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

Innovitaskolan Nyköping 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.

Ledning & Organisation

Innovitaskolan Nyköping är den lite mindre skolan där vi kombinerar kunskapsfokus med
personligt bemötande i trygg miljö. Vi är en vanlig skola, dvs. utan speciell inriktning med
traditionell undervisning. Hos oss har eleven möjlighet att gå på samma skola från förskoleklass
upp till årskurs nio. Det skapar kontinuitet och trygghet, vilket stärker både självkänsla och
kunskapsutveckling. Vi finns på Strindbergsgatan 13 (F-åk 5) och Östra Kyrkogatan 20 (åk 6-9).

I ett ständigt och pågående arbete  skapar vi en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven strävar efter
att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Med höga
förväntningar och möjligheter att prova olika arbetssätt utvecklar vi våra elevers förmågor och
kunskaper så att de är väl rustade för framtiden i en föränderlig värld. Vi betonar vikten av att
eleven själv förstår sin del i sitt eget lärande vilket vi från förskoleklass genom hela grundskolan
kan driva med en röd tråd i undervisning och material. Våra kompetenta lärare har en stark
övertygelse att eleven kan och tillsammans jobbar vi mot våra mål.

Enheten ansvarar för budget och förvaltning, att kvalitetssäkra undervisning med behörig
personal, skapa en trygg och meningsfull skolvardag där eleven lär sig att förstå och att äga sitt
eget lärande. Elevernas skoldag och schema är uppbyggd utefter skollagens tim- och kursplan.
Varje läsår arbetar vi intensivt med värdegrund på enhetsnivå.

Vi har ett eget elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare och
specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog.

I ledningsgruppen på Innovitaskolan Nyköping sitter Rektor, Biträdande rektor och en
arbetslagsledare från vardera av våra två enheter samt arbetslagsledare från fritids. I
ledningsgruppen ingår också skolkurator och specialpedagog. Strukturen i ledningsgruppen
baserar på SPSM´s Tillgänglighetsmodell. Tanken är att möjliggöra en inkluderande lärmiljö ur ett
heldagsperspektiv.  I korthet betyder det  att  vi ser på skoldagen i sin helhet där samspelet mellan
olika aktörer måste stämma överens för en kvalitativ skoldag och optimal inlärning.

Varje vecka har elevhälsoteamet möte där aktuella elevärenden tas upp och vi talar om både
skolutveckling på individnivå men även hur vi jobbar framåt med hela gruppen. Elevhälsan har en
tydlig inriktning mot stöd i den pedagogiska verksamheten. Fokus är att arbeta hälsofrämjande
och förebyggande ur ett helhetsperspektiv.

Personal

Personalgruppen består av totalt 38 medarbetare. Varje vecka har arbetslagen mötestid för den
vardagliga verksamheten. Varje vecka finns även tid,  inom den arbetsförlagda tiden, för
kompetensutveckling och kollegialt lärande.  Några nyckeltal i verksamheten visar
förutsättningarna med vilka organisationen formas.
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Skolan har tre förstelärare inom områdena matematik, IKT och språkutvecklande arbetssätt.
Förstelärare driver ämnesträffar, skapar och följer upp “röd tråd” från förskoleklass till åk 9 samt
diskuterar samsyn betyg och bedömning i arbetslagen samt  arbetet mot högre måluppfyllelse i
samarbete med rektor.

Elever

På Innovotaskolan Nyköping går 327 elever i förskoleklass-åk 9 vilket betyder att det är ca. 28
elever/klass. Vi har ett enparallelligt  årskurssystem förutom att vi innevarande läsår har två
förskoleklasser (på SBG) och två åk 6 (på ÖKG).

På Innovitaskolan Nyköping ska alla elever ska känna sig välkomna och delaktiga i klassrummet
och i skolan som helhet dvs. i hela lärmiljön. Vi vill på så sätt undvika att elever byter skola samt
generera ökad arbetsro och kunskapsinhämtning. Långsiktigt ska det leda till ökad måluppfyllelse.
Samtidigt i ett helhetsperspektiv ser vi till att  både elev och personal trivs, mår bra och känner sig
trygga/ sedda i skolan. Trivs eleven i skolan kan eleven ta tillvara på förmedlade kunskaper. Alltid
utifrån sin egen förmåga och med utgångspunkt från sin egen nivå. På Innovitaskolan Nyköping
eftersträvar vi att alla ska kunna vara sitt bästa jag!
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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

Precis som i huvudmannens fokusområde så jobbar vi lokalt med ett ständigt och pågående
arbete  där vi skapar en positiv, tillgänglig lärmiljö där eleven strävar efter att utvecklas så långt
som möjligt utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Vi vill att våra elever ska lära sig att lära
och att vi i skolan skapar nyfikenheten att utvecklas - för varje framtid.

