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

Innovitaskolan Motala är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av Innovitaskolan. Innovitaskolan
inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder och
arbetar målinriktat för varje framtid.

Om skolenheten
Innovitaskolan Motala startades 2003. Fram till 2010 var det en enparallellig högstadieskola men
sedan 2010 har skolan ett treparallelligt högstadie på Långbackagatan 2 och en F-6 skola på
Folkparksgatan 15.

Ledning och organisation

Skolan leds av rektor Berit Olsson och biträdande rektor Karl Österlund. Högstadiet är indelat i tre
arbetslag med en arbetslagsledare i varje. F-6 är ett arbetslag med en arbetslagsledare och
fritidshemmet är ett arbetslag med arbetslagsledare.

Varje morgon träffas all personal på respektive adress för ett morgonmöte. Varje tisdag träffas
arbetslagen och har konferens med olika innehåll.

Fredagar träffas rektorer, representant för arbetslag åk 7-9, F-6 samt representant för elevhälsa
och har ledningsgrupp. Där skrivs informationsbrev inför kommande vecka.

Sista onsdagen i månaden ses den stora ledningsgruppen och har samverkan. I stor
ledningsgrupp finns arbetslagsledare, representant för elevhälsa, rektorer och facklig
representant.

Skolan har fem förstelärare med koppling till Innovita skills.

Skolans elevhälsa består av specialpedagoger (två), rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog &
skolläkare. Knuten till skolan finns en studie- och yrkesvägledare som också har administration i
sin tjänst. Elevhälsan har möte varannan vecka.

Personal

På skolan arbetar det 43 personal. Undervisande pedagoger, vaktmästare, elevassistenter,
fritidslärare, fritidsledare, administratör, studie- och yrkesvägledare, administratör, rektor, bitr.rektor,
bespisningspersonal och skolvärdinna.

Elever

På åk 7-9 går det 225 elever och i F-6 går det 154 elever. Fritidshemmet har 90 elever inskrivna.
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2. Vårt kvalitetsarbete
Vår kvalitetsmodell
Inom Innovitaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Innovitaskolan och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att det
finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet och ur vilka aspekter kvaliteten i
verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma
framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och
skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av till exempel sammansättning
av personal, elever och barn.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och
kvaliteten i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken
utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers
bästa när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn,
elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt arbete ger
önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat,
styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån
förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, vilken
syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens start, som ger oss
såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. Enkäten genomförs både i
förskolan och grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen (årskurs 1-9),
dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger om året görs
bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i förskolan.

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet och
trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken utsträckning de
nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella proven för
att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i läroplanen nås
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som huvudmannen sitt
systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och verksamhetsplaner tas
fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Enhetens systematiska kvalitetsarbete

EHT har ett kontinuerligt förebyggande, bevakande och operationellt uppdrag där elevers
mående och närvaro, samt undervisningens kvalité följs upp och dokumenteras och skolans
journalsystem PMO. EHT tittar på både individ, grupp och organisation. EHT genomför även egna
enkäter för att mäta elevers mående.

Varje termin genomförs årskurskonferens där varje elevs kunskapsutveckling följs upp. Mentorer
förbereder konferenser efter att IUP-samtal slutförts. Rektor, elevhälsa och pedagoger deltar på
dessa möten.

Specialpedagog genomför tester i förskoleklass, åk 4, 5, 6 och åk 7 varje läsår. tester ligger till
grund för fördelning av stöd. Pedagoger genomför skolverkets bedömningsstöd i svenska och
matematik åk 1 - 3. Åk 4-6 genomför matematiklärare färdighetstest. Skolan genomför nationella
prov i åk 3, 6 och 9.

