som är på gång.

Bibehålla vår idrotts- och hälsa profil som gynnar eleverna och deras mående och resultat.

Likabehandling- och värdegrundsarbete

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

Jag känner mig trygg i skolan 81%

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? 16%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 55%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Rutinerna för anmälan följs utifrån det som gäller kring kränkningsanmälan. Den är känd av alla
och  har fungerat bra under året.

Utöver detta har vi även gemensamma dokument som heter “händelserapportering” där  andra
typer av händelser dokumenteras. Dessa är tillgängliga för alla och underlättar i mentorernas
arbete  och ger dem en samlad bild av gruppen och eleverna. Den är också ett stöd i samtalen
med vh, då det i huvudsak är mentor som står för kontakten och har den samlade bilden av
elevens skoldag..

EHT är tillgänglig för all personal och är alltid delaktiga i olika typer av gruppfrämjande aktiviteter
EHT personalen är alltid med på konferenser och . arbetar tillsammans med lärarna Ibland kan
det handla om handledning , men även om arbete i klasser och grupper tillsammans med lärarna
utifrån analys och behov.

Då skolan inte är så stor är vägarna mellan olika instanser kort.  Lärarna delar arbetsrum och
detta underlättar i arbete tillsammans kring eleverna.

Varje år anordnar vi en värdegrundsvecka, med fokus på normkritik. Detta är även ett inslag
under våra introdagar och andra gemensamma dagar. Det är viktigt att kunna arbeta med vem
som helst och i det kooperativa arbete läggs fokus på detta.  DEt är alltid läraren  som
bestämmer var eleverna sitter i klassrummet , vem man ska arbeta tillsammans med och hur
arbete ska fördelas. Detta för att fostra eleverna i att de ska kunna arbeta och samarbeta med
vem som helst.

Eleverna i de lägre åldrarna har hemklassrum för att skapa trygghet.

Personalens utrymmen är i direkt anslutning till elevernas uppehållsrum och all personal äter i
matsalen tillsammans med eleverna för att skapa en trygg matsituation. All personal är också
rastvärdar och detta schema görs upp utifrån var eleverna befinner sig, vilka elever det rör sig
om och när på dagen. Vi ser att eleverna i de lägre åldrarna  är i större behov av rastvärdar då det
oftare förekommer små konflikter och tjafs mellan dessa.

Elevinflytande

Eleverna är organiserade i olika elevråd.I dessa finns representanter från varje klass. På
mentorstiden, som gången innan ett elevråd är klassråd, lyfts frågor som representanterna tar
med till sina träffar.

Elevråden träffas tre gånger per termin. Samtliga råd har en lärare som stöd i arbetet och
Classroom för varje råd.

På skolan finns ett övergripande elevråd som fokuserar på övergripande frågor. Utöver detta
finns det ett IKT-råd, ett Sportråd, ett Trygghet och- trivselråd och  ett Matråd. Utöver dessa finns
även ett evenemnagsråd där enbart elever i åk 9 ingår. Vi har även en elev på skolan som
representerar skolan i Innovitarådet. Hon sitter med i elevrådet hos oss och är länken mellan det
stora samlade Innovitarådet och oss. Vad gäller undervisningen lyfts frågan om inflytande både
under mentorstiden och  på de vanliga lektionerna. Det är viktigt att visa eleverna på hur och vad
de kan påverka och på vilket sätt.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och bearbetas av trygghet och
trivselrådet, EHT och personalen i januari,
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Representanterna i trygghets och- trivselrådet har varje år en genomgång med sina
klasskamrater kring denna och även kring de olika konsekvenser som kan komma att vara
aktuella.

Denna är tillgänglig för samtliga och finns även med på dagordningen på höstens föräldramöten.

Utöver detta har vi även förväntansdokument både på eleverna och vh, men även på personalen
och vad vh och elever kan förvänta sig av oss. Dessa är bra att kunna luta sig mot.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Vi ser att eleverna känner sig trygga på vår skola och att de uppskattar relationerna de har med
de vuxna på skolan.  De yngre uppskattar att det finns närhet till vuxna. Eleverna upplever dock
inte så stor delaktighet i värdegrundsarbetet vilket vi behöver utveckla då det också är en stor
möjlighet att på så sätt också öka tryggheten ytterligare.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Arbetet kring trygghet och trivsel fortsätter. Vi behöver få ännu bättre systematik kring arbetet
och därför kommer vi under de kommande två läsåren att ha förstelärare som är speciellt
inriktad på detta. Han har en bra plan och god kännedom kring ungdomarna och har under våren
tagit fram ett årshjul kring hur arbetet i de olika årskurserna ska kunna ske ännu mer systematiskt
och behovsinriktat.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Största delen av elevhälsoarbetet sker ute i verksamheten i det dagliga arbetet och mötet
mellan vuxna och elever. Det är här som grunden läggs i form av sunda relationer och
intresserade vuxna.