Detta arbete börjar i ett systematiskt kvalitetsarbete redan från förskoleklass, med bla.
tydliggörande pedagogik,  och sträcker sig över hela grundskoletiden dvs. till åk 9. Detta betyder
att även vi på lokal nivå jobbar med skolutveckling för eleven under hela grundskolan. Vi fortsätter
med att implementera arbetet specialpedagogik för lärande  som nu är inne på sitt femte år, där vi
nu kan se positiva "ringar på vattnet". Vårt transparenta arbete på organisation grupp och
individnivå används i planeringen och det kollegiala lärandet  bl.a under klasskonferenser där
fokus är gruppens behov för lärande. Gemensamt utvecklar och skapar vi de bästa förutsättningar
för eleverna genom ledning och stimulans, där vi kan utmana eleverna att finnas i inlärningszonen.
Arbetet med  tillgängliga lärmiljö och tydliggörande pedagogik är en naturlig del och löper som
en röd tråd från f-9. Åtgärdsprogram uppdateras vid behov efter en pedagogisk utredning.
Uppföljning, med eventuell anpassning av insatser, sker regelbundet för att säkerställa bästa
möjliga stöd till elev.

Strukturen för enhetens systematiska kvalitetsarbete följer huvudmannens och vi förbereder på
enhetsnivå i arbetslag och ämneslag samt i samtal med “systerskolor” inom Innovitaskolan. Alla
datum och tider är planerade och schemalagda i enhetens kalendarium. Skolan följer
huvudmannens årshjul som innebär en gemensam uppföljning 4 ggr/läsår enligt nedan:
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1. Oktober - Kunskapsprognos 1 genomförs av alla lärare i alla ämnen med alla elever. Syftet
med denna är att se hur elevernas måluppfyllelse är och vilka insatser som behöver sättas
in för att förbättra densamma. Resultatet följs upp av mentorer, elevhälsa och skolledning.
EHT följer upp och analyserar frånvaro.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas.

2. Januari - Arbetslagen analyserar kunskapsresultaten (screeningar, betyg och omdömen)
och justerar i undervisningen och/eller insatser.
EHT följer upp och analyserar frånvaro samt skickar in Skolpliktsanmälan till Barn och
Ungdomsnämnden i Nyköping vid högre frånvaro än 20% under en termin.

3. April - Kunskapsprognos 2 genomförs av alla lärare i alla ämnen med alla elever. Syftet
med denna är att se hur elevernas måluppfyllelse är och vilka insatser som behöver sättas
in för att förbättra densamma. Resultatet följs upp av mentorer, elevhälsa och skolledning.
Arbetslagen analyserar resultaten från den koncerngemensamma elev- och
vårdnadshavarenkäten.

4. Juni - Arbetslagen analyserar kunskapsresultaten (screeningar, betyg och omdömen) samt
gör en sammanfattande analys av läsåret enligt de punkter som vi följer upp i vårt
systematiska kvalitetsarbete (undervisning, resultat, delaktighet och påverkan,
organisation etc) och diskuterar anpassningar inför hösten. EHT följer upp och analyserar
frånvaro, åtgärdsprogram samt Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

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

Vi använder oss av “Klasskonferenser” där varje elevs kunskapsutveckling följs upp. Mentorer
förbereder konferenser 2 gånger per termin. Rektor, elevhälsa och pedagoger samt riktad
elevresurs deltar på dessa möten. Uppdelat per arbetslag.

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

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

Arbetslag träffas kontinuerligt varje måndag (ÖKG) och onsdag (SBG). Där följs ärenden upp som är
kopplade till ämnen, årskurs och eller skola. Tisdagar är det gemensam träff för alla undervisande
pedagoger, där vi fokuserar på ämnes och pedagogisk skolutveckling f-åk 9.

Arbetsmiljö följs upp genom skyddsronder (en gång/termin/ enhet) och genom möten i
arbetslag, med rektor i medarbetarsamtal (en gång per termin) samt på APT (sju gånger per läsår).

Fritidshemmets kvalitetsarbete dokumenteras i en fritidsplan som upprättas i augusti varje läsår
Där utvärderas funktionell kvalite och enhetens utveckling utvärderas och följs upp fyra gånger
under läsåret. Underlag är trygghetsenkät & vårdnadshavarenkät tillsammans med enhetens egna
skattningar och analys av verksamheten. En sammanfattande analys och nya mål sätts i augusti
varje läsår.
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3. Resultatkvalitet grundskola
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som
finns i läroplanen för respektive skolform.

Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 84,0% 96,1% 92,3%

Flicka 83,3% 95,7% 85,7%

Pojke 84,6% 96,4% 100,0%

Andel elever med gymnasiebehörighet 96,0% 98,0% 92,3%

Flicka 91,7% 95,7% 85,7%

Pojke 100,0% 100,0% 100,0%

Genomsnittligt meritvärde 247,3 272,6 259,8

Flicka 253,3 288,5 265,5

Pojke 241,7 259,6 253,1

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 92,0% 80,8% 82,1%

Flicka 88,9% 88,2% 80,8%

Pojke 93,8% 66,7% 83,3%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 39% 12% 35% 12% 4% 0% 100%

Matematik 12% 20% 4% 16% 40% 8% 100%

Svenska 26% 13% 22% 22% 17% 0% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 19% 28% 32% 9% 6% 6% 100%

Matematik 12% 8% 31% 16% 27% 6% 100%

Svenska 2% 22% 37% 24% 9% 7% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 96,3%

F 100,0%

G1 100,0%

G2 92,6%

Svenska A 100,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 96,3%

E 100,0%

F 88,9%

G 85,2%

H 96,3%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

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

- Byte av varumärke för att profilera skolan i skolans närområde.
- Ökad måluppfyllelse genom en utveckling av lovskolan, planerad fortlöpande för lättare

uppföljning
- Utveckla elevernas möjlighet till påverkan och delaktighet
- Utveckla strukturen för våra elever att äga sitt eget lärande, genom tydliggörande

pedagogik: enhetlig struktur i classroom och en digital kalender
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Strukturkvalitet
Vi har ett pågående och övergripande arbete med “mitt bästa jag” i fokus. På Innovitaskolan
Nyköpings ska alla ges förutsättning att kunna vara sitt bästa jag och att utifrån sin egen förmåga
och förutsättning nå så långt som möjligt. Vi började arbetet med utbildning i arbetslagen inom
specialpedagogik för lärande och att skapa en struktur med bas utifrån SPSM´s
tillgänglighetsmodell. Vi tror på att tydlighet i förväntningar skapar trygghet. Är man trygg och
vet vad som förväntas kan man utvecklas på bästa sätt.

Vi har fortsatt på samma linje och vidareutvecklat vår kompetens vidare i personalgruppen inom
lektionsdesign, kollegialt och kollektivt lärande samt skapat en röd tråd i vår verksamhet utifrån
ett likvärdighetsperspektiv förskoleklass-åk 9. Vi använder oss av samma blanketter och
uppföljning oberoende ålder.

Vi följer det likvärdighetsarbete som huvudman skapat vad gäller organisation och
tjänstefördelning. På Innovitaskolan Nyköping har vi en effektiv organisation. Vi lägger stor vikt
vid samsyn och att alla elever är allas ansvar. Genom en transparens från skolledning till
arbetslag vad gäller mål och fokusområden samt vilka metoder vi använder för att nå dit skapas
en delaktighet och även möjlighet att påverka. I förlängningen skapar det en “vi känsla” och
stolthet över arbetsplatsen och vårt arbetssätt. Vi har relativt låg personalomsättning men har
under året brottats med personalfrånvaro av olika anledningar, vilka vi inte kunna påverka. Det
har varit ett intensivt läsår för personal på plats.

Processkvalitet
Under läsåret har vi under ledning av specialpedagog fortsatt vårt arbete med lektionsdesign
och att förfina vår tillgänglighet i skolmiljön med gemensam start och avslut på lektionerna samt
implementera samma struktur i planering både i undervisning samt på den digitala plattformen
Classroom.  Vi arbetar i ett f-9 perspektiv för den röda tråden. Det kollegiala lärandet gav en
utvidgad samsyn på lärandet, i både behov och olika åldersperspektiv. I utformandet av våra
strukturer har vi tagit in synpunkter från elevernas önskemål av tydliggörande pedagogik genom
elevrådsrepresentanter.

Vi använder oss av “Klasskonferenser” där varje elevs kunskapsutveckling följs upp. Mentorer
förbereder konferenser 2 gånger per termin. Rektor, elevhälsa och pedagoger samt riktad
elevresurs deltar på dessa möten. Uppdelat per arbetslag.

Under läsåret har vi jobbat kontinuerligt med implementering av den nya läroplanen och även
haft utbyte med ämneslärare från våra systerskolor. Vi känner oss väl förberedda.