Årskurs tester

F1 Höstprovet (Ljungblad)

åk 1 - 3 www.skolverket.se

Åk 4-6 Alders färdighetstest

åk 4-7 LUS (Allard, Rudqvist & Sundblad)
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Åk 4-7 LäST - avkodning (Elwér, Fridolfsson,
Samuelsson & Wiklund)

Åk 7 DLS (Järpsten & Taube)

Kunskapsprognoser genomförs en gång varje termin av alla lärare i alla ämnen med alla elever..
Syftet med denna är att se hur elevernas måluppfyllelse är och vilka insatser som behöver sättas
in för att förbättra densamma. Resultatet följs upp av mentorer, elevhälsa och skolledning.

Skolan genomför tre stora enkäter varje år. Vårdnadshavarenkät & elevenkät, trygghetsenkät och
medarbetarenkät. Dessa följs upp och dokumenteras i skolans kvalitetsarbete samt
likabehandlingsplan.

Ämneslag och arbetslag träffas kontinuerligt varje tisdag. Där följs ärenden upp som är kopplade
till ämnen, årskurs och eller skola.

Arbetsmiljö följs upp genom skyddsronder (en gång/termin) och genom möten i skyddskommitte
som träffas två gånger per termin. I kommitten finns bitr.rektor, skyddsombud och facklig
representant.

Fritidshemmets kvalitetsarbete dokumenteras i en fritidsplan som upprättas i augusti varje läsår
Där utvärderas funktionell kvalite och enhetens utveckling utvärderas och följs upp fyra gånger
under läsåret. Underlag är trygghetsenkät & vårdnadshavarenkät tillsammans med enhetens egna
skattningar och analys av verksamheten. En sammanfattande analys och nya mål sätts i augusti
varje läsår.

Skolmatens kvalité följs upp två gånger per termin. För åk 7-9 finns ett hälsoråd där en
representant från varje klass finns med och för F-6 genom elevråd där två elever från varje klass
finns med. Skolan samlar sedan detta och kommunicerar detta med matleverantör och
bespisningspersonal som har möte tillsammans två gånger per termin.

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 81,1% 88,2% 84,0%

Flicka 78,0% 89,5% 80,0%

Pojke 87,5% 86,8% 87,5%

Andel elever med gymnasiebehörighet 94,6% 96,1% 90,7%

Flicka 92,0% 94,7% 85,7%

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

Genomsnittligt meritvärde 243,6 242,3 232,6

Flicka 249,0 263,7 242,4

Pojke 232,7 221,5 224,0
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Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 86,4% 77,3% 81,8%

Flicka 81,8% 75,0% 72,7%

Pojke 90,9% 78,6% 90,9%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 21% 25% 35% 4% 10% 4% 100%

Matematik 6% 10% 10% 13% 54% 9% 100%

Svenska 7% 19% 28% 31% 15% 0% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 32% 26% 11% 11% 21% 0% 100%

Matematik 20% 5% 5% 20% 35% 15% 100%

Svenska 0% 20% 25% 25% 15% 15% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 90,5%

E 100,0%

F 90,5%

G1 95,2%

G2 95,2%

Svenska A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 95,2%

E 100,0%
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F 95,2%

G 95,2%

H 100,0%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Huvudmannens prioriterade områden 21/22

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

Ny läroplan sjösätts läsåret 22/23, detta behöver implementeras under andra delen av läsåret
21/22

Byte av varumärke för att profilera skolan i skolans närområde.

Ökad måluppfyllelse genom en utveckling av lovskolan, planerad till novemberlov, påsklov och
sommarlov.

Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbetet

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

Undervisning

Skolan är indelad i tre områden, fritidshem, F-6 och 7-9. F-6 är enparallellig med 22 elever i varje
klass. Åk 7-9 är treparallellig med 25 elever i varje klass. Fritidshemmet har i dagsläget 90 elever
inskrivna och är fördelade utifrån aktivitetsgrupper.  Respektive område har egna arbetslag en
gång i veckan. Där den nära verksamheten följs upp och planeras. Varje morgon träffas också
respektive enhet (f-6 & 7-9) för att stämma av dagens förutsättningar (elever och personal) samt
sprida information till medarbetare. Mycket av skolans kompetensutveckling, arbete med ny
läroplan och det kollegiala lärandet sker i arbetslag och ämneslag.

