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

Innovitaskolan Rönninge 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.

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder
dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 5.

Vi tror på våra barn och elever och att kunskapsutvecklingen inte har ett tak. Många av våra
anställda har arbetat i väldigt många år på skolan och vi är en organisation där trygghet, respekt
för varandra, nyfikenhet och lust att lära är utgångspunkten för både barn, elever och anställda.

Vi strävar efter goda relationer med idrottsföreningar för att kunna erbjuda våra elever en fot in i
idrottslivet. I det absoluta närområdet finns en mindre skog som vi ofta besöker och vår skolgård
med kuperad skogsmiljö garanterar ditt barn stimulans, samt lek- och lärglädje.

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också
möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer
som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar
traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt
förutsättningar i en föränderlig värld.

På Innovitaskolan Rönninge möter ditt barn en fantastisk miljö med gamla anor; skolhuset är en
del av det gamla sanatoriet i området, medan förskolehuset är nybyggt. Vår verksamhet omfattar
en förskola fördelade på fyra avdelningar, en grundskola från förskoleklass till årskurs 5 samt
fritidshem. Skolan har även en egen idrottssal och ett eget tillagningskök.

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med ambitioner om samarbeten inom närings- och
föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep,
som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi
samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.
Skolan arbetar aktivt för samarbeten med idrottslivet i kommunen för att kunna erbjuda våra barn
och elever en väg in i idrottslivet och givetvis ett hälsosamt liv.

Ledning och organisation

Kollegorna på Innovitaskolan Rönninge ingår i ett av följande fem arbetslag;
* Staben (administratör, vaktmästare, elevhälsa och kök)
* Förskolan (förskollärare och barnskötare)
* Fritidshemmet (lärare mot fritidshemmet, fritidsledare och elevassistenter)
* Skolan (lärare och två förstelärare)
* Ledningen
Skolans ledningsgrupp består av en rektor, en fritidshemsansvarig, två förskoleansvariga och en
arbetslagsledare mot lärarlaget.
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Vi tycker att det är viktigt med samarbete och gemenskap, därför hjälps vi åt med elevernas allra
bästa i åtanke varje dag. Alla våra klasslärare och mentorer har hög kompetens och inom varje
avdelning på förskolan finns legitimerade förskollärare. Vår rektor har en lärarexamen i botten samt
fortbildning inom bland annat specialpedagogik och en rektorsexamen.

Elever
Innovitaskolan Rönninge bedriver skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 5 med fritidshem
samt  integrerad förskola. Förskolan är uppdelad i fyra avdelningar, grön, gul, röd och blå med 30
barn per avdelning i åldrarna 1 till 5 år.
.
Skolan har under 2021/2022 haft 8 åldershomogena klasser. Under läsåret har vi haft 196 elever.

2021/2022
2st Förskoleklasser
2st Åk1
1st Åk2
1st Åk3
1st Åk4
1st Åk5

2022/2023
Till kommande läsår (2022/2023) kommer skolan att utöka med ytterligare en klass som ett
resultat av högt söktryck.

2st Förskoleklasser
2st Åk1
2st Åk2
1st Åk3
1st Åk4
1st Åk5

Förskolan har under 2021/2022 haft 4 åldersblandade avdelningar. Varje avdelning (Gul, Blå, Grön
och Röd) har möjlighet för 30st barn i åldrarna 1 till 5.
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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

I förhållande till vad som beskrivs i stycket ovan så har vi på Innovitaskolan Rönninge, bland annat,
följt upp vårdnadshavarundersökningar, medarbetarundersökningar, trygghetsenkäter och
betygsomdömmesunderlag för att säkerställa att vi utvecklar verksamheten i en positiv riktning i
förhållande till våra uppsatta, övergripande, mål för läsåret.

Skolan har utsett ansvarig för matråd, elevråd och trygghetsråd som dokumenterar sina möten
och diskussionsunderlag för att sedan dela med all personal samt följa upp under veckovisa
klassråd.

