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

Innovitaskolan Myrängen 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

På Innovitaskolan Myrängen arbetar 25 medarbetare. Vi arbetar i 5 arbetslag (förskoleklassen, år 1,
år 2, år 3 samt “Myran” som består av övrig personal). Arbetslagen består av 2 lärare och
fritidsledare och leds av en arbetslagsledare. Alla mentorer är legitimerade lärare med behörighet
att undervisa på lågstadiet.

Skolledningen består av rektor, fritidshemsansvarig och respektive arbetslagsledare.

Vi har två förstelärare. Den ena har haft i uppdrag att utveckla skolans matematikundervisning och
att den andra har fokuserat på att utveckla skolans specialpedagogiska arbete.

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator och
skolpsykolog.

Personal

I skolan arbetar 10 lärare (varav en specialpedagog),  2 lärare mot fritids, 8 fritidsledare, en
skolsköterska, 2 personal i köket, en administratör och en rektor.

Elever

Skolan har 166 elever och vi har två klasser i varje årskurs.
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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

Innovitaskolan Myrängen vilar på en trygg grund där stort fokus ligger på samverkan mellan skola
och fritids. Ett framgångsrikt elevhälso- och trygghetsarbete gynnar i sin tur undervisningen i
skolan och skapar goda förutsättningar för lärande. Vi har skapat förutsättningar för att vara
många pedagoger nära eleverna i alla lärandesituationer för att ge en trygg och stimulerande
lärmiljö.

För att utveckla verksamheten träffas all fritidspersonal varje vecka för att utvärdera och följa upp
aktiviteter, elevinsatser och struktur.

Mentorer har varje vecka pedagogiska forum för att tillsammans ta del av forskning, utbyta
erfarenheter och utvärdera. Dessa kollegiala diskussioner är en viktig del i arbetet med att
utveckla undervisningen.

Varannan vecka träffas varje lag för att diskutera, planera och utvärdera det kontinuerliga arbetet.

Varje vecka träffas elevhälsoteamet för att diskutera olika elevärenden. Vid dessa tillfällen kan
även mentorer och fritidspersonal bjudas in för att diskutera olika elevärenden.  Två gånger per
termin har vi ett större EHT-möte då även skolläkare deltar.

Vi har gemensamt i laget regelbundet utvärderat de insatser vi arbetat med under året. En del
insatser har varit utifrån våra prioriterade målområden och en del har varit mer kopplade till den
specifika elevgruppens behov.

Varannan vecka träffas skolans utvecklingsgrupp. Vi utvärderar, diskuterar och planerar för
verksamhetens fortsatta arbete.
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Två gånger per läsår genomförs sociogram för att kartlägga elevernas sociala relationer. Detta är
ett viktigt verktyg för skolans trygghetsarbete.

Två gånger per läsår genomförs trygghetsenkäter med eleverna för att kartlägga trygga och
otrygga platser och situationer på skolan.

Två gånger per läsår genomför vi mitterminskonferenser. Då deltar klasslärare, en personal från
fritids, skolsköterskan, specialpedagogen och rektor. Syftet med dessa är att utvärdera och
planera insatser för att alla elever ska nå målen. Det är en viktig del i hur vi planerar våra resurser.

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.

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån 2021

Andel elever som nått
kravnivån 2022

Matematik A Muntlig uppgift
Matematiska likheter 100% 100,0%

B Enkla tabeller och diagram 100% 100,0%

C De fyra räknesätten 100% 100,0%

D  Mäta jämföra och
uppskatta tid och volym 100% 97,3%

E Problemlösning 91,5% 100,0%

F Skriftliga räknemetoder F1 100%, F2 83% 97,3%

G1 Matematiska begrepp och
metoder 94% 100,0%

G2 97% 100,0%

Svenska A Tala: muntlig uppgift 97% 100,0%

B Läsa: berättande text 100% 100,0%

C Läsa: faktatext 100% 100,0%

D Enskild högläsning 100% 97%

E Enskilt textsamtal 100% 100,0%

F Skriva: berättande text 100% 100,0%

G Stavning och interpunktion 100% 100,0%

H Skriva: faktatext 100% 100,0%
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
Huvudmannens prioriterade områden 21/22

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

- Utveckla arbetet inom elevhälsan
- Heldagslärande
- Myrängsmodellen
- Kollegialt lärande
- Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer

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

Vi kan se att resultaten överlag är bättre när det gäller matematiken och svenskan i år jämfört
med förra året.

