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

Innovitaskolan Norrtälje 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
Innovita Norrtälje är en integrerad för- och grundskola med barn och elever i åldrarna 1- 12 år. För
närvarande har vår skola cirka 290 elever med totalt elva klasser och vår förskola 90 barn
fördelade på tre arbetslag med två grupper i varje. Skolan och förskolan håller till i ljusa trevliga
och ändamålsenliga lokaler. Vi trivs i vår vackra miljö och värnar om att alla skall må bra och känna
sig trygga i vår verksamhet. Vi har under året byggt om för att skapa ytterligare ett klassrum, vilket
vi även gör inför kommande läsår.
På förskolan är det idag tre avdelningar med cirka 30 barn tillsammans med 5 pedagoger på varje
avdelning.
Skolan består av 11 stycken klasser från förskoleklass till årskurs 6. Varje klass har en klasslärare
och en resurs som även arbetar på fritids. I årskurs 2 har vi ett tre-lärarskap på två klasser, för att
kunna arbeta mer i mindre grupper då denna årskurs är en aning fler elever.

Ledning och organisation

Rektor har till sin hjälp en indentent samt en ledningsgrupp bestående av representanter från
skola och fritids. I organisationen på förskolan ingår också en biträdande rektor på som varit
föräldraledig, men till höstterminen-22 är tillbaka på heltid igen. Under våren har biträdande rektor
arbetat på distans och drivit möten och nätverk digitalt.
På förskolan drivs utvecklingen främst av varje avdelningsansvarig som träffas en gång per vecka,
varannan gång tillsammans med rektor. Under dessa möten läggs arbetet upp framåt samt att
rutiner ses över så att det finns en likvärdighet på alla tre avdelningar.

Utvecklingen på skolan drivs dels av ledningsgruppen men också av skolans två förstelärare.
Förstelärarna har olika huvudområden, den ena ansvarar för matematikundervisningen och
elevhälsoarbetet medan den andra driver utvecklingsfrågor kring undervisningsskicklighet och IT.
En gång per vecka leder försteläraren i undervisningsskicklighet ett pass för alla lärare, allt för att
få till en likvärdighet i alla klassrum samt att se till att alla pedagoger utvecklar sin undervisning
och vågar titta på sitt eget ledarskap.

Utvecklingen och planeringsarbetet för fritidsverksamheten sker dels på den gemensamma
träffen en gång per vecka för all fritidspersonal och dels under deras egen planeringstid. Mötet
leds av den ansvarige för fritids, som tillsammans med rektor lägger upp riktlinjerna och målen
framåt.

Skolan EHT-team träffas en gång i veckan för att dels arbeta hälsofrämjande och dels för att lyfta
och diskutera aktuella elevärenden. I elevhälsoteamet ingår rektor, speciallärare, kurator,
skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.
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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

Kontinuerligt under läsåret vid bestämda tillfällen utifrån årshjulet ser vi över de mål vi satt och hur
resultaten ser ut. Dialogen startar i ledningsgruppen för att sedan tas vidare till arbetslagen för att
dialogen ska ske närmast verksamheten. Diskussionerna leds av arbetslagsledarna respektive
avdelningsansvariga på förskolan och man dokumenterar i förskole- och arbetslagsplanerna.
Resurserna fördelas sedan på skolan/förskolan utifrån hur resultaten ser ut i respektive
grupp/klass. Det är både rena kunskapsresultat samt förstärkning av trygghetsarbetet som ligger
till grund för beslut som rör resursfördelningen.

Genom mina verksamhetsbesök som sker kontinuerligt under läsåret får jag som rektor perspektiv
som jag tar med mig in i kvalitetsarbetet. Gör vi det vi sagt/skrivit? Det är viktigt att våra dokument
blir levande och verkligen ligger till grund för verksamheten och att vi vågar granska och
reflektera kring verksamheten ur olika perspektiv.

Vårt arbete kring trygghets och studiero och utvärderingen av de åtgärder vi utför under året kring
detta utvärderas i samma årshjul som det systematiska kvalitetsarbetet så att Plan mot
diskriminering och kränkande behandling utvärderas samtidigt (fyra gånger per år augusti,
oktober/november, januari, april) Vi genomför också dels trygghetskartor- och vandringar  under
september och dels har vi NKI-enkäten som vi analyserar under mars månad.
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3. Resultatkvalitet grundskola
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som
finns i läroplanen för respektive skolform.

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 68,4% 82,6% 85,7%

Flicka 66,7% 83,3% 63,6%

Pojke 68,8% 81,8% 100,0%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 17% 26% 22% 17% 13% 4% 100%

Matematik 4% 8% 21% 25% 33% 8% 100%

Svenska 0% 24% 32% 16% 28% 0% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 83,7%

B 73,3%

C 75,6%

D 77,8%

E 77,8%

F 48,9%

G1 73,3%

G2 73,3%

Svenska A 85,7%

B 79,5%

C 81,8%

D 84,1%

E 84,1%

F 86,4%

G 70,5%

H 77,3%

Svenska som
andraspråk A 0,0%
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B 0,0%

C 0,0%

D 0,0%

E 0,0%

F 0,0%

G 0,0%

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

- Motverka genusmönster kring resultat
- Öka måluppfyllelse med fokus på lågstadiet
- Synliggöra kunskapsutvecklingen tydligare för elev och vårdnadshavare
- Utveckla likvärdig kvalitet på avdelningarna, både fritidshem och förskola

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

Organisationen
Behörigheten bland lärarna är god och det är 12 av 15 pedagoger som har lärarlegitimation..
Lärarna är uppdelade i två stycken arbetslag, som leds av respektive arbetslagsledare. Båda
lagen träffas varannan vecka på arbetslagsmöte, där man lyfter frågor som gäller för hela stadiet,
gemensamma teman och kollegialt lärande kring undervisningen.

Varje elev på skolan har tillgång till ett digitalt verktyg, där vi arbetar med att få en gemensam
syn på arbetet med dessa och hur vi nyttjar olika program och appar. Under läsåret har vi arbetat
mycket med att varje lärare behöver  motivera och förklara ur ett pedagogiskt perspektiv hur
man tänkt nyttja de digitala verktygen och dess funktioner/program/appar. Ansvarig för arbetet
med IT har en av skolans förstelärare varit  tillsammans med rektor. I rollen som förstelärare inom
IT ingick också att inspirera och visa på olika metoder och arbetssätt med digitala verktyg för att
öka elevernas måluppfyllelse.

Inför läsårets slut har vi haft tydliga överlämningar, både skriftliga men också muntliga
överlämningar. Vi har genomfört dessa överlämningar under en APT, för att all personal ska
kunna vara med och lyssna samt bidra med information. Det är också ett sätt att poängtera att
det ska finnas ett heldagslärande kring eleven och då måste alla pedagoger som kommer att
möta den specifika eleven få vara delaktig på överlämningarna. För att utveckla överlämningarna
ytterligare skulle det behövas mer tid, så att man känner att man hinner prata om varje elev.
Viktigt att tänka på dock är att man behöver vara fokuserad på vad som ska tas upp, då risken
finns att man inte utnyttjar tiden effektivt.

7



Undervisningen
En gång i veckan har vi haft ett utvecklingspass för lärarna där vi har tittat på undervisningen ur
olika aspekter. Vi har bland annat tittat på olika sätt att använda digitala verktyg, uppläggen av de
gemensamma temadagarna för att få en likvärdighet samt att vi har tittat på vad forskningen
säger ger effektiv och bra undervisning. Dessa pass har hållits av förstelärarna, arbetslagledarna
eller rektor beroende på vad som varit tema för passet.
Lärarna har arbetat aktivt med att ha ett gemensamt förhållningssätt när det gäller skolans regler.
Vi ser att det ger resultat men behöver fortsätta arbeta aktivt med detta.
För att bibehålla strukturen, resultatrapportering och att analyserna och arbetet med
måluppfyllelsen behöver vi skapa en tydlig struktur för arbetslagsmöten med ämnesfokus och
återkommande avcheckning av matriser och planeringar.
På skolan finns en “röd tråd” kring när man läser olika avsnitt inom No/so-ämnena främst, som vi
nu också tittat och justerat efter den nya Lgr-22. Detta har då skapat bra diskussioner kring
upplägget samt att man har bjudit in fritids mer i diskussionen. Allt för att vi ska kunna få ett
heldagslärande på riktigt.

Bedömning:
För att se till att det sker en likvärdig bedömning av de nationella proven har de rättats av hela
arbetslaget. Genom att lärarna sitter tillsammans och rättar proven, ökar det kollegiala lärandet
och samsynen kring de olika målen. Varje prov har gåtts igenom av minst två lärare, för att vi ska
säkerställa bedömningen av provet. Samrättningen av nationella prov har varit bra och lärorikt.
Större förståelse för vad eleverna ska förväntas kunna i åk 3 och 6 samt vad man bör fokusera på
för att öka på elevernas måluppfyllnad.
Vi har också genomfört utvecklingspass där vi tillsammans tittat på olika uppgifter och bedömt
dem för att det ska vara en så likvärdig syn på kunskapskriterierna som möjligt.
Speciallärare har gjort screeningar med elever från förskoleklass till åk 2. Det har varit bra då
insatser kring elever har kunnat startas tidigt med stöd av speciallärare, vilket vi redan sett har
gett resultat i klasserna i form av att fler elever höjt sina resultat på DLS.