Med en förstelärare i matematik deltar vi i Pysslingens matemati strategi och omsätter det
arbetet i vår verksamhet. Förstelärare i matematik driver det arbetet med ämneskollegiet. Läsåret
21/22 klarade 92% av våra elever i åk 9 ett godkänt betyg i matematik.

SBG (f-åk 5)
Sammanfattande analys. Vid uppstart av läsåret hade vi för första gången två grupper i
förskoleklass.. Samtidigt hade vi anställt ett flertal nya medarbetare till fritidshemmet som
behöver “skolas in” i verksamheten. Kurator var ny arbetslagsledare för fritids. Pandemin slog hårt
mot verksamheten efter jul. Med ett enormt lagarbete skapades hög trygghet och fina resultat.

Framgångsfaktorer:

● Klasskonferenser
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● Samarbetet fritids - skola. Heldagslärande.
● En resurs som följer klassen hela dagen - även på fritids.
● Hög andel utbildad personal
● Tydlig struktur (scheman, rastvärdar, regler, förflyttningar)
● Tillgänglig elevhälsa
● Ledningsgruppens sammansättning
● Trygghetsteamet
● Rastaktiviteter
● Lekprojekt - Innovate challenge
● Utomhusklassrummet
● Utbildning av personal (NPF, bemötande, diskriminering & kränkande behandling, dyslexi,

samarbete med vh, nätsäkerhet osv)
● Anpassning i lärmiljö (bildstöd, kuddar, skärmar, hörselkåpor, rum i rummet osv)
● Flexen, lästräning, att ämneslärare har spec.

Utmaningar:

● Många elever på liten yta
● Få grupprum
● Få personalutrymmen
● Brist på ljuddämpning
● Inga fysiska föräldramöten pga pandemin
● Sjukfrånvaro (pandemin)
● Ett par personalbyten
● Brist på speciallärare

ÖKG (åk 6-9)
Sammanfattande analys. Läsåret startade med många nya elever,  varav två klasser i åk 6 hög
personalfrånvaro, personalbyten, bristande tillgång till skolgård med anledning av
fastighetsägarens takbyte som drog ut på tiden. Inomhus är plats för rastverksamhet begränsad.,
Pandemin och påföljande personalfrånvaro resulterade i att vi hade för få rastvärdar och brist på
elevresurser då dessa fick axla rollen som vikarie vid ett flertal tillfällen. Ett enormt hårt
kämpande arbetslag, där alla tog ett större ansvar än tidigare lyckades vi ro i land läsåret med
relativt goda resultat. Våra elever och lärare har dessutom vunnit ett flertal priser och stipendier
(EU skolambassadörskap, Ackreditering Erasmus plus, Innovate Challenge Award åk 7-9).

Framgångsfaktorer:

● Klasskonferenser
● Ökad tydlighet i de digitala verktygen
● Samarbete
● Hög andel utbildad personal
● Snabb kartläggning av nya elever
● Ledningsgruppens sammansättning
● Tillgång och nyttjande av speciallärare
● Våra pedagogiska utredningar
● Stresshanteringskurs i åk 8
● Rörelsepauser
● Administrationens arbete för vikarielösningar och schemaändring
● Användandet av whiteboarden i entrén för ökad tydlighet

Utmaningar:

● Trånga lokaler
● Många elever på liten yta
● Bristande tillgång till skolgård
● Rastvärdar
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● Elevresurser
● Få grupprum
● Få personalutrymmen
● Brist på ljuddämpning
● Inga fysiska föräldramöten pga pandemin
● Sjukfrånvaro (pandemin)
● Ett par personalbyten mitt under läsåret
● Nya utmaningar med ny skola i närområdet (Båktorpskolan)

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 75% 68% 91% 88%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 55% 56% 82% 85%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 75% 73% 86% 81%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

91% 76%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

90% 69%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 75% 53% 92% 85%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 70% 64% 81% 73%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 50% 46% 71% 70%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 75% 49% 74% 74%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 88% 80% 95% 89%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 81% 64% 85% 79%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Vi ser inte någon skillnad i måluppfyllelsen totalt med avseende på kön, däremot mellan
elevgrupper/årskurser. De psykiska ohälsan är högre bland flickor än hos pojkar.
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Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov

Vad gäller betyg och bedömning så jobbar vi fortsatt med sambedömning i både arbetslag och
ämneslag inför betygssättning på båda höst- och vårtermin. I kollegiet stöttar vi varandra. Under
året har ett antal olika ämnesträffar behövt ge vika för fokus på ett kvalitativt genomförande av
Innovitaskills. Vi behöver förbättra förutsättningar för sambedömning av NP.