Rektor har under läsåret styrt kompetensutveckling att så alla pedagoger fått större kunskaper
om vårt nya varumärke, ny läroplan och våld i nära relationer.

Skolan har under det gångna läsåret haft fyra förstelärare. Dessa har drivit skolans utveckling
inom matematik, IKT, skolans profil (läsa & skriva) & teknik.

Pedagoger har forum där sambedömningar av elevers arbete kan genomföras.
Sambedömningar sker ofta mellan ämneslärare, men rektorer och specialpedagoger kan också
vara behjälpliga. Under läsåret har en modell för sambedömning  tillsammans med andra
pedagoger inom koncernen startats upp. Under detta läsår har dessa grupper fokuserat på ny
läroplan, men tanken är att dessa grupper ska bli bollplank till varandra i framtiden vid
bedömning av elevers arbeten.
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Skolan för F-6 har en lokal som under de två senaste åren kontinuerligt renoveras, en renovering
kvarstår tills alla ytskikt, el och ventilation renoverats. Där finns en stor skolgård, grönområde och
egen matsal. Skolan ser ett behov av ytterligare grupprum och toaletter. Skolan har en väl
utbyggd teknisk struktur. Skolan har sin idrott och hälsa i den kommunala sporthallen. Slöjd,
musik och bild genomförs till största delen i andra lokaler vilket medför förflyttningar för elever.

Skola åk 7-9 har stora lokaler som fått nya ytskikt under de två senaste åren. Det finns
samlingslokal, uppehållsrum, egen matsal och en skolkafeteria. Skolan har sin idrott & hälsa i den
kommunal sporthallen. Trä- och metallslöjd har eleverna i annan lokal. Hem- och
konsumentkunskap har eleverna på F-6 skolan.

Elevers inflytande sker i undervisningen på ämnesnivå. På klass och skolnivå finns klassråd som
har möten en gång i månaden, representanter från klassråd träffas på elevråd som träffas
tillsammans med rektor varannan månad. För åk 7-9 finns det även ett hälsoråd som arbetar med
uppföljning av skolmat och skolkafeteria.

Personal är aktiva i det systematiska kvalitetsarbetet på fler olika sätt:

- Genomför och utvärderar trygghetsenkät samt elev- och vårdnadshavarenkät.
- Genomför och utvärderar betygsprognos.
- Förbereder kvalitetsrapport genom att i arbetslag och ämneslag följa upp resultat i sitt

ämne/klass och där ge förslag på utvecklingsområden.
- Under läsår följa upp enhetens utvecklingsområden i ämneslag och arbetslag.

Elevhälsoarbete

Skolan har hela läsåret haft tillgång till en elevhälsa med alla professioner, skolläkare,
skolsköterska, rektor, kurator, specialpedagoger, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.
Elevhälsan har möten varannan vecka och var fjärde vecka deltar skolpsykolog och skolläkare.
Studie- och yrkesvägledare deltar på utvalda möten. Under möten följs elevernas
kunskapsutveckling, närvaro och mående upp. Elevhälsan har ett förebyggande uppdrag som
följs upp och planeras under dessa träffar. På dessa träffar fördelas uppdrag utifrån vilken
profession som matchar respektive elev/grupps behov genom ett professionellt samtal som
leds av rektor. Pedagoger kan bjudas in till dessa träffar, elevhälsan har också konsulterande tid
med personal Elevhälsan har också fasta träffar med externa aktörer. Dock ska framhållas att
elevhälsan lägger merparten av sin tid på direkt arbete med elever och hem.

Trygghet & värdegrund

Värdegrundsarbeten utgår till stor del från elevhälsan. Skolan har en trygghetsgrupp med
elevrepresentanter från varje klass på varje enhet som träffas två ggr per termin..
Trygghetsgruppen leds av specialpedagog, kurator och ämneslärare. Varje klass kan ta med sig
frågor till trygghetsgruppen via sina representanter. Kurator och specialpedagog deltar på
nätverksträffar med andra skolor i kommunen och externa aktörer. På dessa träffar diskuteras
barn och ungdomars mående och trygghet i ett kommunperspektiv och vad varje enhet kan
bidra med till kommunens ungdomar.