Tryggheten och studieron:
Alla elever på Innovita Norrtälje ska fylla i en trygghetskarta. Trygghetskartan visar skolans
lokaler, skolgården och idrottshallen i hyrd lokal. Alla barn markerar med rött de platser på kartan
som upplevs som otrygga. Intervjuer genomförs med elevgrupper i varje årskurs och resultatet
av intervjuer och kartor analyseras och utvärderas. Trygghetskartorna analyseras av
Trygghetsteamet (som består av elevhälsan, en pedagog från fritidshemmet och en lärare),
utifrån kartläggningen beslutas om ex bemanning under raster och vid övergångar.
Trygghetskartor och intervjuer genomfördes i september.
För att öka tryggheten på rasterna är de uppdelade för åk 1-2 och 3-6 för att skapa ett lugnare
klimat vid rasten. Förskoleklassens raster är på förskolans gård, mot slutet av läsåret introduceras
förskoleklass mer och mer till den stora skolgården.
Rastaktiviteter genomförs under lunchrasterna, aktiviteterna planeras och hålls av fritidshemmets
personal.
De flesta konflikter uppstår kring olika bollsporter och tolkning av regler (fotboll, basket, King,
etc), varav en åtgärd har varit att ha olika tider/dagar för dessa aktiviteter. Elever som har haft
svårt att följa de bestämda reglerna på ex fotbollsplanen har kunnat bli avstängda under en
period från att få spela fotboll under rasterna. Detta var något som elevrådet tog fram, då de
upplevde att vi skulle göra något åt just de situationerna på rasterna. Varje månad har
Trygghetsteamet skickat ut en värdegrundsfråga för klasserna att diskutera. Frågan har också
publicerats på Schoolsoft, så att vårdnadshavare kunnat diskutera frågan hemma med sina barn.
Diskussioner med klasser om digital kompetens har vi också genomfört och vad man gör på
nätet, för att fånga upp den digitala världen som våra elever spenderar mycket tid i utanför
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skolan, men som påverkar livet i skolan. För att även fånga upp hur elever upplever tiden på
fritids så genomförde de inför utvecklingssamtalen elevintervjuer för att se hur eleverna känner
kring tryggheten på fritids.
På skolan har vi väl fungerande rutiner kring hur vi arbetar med kränkningar:

1) Vid upplevd kränkning gör den pedagog som ser eller uppmärksammas på kränkningen
anmälan till rektor (anmälan, utredning och handlingsplan dokumenteras).

2) Uppföljning görs av ansvarig lärare.
3) Elevhälsoteamet diskuterar och dokumenterar frågor om diskriminering, trakasserier och

annan kränkande behandling

All personal är insatt i rutinen att anmäla kränkande behandling. För att utveckla arbetet
ytterligare använder vi utlåtandet som kommer tillbaka till oss från skoljuristerna som en
kartläggning av vårt arbete. Denna kartläggning kan också visa på olika utvecklingsområden, där
vi kan se om vi har brustit eller behöver omarbeta någon rutin. Det finns samtidigt en utmaning i
arbetet mot kränkande behandling då dagens elever oftare meddelar att de känner sig kränkta
och det finns en liten risk att begreppet urholkas.

Inflytande

Vi har haft gemensamma punkter på föräldramöte med utgångspunkt i de frågor som fått lågt
resultat på enkäten. Det är viktigt att lyfta dessa punkter på föräldramöten för att få
vårdnadshavare medvetna om vad frågorna innebär och hur vi arbetar med det.  Elevinflytande
och möjlighet att påverka t.ex. matsedel och inköp till skolgård, rösta om innovate dagarna/tema
har varit bra. Eleverna har upplevt att de blir lyssnade på och att de har haft möjlighet att vara
med och bestämma. Julmarknaden var en jättebra aktivitetet som uppmuntrade till VI-känsla och
inflytande. Detta tänker vi ska bli en tradition på skolan. Ett av våra mål detta läsår var att få
eleverna engagerade i sin miljö, både ute och inne, varpå vi har arbetat mycket med punkten “det
är ordning och reda på mitt barns skola”. Tillsammans med eleverna har vi haft tydliga rutiner för
hur vi tar hand om våra lokaler och vår skolgård samt matsalen.

Elevers inflytande på skolan sker i det stora och i det lilla. Vi arbetar med att påvisa för eleverna
de beslut som de i sin dagliga stund på skolan är med och fattar, så som vilken redovisningsform
de önskar, klassrumsregler etc.
Varje klass har klassråd och en gång per månad träffas skolans elevråd. I elevrådet sitter två
representanter från varje klass och rektor. Elevrådet får bland annat vara med och ta fram skolans
trivselregler. Vi har även detta år haft en julmarknad där inkomsten från försäljningen gick till
elevrådet och de fick ta fram en lista på saker som eleverna önskar att vi köper in till skolgården
och biblioteket.
Skolan har också ett matråd där två representanter från varje klass träffar rektor och
kökspersonalen för att framföra sina tankar om skolmaten, ta fram regler för matsalen och andra
frågor som har med skolmatsalen att göra. Matrådet fick också i uppgift att genomföra
omröstningar i sina respektive klasser inför invigningsdagen då vi skulle ha “önskemat” och även
till en temavecka i matsalen.

Utvärdering av undervisning och lärande

Indikatorer för utvärdering av verksamheten

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

(andel 7-10)

Vårdnadshavare,

(andel 7-10)

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 77% 86% 81% 79%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 67% 74% 77% 80%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 84% 85% 73% 74%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

69% 80%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

77% 78%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 76% 70% 70% 70%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 67% 68% 52% 51%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 66% 74% 74% 68%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 77% 83% 69% 70%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 80% 83% 81% 76%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 69% 76% 58% 55%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Grunden till all kunskap är undervisningen och då blir man glad av att se att hela 86% av eleverna
är nöjda med undervisningen. Självklart vill man alltid nå ett 100% resultat, men känns verkligen
som om vi är på rätt väg. Ytterligare en sak som gör att jag tänker att vi är på rätt väg är att flera
elever känner en större lust till att läsa sig mer. Detta är dock en siffra som vi behöver fortsätta att
öka, för att nå ännu högre resultat.
Lärarna har arbetat aktivt med att ha ett gemensamt förhållningssätt när det gäller skolans
regler. Vi ser att det ger resultat men behöver fortsätta arbeta aktivt med detta. Enkäten visar att
fler av vårdnadshavarna än tidigare  upplever att de får information men vi behöver verkligen
fortsätta att arbeta med resultatrapportering på schoolsoft, att uppdatera matrisen och att lägga
in planeringar. Vidare behöver vi informera vårdnadshavare om HUR vi arbetar med ex
resultatrapportering, var planeringar och information finns samt ställa frågan om vad de vill ha för
information.
Rent generellt kan man se att eleverna är mer nöjda med undervisningen än vad
vårdnadshavarna är, något vi tror beror dels på att vi inte kunnat välkomna vårdnadshavare in på
skolan under pandemin och dels på att vi behöver utveckla arbetet med Schoolsoft så att alla
känner sig bekväma med att använda den. Vi upplever också att många vårdnadshavare har
problem med att logga in, vilket också skapar mindre insyn i verksamheten och en upplevelse av
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att man inte får information. I samtal med vårdnadshavare är upplevelsen ibland att vi har olika
ideér om hur skolan arbetar utifrån att de ser tillbaka på sin egen skolgång då det handlade
mycket om att repetera faktakunskaper, medan vi idag i skolan behöver använda oss av faktan,
argumentera och reflektera kring den. Här finns ett stort arbete framför oss att informera och
samtala mer med vårdnadshavare kring skolsystemets uppbyggnad idag.
Det är dock glädjande att se att eleverna känner att de kan få vara med och påverka mer än
tidigare och att de känner sig nöjda med undervisningen på skolan i allt högre utsträckning.
Vi har jobbat medvetet kring att höja pojkarnas resultat vilket har gett resultat. I år har 100% av
pojkarna i åk 6 nått godkända resultat, vilket är underbart att se. Utmaningen ligger nu i att möta
de flickor som upplever att skolan har höga krav och som visar sin oro genom att stanna hemma
och ha mycket hög frånvaro. Vi har arbetat mycket med att få dessa flickor till skolan tillsammans
med vårdnadshavare och andra myndigheter, men tyvärr inte nått hela vägen fram. Vad är det
som gör att de upplever skolan mer utmanande och inte klarar att närvara? Samtidigt ser vi
också hur det kan slå när det är ett fåtal elever som haft denna typ av höga frånvaro, men då
klassen består av flera pojkar än flickor blir det en hög procentsats.
Eleverna i åk 6 är starkare inom engelska än svenska, kan det bero på att allt fler elever använder
sig av engelskan i sin vardag när det kommunicerar via webben? Engelskan lockar fler elever än
vad svenskan gör då kraven är generellt högre eftersom det är ett språk man har en annan grund
i. Inom svenska testas det mer av läsförståelse på ett djupare plan där det handlar om att kunna
“läsa mellan raderna” medan i engelskans läsförståelse är det mer av ren faktainhämtning som
testas. Vi kan se att läsförståelsen är något vi behöver arbeta mer rent generellt på skolan, då
den är så viktig i alla skolans ämnen.
När man tittar på de nationella proven så kan man se redan i årskurs 3 att eleverna är en aning
starkare inom svenska än matematik. Trots det så är det en relativ stor del av alla elever i årskurs
3 som klarar av de nationella proven. Ser man sedan vidare till de elever som genomförde
proven i årskurs 6 så är det endast en enstaka elev som inte klarat att nå godkänt på alla de olika
delarna. Vi har påbörjat ett arbete med olika screeningar av elevernas kunskaper inom
matematik och svenska på lågstadiet för att kunna fånga upp de elever som har svårigheter med
att nå kunskapsmålen. Det är ett arbete som vi sett har gett resultat men som vi behöver
fortsätta att utveckla. När vi nu har mer tydligare kartläggningar har vi också lättare att fördela
resurserna mellan olika klasser och elever. Samtidigt som vi också kan gå in och stötta lärare
inom deras undervisning, så att vi ser resultat för en hel klass.
Vi har arbetar och har samtalat mycket kring att resan mot kunskapsmålen startar redan i
förskoleklass, därför är det så glädjande att se att fler vårdnadshavare upplever att
förskoleklassverksamheten förbereder eleverna för resten av tiden i skolan.