Vi har i år utifrån förra årets resultat på NP i  matematik satsat mycket på att utveckla vårt sätt att
arbeta med problemlösning och skriftliga räknemetoder. Det har vi gjort genom att:

Problemlösning:

- Jobba oftare med problemlösning på fler och mer mångsidiga sätt. Prata, diskutera,
pröva och alltid göra om tills det blir rätt. Visa exempel på olika sätt att tänka vid olika
typer av problemlösningsuppgifter.

- Använda mer konkret material.

Skriftliga räknemetoder:

- Arbeta mer intensivt med snabbräkning och “dagens tal”.
- Diskutera och bedöma uträknade arbetsuppgifter/gamla elevsvar
- Arbeta med uppställning vid snabbräkning
- Arbeta med skriftliga räknemetoder varje dag. Prova olika sätt att tänka, nöta in ett sätt i

taget och sedan pröva olika.

Generellt:

- Vi har varit mer konsekventa med användandet av våra arbetsplaner och på så sätt
tydliggjort för eleverna de mål som vi kortsiktigt arbetar mot så att de vet vad som
förväntas av dem.

- Analyserat de summativa testen som göra efter varje moment i matematikboken för att
se vad vi behöver arbeta mer med.

På Innovitaskolan Myrängen lägger vi stort fokus på samverkan mellan skolan och fritidshemmet.
Vi lägger stor vikt på heldagslärandet. Vi har även ett tätt samarbete med elevhälsoteamet och
ett väl utvecklat trygghetsarbete.
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Vi har regelbundet olika möten där pedagoger genom gemensamma diskussioner utvärderar, tar
del av utbildningsinsatser och utifrån detta planerar undervisningen. Vi har som en viktig del i att
utveckla kvalitén på undervisningen gjort en satsning på det kollektiva lärandet för pedagogerna.
Vi har även arbetat mycket med att förtydliga och utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete.

Som en del i arbetet med elevinflytande har vi under läsåret haft regelbundna klass-, elevråds-
och matrådsmöten.

Vi har under detta läsår även satsat på följande insatser:

- Eleverna har arbetat i tvärgrupper
- Utvecklat lärmiljön
- Infört regelbundna rörispass
- Extra lästräning inför de NP i år 3

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 98% 96%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 97% 96%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 92% 90%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

100% 98%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

100% 100%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 94% 98%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 87% 92%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 90% 94%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 88% 89%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 98% 98%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 91% 87%
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Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Under året har pedagogerna arbetat mycket med tvärgrupper vilket vi ser gett goda resultat. Det
sättet att organisera undervisningen har möjliggjort att man kunnat arbeta med små grupper
vilket gynnat elevernas lärande. Vi har under året gjort en satsning på att utveckla lärmiljön. Alla
klasser har ett basutbud av stora och små skärmar, hörselkåpor, timetimers. Även detta ser vi haft
en god effekt på lärandet och arbetsron i klassrummet. Vi kan även se att de rörispass vi infört
regelbundet lett till ett ökat lärande. I åk 3 har man haft extra lästräning med de elever som haft
behov av detta. Den insatsen har haft en gynnsam effekt på läsningen.

I föräldraenkäten ser vi att vi har fortsatt höga resultat inom flera områden. Höjningen i resultaten
kopplade till studieron visar att vår satsning på att utveckla lärmiljön gett en god effekt både när
det gäller studieron och måluppfyllelsen.