Vi har på enhetens SKU (tid för skolutveckling) schemalagt kollegial samverkan för
bedömningsarbete men vi behöver göra ett omtag i hur vi kan stötta ämneslärare i
bedömningsarbetet då vi har så få ämneslärare i samma ämne på skolan. Till nästa läsår har vi
planerad sambedömning med våra systerskolor för likvärdig bedömning samt att rättssäkra. Vi
tar ytterligare ett kliv i detta under kommande läsår då vi under hösten kommer att gå en
utbildning på Karlstad Universitet i “betyg och bedömning”. Vi tycker också att det passar utmärkt
med implementeringen av de nya läroplanerna vilket skapar utrymme för diskussion i kollegiet.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9
Vi har, iallafall tidigare, haft god korrelation mellan NP-resultat och betyg i åk 9. I år har vi haft
många elever som skriver sämre än sitt betyg i matematik (42% får ett högre betyg), men i fysik är
det 27% som skriver ett bättre resultat än vad de har i sitt betyg.

Tänkbara orsaker till matteresultatet: Matematikläraren har varit sjukskriven en längre period, vi
har haft två år av pandemi, vi upplever att provet var generellt svårt, provet mycket olikt de
frisläppta prov som finns att träna på. Vi är nyfikna på om andra skolor ser samma sak som vi.
Fortsatt är vi “på tårna” när det gäller bedömningar i matematik under läsåret. För åk 9 planeras
repetitionsuppgifter att genomföra under året för att inte bara testa att det moment man just
jobbat med (vilket de vanliga proven testar). Vad är på riktigt befäst, vad kan eleverna använda
sina kunskaper till. Vi undrar hur det kommer bli med nya skrivningar i läroplanen i kombination
med att NP särskilt ska beaktas.

På “vanliga prov” testas elevernas förmåga att plugga in kunskap, vi vet inte alltid om det är
befäst. Vi skulle oftare under året behöva använda bra bedömningsuppgifter för att testa “gamla”
kunskaper. Hur blir det nu när faktakunskaper betonas mer i läroplanen? I ett ämne som t ex
engelska kan det vara lättare då det är kunskaper som finns med och testas i samtliga moment
genom hela högstadiet.

I övriga ämnen är korrelationen god även om en liten diskrepans syns i ämnet svenska. Vi har
under året bytt undervisande lärare i svenska vilket kan påverka bedömningen.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 6
God korrelation i alla ämnen. En diskrepans syns möjligtvis i ämnet svenska. Vi har under året bytt
undervisande lärare i svenska vilket kan påverka bedömningen samt att flertalet elever är nya i
vår verksamhet..

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

Engelska 19% 77% 4% 100%

Matematik 0% 56% 44% 100%

Svenska 4% 78% 17% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 17% 79% 4% 100%

Matematik 0% 92% 8% 100%

Svenska 2% 74% 24% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Processer, insatser, aktiviteter som har varit framgångsrika:
Den struktur vi arbetat fram har varit gynnsam, tydlig transparent och förutsägbar.
Våra klasskonferenser har utvecklats och varit mycket framgångsrika.
Genom de 4 olika fokusområden
1. Vilka elever har vi i gruppen?
2. Gruppnivå (studiero, trygghet, anpassningar, lärmiljö) Titta på dokumentet med extra
anpassningar + eventuellt nya insatser utifrån trygghetsenkät.
3. Prognoser, Betyg → Hur får vi de sista eleverna över ribban?
4. Utvärdering.Fokusområdet - hur har det gått?
har vi lyft blicken, och har kunnat fokusera på elevernas kunskapsutveckling för att öka
måluppfyllelsen .

De extra anpassningar på individnivå går lätt att få en överblick av genom ett excel ark som
ligger i dokumentet för klasskonferens.

Även våra pedagogiska utredningar har utvecklats utifrån våra behov som leder till en ännu
djupare samsyn om eleven i arbetslaget. De åtgärdsprogram som upprättats fyller sin funktion
och blir transparent i arbetslaget.
Vi har även utvecklat vårt arbete med visuellt stöd för “energi sanera” för våra elever samt öka
förståelse för uppgiften.
Pedagogerna har gått AcadeMedias kurser Lektionsdesign och NPF-utbildning
undervisningsnära perspektiv.
I och med  flera nya pedagoger på skolan har vi återigen lyft lektionsdesign, vikten av struktur
och bildstöd i klassrummen på ÖKG.
Medveten självständighetsträning på ÖKG har fungerat väl genom att eleverna använder de
digitala verktygen mer samt att vi har en gemensam struktur för Classroom för att eleverna lätt
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ska känna igen sig och hitta oavsett vilket ämne det gäller.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Områden att utveckla:
● Klasskonferenser, observationer i klassen av EHT och mentor för sin klass.
● Önskemål om att utveckla lektionsdesign, samt få en genomgång av specialpedagog

och kurator i NPF
● Fortsätta att utveckla självständighetsträning där eleverna ska kunna sina verktyg, träna

på att planera och organisera med lotsning av mentor i en progression utifrån sina behov.