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

Vi har strukturerat upp arbetet med att återkoppla under terminerna på olika arbeten genom att
använda Schoolsoft mer strukturerat i alla årskurser.. Alla lärare på mellanstadiet har  använt sig
av Google drive, där de kunnat dela och kommentera texter med varje elev. Detta har ökat den
individuella återkopplingen till eleverna, vilket vi också kan se att eleverna uppskattar och har
tagit till sig av.

För att se till att det sker en likvärdig bedömning av de nationella proven har de rättats av hela
arbetslaget. Genom att lärarna sitter tillsammans och rättar proven, ökar det kollegiala lärandet
och samsynen kring de olika målen. Varje prov har gåtts igenom av minst två lärare, för att vi ska
säkerställa bedömningen av provet. Samrättningen av nationella prov har varit bra och lärorikt.
Det ger en större förståelse för vad eleverna ska förväntas kunna i åk 3 och 6 samt vad man bör
fokusera på för att öka på elevernas måluppfyllnad.
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Vi har också genomfört utvecklingspass där vi tillsammans tittat på olika uppgifter och bedömt
dem för att det ska vara en så likvärdig syn på kunskapskriterierna som möjligt.
Speciallärare har gjort screeningar med elever från förskoleklass till åk 2. Det har varit bra då
insatser kring elever har kunnat startas tidigt med stöd av speciallärare, vilket vi redan sett har
gett resultat i klasserna i form av att fler elever höjt sina resultat på DLS.

Tittar på man på betygen i korrelation till nationella proven så tycker jag att vi ligger bra till.
Däremot kan jag tänka att språket på de nationella proven inom matematik upplevdes en aning
svårare för eleverna än vad språket i läromedlet är vilket gör att de klarat av arbetet under
ordinarie undervisning bättre, än vad de gjorde under provtillfällena. Generellt så var eleverna
mer nervösa under de nationella proven i matematik än under de andra ämnena, något vi
funderat en del kring. Matematik är ett ämne som mer förknippas med att man antingen kan det
eller inte. Medan i de två andra ämnena känner man sig mer säker på att testa och våga pröva.
Detta ger oss indikationer på att vi måste fortsätta utmana eleverna inom
matematikundervisningen att våga pröva och testa olika metoder, och inte bara fokusera på rätt
svar.

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 0% 91% 9% 100%

Matematik 0% 79% 21% 100%

Svenska 0% 84% 16% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Att arbeta med Innovita skills har varit lärorikt och roligt. Det har varit bra att samarbeta kring
temaområdena tillsammans med sitt arbetslag, då vi ser att det har ökat likvärdigheten i
undervisningen.
Genom att vi har diskuterat bedömning gemensamt så har det ökat förståelsen för de olika
kunskapskriterierna och alla har känt att de blivit mer insatta i vad det är en elev som slutar åk 6
ska kunna.
Vi behöver fortsätta att arbeta med de olika kunskapskriteriena och så klart nu även bli ännu mer
trygga med nya Lgr-22. Genom att använda digitala verktyg och även andra moment i
undervisningen behöver vi bli ännu bättre på att nå olika elever samt ge dem ännu fler
möjligheter till att visa kunskap.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi kommer att fortsätta att arbeta med tydlig information till vårdnadshavare då vi ser att det
bidrar till både ökad trygghet hos vårdnadshavare och elever.
Det gemensamma förhållningssättet hos lärarna har resulterat i en bredare samsyn och ett
förbättrat samarbete när det gäller att bemöta barnen utifrån de regler vi har på skolan. I början
av läsåret behöver man ta upp reglerna till samtal och diskussion igen för att alla ska få känna att
man förstått dem och vad de står för, samt att vi ger eleverna via elevrådet möjlighet att påverka
och kanske justera någon av reglerna.
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Tyvärr är det alltför många elever ( och vårdnadshavare) som upplever att de inte har studiero på
lektionerna, vilket vi verkligen behöver fortsätta arbeta med. En väg är genom reglerna och att se
till att alla elever känner sig delaktiga i arbetet och har förstått dem. Vi behöver också fortsätta
att utveckla arbetet med undervisningen och olika sätt att nå olika elever, då det också kommer
skapa mer studiero. Samtidigt behöver man också samtala och diskutera kring begreppet
studiero då många har olika definitioner av begreppet som kan ställa till det i mätningar.
För att höja läsförståelsen, något vi kan se är ett utvecklingsområde i alla ämnen kommer vi
under kommande läsår att ha en förstelärare som har det som uppdrag. Uppdraget kommer
bland annat att gå ut på att göra screeningar för att tidigt upptäcka elever som kämpar eller som
kanske inte ens knäckt läskoden ordentligt. Men uppdraget kommer också att handla om att
arbeta med alla lärare då läsförståelsen blir avgörande i alla skolans ämnen och kan inte endast
arbetas med under svensklektionerna. I dagens skola är den avgörande inom de annars typiska
praktiska ämnena så som idrott, teknik och bild, där man också måste kunna läsa, tolka och
reflektera kring texter.

Vi har påbörjat ett arbete med strukturen för arbetslagsmöten som ska fortgå under kommande
läsår.

- Struktur för arbetslagsledarmöten
- Känna oss ännu mer trygga med bedömningar och kriterierna i Lgr-22
- Fortsätta utveckla arbetet med återkoppling till både elev och vårdnadshavare

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

Jag känner mig trygg i skolan 92%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 23%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 7%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 81%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Vi har haft gemensamma punkter på föräldramöte med utgångspunkt i de frågor som fått lågt
resultat på enkäten. Det är viktigt att lyfta dessa punkter på föräldramöten för att få
vårdnadshavare medvetna om vad frågorna innebär och hur vi arbetar med det.
På skolan har vi haft elevråd som fått driva arbetet med utvecklingen av vår skolgård. Eleverna
tillverkade saker som de sedan sålde på vår julmarknad. Pengarna från den tilldelades elevrådet
som fick ta fram förslag och genomföra omröstningar i sina klasser kring vilka saker eleverna
önskade att vi skulle köpa in till skolan för att göra rasterna och skolgården roligare.
Under året har vi också infört ett matråd med representanter från klasserna. Matrådet har
ansvarat för att dels bestämma/genomföra omröstningar om maträtter samt att de har varit med
och gjort fint i matsalen vid vissa speciella tillfällen, så som nobellunchen. Eleverna har upplevt
att de blivit lyssnade på och att de har haft möjlighet att vara med och bestämma.
Vi har arbetat mycket med punkten “det är ordning och reda på mitt barns skola”. Tillsammans
med eleverna har vi haft tydliga rutiner för hur vi tar hand om våra lokaler och vår skolgård samt
matsalen. Varje vecka har en klass haft ett extra ansvar för matsalen, för att alla ska känna sig
delaktig i vår miljö och visa på vikten av att vi tar hand om arbetsmiljön tillsammans.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Varje elev ska känna sig trygg i skolan och det är viktigt för oss att vi ökar dessa siffror. Det är
glädjande att se att det är 92% som känner sig trygga, men hä kan man aldrig nöja sig förrän det
är 100%. Under det senaste året har skolan arbetat med värdegrundsfrågor som har diskuterats i
alla klasser, en för varje månad. Detta har genererat i bra samtal med eleverna. Vi har detta läsår
även skickat  med frågorna hem till vårdnadshavare så att de också kan ha samtal kring dessa
frågor. Det är viktigt att skola och hem arbetar tillsammans med värdegrundsfrågor för att nå en
ännu större genomslagskraft.
Vi har också skapat en så kallad konsekvenstrappa för att alla elever ska veta om de olika steg vi
tar om man inte följer de regler vi har eller att man stör tryggheten och studieron. Detta har gjort
att likvärdigheten har ökat och pedagogerna har uttryckt en ökad trygghet kring hur vi agerar i
olika ärenden.