Inom trygghet och värdegrund har fyra förebyggande utbildningsinsatser gjorts under läsåret:

- Kränkningar på nätet (personal f-9)
- Novahuset (personal f-9, elever åk 6 & 8, vårdnadshavare)
- Hedersrelaterat förtryck (personal f-9)
- Sexualitet, samtycke och relationer (personal f-9)

Utvärdering av undervisning och lärande

Indikatorer för utvärdering av verksamheten
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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 84% 79% 96% 94%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 67% 72% 86% 87%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 86% 85% 89% 91%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

89% 100%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

85% 92%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 74% 82% 96% 96%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 74% 79% 84% 84%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 67% 65% 81% 81%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 77% 69% 86% 86%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 90% 91% 96% 96%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 72% 76% 86% 88%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

F-3

F:. Kunskapsmässigt har alla gått framåt.

1: Läsutvecklingen har varit över förväntan i gruppen, speciellt för de elever som inte var så väl
förberedda inför skolstarten. I övrigt är gruppens utveckling som förväntat.

2: Kunskapsmässig utveckling - som förväntat.

3: En lugn grupp i klassrummet. Starkt kunskapsmässigt resultat som förväntat. Nationella prov
styrkte att eleverna haft en god kunskapsutveckling.

4-6

Överlag är korrelationen mycket god mellan NP och betyg åk 6. Kunskapsutvecklingen har varit
som förväntad. Åk 4 och 5 är grupper som presterar väl i skolans ämnen.

7-9

Svenska
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Socialt anser vi att de varit bra klasser och varit lätta att arbeta med. De har samarbetat bra och
har oftast försökt få fram bra resultat tillsammans.

Betygen på nationella proven stämmer på det stora hela, men läsförståelsen var svår för vissa
elever och “uppsatsen” för vissa elever. Vi behöver se över hur vi arbetar med läsning och
djupare förståelse för vad de faktiskt läser. Både böcker och kortare texter.

Engelska

Kunskapsmässigt har eleverna gått framåt i grupperna. Betygen och NP-resultaten är
övervägande samstämmiga, prestationer på enskilda delar kan avvika utan att påverka
slutbetyget.

Matematik

Korrelationen mellan NP och slutbetyg över hela åk nio: Det är nästan 20% av eleverna som fått
ett annat slutbetyg än provbetyg. Där har eleverna under lång tid presterat D på prov och
kunskapsmässigt, men på NP provet missat gränsen för D. Den sammanvägda bedömningen,
med stöd av NP resultatet, har då blivit att de, trots resultat på NP ligger på betyg D.

Pga pandemin har motivationen och frånvaro hos eleverna har varit en utmaning för oss under
de gångna läsåren med denna årskurs. Kunskapsmässigt har en del elever tappat då de inte varit
på plats. Sedan har vi andra elever som tagit steg framåt och presterat bättre i slutet än vad de
gjort tidigare.

SO

Vi har sett att en majoritet av elever i våra tre klasser har utvecklats positivt och att många fler
har tagit studierna på ett större allvar. Det finns även elever som har varit väldigt trötta. Dessa
elever har gemensamt att de under åk 7 och 8 låg högt i prestation och betyg, men inte orkade
hålla kvar detta under åk 9.. Det visade sig inte speciellt tydligt i klassrummet, men det blev
tydligt i inlämningsuppgifter och redovisningar. Våra NP är uppbyggda på att eleverna ska kryssa
i svaren och det blir missvisande i flera fall. Vi har även elever som blir väldigt osäkra när det
gäller att besvara dessa. Samma elever skulle utan tvekan ge “rätt” svar om de fick frågan i
korridoren, men de kryssar fel i NP pga nervositet. Eleverna har varit känsliga när det gäller
tidspressade uppgifter. Många har bett om mer tid till uppgifter under dessa tre år, många
gånger för att de vill visa sitt allra bästa och inte har haft tilltro till sig själva och sina egna
kunskaper. I stora drag stämmer NP-resultaten med slutbetygen. I de fall där vi har satt ett högre
slutbetyg har eleverna presterat på mycket höga nivåer under tre års tid och de har varit
uppjagade inför NP, vilket påverkade resultatet där.