I föräldraenkäten ser vi även att föräldrarna upplever att vårt arbete med elevinflytande blivit
bättre då vi ser en höjning jämfört med förra året (höjning med 4 procentenheter).  Vi arbetar
mycket med elevernas inflytande på olika sätt.. Vi lägger stor vikt på att skapa ett demokratiskt
klimat där eleverna har möjlighet att påverka och ta ansvar anpassat till mognad och ålder.

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

Vi ser att de satsningar vi gjort inom matematiken med problemlösning och skriftliga
räknemetoder bidragit till en högre måluppfyllelse i matematiken. Vi ser även att vår satsning på
läsningen bidragit till en hög måluppfyllelse i svenska.

Vi lägger stor vikt vid arbetet med att sambedöma de NP. Vi har en väl fungerande struktur då vi
arbetar med detta.

Vi ser i resultatet av föräldraenkäten att de upplever att de får god information om vad som
förväntas av deras barn i de olika ämnena och hur det går i skolan. Coronapandemi har till viss
del ändrat vårt sätt att samarbeta med föräldrar. Vi ser att digitala utvecklingssamtal gjort det
lättare för båda vårdnadshavare att delta i möten.

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Vi ser att vi har en fortsatt hög måluppfyllelse vilket visar att vår undervisning är av hög kvalitet.
Vi ser att de insatser vi gjort gett goda resultat.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi ser att våra satsningar på att hålla en fortsatt hög kvalitet på undervisningen gett goda resultat.

Arbetslagen är väl insatta i vårt systematiska kvalitetsarbete och våra regelbundna utvärderingar
gör att vi har ett bra underlag då vi utvärderar och planerar kommande insatser för att på så sätt
möta de behov som finns i verksamheten.

Ett utvecklingsområde som vi planerar att göra framöver är att även samrätta de NP med andra
lärare på andra skolor. Detta ser vi som en viktig del i att utveckla likvärdigheten i bedömningen.
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Likabehandling- och värdegrundsarbete
Utvärdering av värdegrundsarbete

Utdrag ur vår fritidsenkät (vt-22):
Alla våra elever på skolan deltar i fritidsenkäten men bara de som är inskrivna på fritids svarar på
de frågor som enbart berör fritids.

Fråga ur vår fritidsenkät vt 22 (158 elever har svarat på dessa
frågor) Andel

Så här känner jag mig på rasten:

Jätteglad 44%
Glad 41%

Mellan 15%
Ledsen 0%

Jag har någon att leka med:

Alltid 52%
Ofta 35%

Ibland 13%
Aldrig 0,6%

Jag känner mig trygg med de vuxna:

Alla 53%
Många 33%
Några 13%
Inga 0,6%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

På Innovitaskolan Myrängen arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga och uppleva sin
skolgång som lustfylld. Vi vet att trygghet och lek ger förutsättningar att lära och det är genom
trygghet barnen vågar utmana sig själva och växa som individer. Våra framgångsfaktorer för ökad
trygghet är vår pedagogtäthet, trygghetsperioden och vår tydligt strukturerade verksamhet.
Pedagogtäthet innebär att eleverna alltid befinner sig i en miljö där de kan få hjälp och
handledas. Denna pedagogtäthet prioriteras på platser där vi vet att eleverna kan känna sig
otrygga, till exempel att det alltid är en vuxen vid ingång och i hallen vid slutet av raster, på
skolans fotbollsplan och i omklädningsrum vid idrottslektioner.

Trygghetsperioden
Varje läsår inleds med en period som vi kallar för trygghetsperioden. Den syftar till att alla elever
ska få en trygg och bra start på sitt skolår och känna sig trygga i sin basgrupp. Under denna
period hålls gruppen intakt med få personalbyten. Gruppen gör gruppstärkande lekar och
aktiviteter. Under denna period sätts regler och rutiner samt en struktur för verksamheten. Vi tror
också att en tydlig struktur gör att barnen hela tiden vet vad som förväntas av dem och av oss
pedagoger, vilket i längden bidrar till ökad trygghet.
Pedagoger har under denna tid en möjlighet att kartlägga gruppen.