Under november genomfördes en trygghetsenkät:
Siffror inom parentes är föregående år
89% (93%) av eleverna upplever att de fått information kring arbetet med trygghet på skolan, vilket
är en liten minskning men dock marginell. Den största minskningen har skett i åk 4, 82% (96%). Då
dessa klasser har två nya klasslärare kan det vara anledningen till att alla rutiner inte riktigt sitter.
Dock är det en ökning i antal elever som upplever att de fått vara med och diskutera skolans
ordningsregler, 80% (72%). Här ser vi främst en ökning bland flickorna som upplever mer att de fått
vara med och ta fram reglerna. Även om fler killar också upplever att de har varit delaktiga är det
något vi behöver ta med oss framöver, för att öka deras delaktighet ytterligare. Reglerna har vi
bland annat lyft på elevrådet som har haft i uppdrag att diskutera och lyfta frågan i sina klasser.
Glädjande är att se att 89% (80%) av eleverna litar på att vuxna på skolan skulle ingripa om de såg
en elev som blev illa behandlad på skolan. Ännu en sak som är glädjande att se är att 85% (74%)
upplever att de kan få arbetsro i skolan. Här har det skett en ökning bland både killar och tjejer,
men den största ökningen är bland tjejerna 83% (66%). Hur kan vi göra för att även killarna till
samma utsträckning ska känna att de har arbetsro i skolan? Skolan är på rätt väg då det är 85%
(80%) men vi kan inte vara nöjda förrän vi har 100% av eleverna som upplever att de kan få arbetsro
i skolan. Vi behöver också definiera begreppet arbetsro, då det kan skilja sig mellan person till
person.

Kring aspekten vuxen vs elev är det betryggande att se att 94% (93%) upplever att inte blivit illa
behandlad av en vuxen. Däremot har det skett en ökning bland årets åk 6, 14% (10%) upplever att
de blivit illa behandlad av en vuxen. Det är en siffra som vi måste titta närmare på.
Sist men inte minst är det otroligt glädjande resultatet kring hur eleverna upplever att de
behandlar varandra på skolan, där 81% (58%) upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra
sätt. Här tänker vi att arbetet med EHM-möten för lärarna har spelat in, då vi haft möjlighet att
diskutera bemötandet av elever och fått en likvärdighet. Detta har i sin tur underlättat arbetet med
elever som behöver mycket stöd i det sociala samspelet, då lärarna har kunnat hjälpa och tipsa
varandra. Även arbetet med vuxna och dess placering under rasterna hjälper i arbetet med att öka
tryggheten under rasterna.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi behöver fortsätta prata om hur vi behandlar varandra, så att siffran minskar med elever som
känner sig illa behandlade av en annan elev. Här är det också viktigt att vi fortsätter samtalet i
kollegiet så att alla vuxna på skolan reagerar om vi hör eller ser något.
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Att eleverna fått vara med och ta hand om vår inomhus- och utomhusmiljö på ett mer
strukturerat sätt har varit mycket positivt både bland elever och personal. Det har lett till att allt
fler elever tar ansvar för sin skola och förstått att det är allas vårt ansvar. Vi ska fortsätta med att
ha specifika ansvarsveckor för olika klasser, men vara ännu tydligare med vad som ska göras så
att man känner sig säker på sitt uppdrag.

När man ser över resultat från trygghetsenkäten ser man att vi är på rätt väg då i stort sett alla
värden hade höjts från tidigare år.

Resultatet skiljer sig också något mellan höst och vår, då vi ser att frågan kring studieron har
sjunkit lite till, vad kan det bero på? Handlar det om att vi inte hållit i de regler vi satt upp?
Enkäten på våren genomfördes under en period då vi hade stor frånvaro bland personalen på
grund av pandemin, kan det ha spelat in? Hur kan vi göra för att orka hålla i hela läsåret? Viktigt
är att vi håller samtalet levande kring värdegrundsarbetet under hela läsåret och att vi hittar
rutiner som blir relativt självgående och som alla känner till.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet
Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, speciallärare, skolläkare och skolpsykolog, kurator.
Elevhälsan träffas en gång per vecka. Protokoll och elevanteckningar sker i systemet PMO, där
man kan följa alla insatser som elevhälsan gjort för en elev.

Ett elevhälsoarbete måste genomsyra hela skolan och inte enbart vara menat för skolans
elevhälsoteam att lösa uppkomna bekymmer. För att sprida det kollegiala lärandet kring
elevhälsoarbetet är skolan organiserad med att lärarna träffas en gång/varannan vecka på så
kallade elevhälsomöten. Dessa möten leds av specialläraren tillsammans med
arbetslagsledaren och under mötet lyfter en pedagog en utmaning den står inför inom
elevhälsoarbetet för att få råd och tips på hur man kan arbeta vidare. På nästa elevhälsomöte
utvärderar man arbetet och ser om elevhälsoteamet ska kopplas in eller om läraren ska fortsätta
eller justera något i sitt arbete. Det är viktigt att det är läraren som äger sin undervisning och det
som sker i klassrummet, samt att man arbetar med att utveckla sin egen undervisning så att man
når alla elever.

Om man som lärare upplever att en elev har svårigheter med att nå målen så startar man en
pedagogisk bedömning. Det dokumentet delas med elevhälsoteamet som också ger sin syn på
eleven utifrån andra perspektiv. Det är också viktigt att vi tar med både elev och vårdnadshavare
i det arbetet, varför det därför genomförs intervjuer med dessa parter. När all dokumentation är
genomförd så gör specialläraren en pedagogisk bedömning. Efter det kan det bli aktuellt med
ett åtgärdsprogram för eleven som skrivs tillsammans med specialläraren och ansvarig pedagog.
Åtgärdsprogrammen utvärderas kontinuerligt under läsåret med ett tidsspann på 6-10 veckor.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsomöten har varit mycket uppskattade av pedagogerna då man känt att man utvecklats i
sin lärarroll, men också att man fått stöd av kollegorna i sin fråga. Upplevelsen på skolan har
blivit mer av att det är allas elever, vilket är viktigt för det ökar vår möjlighet att nå alla elever.
Något vi behöver fortsätta utveckla är vårt arbete kring närvaro. Under året har vi haft ett par
elever med mycket hög frånvaro och det har varit ett bekymmer för oss att nå dessa elever och
få deras närvaro att öka. Vi har infört avstämningsperioder av närvaron i alla klasser för att
tidigare få signaler om en elevs höga frånvaro samtidigt som vi också handlett pedagoger hur de
behöver göra för att hålla kontakten och se till att eleven och vårdnadshavare förstår vikten av
skolnärvaro.
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Vi har även haft ett par elever på skolan som skapat en otrygghet i vissa klasser som gjort att vi
varit tvungna att se över resursfördelningen samtidigt som vi också arbetat med
klassrumssituationen. Efter att vi justerat i organisationen har det skapat ett större lugn på skolan
och arbetsron har ökat.

Arbetet med pedagogiska kartläggningar och bedömningar har fungerat bra och det har blivit en
mycket samlad bild av hela elevens skolsituation. Det har dock tagit mycket tid av specialläraren
som är ensam person att göra pedagogiska bedömningarna.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

För att lösgöra lite mer tid för specialläraren till arbetet med pedagogiska bedömningar så
behöver vi till nästa läsår se över vilka möten hon ska delta på och vilka möten hon kan undvaras
på för att spara tid.

Upplevelsen är att all information inte alltid når alla pedagoger, så att personal från fritids som
arbetar som resurs i klasserna inte alltid vet det som de behöver veta om den specifika eleven.
Information är alltid svår då man kan samtidigt måste vara noga med sekretessen samtidigt som
pedagoger som möter eleven måste veta hur den ska bemötas.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

- Hitta olika sätt för eleverna att visa kunskap på
- Fortsätta arbetet med formativ bedömning, återkoppling till vårdnadshavare/elev och

utveckla det ännu mer.
- Utveckla arbetet kring elever med hög frånvaro

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

Vi har fördelat ett tydligt ansvar mellan personalen på avdelningarna.  Lärarna i fritidshem
har planeringsansvaret men planeringen sker oftast i arbetslaget. För att öka kompetensen
ytterligare och få in en ännu större likvärdighet har vi under läsåret genomfört skolverkets
utbildning Fritidshemmets undervisning. Där vi tagit del av materialet och diskuterat frågor
kring detta.