NO

Korrelationen mellan NP och slutbetyg över hela åk nio: Det är 14 elever som fått ett annat
slutbetyg än provresultatet på NP. Sex av eleverna har fått ett lägre slutbetyg och åtta elever har
fått ett högre slutbetyg än provresultat. Av de som fått ett högre slutbetyg har det för sex elever
saknats enbart en poäng för det högre betygssteget på provet. Av de elever som fått ett lägre
slutbetyg än provresultat så förhåller det sig så att de aldrig tidigare presterat på den nivån. När
resultat från NP särskilt beaktats och vad det testar i jämförelse med tidigare bedömning landar
den sammantagna bedömningen på att eleverna trots provresultatet inte når upp till det högre
betygssteget.

Moderna språk

Vi har några elever i varje språk som visat ett snäpp högre i bedömningsstödet, men som fått det
lägre betyget i slutbetyg. Anledningen är att vi bedömer så många olika uppgifter under året,
och det räcker inte att bara visa upp ett högre betyg vid en av dessa, exempelvis vid
ämnesproven, även om de ska vara vägledande.

Praktiska estetiska ämnen (idrott och hälsa, slöjd, bild, musik, hem- och konsumentkunskap)

Generellt goda resultat med få ej godkända betyg. I områden där elever haft svårigheter har
elevhälsa hjälpt till med anpassningar och enskilda lösningar. Extra tid för projekt har givits under
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återläsningstid (efter skoltid med personal). .

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

Ämneslärare fick avsatt tid för egen bedömning och sambedömning av nationella prov. För
matematik och moderna språk är tidsspannet mellan genomförande av prov och slutbetyg kort.
Att PRAO för åk 9 genomfördes i slutet av terminen underlättade för en god analys av dessa prov.
Ämneslärare fick mera tid för rättning. Specialpedagog har varit behjälplig vid bedömning av
nationella prov i svenska, matematik och SO, där specialpedagog har behörigheter. Lärare
diskuterar elever och betygssättning i ämneslag och ibland arbetslag för att får en så allsidig
bedömning som möjligt.

Skolan har organiserat så elever med rätt till anpassningar och särskilt stöd fått genomföra
nationella prov i mindre grupper med specialpedagog, där extra tid erhållits, tydligare struktur,
och genomförande av de anpassningar som lärarhandledning för respektive prov tillåter.

I de ämnen där undervisningen genomförts av en  icke legitimerad pedagog har betyg satts
tillsammans med rektor och behörig lärare i ämnet.

Diskrepans nationella prov och betyg se “utvärdering och analys av kunskapsresultat” ovan.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 16% 82% 3% 100%

Matematik 0% 80% 20% 100%

Svenska 6% 52% 42% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 0% 100% 0% 100%

Matematik 0% 80% 20% 100%

Svenska 0% 75% 25% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Enheten har pedagoger som är duktiga på att skapa och följa anpassningar inom ordinarie
undervisnings ram. Vi har stor kompetens vad gäller alternativa verktyg kopplat till läs- och
skrivproblematik. Flera lärare skapar förhör där uppgifter och material inför prov som är kopplade
till E, C och A-nivå. Det blir då tydligt för elever vad de behöver läsa på, och de kan själva styra
vilka mål de har med respektive kurs kopplat till betyg. Material finns tillgängligt i eleverna
datorer via lärplattform.

Elever och vårdnadshavare kan följa kunskapsutvecklingen via SchoolSoft och ämnesmatris.
Skolan upplever att vårdnadshavare och elever har god kännedom om sin utveckling i respektive
ämne. Detta kompletteras med kontinuerlig feedback under lektioner.