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

Jag känner mig trygg i skolan 90%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 15%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 10%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 67%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

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

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Framgångsrika processer, insatser och aktiviteter:

● Klasskonferenserna
● Ledningsgruppens sammansättning (rektor, bitr rektor, specialpedagog, kurator,

arbetslagsledare)
● Kurator arbetslagsledare för fritids
● Elevresurs kopplad till en klass (f-5)
● Pedagogiska kartläggningar & analyser
● Utvecklingssamtal och hälsosamtal
● Regelbundna möten med vh (elever med beteendeproblematik)
● Utbildningsinsatser
● Utveckling av våra digitala verktyg
● Överlämningar
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Områden att utveckla:

● Observationer inför klasskonferens 2
● Föräldramöten
● Utbildning för vh (nätsäkerhet, regler, studieplanering och digitala verktyg)
● Planeringsverktyg för eleverna + insyn för vh

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan på skolan
I elevhälsan arbetar vi tvärprofessionellt där de olika kompetenser tas tillvara på optimalt sätt.
Träffarna genomförs 1 gång/v och hålls enligt dagordning. Diskussion och fördelning av uppdrag
sker utifrån profession.  Dokumentation sker i PMO. Uppdrag till elevhälsan följer en tydlig
struktur och vi har utvecklat ett system för transparens i arbetet med en snabb feedback och
återkoppling.

Elevhälsoarbetet på skolan
I elevhälsan utgår vi ifrån ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt. Med  information och
kunskap om våra elevers behov skapar vi en lärmiljö med fokus på ledning och stimulans.
Pedagoger för stöd i att utveckla sin undervisning genom kollegiala möte bl.a lektionsdesign,
NPF anpassning, Vi arbetar med att utveckla och få en ännu mer tydliggörande pedagogik i form
av att arbeta mer med bildstöd i undervisningen.

Klasskonferenser (mentor förbereder dessa två gånger per termin) har haft en tydlig struktur där
all information är transparant. Syftet är att alla pedagoger får kännedom om vilka elever och vilka
behov som finns i gruppen, för att kunna anpassa sin undervisning efter gruppens behov. En
gemensam bas arbetas fram som ligger till grund för anmälan, utredning samt uppföljning av
bla. särskilda behov. All personal på skolan kan självklart lämna in en anmälan till rektor för
särskilt stöd under hela läsåret. Anmälningen tas med till EHT som beslutar i ärendet.

Jämställdhetsarbetet har varit ett tydligt tema i varje klasskonferens och i
sambedömningsituationer och även en del av vårt analysarbete. Vi har under flera år jobbat med
formativ bedömning för att motverka segregering bland kön genom att tex. medvetet fördela
ordet samt att använda glasspinnar för att dra ett namn när pedagog ger elever talutrymme.
Klasskonferensens blanketten innehåller jämställdhetsfrågor och på så sätt är det ett aktivt och
återkommande samtals- och reflektionstema i arbetslagen.

Trygghet och studiero

SBG får mycket fina siffror på trygghetsenkäten. En mycket stor andel av eleverna känner
sig trygga, trivs i sin klass, känner sig bra behandlade av vuxna samt litar på att de vuxna
ingriper när något händer. Det finns dessutom bara ett fåtal otrygga platser. Fritidshemmet
genomförde dessutom ett sociogram, där vi kunde se att de allra flesta hade en eller flera
nära vänner på skolan. En handfull elever behöver vi stötta lite extra för att de ska känna sig
delaktiga i gemenskapen.

I förskoleklass är det flera av killarna som anser att tjejer och killar inte kan leka, att det
finns speciella tjej- och killgrejer samt att killar inte får gråta. Det behöver vi jobba med.
F-klass och åk 1 behöver utbildning rörande Stopp! Min kropp!, då en del knuffas, hänger
på varandra i köer osv. I åk 1 börjar kärlek spira och därför behöver vi lyfta ämnet. Åk 4 vill
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informeras och  involveras mer i trygghetsarbetet på skolan. Åk 5 fortsätter som
Trygghetsteam med mer insatser och mer utbildning.