Sociala Cirkeln
På Innovitaskolan Myrängen så har vi ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med skolans
värdegrund som kallas för den Sociala cirkeln. Cirkeln är framtagen tillsammans med elever och
består av tårtbitarna: Trygg, Bra kompis, Ansvar, Respekt och Må bra. Detta pedagogiska verktyg
använder vi i samtal med elever i grupp och enskilt gällande alla människors lika värde.
Verktyget hjälper både pedagoger och barn att verbalt uttrycka skolans värdegrund som vilar på
ett gemensamt språk gällande vårt värdegrundsarbete. Sociala Cirkeln används även vid
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konflikthantering och hjälper eleverna att sätta ord på sina känslor och ger en möjlighet till att
tolka andras känslor och behov. Den Sociala Cirkeln finns strategiskt uppsatt i alla våra lokaler
och på vår skolgård och ska alltid finnas nära till hands, vilket gör att hela verksamheten
genomsyras av en samsyn kring värdegrunden.

”Hela barnet hela dagen”
Innovitaskolan Myrängens vision ”Hela barnet hela dagen” innebär att vi strävar efter att varje
elev blir sedd för den hen är, lyssnad till för vad hen säger och att varje barn ges möjlighet till
personlig utveckling utifrån sina egna förutsättningar och behov, under hela dagen. För att kunna
aktualisera visionen så har skola och fritidshem en stark samverkan och en gemensam
verksamhet som utgår från varje barns bästa.

Åldersintegrering
En viktig åtgärd för att främja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att arbeta
åldersintegrerat och bygga broar mellan elever över hela huset. Åldersintegrering sker på olika
sätt. Vårt fritids är alltid åldersintegrerat från förskoleklass upp till år 3. Utöver detta så arbetar vi
tematiskt där eleverna, i vad vi kallar för verkstäder, träffar elever från hela skolan. Alla elever ges
alltså en möjlighet att lära känna andra elever från hela huset både på fritids och under
skoldagen.

Fritids
På fritids strävar vi efter att ha en tydlig struktur på verksamheten för att gynna
elevernas känsla av trygghet och förutsägbarhet. Vi arbetar med åldersblandade
grupper för att ge eleverna chans att lära känna varandra över årskurserna och vidga
sitt umgänge. Det finns alltid möjlighet att välja organiserade aktiviteter som leds av
fritidspersonalen.

För att skapa trygghet har en viktig del i vårt arbete varit att bygga relationer i olika
konstellationer av elever och vuxna.

De generella främjande och förebyggande aktiviteter vi har på skolan för att säkerställa en hög
trygghet är att det finns en struktur under skoldagens alla moment från morgon till eftermiddag.
Det finns även tydliga rutiner för övergångar exempelvis mellan lektion och lunch och mellan
lektion och rast/fritids. Vi har även en tydlig struktur under fritidsverksamheten. Vi har bestämda
fritidsgrupper och pedagogledda aktiviteter som erbjuds förutom den fria leken.

Tidigt under läsåret görs kartläggningar i klasserna på både grupp- och individnivå. Under höst-
och vårterminen görs trygghetsenkät och sociogram för att kartlägga elevernas relationer.