Vi har planerat verksamheten utifrån ett årshjul där vi försäkrar oss om att vi arbetar med
alla fritidshemmets centrala innehåll.  Fritidshemmets personal har arbetat utifrån årshjulet
som sedan detaljplaneras varje vecka. Innan kommande vecka planeras, utvärderas
föregående vecka. Hela läsåret utvärderas gemensamt i hela arbetslaget.
Arbetslaget har haft stående förmiddagar för "fritidshemsutveckling". Då har personalen
blivit frikopplad från sina arbetsuppgifter och haft tid att genomföra bland annat
skolverkets webbutbildning.

Elevernas delaktighet är något som vi funderar mycket kring, hur man gör det på bästa
sätt? Arbetet kring detta varierar utifrån elevernas ålder. Bland de yngre eleverna arbetar
pedagogerna lyhört med att uppfatta gruppens behov och intressen, för att få eleverna
delaktiga i verksamheten. Vi upplever alla att det är svårt att locka eleverna till delaktighet.
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Vi har försökt ha fritidsråd med varierad framgång. Vissa möten blir väldigt lyckade och
eleverna kan framföra sina önskemål och idéer, andra måste avbrytas.
Det har oftast varit väldigt lyckat när vi har planerat gemensamma aktiviteter för flera
avdelningar!

Bland de äldre eleverna har det genomförts enskilda intervjuer kring elevernas förväntningar och
önskemål på fritidsverksamheten. Eleverna har även haft möjlighet att vara delaktiga i
planeringeringen av kommande temaarbete/centrala mål på "Fritidsrådet". Vi har presenterat
fritidshemmets läroplan på fritidsråden i elevgrupperna. Där lyfter vi fram det centrala innehållet
vi tänk att arbetat med under kommande period och undersöker vad eleverna skulle önska att vi
gör på fritids. Utifrån detta möte planerar personalen sedan verksamheten. Vi har även genomför
enskilda intervjuer med de äldre eleverna där vi undersökt den enskilda elevens trivsel och
önskemål för fritidshemsverksamheten.

Arbetet med normer och värden sker dagligen då pedagogerna arbetar nära eleverna på raster,
utevistelser och i inomhusverksamhet. Pedagogerna är inlyssnande, nyfikna och guidande om
det kommer funderingar eller åsikter från eleverna. Bland de yngre eleverna arbetar man utifrån
"uppdrag" som lyfter normer och värden.
För att öka elevernas engagemang på rasterna har vi haft planerade rastaktiviteter detta läsår. En
pedagog har haft planeringsansvar för rastaktiviteterna. Detta har dock fått ställas in vid flera
tillfällen på grund av personalbortfall på andra poster på skolan.
Samarbetet mellan skola och fritids är viktig för att se till att det blir ett heldagslärande för eleven
Överlämningarna mellan skola/fritids sker dagligen i kontakten mellan pedagogerna. Personalen
har även möjlighet att diskutera vid samplaneringen på APT en gång i månaden. Pedagogerna
på fritids har fått information av den klasslärare som de arbetar med på samplaneringen/APT.

En pedagog från fritids arbetslag är med i Trygghetsteamet. Denne delger arbetslaget
information kring det övergripande arbetet. Pedagogerna kring de äldre eleverna på
fritidshemmet har intervjuat eleverna kring tryggheten på fritids. Informationen som
pedagogerna fick från eleverna kring upplevd osäkerhet i fritidsmiljön användes sedan vid
planering av verksamheten för att öka känslan av trygghet på fritids. Pedagogerna har arbetat
mycket med att finnas på de "otrygga" platserna, för att förebygga och förhindra konflikter.

Vi har arbetat med att dela upp elevgrupperna i mindre grupper för att kunna genomföra
verksamhet inomhus.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Arbetet med att öka elevernas ansvar för sin skolmiljö har skett i det vardagliga genom att
öka strukturen och tydligheten kring hur vi förvarar vårt material.
Vi ser tyvärr ingen större förbättring utan slitaget kvarstår.
En av utmaningarna har varit att få till en utvärdering av verksamheten som bidrar till
utveckling. Det behöver arbetas fram en tydlig struktur på hur vi ska genomföra det..

Under höstterminen 21 har vi haft stor personalfrånvaro. Detta har lett till att många i
personalgruppen har fått ändrade arbetsuppgifter. Detta har bidragit till att planeringstid
uteblivit och att fritidsverksamheten har fått anpassats efter personaltäthet. Det stora
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fokuset på fritids har blivit att skapa så stor trygghet som möjligt i elevgruppen. Detta har
personalen gjort genom att vara nära eleverna i verksamheten samt att anpassa
verksamheten efter elevernas behov och personaltätheten

Det stora arbetet som gjorts på fritidshemmet är att anpassa verksamheten utifrån
elevgruppernas behov och önskemål. Vi har arbetat med struktur och återkommande
aktiviteter för att skapa trygghet och ge alla elever möjlighet att delta. Vi har planerat
verksamheten utifrån elevernas intressen för att öka deltagandet i aktiviteterna.
Den gemensamma planeringen skola/fritids har förbättrats då lärarna har delat sin
terminsplanering med fritids. Detta har bidragit till att vi lättare kan komplettera
undervisningen som sker i 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 4,0

Språk och kommunikation 4,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0

Natur och matematik 2,8

Demokrati och samhälle 2,6

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 4,0

Elevers ansvar och inflytande 3,1

Fritidshemmet och omvärlden 0,9

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 83% 79%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 77% 72%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi kan se att de gemensamma aktiviteterna (över åldersgrupperna) har bidragit till större trygghet
och kamratskap i elevgrupperna, vilket gör att vi tänker att vi ska fortsätta arbeta så även nästa
läsår.
Elevintervjuer vid höststart kring elevernas förväntningar och trivsel ger stor insyn i elevernas
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synsätt. Vi behöver fortsätta utveckla hur vi följer upp och håller i informationen, så att den
genomsyrar all verksamhet under hela året.
Vid mer övergripande teman har vi planerat i FRIPP. Vi är ofta väldigt ivriga att komma
vidare och glömmer ibland bort att stanna till och utvärdera det vi gjort.

Vårt arbete med värdegrunden behöver vi fortsätta att utveckla och det blir ännu viktigare
att se till att information kring arbetet når vårdnadshavare då de upplever att det blivit
sämre med tryggheten för barnen på fritids. Hur kan vi organisera oss även om vi skulle ha
flera pedagoger frånvarande? Det har varit mycket uppskattat av eleverna när vi delat dem
i mindre grupper, men även här behöver vi tydligare kommunicera det till vårdnadshavare
som inte haft möjlighet att följa verksamheten på samma sätt på grund av pandemin.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Fritids kommer att revidera sitt årshjul för att det bättre ska synka skolans olika temaområden. På
det sättet får vi till ett bättre heldagslärande för eleverna och vi kan nyttja alla olika kompetenser
för en högre måluppfyllelse. Detta tänker vi också kommer leda till ett bättre och större
samarbete mellan skola och fritids. Genom det samarbetet kommer vi också kunna utnyttja allas
kompetenser på ett bättre sätt, vilket vi tänker kommer att leda till att vi kommer att nå fler elever
med olika behov.
Fritids behöver få större insyn i EHT arbetet, då personalen från fritids oftast arbetar som resurser
i klasserna under skoldagarna. Detta arbete kan bli ännu mer effektivare samt bättre om alla som
är inblandade med eleverna har den information de behöver.

Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet kring hur alla tar hand om vår gemensamma skolmiljö;
matsalen, lekoteket, material m.m. Arbetet har vi påbörjat detta läsår men vi känner att vi inte nått
hela vägen fram. Det blir viktigt att all personal är överens om vad vi tänker att värna om vår
inomhus såväl som utomhusmiljö innebär samt att vi lyckas sprida det till alla elever.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

- Likvärdighet över avdelningarna
- Fortsätta utveckla rastverksamheten
- En tydligare röd tråd mellan EHT och fritids

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

Förskolan består av tre avdelningar Humlan, Fjärilen och Nyckelpigan!

På varje avdelning har vi 30 barn och 5 pedagoger varav 2 förskollärare och 3 barnskötare. Varje
avdelning har en förskollärare som är avdelningsansvarig för sin avdelning. Avdelningsansvariga
har tillsamman med biträdande rektor för förskolan ett AVA-gruppsmöte på måndagar mellan
15.15-16.15, varannan vecka är rektor med på mötet. Vi har 3 likvärdiga avdelningar där vi har barn
i åldrarna 1-5. Varje avdelning är uppdelad i 2 grupper där de har lite olika benämningar
exempelvis, på avdelningen Nyckelpigan har vi Gula- respektive Röda nyckelpigan. Vi har
organiserat att avdelningen har mycket gemensamt mellan de här 2 grupperna för att barnen ska
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få ta del av pedagogerna olika kompetenser. Alla barn möte alla pedagoger under olika stunder
under sin vistelsetid under en dag på förskolan.

Biträdande rektor har varit på föräldraledighet hösten 2021 och våren 2022!