På ÖKG har våra resultat sänkts från föregående år. Vi misstänker att anledningarna är
trånga utrymmen, många nya yngre elever (åk 6), kraftigt begränsad tillgång till vår
skolgård (pga ombyggnation och byggnadsställningar) samt brist på rastvärdar i
korridorerna. Vi behöver satsa hårt på sexorna för att snabbt få två fina grupper. Vi ökar på
med rastvärdar, ordnar lära-känna-övningar och utbildar eleverna rörande bemötande,
språkbruk och trygghet. Vi behöver sedan fortsätta med temaarbete rörande exempelvis
nätetik, identitet, grupptryck i åk 7. Åk 8 arbetar vidare med stresshanteringskursen. Vi är
förbryllade över resultaten åk 9. Kurator och mentor pratar med gruppen om resultaten för
fördjupning rörande svaren. Vi hoppas att de missförstått begreppet diskriminering, då en
hög andel av eleverna i åk 9 upplever att skolan agerar diskriminerande.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Mycket väl fungerande struktur och fördelning av arbetsuppgifter. Vi har satt vår organisation och
jobbar med att förfina. Hög kompetens i elevhälsoteamet vilket underlättar i samarbetet.
Samtliga medlemmar anställda på Innovitaskolan Nyköping i EHT är ofta närvarande i
verksamheten och det finns en öppenhet i kommunikationen med elever och personal..

I stort är vi mycket nöjda med resultaten av våra planerade insatser. Det har dock varit ett enormt
hårt arbete, då vi haft oerhört många nya elever. Många av dessa kommer från tuffa förhållanden
i sin förra skola, många har kunskapsluckor och flera av dem har egna svårigheter och psykisk
ohälsa.

SBG:Vi har haft ytterligare en klass på SBG. Det är trångt, Lokalerna är inte anpassade för detta
och vi har haft en hel del ny personal att skola in parallellt. Eleverna är dock inskolade och
mycket trygga.

ÖKG: De tillbud vi utrett är till stor del kopplade till våra nya elever. Att vi missat sammanställa
rastvärdsschemat under uppstart av terminen på ÖKG och att vi inte har någon direkt skolgård
har sannolikt påverkat. Vi har mycket goda relationer med de allra flesta vårdnadshavare.

Framgångsrika processer, insatser och aktiviteter:

● Klasskonferenserna
● Regler, scheman & struktur
● Elevresurs kopplad till en klass (f-5)
● Trygghetsteamet & rastaktiviteterna
● Kurator arbetslagsledare för fritids
● Pedagogiska kartläggningar & analys av dessa
● Analys av tillbud, frånvaro, hälsosamtal, kundundersökning, trygghetsenkät, sociogram

fritids och kränkningsärenden
● Utbildning av personal & elever (Mitt bästa jag!)
● Rörelsepauser
● Stresshanteringskurs åk 8

17



Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

SBG: I förskoleklass är det flera av killarna som anser att tjejer och killar inte kan leka, att
det finns speciella tjej- och killgrejer samt att killar inte får gråta. Det behöver vi jobba med.
F-klass och åk 1 behöver utbildning rörande Stopp! Min kropp! Åk 4 vill informeras och
involveras mer i trygghetsarbetet på skolan. Åk 5 fortsätter som Trygghetsteam med mer
insatser och mer utbildning.

ÖKG: Vi behöver satsa hårt på sexorna för att snabbt få två fina grupper. Vi ökar på med
rastvärdar, ordnar lära-känna-övningar och utbildar eleverna rörande bemötande,
språkbruk och trygghet. Vi behöver sedan fortsätta med temaarbete rörande exempelvis
nätetik, identitet, grupptryck i åk 7. Åk 8 arbetar vidare med stresshanteringskursen. Vi är
förbryllade över resultaten åk 9. Kurator och mentor pratar med gruppen om resultaten för
fördjupning rörande svaren. Vi hoppas att de missförstått begreppet diskriminering, då en
hög andel av eleverna i åk 9 upplever att skolan agerar diskriminerande.

Områden, aktiviteter  och insatser att utveckla

● Skolans regler ÖKG
● Observationer inför klasskonferens 2
● Rastaktiviteter ÖKG
● Rastvärdsschema ÖKG
● Utbildning ny personal (NPF, bemötande, motiverande samtal, lektionsdesign)
● Utbildning elever (nätetik; säkerhet och samspel på nätet, Värsta bästa hälsan!)
● Ljuddämpning
● Mer strukturerade insatser för elever med hög frånvaro
● Samarbete Socialtjänst, Polis & Båktorpskolan
● Återuppta våra föräldramöten
● Kurator ändrar arbetssätt på ÖKG. Färre individuella samtal och mer tid ute i

verksamheten.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Demokrati och elevers upplevda samt reella inflytande (både skola och fritidshem)

Studiero (framförallt på ÖKG)