Våra pedagogledda rastaktiviteter är en främjande åtgärd för att fånga upp elever som har svårt
med det sociala samspelet och som behöver hjälp in i leken.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling finns tydliga rutiner om hur vi arbetar
förebyggande. Detta för att säkerställa att vi tidigt kan upptäcka, dokumentera och åtgärda.
Dessa rutiner finns uppsatta i alla klassrum och denna plan diskuteras regelbundet vid olika
tillfällen med pedagogerna.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

När vi analyserar fritidsenkätsvaren på klassnivå så ser vi att även de yngsta eleverna är trygga
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med vuxna på skolan. Det är inga större skillnader mellan klasserna. En stor majoritet (86%)
oavsett ålder svarar att de är trygga med alla eller många vuxna på skolan. Detta visar att vår
satsning på trygghetsarbetet gett goda resultat.

Vårdnadshavarna upplever i hög grad att deras barn känner sig trygga och har arbetsro i skolan.
Vi kan se en viss nedgång i frågan ´"Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på
ett bra sätt”. Här fanns dock en skillnad på klassnivå och det är en sak som pedagogerna kommer
att fortsätta arbeta mer med på olika sätt. En av dessa insatser har varit att lyfta den här frågan på
utvecklingssamtalet för ha ett underlag som gjort att vi på ett bättre sätt kunnat planera
kommande insatser.

Då pandemin slog till som värst så fick arbetet med att öka tryggheten genom att arbeta i mer
blandade konstellationer stå tillbaka för att på så sätt minska eventuell smittspridning. I övrigt så
har det arbetet fungerat väl och gett goda resultat.

Utifrån resultaten av olika underlag som exempelvis utvecklingssamtalen, observationer och
trygghetsenkäter har vi under året arbetat med följande åtgärder:

- Sett över resursfördelningen av pedagoger på raster och fritids
- Ändrat våra mötestider för att öka pedagogtätheten
- Förtydligat våra rutiner kring när och hur man gör en kränkningsanmälan
- Satt in åtgärder på individnivå utifrån resultat på sociogrammet
- Sett över våra rutiner kring hur eleverna kommer in efter rasterna för att öka tryggheten i

hallarna.

Resursfördelning av pedagoger har fungerat bra. Det är bra med ett tydligt ledarskap för
rasterna. Vi har höga resultat gällande trivsel på rasterna i våra rast- och fritidsenkäter. De flesta
kränkningar är kopplade till de elever som det finns ett omfattande arbete kring och där
pedagoger finns nära.

Vi har alltid en pedagog på fotbollsplanen. Även denna rutin har hållits noga på. Det är väldigt få
konflikter. Vi har tydliga regler, mindre matchspel och eleverna är mer hjälpsökande än tidigare
och skulle nog exempelvis aldrig dela in lag själva. På fotbollsplanen har det också kommit upp
ett tydligt schema för vilken aktivitet som gäller för vilken rast. Det har också varit en lyckad
åtgärd. Trots detta upplevs detta som en konfliktfylld plats av barnen. Vad beror det på? Inga
specifika kränkningsärenden som är kopplat till fotbollsplanen eller fotboll som aktivitet. Vi
fortsätter med den åtgärden nästa läsår som främjande aktivitet.
Vi har inte lyckats få bort eleverna från baksidan under vårterminen. Till nästa läsår behöver vi
planera en hållbar åtgärd och involvera alla pedagoger och elever.

I arbetet med att  förtydliga skolans rutiner kring hur och när man ska göra
kränkningsanmälningar så ser vi att våra åtgärder haft en god effekt då antal anmälningar som nu
görs ökat. Vi ser däremot inte att det sker ett ökat antal kränkningar men man är mer benägen att
göra anmälningar nu än tidigare. Vi ser att en stor del av dessa anmälningar är kopplade till
utåtagerande elever och det är en sak som vi kommer att arbeta vidare med under kommande
läsår som en del i vår satsning på att höja kompetensen kring hur man arbetar med elever som
har olika svårigheter.