Samtliga kompetenser inom elevhälsan, förutom skolläkaren, finns tillgängliga på skolan varje
vecka. Skolläkaren deltar i EHT möte några gånger per temin och bokas in till eleverna av
skolsköterskan.

Elevhälsomöten

Specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor träffas varje
vecka på tisdagarna  mellan 8.30-10.00. Mellan 8.45-9.30är det Öppet forum vilket innebär att
pedagogerna har möjlighet att få träffa alla kompetenser i EHT för råd och handledning.
Bokningar a ́20 minuter till Öppet forum görs i Schoolsoft och då ska elevens initialer och klass
anges.

Pedagogerna  ansvarar för dokumentation från mötet och EHT gör en notering i PMO.
Pedagogen ansvarar även för  att informera dina kollegor om detta behövs.

Om det behövs uppföljning bokas detta in direkt.

Alla möten dokumenteras i PMO.

Roller

Undervisande lärare – Undervisande lärare har ansvar för att till kollegor och klassmentorn
aktualisera elever som de upplever har behov av någon form av stödåtgärder. Anpassningar i
den ordinarie undervisningen görs av undervisande lärare och dokumenterar i EWS..
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Specialpedgogen handleder vid behov.

Klassmentor– har ansvar för att aktualisera elever vidare till diskussion med EHT där det är behov
av detta. Denne har även ansvar för kontakterna med den berörda eleven och dess
vårdnadshavare. Klassmentor har ansvar för att samordningar görs mellan olika insatser för
eleverna och att uppföljningar sker på de planerade åtgärderna och anpassningarna.

Elevhälsoteamet – Elevhälsoteamet har ansvar för att tillsammans med klassmentorn vid behov,
göra en bedömning av hur det fortsatta arbetet ska genomföras. Elevhälsoteamet består av
rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator,skolsköterska, skolpsykolog och vissa fall
skolläkare. Elevhälsoteamet bedömer vilka resurspersoner som är lämpliga att ta hjälp av i
arbetet. Elevhälsoteamet gör också bedömningen av vilka möten som ska sammankallas i det
enskilda fallet. För att elevhälsoteamet ska kunna göra sin bedömning ska det tydligt
dokumenterat vilka insatser som gjorts (Anmälan till rektor). Elevhälsoteamet samarbetar med
ett antal utomstående resursinstanser såsom BUP, Barnhabiliteringen, Socialtjänsten,
Barnkliniken, Ungdomsmottagningen m fl. Återkoppling sker från EHT till ansvarig klassmentor

Möte med vårdnadshavare där EHT:n är involverad

Vid möten med vårdnadshavare i elevärende har ärendet först lyfts vid ett EHT möte då hela EHT
kompetensen är samlad. Närvarande vid mötet med vårdnadshavare är alltid minst två
kompetenser ur EHT, mentor samt vårdnadshavare och eleven Mötestiden bokas av mentorn i
samråd med EHT och läggs vid lämpligt tillfälle. Mötet dokumenteras i PMO och återkopplas
tillresterande EHT vid det bokade uppföljningsmötet. Detta är enda vägen in till stöd för eleven
från elevhälsan. Detta innebär att alla elever ska lyftas i elevhälsan på de utsatta tiderna och
ingen annanstans. I de fall det rör sig om en elevkonferens är det någon från elevhälsan som
kallar till möte.

Arbetet kring problematisk frånvaro

Planen kring hantering av frånvaron gäller.  Här framgår ansvar och när olika aktiviteter ska göras.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoarbete under året har fungerat bra. Öppet forum är mer välbesökt under inledningen av
terminen. I samtal med lärarna säger de att de efterhand lär sig hur de ska agera och när de
känner eleverna bättre blir också arbetet lättare.

Under året har vi inte haft en tillfredsställande situation kring kurator även om vår skolsköterska
och specialpedagog har tagit en del av dessa samtal och ärenden.

Alla ärenden har dokumenterats i PMO,

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Under kommande läsår kommer vi att fokusera på utvecklingen av systematiken kring
värdegrundsarbetet. Vi kommer att ha ny kurator på plats och han tillsammans med,
skolsköterska, skolpsykolog samt förstelärare i värdegrundsarbetet kommer att arbeta
systematiskt under året kring frågan, med olika inriktningar till olika årskurser.

Vi kommer även att fokusera den del kring eleverna med problematisk skolfrånvaro. VI har under
året märkt att det finns vissa brister i lärarnas hantering och kring hur de följer frånvaroplanen.
Det tar för lång tid innan lärarna reagerar på frånvaron. Planen kommer därför att aktualiseras
och följas upp med jämna mellanrum under terminen.
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

- Trygghet och studiero, systematik
- Kooperativt lärande och ämnesövergripande arbetsområden
- Upptäckande och utforskande arbetssätt i alla ämnen
- Hälsa och välmående som självklara inslag i all undervisningen
- Minskad diskrepans betyg - Np
- Ökad måluppfyllelse
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