Ordning och reda

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

Kurator är arbetslagsledare, vilket fungerar som en länk mellan ledningsgruppen,
elevhälsan och lärarnas arbetslag. Fritidspersonalen samverkar med lärarna på
klasskonferenserna, den gemensam planeringstiden (30 min/vecka & klass), på APT:er. Vid
behov stöttar lärarna upp i rastverksamhet och mellanmål.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Våra uppdaterade planeringsverktyg har höjt kvalitén, ökat tydligheten och minskat på den
administrativa arbetstiden. Vi har samma planering i två veckor. Detta för att de elever som
inte vågar vara med första gången, ska ha en andra chans att prova. Pedagogen har även
då en möjlighet att utveckla och anpassa aktiviteten till följande vecka. På den första sidan i
veckoplaneringen, som är publik för elever och vh, finns en tabell. Veckodagarna är
färgkodade. I tabellen svarar vi på frågorna; Vad? Hur? När? Var? Varför?. Vi använder både
enkel text och bildstöd. På sida två, som enbart är till för planerande pedagoger, fortsätter
tabellen med en rad; Kunskapsmål?. Där kopplar vi aktiviteten till kunskapsmål i läroplanen.

Grovplaneringen, våra tydliga aktivitetsschema och ansvarsfördelningen i personalgruppen
har gjort att vi ofta legat i fas med planering och utvärdering. Nästan alla aktiviteter har
genomförts. På loven har temaaktiviteterna lockat många av våra elever och stärkt
gruppsammanhållningen.

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

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0

Natur och matematik 4,0 6,0

Demokrati och samhälle 4,0

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

Elevers ansvar och inflytande 6,0 6,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,0
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Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i fritidshemmet.

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter
som stimulerar mitt barns utveckling 89% 78%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 93% 89%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi har ett mycket gott samarbete mellan elevhälsan och undervisande pedagoger, vilket bidrar till
skapandet av ett heldagslärande. Klasskonferenserna samt modellen att en fritidspersonal är resurs i
en klass under hela skoldagen skapar ett lugn och en trygghet. Det är även tryggt att det är
fritidspersonalen/klassresursen som är med på idrotten, luncherna och rasterna.

Sammantaget har vi mycket fina siffror för fritidsverksamheten, särskilt med tanke på att vi befunnit oss
under en pandemi, har ett helt nytt arbetslag samt har många nya elever och vårdnadshavare detta läsår.
De har förtroende för oss och de flesta barn känner sig trygga. De som har de äldsta barnen är mest nöjda,
överlag. När vi jämför med trygghetsundersökningen från i höstas skattar sig eleverna något tryggare än
vad deras föräldrar gör. Vi tror att det handlar om att föräldrarna inte har fått komma in på skolan på ett par
år, de har inte fått komma på föräldramöten, öppet hus eller fritidshemmets dag. Det gör att vi måste bli
extra tydliga i vår information och i det vi förmedlar till våra vh. Vi tror att informationen på schoolsoft är
tydlig och tillräcklig. Vi vill dock satsa på att bli bättre på att redogöra för vad vi gör, via sociala medier. Vi ska
göra reklam för våra profiler, lägga ut mer filmer och bilder samt öka kvaliteten. Vi beslutar oss för att en i
personalen blir ansvarig för våra sociala medier.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi skulle behöva vara mer tydliga när vi informerar eleverna om aktiviteternas syfte och vad de får
möjlighet att lära sig/träna på. Vi skulle även behöva utveckla utvärderingen av våra aktiviteter.

Uppföljning, utveckling och progression: Här bör vi lägga mer tid och energi. Vi har gemensamt
utvärderat sociogram, trygghetsenkäter, kundundersökning och aktiviteter.  Framledes kommer vi
lägga in ytterligare en rad i vår tabell där vi planerar våra aktiviteter; Utvärdering.

Nu efter pandemin bör vi återskapa vårt nära samarbete med vh. Vi har ett gott samarbete, men vi
kan utveckla våra modeller för överlämnande av information mellan hem och skola/fritids. Där är
fritidspersonalen en mycket viktig kugge.
Tillsammans har vi genomgått en enorm utveckling detta läsår, särskilt med tanke på att vi blivit fler
elever, fler yngre elever, (näst intill) helt ny arbetsgrupp och ny arbetslagsledare. Lösningsfokus,
kreativitet, lekfullhet och samarbete!

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Eftersom vi får behålla all personal till nästa läsår kan vi fortsätta vår utveckling tillsammans. Vi vill
satsa mer på elevinflytande, utbildning av personal, förtydligande av syfte och mål med aktiviteter.
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