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

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

Om skolenheten
Ledning och organisation

Skolan leds av en rektor, till sin hjälp har en biträdande rektor och en administratör.  Vidare finns ett
elevhälsoteam som förutom rektor och biträdande rektor består av kurator,  skolsköterska,
skolläkare, specialpedagog, speciallärare samt en psykolog.

Skolan har läsåret 2021-22 varit uppdelad i 4 arbetslag med planerings och uppföljningsansvar;
Fritids,  ÅK F-3, ÅK4-6 och ÅK7-9. Det finns även ett femte arbetslag, benämnt resursarbetslaget
som stöttar upp personellt, men utan planerings och uppföljningsansvar. Dessutom finns gruppen
“övrigt” som omfattar ledning, kök och specialfunktioner. Den gruppen är dock inte organiserad
som ett arbetslag
De fyra arbetslagen med planerings och uppföljningsansvare har en arbetslagsledare som
tillsammans med rektor och biträdande rektor ingår i skolans ledningsgrupp

Personal

Skolan har läsåret 21-22 haft 71 fysiska medarbetare, med en sammanlagd årarbetsgrad på 54,6

Elever

Skolan är anpassad för 480 elever, 48 i varje årskurs. Skolan hade läsåret 2021-22 485 elever, då vi
året innan valt att ta in syskonförturer som uppstod när nya elever i förskoleklassen började.

3



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).

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

Med utgångspunkt av de Innovitaskolangemensamma kvalitetsuppföljningarna (datainsamlingar)
analyseras resultaten i arbetslagen och sammanställs av rektor i skolans enhetsplan. Resultaten
återkopplas och bearbetas i de olika arbetslagen och EHT.

Innovitaskolan Östersund arbetar med metoden “EHM”, där varje arbetslag (arbetslag F-3 är
uppdelat på två, där de mindre arbetslagen även har med fritidspersonal) har fyra elevhälsomöten
tillsammans med elevhälsan. Det tema och de bestämda insatser som arbetas fram under EHM
följs upp och utvärderas genom att någon ur EHT är med på ett uppföljande möte med
arbetslaget.
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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 91,3% 96,0% 89,4%

Flicka 92,9% 100,0% 91,3%

Pojke 88,9% 92,3% 87,5%

Andel elever med gymnasiebehörighet 95,7% 98,0% 91,5%

Flicka 96,4% 100,0% 91,3%

Pojke 94,4% 96,2% 91,7%

Genomsnittligt meritvärde 261,4 268,6 258,6

Flicka 262,1 291,9 272,7

Pojke 260,1 247,0 245,1

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 83,3% 94,0% 91,7%

Flicka 95,5% 100,0% 87,0%

Pojke 73,1% 87,5% 96,0%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 29% 38% 13% 11% 9% 0% 100%

Matematik 5% 14% 30% 26% 26% 0% 100%

Svenska 16% 34% 34% 7% 9% 0% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 21% 48% 21% 6% 4% 0% 100%

Matematik 7% 20% 22% 24% 24% 4% 100%
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Svenska 6% 17% 46% 25% 4% 2% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 100,0%

B 95,7%

C 100,0%

D 95,7%

E 95,7%

F 78,7%

G1 97,9%

G2 93,6%

Svenska A 100,0%

B 97,9%

C 100,0%

D 95,8%

E 97,9%

F 100,0%

G 95,7%

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

● Minskning eller avstanning av pojkars sämre meritvärden
● Utveckla undervisningen så den passar alla elever
● Öka elevers känsla av delaktighet
● Ökad samsyn kring bedömning
● Utökat ansvar för arbetslagen

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Undervisning och lärande
Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande
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I ÅKF-6 är undervisningen organiserad så att två personal har “huvudansvaret” för hela årskursen
(48 elever) och den övriga lärarpersonalen tar ansvar för undervisning i samtliga av stadiets
årskurser. ÅK7-9 är organiserad så att samtlig personal har undervisning i samtliga 3 årskurser,
men med utpekat ämnesansvar i vissa specifika årskurser. Slöjdundervisningen bedrivs utanför
arbetslagen och slöjdlärarna ansvarar för elever i ÅK3-9.