För att skapa en likvärdig förskola så har vi organiserat enligt nedan:

- Förskolläradag/nätverk en gång i månaden för att delta i aktuell forskning i form av
föreläsningar eller workshops och samt en förståelse för det som är gemensamt för oss.

- TAKK kurs 1-2 gånger i månaden för alla avdelningar där alla pedagoger deltar. Vi har
satsat på en stor inköp för att få en gemensam material kring TAKK på alla tre
avdelningar.

- Alla förskollärare kommer att delta i tre olika föreläsningar under hösten 2022. Alla
barnskötare har fått delta i tre olika föreläsningar under våren 2022. Nu är det
förskollärare tur. Vi kommer även att ha en gemensam diskussion innan föreläsning och
efter.

- Vi har femårsgrupp en gång i veckan där alla femåringar över hela förskolan samlas
tillsammans med minst en pedagog från varje avdelning.

- Vi har APT/PK en gång i månaden från 16.00-18.00 där alla deltar. Vi har även
avdelningstid 2h en gång i månaden där varje avdelning sitter och fördjupar sig i den
pedagogiska dokumentationen och en fördjupning i reflektion kring projektarbete.

- Vi har gemensamma dagar/stunder för hela skolan där vi jobbar med Innovate, Explore
och Balance de tre ledorden som står för Innovitaskolan.

- Pedagogerna kommer även att få delta i det som Norrtälje kommun erbjuder så kan vara
i form av nätverk, föreläsningar, workshops, webinarium osv.

- Varje avdelning har en timmes reflektion på fredagar.
- Förskollärare har två timmars planeringstid och barnskötare har en timmes planeringstid.

Avdelningsansvariga ha en extra timme i sin planeringstid alltså den totala
planeringstiden för avdelningsansvariga blir tre timmar.

- Alla förskollärare har fått delta i ett hälsofrämjande nätverk för yrkesverksamma
professioner som arbetar med barn i åldrar 0-6 år. Vi har haft två tillfällen under våren
2022, där det första handlade om socialtjänsten och den andra handlade om polisen.
Under hösten 2022 kommer vi att delta i ytterligare två nätverk dock vet vi i dagsläge inte
vad de kommer att handla om.

- AVA-grupps möte där avdelningsansvariga tillsammans med biträdande rektor mötts
varje måndag mellan 8.30-9.30

-
Pedagogiska lärmiljöer
Den pedagogiska lärmiljön är ett av våra utvecklingsområden som vi jobbar med systematiskt
och kontinuerligt. Vi vill erbjuda barnen en stimulerande och utmanande lärmiljö som fångar upp
barnen intresse och nyfikenhet samt väcker lusten att vilja undersöka och utforska på egen hand.
En tillgänglig lärmiljö med flera olika mötesplatser.
I våra lärmiljöer erbjuder vi våra barn okodat och utforskande material som kan förvandlas till
olika saker i olika lekvärld, det är bara fantasin som sätter gränser. Materialet finns tillgänglig och
är på barnens nivå.
Pedagogerna får lägga tid på lärmiljö under APT en gång i månaden.
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Utbildning

Vi ser till att Utbildningen hos oss ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens
behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska
förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar. Utbildning hos oss handlar om all verksamhet som pågår
från öppning till stängning.

För att upprätthålla detta behöver vi medvetet jobba kompetenshöjande, detta för att föröka
kunskapen bland personalen. Just nu har vi förskollärarnätverk där vi diskuterar bland annat
aktuell forskning kring relevanta ämnen som är aktuella hos oss. Vi har även TAKK kurs 1-2
gånger i månaden. Under tiden vi jobbar med olika saker i undervisningen men även under den
spontana delen av dagen så har vi alla som uppdrag att fokusera på det som är mest aktuell t.ex.
barnets behov. Under reflektionerna bestämmer vi tillsammans vad vi kommer att lägga fokus på
under de två kommande veckorna när det gäller det som är aktuell.

Undervisning

Undervisning för oss handlar om att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som
utgångspunkt och riktning som syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska
utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontan eftersom barns utveckling och
lärande sker hela tiden. Planering av undervisning sker målrelaterad och är målinriktad utifrån
barnens intresse och nyfikenhet, kopplad till läroplanen. Vi erbjuder barnen en utbredd
undervisning som fångar upp läroplansmålen för att skapa en medvetenhet hos barnen samt att
lägga grunden för ett livslångt lärande. Det är viktigt för oss att planera in flera
undervisningstillfällen under hela dagarna då våra barn har olika vistelsetider.

Nuläge ht. 2022- När det gäller undervisning ser vi till att skapa utrymme för att tillsammans med
barnen utforska innehåll och arbetssätt utifrån barnens intresse och erfarenheter i riktning mot
läroplanen mål. Vi skapar förutsättningar för långsiktig progression i varje barns lärande.

Framtid - För att nå högre upp behöver vi bli bättre på att tillsammans med barnen utforma
innehåll och arbetssätt utifrån barnens intresse och erfarenheter i riktning mot läroplanens mål.
Målet är att skapa progression i varje barns lärande genom olika och varierade möjligheter.

Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt
ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Vi använder oss av olika metoder för ett gott samarbete med hemmet. Vi anser att det är oerhört
viktigt att vårdnadshavare har insyn i vår verksamhet samt att de känner till vårt arbetssätt i vår
utbildning. Vi använder oss av vår informationskanal Schoolsoft där vi lägger ut
veckobrev/veckansbilder, månadsbrev, projektbeskrivningar, individuella- och grupp
dokumentationer på det som vi jobbar med och som är aktuell för oss. Vi använder oss även att
väggdokumentationer i verksamheten där barnen själva vid lämning eller hämtning kan bjuda in
sina vårdnadshavare samt visa sitt deltagande och görande under sin tid på förskolan. Vi har
även föräldramöten, öppet hus och utvecklingssamtal och drop-in. Vi erbjuder även behovsamtal
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när vi har uppmärksamma ett behov hos individen som vi anser är viktigt att vi samarbetar kring
tillsammans med hemmet, för barnets bästa. Vi får inte heller glömma det viktiga och
betydelsefulla samtalet vid dagens slut. Biträdande rektor lägger ut löpande information kring
den som är aktuell kring verksamheten.

Nuläge ht. 2022- Vi har en kontinuerlig tillitsfull dialog med vårdnadshavare om både
barngruppens utbildning och varje barns trivsel och utveckling. Pedagogerna följer upp,
utvärderar och utvecklar vårdnadshavarnas möjligheter till delaktighet och inflytande.

Framtid - Vi satsar på att skapa ett naturligt samarbete och en löpande tillitsfull dialog med varje
vårdnadshavare om utbildningen och det enskilda barnets trivsel och utveckling. Målet är att
utveckla och anpassa löpande vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Vi
har under våren 2022 haft drop-in fika för alla vårdnadshavare vilket har varit super uppskattat.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och
utvecklas.
Varje avdelning har reflektionsmöte på fredagar där de använder sig av reflektionsprotokoll på
grupp och individnivå. Vi arbetar efter följande modell med kontinuerliga uppföljningar av det
som händer på förskolan.
Vi planerar undervisning för två veckors framåt, där vi skriver ner syftet med själva planeringen
samt barnens intresse och inflytande och delaktighet. Under uppföljningen lyfter vi vad vi har
arbetat med under två föregående veckorna, vilka mål i läroplanen som har varit aktuella, vilka
lärområden har varit i fokus, barnens delaktighet och inflytande samt hur detta har
dokumenterats och delats med vårdnadshavare. Under utvärderingen lyfter vi hur det har gått,
vad har gått bra respektive mindre bra, vad har barnens reflektioner varit, vad har barnen visat
intresse för, vad har pedagogers roll och förhållningssätt bidragit med i undervisningen, hur har
barnens förmågor och kunnande förändrats, vad kan vi se för lärande hos barnen, hur förändrar
barnens lärmiljöer för fortsatt lärande samt återigen hur detta dokumenteras och delas med
vårdnadshavare. När vi diskuterar utvecklingen tar vi upp vad arbetet har lett till, vilken skillnad vi
kan se samt analysera detta för att komma fram till hur vi går vidare.

Under utbildningen dokumenterar vi för att sedan kunna ta med oss detta till reflektion och
diskutera tillsamman samt att vidare planera utbildningen utifrån det vi har kommit fram till med
hjälp av våra dokumentationer. Dokumentationerna sker i form av film, bild, spela in ljud,
anteckna, låta barnen filma eller ta kort, barnintervjuer, gruppdiskussioner, barnens skapande i
form av teckningar, skisser eller målningar samt vårdnadshavares enkätundersökningar.

Nuläge ht. 2022- Pedagogerna dokumenterar, följer upp och analyserar varje barns utveckling
och förutsättningar för lärande. Pedagogerna använder huvudsakligen resultat i vidare planering
och utveckling av undervisningen.

Framtid - Målet är att i fortsättningen dokumentera och följa upp barnens utveckling och lärande
tillsammans med barnen. Pedagogerna har som mål att i vidare planeringen och utveckling av
varje barns och barnens förutsättningar för utveckling och lärande och undervisningen.