Vi ser att vårt arbete med en tydlig struktur gynnar våra elever på många olika sätt både
kunskapsmässigt och trygghetsmässigt.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi ser att vårt trygghetsarbete ger goda resultat med en hög trygghet och en hög
måluppfyllelse. .
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Vi kommer att göra en kompetenshöjande insats  nästa läsår inom ramen för det prioriterade
målområdet som handlar om att höja kompetensen kring hur man arbetar med elever med olika
svårigheter. Detta tror vi kommer gynna vårt arbete med att fortsätta verka för en fortsatt hög
måluppfyllelse och en hög trygghet i skolan.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

En gång i veckan har vi ett elevhälsoteamsmöte där rektor, specialpedagog och skolsköterska
träffas. Vi dessa tillfällen kan även mentorer och fritidspersonal bjudas in för att diskutera olika
elevärenden.

Två gånger per termin har vi större elevhälsoteamsmöte då även skolläkaren deltar. Här finns
även möjlighet för skolpsykolog att delta vid behov.

Vi genomför mitt under terminen även mitterminskonferenser. Då deltar rektor, specialpedagog,
skolsköterska, klassläraren och en personal från fritids. Vi gör då en genomgång av varje elev då
vi lyfter saker som frånvaro, social- och kunskapsutveckling. Detta för att utvärdera de insatser
som görs och vi använder även underlaget till att planera kommande insatser.

Vi genomför under höstterminen Skolverkets kartläggning av eleverna i förskoleklassen. Detta för
att tidigt kunna kartlägga de elever som kan vara i behov av särskilt stöd eller och även för att
upptäcka de elever som är i behov av att få extra utmaningar.

I åk 1-3 görs Skolverkets bedömningsstöd.

Under året görs utöver ovanstående följande kartläggningar:

- DLS bas åk 1
- DLS åk 2 (4 deltester läsförståelse, ordförståelse, stavning och samma ljud)
- Test i läsförståelse åk 3: Vilken bild är rätt?

Dessa sammanställs av specialpedagogen för att på en överblick över alla elevers
kunskapsutveckling. Som även nämnts ovan så genomförs även kartläggningar för att kartlägga
elevernas upplevda trygghet och sociala situation. Dessa kartläggningar är också en viktig del i
det förebyggande arbetet med elevernas mående, sociala- och kunskapsutveckling.

Det finns tydliga rutiner för hur anmälan, utredning och uppföljning gällande särskilt stöd ska gå
till. Dessa diskuteras vid elevhälsoteamsmöten, APT (arbetsplatsträffar) samt vid möten i teamen
om man upplever en oro kring en elev eller en grupp av elever.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi har under läsåret haft en ny skolläkare. Vi har vid behov anlitat en skolpsykolog  för
handledning av pedagoger. Vi har även vid behov anlitat en skolkurator.

Vid sportlovet gick specialpedagogen delvis in och tog över klasslärarskapet (60%) i en klass då
läraren med kort varsel på grund av Corona ej kunde arbeta.. Vi la ut en tjänst men fann ingen
kandidat som kunde börja med så kort varsel. Vi valde då denna lösning. Detta har bidragit till att
det specialpedagogiska uppdraget lagts ut mer på varje klasslärare. Vi ser att detta inte varit
optimalt men det var den minst sämsta lösningen. Vikariatet av klasslärartjänsten är nu tillsatt
inför nästa läsår  av en utbildad F-3 lärare vilket vi är väldigt glada över.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi har ett väl fungerande elevhälsoarbete på skolan trots de utmaningar vi haft kring Corona och
att specialpedagogen senare delen av vårterminen delvis varit klasslärare.