Alla årskurser lägger ut sin ämnesplanering i ett publikt veckobrev, som gör att både elever och
vårdnadshavare har god insyn i vad som skall göras under veckan. Detta har varit till stor hjälp
under Coronatider. Många lärare har valt att webbsända sina lektioner för att tillgängliggöra för
de elever som varit hemma, men i stånd att följa med undervisningen.

Skolan har för avsikt att företrädesvis arbeta med digitala läromedel och alla elever från ÅK1 har
tillgång till en egen Chromebook.

Lärarna har genomgått Academys utbildning kring differentierad undervisning, som sedan har
fyllts på med en insats från skolans elevhälsa kring temaområdena “pedagogiskt ledarskap”,
“fysisk lärmiljö”, “konkret lektionsplanering” samt “kamratlärande”.

Förutom att tid varje vecka är avsatt för årskursplanering i ÅKF-6, har varje arbetslag 2,5 timmar
avsatt till “skolutvecklingstid”. Denna tid används både till internt arbetslagsarbete och insatser
som bestäms av rektor.

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 77% 67% 85% 85%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 60% 54% 78% 81%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 78% 72% 85% 83%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

98% 99%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

88% 93%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 61% 50% 78% 83%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 61% 54% 63% 64%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 50% 44% 71% 76%
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Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 63% 58% 73% 79%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 84% 77% 88% 91%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 62% 55% 71% 74%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Resultatmässigt levererar Innovitaskolan som tidigare år på en väldigt hög nivå. Trots att årets
nior hade ett lägre genomsnittligt meritvärde än tidigare års nior är skolans totala genomsnittliga
meritvärde (ÅK6-9) det högsta någonsin - 251,48 mot tidigare högsta 247,27. Detta beror
framförallt på att årets sjuor presterat högre resultat. Detta kan vara en effekt av att vi tidigare
uppmärksammat att vi ofta bedömt ÅK7 för lågt.

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

De höga genomsnittliga betygen verifieras i stort via nationella prov i alla ämnen utom
matematik. Trots att matematik är det ämne där vi i alla årskurser har lägst eller näst lägst
genomsnittligt meritvärde är det det ämne där missvisningen är stor mot de nationella proven. Vi
uppvisar klara problem med att bedöma utifrån de kriterier som nationella proven gör, vilket visar
sig redan från ÅK6.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 2% 91% 7% 100%

Matematik 2% 42% 56% 100%

Svenska 14% 74% 12% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 4% 94% 2% 100%

Matematik 2% 67% 30% 100%

Svenska 0% 91% 9% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Innovitaskolan Östersund har under många år uppmärksammat de stora skillnaderna i
betygsnivåerna mellan pojkar och flickor. Dessa skillnader finns även på riks och koncernnivå,
men våra skillnader är större. Vi har sett en viss minskning, men det är fortfarande stora
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skillnader. I de yngsta åldrarna (ÅK1-3) finns dock inte dessa skillnader, snarare att pojkarna
presterar bättre. Lärarnas analyser i de äldre åldrarna antyder att de har svårare att motivera
pojkar att göra uppgifter eller att ta i när det tar emot. Ett problem som lyfts är att datorn i stor
utsträckning kan användas till andra saker än skolarbete, vilket pojkar gärna gör. En förhoppning
är att till nästa år få tillgång till ett program som kan kontrollera elevernas digitala enheter, men
det bygger på att Academedia kan GDPR:säkra programmet. Det har även diskuterats kring hur vi
kan hitta lämpliga arbets och examinationsformer, där kunskap kan bedömas utan att så stor
hänsyn tas till flit.