Detta erbjuder vi våra barn under olika områden i läroplanen både när det gäller målrelaterad
undervisning alltså under den planerade undervisningen men även när det gäller den spontana
undervisningen.
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Hur vi har organiserat för samverkan och överlämning mellan förskola, förskoleklass och
fritidshem?

Förskola:
● Förskolan förbereder överlämningen vid utvecklingssamtalet, får okej från VH.
● Förskolan skriver ner övergripande information till fsk-klass på individnivå.

Samarbete:
● Sista APT - överlämning mellan förskola- och förskoleklass- samt fritidspedagoger
● Deltagande vi specifika möten med olika instanser om behov finns. Typ

Specialpedagog, BUP etc. från skolan och fritids.

Förskoleklassen:
● Bjuder in till överinskolning.

Fritids:
● VT-2021: Pedagog från fritids kom ner och arbetade på förmiddagarna på förskolan för att

skapa en bra relation och övergång för kommande barn. Mkt bra då behov fanns!

Normer och värden

Förskolan har fokuserat på att jobba mycket med normer och värden i olika grupper för att
förstärka vi känslan inom gruppen samt lära känna varje individ. Vi för dagliga samtal om
hur vi är och vad vi gör gentemot varandra. Samtal om känslor. Uppmuntrar när barnen är
hjälpsamma mot en kompis. Närvarande pedagoger har stor betydelse!
Kompetensutveckling i olika arbetslag. Gemensamt fokus under reflektionstiden, skapa
riktning. Läsa gemensam forskning.

Kultur

Undervisning kring högtider i stället för att fira. Vad, varför och hur. Vad är lika och olika. Vi vill
kunna mer om andras kulturer och andra språk. Detta för att skapa en tydligare och djupare
förståelse för sammanhang kring olika kulturers högtider och hur de kan firas för att skapa en
god undervisning grund för pedagogerna.

Matematik

Pedagoger ser till att det finns lärmiljöer där barnen uppmuntras utforska matematik. Material att
sortera, mäta, väga och undersöka volym. Läsa litteratur kring matematik. Pedagogerna
använder korrekta matematiska begrepp kopplat till situation/sammanhang.

Förskolan skapar förutsättningar för att varje barn ska få möjlighet att utveckla förståelse för rum,
tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning
och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. Utveckla sin förmåga att använda
matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras
problemställningar. Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Samt utvecklar sin matematiska förmåga
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att föra och följa resonemang. Alla barnskötare deltar i ett nätverk kring “matematik i förskolan”
tillsammans med kvalitésutvecklare.

Naturvetenskap och teknik

Förskolan har väldigt nära till olika naturmiljöer och vi ser till att utnyttja det genom att lätt kunna
flytta ut undervisningen i naturen, för att ta del av nya kunskaper och skapa oss nya erfarenheter.
Pedagogerna skapar förutsättningar för att varje barn får möjlighet att utvecklas förståelse för
samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra.  Genom att vara på naturreservatet som ligger nära förskolan skapar barnen
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen kan påverka varandra. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att
utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och
teknik.

När det gäller teknik erbjuder vi barnen olika digitala verktyg, till exempel  lärplatta,
använda qr-koder (Polyglutt) samt enkla övningar i programmering med “bluebot-musen”.
Benämna och komplettera olika tekniska lösningar med ordet teknik. Barnen utvecklar sin
förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen med hjälp av olika verktyg och
redskap. Lärmiljön finns tillgänglig och inspirerar för att barnen ska utveckla sin förmåga att
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Språk och kommunikation

Förskolan jobbar mycket med språk och kommunikation i olika former. Vi använder oss av
tjänsten Polyglutt och även tjänsten Film och skola. Det pågår läsaktiviteter under olika stunder
på dagen och barnen kan antingen lyssna på en saga tillsamman smed varandra, eller med en
pedagog. Vid olika rutinsituationer såsom måltids- och hallsituationer passar vi på att träna på
nya begrepp för att utöka ordförrådet. Vi använder oss mycket av tecken som stöd i vardagen
och många av barnen har lär sig att teckna olika saker. Det är mycket sång och musik under
dagarna där pedagoger tillsammans med barnen sjunger, dansar, spelar musik osv. Alla
pedagoger går TAKK kurs under hösten 2021 och våren 2022.
Språk och kommunikation ska uppmärksammas varje dag. pedagogerna får i uppdrag att ta med
sig någonting kring området för att diskutera tillsammans under reflektion.

Förskolan skapar förutsättningar för att varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att
använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Utveckla
sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar, t.ex. under olika rutinsituationer såsom samling, måltider, hallen
osv. Vi strävar efter att varje barns får möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd
samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Att utveckla sitt intresse för
skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Få
möjlighet att utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala
som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Skapande

Skapande lärmiljö är tillgänglig, tillföra material, se till att det ser inbjudande och
inspirerande ut. Pedagoger som visar intresse för processen och är närvarande och nyfikna.
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Uppmuntra barnen att iordningställa efter sig. Förskolan skapar förutsättningar för att varje
barn ska får möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och
kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form,
drama, rörelse, sång, musik och dans.

Lek

Lek är en stor del av barnens vardag på förskolan. Vi skapar förutsättningar för att varje barn ska
få möjlighet att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära samt utveckla fantasi och
föreställningsförmåga.

Barns inflytande och delaktighet

Pedagoger tänker efter innan man säger nej. Pedagoger respekterar barn vilja, till exempel
att välja om man vill vara i centrum eller ej. Lyssnar klart och respekterar barnens tankar.
Dialog tillsammans med barnen i utvecklandet av miljöer och pedagogiska materialinköp.
Förskolan skapar förutsättningar för att varje barn ska får möjlighet att utveckla sitt intresse för
och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Att utveckla sin
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Barns delaktighet och inflytande 6,7 6,0

Kultur 4,7 4,7

Lek 6,0 6,0

Matematik 6,0 5,3

Naturvetenskap och teknik 7,3 6,0

Normer och värden 5,3 5,3

Skapande 5,3 5,3

Språk och kommunikation 7,3 6,7
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Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i förskolan .

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt
barns förskola 88% 78%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 92% 74%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 88% 91%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 90% 85%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 69% 71%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 90% 80%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 77% 61%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 63% 60%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 93% 86%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Under året har vi samtalat mycket kring miljön på förskolan och vi har bestämt att varje
avdelning ska ha ett rum/en del som inspirerar till att utforska matematik. Där ska det
finnas material att sortera, mäta, väga och undersöka volym. Pedagogerna använder också
korrekta matematiska begrepp kopplat till situation/sammanhang för att vi tidigt i barnens
liv ska få in korrekta matematiska begrepp. För att stärka barnskötarnas kompetens inom
detta har fokus legat på området matematik under deras gemensamma nätverk
tillsammans med biträdande rektor för förskolan.

Förskolan har väldigt nära till olika naturmiljöer och vi ser till att utnyttja det genom att lätt kunna
flytta ut undervisningen i naturen, för att ta del av nya kunskaper och skapa oss nya erfarenheter.
Pedagogerna skapar förutsättningar för att varje barn får möjlighet att utveckla förståelse för
samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra.  Genom att vara på naturreservatet som ligger nära förskolan skapar barnen
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen kan påverka varandra. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att
utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och
teknik.

När det gäller teknik erbjuder vi barnen olika digitala verktyg, till exempel  lärplatta,
använda qr-koder (Polyglutt) samt enkla övningar i programmering med “bluebot-musen”. .
Vi ser att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen med
hjälp av olika verktyg och redskap. Lärmiljön finns tillgänglig och inspirerar för att barnen
ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap, som lockar olika barn att våga testa.

Förskolan jobbar mycket med språk och kommunikation i olika former. Vi använder oss av
tjänsten Polyglutt och även tjänsten Film och skola. Det pågår läsaktiviteter under olika stunder
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på dagen och barnen kan antingen lyssna på en saga tillsammans med varandra, eller med en
pedagog. Vid olika rutinsituationer såsom måltids- och hallsituationer passar vi på att träna på
nya begrepp för att utöka ordförrådet. Vi använder oss mycket av tecken som stöd i vardagen
och många av barnen har lär sig att teckna olika saker. Det är mycket sång och musik under
dagarna där pedagoger tillsammans med barnen sjunger, dansar, spelar musik osv. För att öka
kompetensen hos alla pedagoger inom TAKK, har under våren genomfört en utbildningssatsning
inom detta.

För att barnen ska utveckla sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de
används för att förmedla budskap, har varje avdelning även här sett över sin miljö och sett till att
det finns inspiration tillgänglig för alla barn inom detta i form av bokstäver, berättelser, bilder och
texter i olika medier, såväl digitala som andra.
Vi har försökt bygga en tillåtande lärmiljö (utifrån Lpfö-18) som inbjuder till utforskande och
kreativitet på många olika sätt. Materialet är placerat “nere” i barnens höjd. Pedagogerna sitter på
golvet. Tydliga mötesplatser som signalerar till barnen vad man kan göra här.