Extra anpassningar finns dokumenterade i elevens ämnesmatriser och i elevens IUP. I vissa fall
har inte alla anpassningar förts över till IUP. Här behöver strukturen bli tydligare så att elever och
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vårdnadshavare lättare kan hitta denna dokumentation

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Skolan ger i åk 9  generellt något högre slutbetyg än vad nationella prov visar. Pedagoger ser till
hela läsårets prestationer av eleverna. När pedagoger sätter betyg ska resultatet på nationella
prov särskilt beaktas. Provresultatet har alltså en särskild betydelse vid betygssättningen och det
har en större betydelse än andra enskilda underlag. Men provet ska inte helt styra betyget och
resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens enda underlag vid betygssättningen.

I digitaliseringen av de nationella proven har provens frågor ställts på andra sätt än tidigare och
det blir tydligt för ämneslärare att elevernas läsförståelse behöver utvecklas, samt att eleverna
ska bli mer förtrogna med flervalsfrågor. Prov av denna typ behöver bli mer frekvent
förekommande i vår verksamhet.

Skolan vill bli tydligare i sin dokumentation av extra anpassningar. I dagsläget finns den i
ämnesmatris och i vissa fall i IUP. Nästa läsår blir det tydligare att det är mentors ansvar att extra
anpassningar dokumenteras i IUP två gånger per läsår,

Skolan vill utveckla sin kommunikation och dokumentation av elevernas kunskapsinhämtning
och progression. I åk 7-9 ska ämneslärare i samband med utvecklingssamtal genomföra ett
framåtsyftande samtal med varje elev om hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven, och
vad just varje elev behöver utveckla för att komma längre i sin utveckling kopplat till betyg.

Skolan vill värna om att fortsättningsvis ha höga krav på vår egen undervisning och våra elever. Vi
vill även fortsättningsvis få signaler från vårdnadshavare, elever och mottagande gymnasieskolor
att Innovitaskolans elever är väl förberedda för högre studier på teoretiska såväl som praktiska
program.

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

Jag känner mig trygg i skolan 97%

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

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 6%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 79%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolan har rutiner för anmälan och utredning av kränkningar. Enheten har under läsåret haft få
anmälningar att ta ställning till. Detta förklaras av vårt förebyggande och främjande arbete med
närvarande personal och hårt arbete med våra elevgrupper. Arbetet med normer och värden
förekommer i det dagliga arbetet med våra barn och ungdomar. Mentorer och pedagoger har här
också en stor stöttning av elevhälsa och ledning. Skolan har rutiner för elevråd, hälsoråd och
trygghetsgrupp. Generellt är barn och ungdomar på våra skolor trygga under sina skoldagar
vilket trygghetsenkät visar.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Vi har en väl fungerande struktur som vi känner oss trygga med. Trygghet och
värdegrundsarbete är en av vår skolas viktigaste byggstenar och står högt på agendan i allt från
ledningsgrupp till rastaktiviteter.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Ett utvecklingsarbete har inletts med kompetensutveckling inför nya läroplanen (Lgr 22)  där
enheten ska jobba med barn och ungdomars syn på sexualitet, samtycke och relationer och
annat värdegrundsarbete som hedersrelaterat förtryck.

Vi vill värna om att både elever och personal mår bra på vår skola och att vi även fortsättningsvis
har en hög rekommendationsgrad av nuvarande och tidigare elever/hem.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Lärare, vårdnadshavare eller i vissa fall elev initierar pedagogisk utredning. Rektor fattar alltid
beslut om pedagogisk utredning. Utredningar genomförs av specialpedagoger på enheten.
Skolan kan också erbjuda dyslexiutredningar. Social utredning genomförs av kurator. I de yngre
åren krävs alltid vårdnadshavaren samtycke för social utredning. Fördjupad psykologutredning
genomförs endast med samtycke av vårdnadshavare. Parallellt med att utredningar genomförs
finns ett professionellt samtal i elevhälsan där olika professioner bidrar med sin kompetens.
Rektor leder detta arbete. I utredningar ska alltid elevens perspektiv finnas med.