Ett viktigt tema under året har varit differentierad undervisning som inleddes med att alla lärare
under sommaren gick Academedias webbkurs kurs kring detta. Efter ett visst avbrott pga
implementering av nya varumärket tog elevhälsans personal vid i en internutbildning med
samma tema. Arbetet kommer att fortsätta även kommande läsår, men vi har sett en klar
minskning av elever som saknar betyg eller har F. Ett rimligt antagande kan vara att insatserna
kring differentierad undervisning är en bidragande faktor.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Ett viktigt tema under året har varit differentierad undervisning som inleddes med att alla lärare
under sommaren gick Academedias webbkurs kurs kring detta. Efter ett visst avbrott pga
implementering av nya varumärket tog elevhälsans personal vid i en internutbildning med
samma tema. Arbetet kommer att fortsätta även kommande läsår, men vi har sett en klar
minskning av elever som saknar betyg eller har F. Ett rimligt antagande kan vara att insatserna
kring differentierad undervisning är en bidragande faktor.

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

Jag känner mig trygg i skolan 89%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 21%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 12%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 74%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolan har en trygghetsgrupp som leds av kurator och består av en representant för varje
arbetslag. Kurator leder även skolans två operativa elevråd (ÅK4-6 och ÅK7-9), och säkerställer
att klassråd sker mellan varje elevrådsmöte.

Med utgångspunkt av elevråd och trygghetsgrupp, med klasser och arbetslag som
“svarsgrupper, utvärderas föregående års och skapas det kommande årets likabehandlingsplan.
Det saknas ett bra system från huvudman vad det gäller att hantera kränkningsärenden
systematisk. För att underlätta hanteringen har Innovitaskolan Östersund valt att sköta sina
interna kränkningsärenden via ett Google formulär, där notifiering går till Rektor, biträdande
rektor och Kurator om någon anmäler.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Skolans likabehandlingsplan är ett levande dokument och likabehandlingsarbetet bedrivs är
högt prioriterat. Vi kan konstatera att det är ett fåtal elever som blir föremål för att utsätta
klasskamrater för kränkande behandling men vid flertal tillfällen. I alla dessa fall pågår aktivt
arbete och vi ser att arbetet ger resultat, om än inte så att alla kränkningar upphör, men väl
minskar i frekvens.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Att 89% av eleverna känner sig trygga på skolan, innebär att 11% inte gör det…. Givetvis är
målsättningen att ändra på dessa siffror så att 100% känner sig trygga. Här i finns dock ett
problem att vi trots idogt arbete på både grupp och individnivå inte fått det kränkande beteendet
att helt upphöra men minska i frekvens. Det är också lite illavarslande att 12% anger att de
upplever sig illa behandlade av någon vuxen, en fråga som är svår att jobba med när det sker via
anonyma enkäter, som bara det är svårt att hanter, men dessutom bara redovisas i staplar och
inte i data som vi själva kan laborera med.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av Rektor, biträdande rektor, Skolsköterska,
Skolpsykolog, Kurator, Speciallärare, Specialpedagog som samtliga är anställda direkt av skolan.
Till det kommer en skolläkare som är centralt anställd, men inte blir med i det interna
elevhälsoarbetet i någon större form.

Elevhälsan har haft egna möten varannan vecka där teamet träffas och går igenom en fast
dagordning med “närvaroärenden”, “kränkningsärenden”“socialtjänstanmälningar” samt
“olycksfall”. Dessa punkter bygger på de anmälningar som kommit in via formulären, samt en
genomgång av närvaro de 14 senaste dagarna.  Efter det tar de som har ärenden upp dessa i
protokollet. EHT-mötena leds av skolans kurator.

Vid fyra tillfällen per år träffar Elevhälsan de olika arbetslagen (arbetslag F-3 och fritids delas upp
så de representeras av ÅKF-1 och ÅK2-3, med både lärar och fritidspersonal) i ett
“ElevHälsoMöte”(EHM-metoden).