Lärmiljön utvecklas och revideras när vi observerat att den behöver förändras beroende av olika
omständigheter. Miljön möter läroplanens mål på flera olika sätt beroende på hur man möter
eller undervisar i de olika miljöerna samt med vilka glasögon pedagogerna analyserar
aktiviteterna.

Vid vissa av lärstationerna finns bildstöd uppsatta som stöd för aktiviteten. Även pratkartor med
bilder finns tillgängliga i olika miljöer som stöd för tal. TAKK praktiseras av pedagoger utifrån sin
kunskapsbas.
Ibland kan vi se att rolleken tar för stor plats i rummet eller ryms den inte där vi pedagoger vill,
för att den har blivit tilldelad en för liten yta? Rollekarna hos oss kan lätt bli stora och låta mycket,
men de är inte fyllda av konflikter mellan barnen. Har det med pedagogernas förhållningssätt
och förväntningar att göra, behöver vi pedagoger tänka om? Vi testade och gav rolleken en
större yta, la en insats om lekgrupper för att analysera vidare. Detta gav fina resultat, men
behöver fortsätta att bearbetas samt analyseras.
Den planerade undervisningen är en mycket begränsad del av barnens dag så vi arbetar för att
den ska fortplanta sig under hela dagarna, att undervisning är en del av vardagen. Undervisning
sker i leken, under lunchen, sagostunden, i hallen när en pedagog deltar och fångar upp frågor
och intressen och utvecklar och utmanar och ställer nya frågor. Vi guidar barnen till
självständighet och nytt kunnande i dialog istället för att bara göra åt dem. Ex. barnet vill ha
vatten. “Du kan ta ett glas i den mellersta lådan och hämta i kranen.” Barnet hittar inte vantarna.
“Du kan titta i torkskåpet” “Håll i plösen så går det lättare att få på skon” Vi uppmanar dem att visa
och hjälpa varandra, samtalar om hur man lär sig saker. Att man ibland måste anstränga sig
mycket. Vi uppmärksammar och lyfter den som klarat något som var lite svårt. Att forma något
med pennan är svårt, vi ger strategier, bryter ner uppgiften i mindre delar. Vi använder TAKK och
praxisalfabete, bildstöd för att alla ska få tillgång till språket. Några lär sig uttala nya ljud och de
som hunnit längre i sin utveckling fångar upp och lär sig att ljuda och läsa.

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi ser att vårdnadshavare är mer missnöjda med både inomhus - och utomhusmiljön på
förskolan. Under pandemin har vårdnadshavare inte kunna komma in på förskolan vilket gjort att
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de inte sett utvecklingen av den. Nu när vi kan välkomna dem in igen på förskolan tror vi att de
kommer känna sig mer trygga med att miljön på förskolan inomhus håller en hög pedagogisk
standard och att det finns många olika pedagogiska delar som kommer fram.

De pedagogiska lärmiljön kommer att vara i fokus hela tiden då vi behöver bemöta barnen i olika
mötesplatser för att kunna tillgodose barnens olika behov.

Pedagogisk lärmiljö:
- Att omorganisera och kontinuerlig förändra den pedagogiska lärmiljön efter

barngruppens intresse, nyfikenhet, kompetens, utveckling och behov. Detta för att skapa
en likvärdighet samt att anpassa efter varje individ.

- Alla funktionell kvalitets områden kopplat till läroplansområden finns representerade i
miljön med förklaring.

- Materialinköp - att gemensamt fokusera på likvärdigheten över alla tre avdelningar samt
vilket material som ska erbjudas. Strukturera upp vad som ska vara basmaterial på alla
avdelningar för att öka likvärdigheten.

- Vi använder oss av en uppstart med hjälp av Åsa Broanders material kring
pedagogiska miljöer - handledning. Inköp av kompletterande material.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla utomhusmiljön, som försvåras av att vi delar gård
tillsammans med förskoleklasserna på skolan. Vissa av de saker vi byggt upp för de yngre barnen
lockar till annan lek av de äldre barnen, som gör att saker försvinner eller tyvärr ibland går
sönder. Vi har haft ett stort bekymmer med vattensamling på gården vid regn eller snö. Nu har
fastighetsägaren satt upp ett staket som gör att vi lättare kan avgränsa gården om det blir för
mycket vatten.

Inom undervisningen ska vi fortsätta att säkerställa att alla pedagoger känner sig väl förtrodda
och insatta i läroplanen. Detta för att öka likvärdigheten ytterligare mellan avdelningarna men
också mellan olika grupper inne på de olika avdelningarna. Genom att använda reflektionstiden
på ett ännu mer strukturerat sätt, kan vi följa tankarna tillsammans alla pedagoger på
avdelningarna.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Förskolan har fokuserat på att jobba mycket med normer och värden i olika grupper för att
förstärka vi-känslan inom gruppen samt lära känna varje individ. Pedagogerna för dagliga
samtal om hur vi är och vad vi gör gentemot varandra, samtal om känslor och uppmuntrar
när barnen är hjälpsamma mot en kompis. Detta arbete är avgörande av att vi har
närvarande pedagoger. Genom att vi har genomfört kompetensutveckling i olika arbetslag
har vi kunnat öka likvärdigheten överlag på hela förskolan.
Det är viktigt att barnen känner att de är delaktiga och kan påverka sin miljö på förskolan,
så vid inköp av material eller förändringar i den pedagogiska miljön förs det en dialog med
barnen. Genom det övar vi också barnens förmåga och ökar deras förutsättningar att de får
möjlighet att utveckla sitt intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de
kan påverka sin situation.
Vi använder oss i möjligaste mån av könsneutrala material i våra miljöer. Vi tänker
läroplansområden och försöker kombinera material på olika sätt för att flickor och pojkar ska
känna att de kan vara överallt.

Vi tilltalar barnen med namn eller “kompisar”. Vi reflekterar över hur vi bemöter pojkar och flickor
så att ex inte pojkar får mer hjälp och flickor ombeds hjälpa till mer. När barnen säger ex “bara
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tjejer får vara med i den här leken” samtalar vi om att det är bättre att bjuda in alla bra vänner -
könet spelar ingen roll. Om det fattas kläder/något är smutsigt, vi för samtal om sådant som sker
hemma tänker vi på att inte säga ex “det får mamma tvätta/det får pappa laga”. Vi funderar kring
böcker och vilka som är huvudpersoner, om de är könsstereotypa för vi dialoger kring om det
behöver vara så. Vi väljer böcker där rollerna ser lite olika ut.

Vi ser inflytande mer som att bli lyssnad på och respekterad för sina tankar och åsikter mer än att
bestämma. Vi försöker ha en lärmiljö som är så tillgänglig som möjligt för att barnen ska kunna se
vad som erbjuds och välja. Vi arbetar också mycket med självständighet, vi tänker att ju mer man
klarar själv desto mer inflytande får man över sitt liv. “Om jag är törstig kan jag själv hämta ett glas
och ta vatten. Vill jag måla så vet jag var allt jag behöver finns, alternativt jag kan ta hjälp av en
äldre kamrat och kan med lite olika stöd självständigt ta fram och måla.”
I inflytande och allas lika värde ingår också demokratin, att förstå att vi är många som vill olika
saker tillsammans på samma plats. Om jag vill springa runt och skrika så kommer många andra
kompisar att bli störda i sina aktiviteter så det är hela tiden en balansgång mellan individen och
gruppen.

Slutsatser och utvecklingsområden
Arbetet med lärmiljöerna måste fortsätta och vi måste se till att vårdnadshavare nås av hur vi
arbetar med miljön kontinuerligt. Under våren har vi haft en tillsyn av verksamheten från
kommunen där vi fick mycket beröm för våra lärmiljöer inomhus, utmaningen ligger nu i att nå
vårdnadshavare med  informationen kring dessa.

Arbetet med TAKK har varit mycket uppskattat och verkligen bidragit till en likvärdighet över
avdelningarna. Vi kommer att fortsätta med den under hösten. Den har också gett oss möjlighet
att lyfta en kollegas kompetens inför arbetslaget eftersom det är en av barnskötarna som håller i
den, för all personal.

Överlag har vi utvecklat arbetet med att hitta strukturer med att arbeta med likvärdigheten över
avdelningarna i och med nätverk mellan olika yrkesgrupper, blandade diskussionsgrupper under
APT samt TAKK-utbildningen. Detta arbete har öppnat upp för samtal kring olikheterna på
avdelningarna och vi har kunnat under året mer samarbetet kring miljön. Detta har lett till att man
idag ser mer av en tydligare röd tråd kring miljön inne på avdelningarna.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

- Lärmiljöerna, både inom och utomhus
- En likvärdig förskola - arbeta med att omsätta läroplanen i praktiken, så att alla

pedagoger känner sig trygga i arbetet
- Fortsätta att utveckla arbetet med att nå ut med information till vårdnadshavare
- Möta barnets olika behov
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