Vi ser att det finns ett behov från pedagogerna att höja kompetensen kring hur vi kan arbeta med
elever som har olika svårigheter. Detta kommer att vara ett av våra prioriterade målområden
nästa läsår. Vi kommer att göra vissa (utifrån vår verksamhets behov) utvalda delar av Skolverkets
fortbildning “Specialpedagogik för lärande”. Detta arbetet kommer att ledas av vår
specialpedagog som en del av hennes försteläraruppdrag.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Utifrån analysen av årets arbete ser vi att vi kommer att göra en satsning på följande prioriterade
målområden kommande läsår:

- Höja kompetensen kring hur man arbetar med elever med olika svårigheter.
- Fortsätta arbetet med implementeringen av Lgr 22
- Fortsätta arbetet med att tydliggöra vårt systematiska kvalitetsarbete.
- Fortsätta arbetet med implementeringen av vårt varumärke. Detta arbetet kommer att

ledas av en förstelärare som har detta som ett specifikt uppdrag. .
- Öka likvärdigheten genom att samarbeta med lärare på andra Innovitaskolor.

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

Fritidshemmet på Innovitaskolan Myrängen består av en gemensam verksamhet där alla elever
och all fritidspersonal ingår.

Vi har fyra fritidsgrupper som består av elever från förskoleklass till år två samt en fritidsgrupp
som består av elever i år 3.

Vi följer ett fast fritidsschema och utgår ifrån fyra fasta pedagogledda aktiviteter. Aktiviteterna
bygger på kap 4 i läroplanen. Förutom de erbjudna aktiviteterna uppmuntrar vi barnen även till fri
lek, där många förmågor och kunskaper kan utvecklas.

Vi erbjuder eleverna aktiviteter i varierande miljöer i skolans klassrum, på skolgården och i
närmiljön.

Alla som arbetar på fritids ses kontinuerligt och planerar, utvärderar och följer upp aktiviteter och
elevinsatser.

Som vi beskrivit ovan kring arbetet i skolan och i vårt främjande och förebyggande arbete så har
vi ett stort fokus på att skapa trygghet och lustfyllda aktiviteter på fritids. Arbetet med den
“Sociala cirkeln” genomsyrar även vår fritidsverksamhet och vi använder samma begrepp både i
skolan och på fritids. Det skapar en trygghet för eleverna då vi har samma struktur under hela
elevens dag i skolan.

Eleverna tränas dagligen på att lösa konflikter, tävlingsmoment, stå i led och turtagning. Detta
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ger en god träning i att respektera andra människors egenvärde och vi arbetar även med att
stötta eleverna i att ta avstånd och agera stöttande om någon annan utsätts för en kränkande
behandling.

Vår åldersintegrerad verksamhet och fadderverksamhet ger även den eleverna möjlighet att
sätta sig in i och förstå andra människors situation. Våra yngre elever kan då se hur de äldre
agerar som goda förebilder. De äldre känner ett ansvar och tar god hand om våra yngre elever.

Vi ser även att vårt arbete med att vara en närvarande pedagog i olika situationer (vid
diskussioner, elevsamtal, den fria- och styrda leken) är en viktig del i värdegrundsarbetet.

På Innovitaskolan Myrängen ser vi skola och fritids som en väl fungerande helhet där varje del
berikar den andra. Synsättet “våra barn är allas barn” genomsyrar vår verksamhet. Dessa två
synsätt är väl förankrade hos all personal på skolan.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vi ser att aktiviteter som är förankrade i elevernas vardag och kopplade till aktuella
händelser ökar intresset hos eleverna. Exempelvis mors dag, valborg eller påsk. Detta har
genomförts i samtliga aktiviteter. Vi ser en vinst i långsiktiga planeringar. Dels för
progression men också för att det frigör tid under gemensamma möten för pedagogiska
diskussioner.

Framåt behöver vi arbeta med att jobba tydligare mot mål i våra aktiviteter. Detta för att
synliggöra lärande för eleverna och fortsätta arbetet med att höja kvaliteten i
undervisningen.

Vi ser vinster i att utvärdera varje aktivitet under våra fritidsmöten. Det leder till att vi tittar
kritiskt på vår verksamhet och upptäcker och synliggör möjligheter och hinder i
undervisningen. Vi behöver dock utveckla vår dokumentation kring utvärderingarna. Ofta
glöms bra diskussioner och utvärderingar bort på grund av dålig dokumentation.