För att hantera åtgärdande ärenden har skolan använt sig av ett forum som benämnts som
“AKUT EHT” där arbetslag eller enskilda lärare kan boka in sig.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Personalens utvärdering av EHT visar att man är mycket nöjd, men vi har fortsatt att utveckla
tanken att det mesta av elevhälsoarbetet bedrivs av lärare och fritidspersonal,  med elevhälsans
professioner som bollplank. Som på så många andra skolor brottas vi med dilemmat att lägga
fokus på det främjande och förebyggande för att på sikt undvika åtgärdande ärenden. Det är inte
lätt att förmedla det till en lärare/lärargrupp som sitter i ett problematisk ärende

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi har kommit en bit på väg på att lägga fokus på det främjande och förebyggande, men famlar
lite i former för hur samarbetet mellan de olika professionerna och den tvärprofessionella
analysen ska utvecklas. Vi famlar också lite i former för hur det akuta elevhälsoarbetet ska
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bedrivas och fångas utan att det vare sig blir för lättillgängligt eller för byråkratiskt.  Det finns
mycket bra interna rutiner upparbetade, men det saknas bra centrala system från huvudman för
att underlätta arbetet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Öka på meritvärdet i matematik samtidigt som överensstämmelsen med NP blir
högre.

● Ytterligare minska ner andel bedömningar (betyg), som inte är betygen E-A
● Minska på skillnaderna mellan könen i bedömning och betyg för årskurserna 4-9
● Bli säkrare på att bedöma elever på högre nivå i ÅK1-3

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

Fritidsarbetslaget består av två personal per årskurs som har det yttersta ansvaret för att bedriva
fritidshemsverksamhet för sin årskurs. Fritidsarbetslaget leds av en fritidspedagog, som sitter i
skolans ledningsgrupp. Fritidsarbetslaget har haft en avsatt skolutvecklingstid på tre timmar varje
tisdag morgon, som fördelas på arbete i den egna årskursen och kvalitetsutvecklande arbete
över hela fritidshemmet.

Som stöd både för fritidshemmet och skolan finns resursarbetslaget, som inte har en egen
arbetslagsledare utan styrs av biträdande rektor. Deras funktion är att öka bemanningen där det
behövs som mest över dagen för att hålla så hög kvalité som möjligt utan att ta in externa
vikarier.

En av fritidspersonalen har det yttersta ansvaret för rastverksamheten, där han fördelar
arbetsuppgifter till övrig personal som är schemalagd på rasten. Detta plus att vi investerat i
skolgården (asfalterat yta, skaffat snöslunga för att hålla ytor öppna även vintertid, skaffat
container för att förvara material), gör att rasten utvecklats mycket under läsåret.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Den gemensamma skolutvecklingstiden och tillsättande av en egen arbetslagsledare som tillhör
ledningsgruppen har gett bra mervärde för fritidshemmet. Den pedagogiska planeringen har
utvecklats, men det återstår en hel del för att göra den mer likvärdig över hela skolan.

Vårdnadshavarundersökningen verifierar att upplevelsen av kvalitén i fritidshemmet har ökat.

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.
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Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och
en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 6,0

Språk och kommunikation 5,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,5

Natur och matematik 5,0

Demokrati och samhälle 5,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0

Elevers ansvar och inflytande 4,5

Fritidshemmet och omvärlden 4,5

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 74% 84%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 85% 89%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi har jobbat mycket med undervisningen i fritidshemmet det här skolåret och främst då
pedagogiska planeringar där vårt mål var att personal skulle känna sig trygg med att både
skriva och utföra pedagogiska planeringar. Det är ett mål vi känner att vi till stor del har
uppfyllt och pedagogiska planeringar och styrdokument är nu mer en självklarhet i våra
diskussioner och planeringar.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Fritids har haft ett mycket framgångsrikt år på Innovitaskolan Östersund, där vi återigen har bra
värden från vårdnadshavarundersökningen. Vi behöver dock fortsatt arbete med att framförallt
likrikta den pedagogiska planeringen så den blir snarlik i alla årskurser, samt att fortsätta att
utveckla samarbetet tillsammans med lärarna. Vi har kommit mycket långt i vår rastverksamhet,
men det finns även ytterligare saker att skruva på där.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Utveckla samarbetet  med skolans lärare och resurspersoner
● Utveckla den pedagogiska planeringen och samsynen
● Utveckla rastverksamheten
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