Elevhälsan har deltagit i delar av arbetet med den nya läroplanen. Elevhälsan är ofta delaktiga i
individuella lösningar för att optimera undervisning så den matchar elevers behov. Elevhälsan
tittar också kontinuerligt på undervisningens tillgänglighet i sitt förebyggande arbete.

Under pandemin har arbetet med långvarig frånvaro varit svår. Elevhälsa har följt upp frånvaron
tillsammans med mentorer och skolledning . Så fort frånvaron överstiger 20% så kartläggs
bakgrund till frånvaron och ev. insatser sätts in. Insatser inleds med samtal med skolsköterska,
mentor, specialpedagog, kurator eller skolledning som leder till anpassningar som
dokumenteras i “handlingsplan vid frånvaro”. En anmälan om omfattande frånvaro skrivs till
huvudman.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Goda resultat i trygghetsenkät och vårdnadshavare- och elevenkät visar att enheten gör ett gott
arbete. Alla grupper har gått igenom sina resultat och där kommit fram till två områden som de
är extra nöjda med och ett område som de vill förbättra (även hur detta ska göras).

Skolan har sex anmälda kränkningar under läsåret.

Närvaron i åk 8-9 har under pandemi varit låg. Skolan anar att med en högre närvaro hade dessa
årskurser idag haft ett högre meritvärde.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Nya rutiner för arbetet kring långvarig frånvaro skapas av kurator och specialpedagog som ska
implementera under läsåret. Elevhälsan ska extra bevaka närvaron i blivande åk 9, då denna
årskurs haft hög frånvaro under läsåret 21/22. Elevhälsan ska också informera och förtydliga för

14



vårdnadshavare att anmäld frånvaro också är frånvaro, som påverkar elevernas möjlighet att
utvecklas så långt som möjligt i respektive ämne.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Arbeta för en ökad närvaro genom nya rutiner.
● Träna upp elevernas läsförståelse i svenska.
● Göra eleverna mer trygga när de möter flervalsfrågor, och ge dem strategier hur de kan

besvara dessa.
● Arbeta och betygsätta efter ny läroplan. Utbildningsinsatser kring detta. Utveckla

sambedömning med våra systerskolor i koncernen
● Nya rutiner inför utvecklingssamtal och hur dessa ska förberedas och dokumenteras.
● Tydligare rutiner och kring extra anpassningar och vem som har huvudansvar för

dokumentation av dessa.

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

Fritidshemmet har sina lokaler på Folkparksgatan 15. Fritid har två klassrum som de använder
efter att skolan slutat för dagen. De har tillgång till ett eget grönområde, en närliggande park och
ett mindre skogsområde i närområdet.  Inför läsåret 21/22 gjordes organisationen om från två
åldersindelade grupper till, för att istället ha fyra grupper med åldersblandade lever, där
eleverna måndag till torsdag haft aktiviteter inom områdena utevistelse, skapande, musik och
rörelse & hälsa. Fredagar har fritids aktiviteter tillsammans, alla elever och all personal.
Fritidshemmet har en behörig lärare för fritidshem och sex fritidsledare, samt extra personal som
är med under olika teman.

Fritidshemmet arbetslag träffas varje dag 15 min innan aktiviteten startar, och en timme varje
vecka för gemensam planering. Fritidshemmet har fyra heldagar per läsår där fritids är stängt
och tid finnes för gemensam planering, fortbildning samt handledning av elevhälsa. Fortbildning
under året har handlat om arbete kring funktionell kvalité och ny läroplan. Rektor leder arbete
kring uppföljning av läroplanens mål och dokumentation i fritidshemsplan.

Fritidshemmet elever kan påverka undervisningen innehåll genom önskelåda och fritidsråd.
Fritidsrådet genomförs tre ggr/termin, med olika lever varje gång, så alla elever får vara med och
påverka.