Att ha fritidsmöten med tema NPF ger en trygghet och ökad kompetens till personalen. Det
ger fler verktyg att hjälpa elever i behov av stöd. Vi vill utveckla detta arbete med att få till
fler möten för uppföljning och utvärdering av åtgärder.

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 4,0 6,0

Språk och kommunikation 4,0
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Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 6,0

Natur och matematik 4,0

Demokrati och samhälle 4,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 4,0 6,0

Elevers ansvar och inflytande 4,0

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 92% 96%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 97% 97%

Utdrag ur vår fritidsenkät (vt-22):

Fråga ur vår fritidsenkät vt 22 (153 elever har svarat på denna
fråga) Andel

Så här känner jag mig på fritids:

Jätteglad 44%
Glad 46%
Mellan 7%
Ledsen 3%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi ser att vår satsning inom följande målområden: “Normer och värden”, “Skapande och estetiska
uttrycksformer” och “Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” bidragit till en höjd kvalité.

VI har i år satsat mycket på att synliggöra lärandet för både pedagoger och på fritids. Vi kan se
utifrån årets fritidsenkät att diskussioner på fritidsmöten om att synliggöra lärandet på fritids har
nått eleverna. Vi ser en klar ökning av elever som kan sätta ord på vad de har lärt sig på fritids i
fritidsenkäten sett till tidigare år.
Vi kan också se att rutinen om fritidsbrev varje vecka till föräldrarna har varit framgångsrik. Vi fick
ett ökat resultat i årets NKI-undersökning och vi märker också i verksamheten att fler
vårdnadshavare hämtar sina barn efter att aktiviteterna är slut.

Vi ser även fortsättningsvis att de aktiviteter vi utformat kan leda till utvecklandet av andra
förmågor än de avsedda. Vid en aktivitet där vi exempelvis tränar finmotoriken kan det även leda
till intressanta diskussioner om normer och värden. Det finns en öppenhet i personalgruppen att
fånga upp dessa stunder som vi sätter ett stort värde i.

I analysen av svaren på frågan ur Fritidsenkäten “Så här känner jag mig på fritids” så ser vi överlag
att eleverna trivs på fritids. Men vi ser även att en elevgrupp “sticker ut”. I den elevgruppen svarar
22% svarsalternativen “Mellan” eller “Ledsen”. Pedagogerna har lyft detta med alla eleverna i den
gruppen under utvecklingssamtalet för att fånga upp vad det var som låg bakom elevernas svar.
Det visade sig att eleverna var nöjda med aktiviteterna som erbjuds på fritids men att de var
tråkigt när kompisen gick hem. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa goda relationer till både
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barn och vuxna. Vi ser redan en positiv utveckling i den gruppen.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi ser att vår tydliga struktur kring organiseringen av fritidshemmet ger goda resultat både
socialt- och kunskapsmässigt.

Vi behöver fortsätta arbetet med att synliggöra lärandet genom att sätta upp tydliga mål som vi
även utvärderar på både grupp- och individnivå. Vi behöver även hitta väl fungerande rutiner
kring hur vi dokumenterar detta arbetet.

Vi behöver höja kompetensen kring  hur vi arbetar med elever som har olika svårigheter.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Utifrån analysen av årets arbete ser vi att vi kommer att göra en satsning på följande prioriterade
målområden kommande läsår:

- Höja kompetensen kring hur man arbetar med elever med olika svårigheter.
- Fortsätta arbetet med implementeringen av Lgr 22.
- Fortsätta arbetet med att tydliggöra vårt systematiska kvalitetsarbete.
- Fortsätta arbetet med implementeringen av vårt varumärke. Detta arbetet kommer att

ledas av en förstelärare som har detta som ett specifikt uppdrag. .
- Fortsätta utveckla arbetet med att synliggöra lärandet på fritids. Vi behöver även hitta

fungerande rutiner för dokumentationen av detta.
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