Normer och värden arbetar fritidshemmet personal med kontinuerligt, både inom ramen för
planerad undervisning, raster och vid behov. Under läsåret har teman planerats in där fokus varit
normer och värden.

Rastverksamheten på innovitsakoslan är planerad så att alla elever har rast samtidigt på
förmiddagen. Då finns en rastvärd som planerar aktiviteter för eleverna. Parallellt finns rastvakter
som rör sig på skolgården. Detta är både fritidspersonal, lärare, skolledning, elevhälsa och övrig
personal. Eleverna har på rasten tillgång till rastbod med lekutrustning. På skolgården finns en
gaga-bollrink, innebandyplan, basketplan, fotbollsplan, gung- och klätterställning, sandlåda,
pingisbord, king-plan och andra områden för spontanlek. hela skolområdet är inhägnat av staket.

Överlämning mellan skola och fritidshem sker naturligt då fritidshemspersonal är verksam i
skolan.
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Fritidshemmet personal och elever är med i trygghetsgrupp och skriver tillsammans
likabehandlingsplanen.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

I vårdnadshavare- och elevenkät blir det tydligt att elever och vårdnadshavare är mycket nöjda
med undervisningen på fritidshemmet. Återkommande höga resultat. Upplevelsen delas av
personal och skolledning. All undervisning på fritidshemmet utgår från läroplanens mål och
planeringen samt utvärdering dokumenteras i FRIPP (Fritidshemmets pedagogiska planering).

Fritidshemmet anpassar lärmiljö efter aktivitet och har flera lokaler och utemiljöer att vistas i.
Fritidshemmet strävar efter en undervisning där barnen själva får utforska och skapa kunskaper. I
fritidshemmets undervisning får eleverna möjlighet att utveckla sina språkliga kompetenser samt
skapande och estetiska uttrycksformer. Fritidshemmet personal tar del av aktuell forskning via
kompetensutveckling från koncernen och inläsning av aktuell litteratur.

Det är svårt att mäta effekten av fritidshemmets undervisning kopplade till den obligatoriska
skolan.

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 6,0

Språk och kommunikation 4,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0

Natur och matematik 6,0

Demokrati och samhälle 4,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0

Elevers ansvar och inflytande 6,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,0

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter
som stimulerar mitt barns utveckling 89% 95%
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Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 94% 97%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Effekter av ny organisation är att vi kunnat skapa ett annat lugn på fritidshemmet. Om gruppen
inte fungerar kan justeringar göras i planering och gruppsammansättning. Tidigare läsår när vi
haft en statisk åldersindelning har möjligheterna till detta varit mindre. När personal har ansvar
för en grupp och en aktivitet har vi sett en förbättring av kvalité och innehåll. Vilket kan förklaras
med att det skapas större förutsättningar för eget ansvar och kreativitet. Under läsåret har
personalen upplevt att vissa grupper  fungerat sämre och vi har då kunnat rikta undervisning
kring normer och värdegrund mot dessa.

Vid utvärdering önskar elever mer frihet än vad som finns i nuvarande organisation. Så vissa
justeringar behöver göras i både planering som i organisation. Även personal känner att även om
man har ansvar för sin aktivitet och byter grupper kontinuerligt.så vill man utveckla mer
samarbeten och ha mer samplanerade aktiviteter. Läsåret 21/22 utökades arbetet med planerade
rastaktiviteter. Fritidsledare har skapat väl fungerande aktiviteter som möter barnens behov.
Enheten kan sedan detta infördes notera att antalet konflikter på raster minskat sedan detta
genomfördes.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

En fortsatt strävan att anpassa undervisningen efter elevernas önskemål och intressen kopplat till
centralt innehåll och läroplanens mål (Lgr 22).

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Se över organisation utifrån elever och personalens önskemål och behov.
● Utveckla rasten som en pedagogiska arena där eleverna får utveckla sina sociala

färdigheter tillsammans med andra elever.
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