Skolan har två förstelärare som under året arbetat dedikerat med våra Innovita Skills. Dessa tar
avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och
som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Dessa
nyckelkompetenser har vi satt vår egen prägel på och implementerat i utbildningen – vi ser dem
som nycklar till barn och elevers utveckling. Innovita Skills ska genomsyrar vår utbildning dagligen
men har även koncentrerats till tre fokusområden som våra barn och elever får ta del av. Explore,
Innovate och Balance kommer förbereda barn och elever inför framtiden, oavsett hur den kommer
se ut.
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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.

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 96,0%

B 92,0%

C 88,0%

D 92,0%

E 84,0%

F 56,0%

G1 88,0%

G2 92,0%

Svenska A 100,0%

B 94,4%

C 100,0%

D 100,0%

E 94,4%

F 100,0%

G 100,0%

H 100,0%

Svenska som
andraspråk A 100,0%

B 85,7%

C 71,4%

D 71,4%

E 100,0%

F 85,7%

G 71,4%

H 100,0%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Huvudmannens prioriterade områden 21/22

- matematikstrategi
- fritidshemsstrategi
- systematiskt kvalitetsarbete
- lässtrategi
- styrning och utveckling
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Skolans prioriterade mål
Information på individnivå och gruppnivå
Trygghet
Ordning och reda

Fritidshemmets prioriterade mål
Meningsfulla aktiviteter som utvecklar barnen på raster och främst fritids.
Hjälpa elever att behandla varandra respektfullt. Främja positivt beteende.
Gemensamt synsätt genom planering för alla

Förskolans prioriterade mål
Kommunikation med vårdnadshavare
Likvärdiga lärmiljöer
Stimulerande utomhusmiljöer

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

Varje klass, från förskoleklass till åk3, har en klasslärare. Samtliga klasslärare är legitimerade förskollärare
eller grundskollärare. Samtliga klasser på mellanstadiet har en  lärare som mentor.

Lärarlaget har haft en fast mötestid i veckan dedikerad åt pedagogisk uppföljning och diskussion. Mycket av
tiden har gått åt att diskutera och skriva ner ämnesårshjul samt diskutera förändringar i den kommande
läroplanen, LGR-22. Lärarlaget har ytterligare en fast mötestid varje vecka. Detta arbetslagsmöte hanterar
löpande frågor på veckovis- och månadsvis basis som berör, bland annat, undervisningen.

Skolverksamheten använder sig av ett levande kvalitetsdokument som kallas för MUD
(MålUppfyllelseDokument). I detta dokument följer lärarna, elevhälsan och skolledningen dagligen upp
elevernas progression kunskapsmässigt och socialt.
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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 76% 62% 77% 80%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 57% 65% 82% 85%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 87% 85% 72% 78%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

93% 80%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

92% 78%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 44% 55% 73% 73%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 46% 64% 63% 68%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 58% 50% 72% 68%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 66% 80% 66% 71%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 76% 76% 79% 86%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 36% 60% 67% 72%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

På många punkter, både i elevenkäterna och i undersökningen med vårdnadshavare ser vi högre
resultat jämfört med föregående läsår vilket är positivt. Upplevelsen av möjligheten att påverka
vad man arbetar med i skolan har sjunkit i både elevenkäten och hos vårdnadshavarna, vilket
behöver analyseras vidare. Det är också negativt att eleverna som helhet inte är nöjda med sin
undervisning och resultatet har sjunkit med 14 procentenheter till 62%. Den stora nedgången hos
vårdnadshavarna är kopplade till upplevelse av förskoleklassens verksamhet. Pga två år med
påverkan av pandemin i landet och de restriktioner som verksamheten har haft pga detta har det
inneburit att vårdnadshavarna ej kunnat besöka verksamheten och heller inte fått se lokaler och
liknande. Vi kan se att den begränsade tillgången påverkar hur vårdnadshavare upplever
delaktighet/trygghet och förskoleklassens undervisning. Något som absolut måste följas upp
kommande läsår.

Sammanfattning av analys av NP:
I matematiken ser vi  en stor övervägande del pojkar som inte nått kravnivån jämfört med andel
flickor (66% av pojkarna, jämfört med 38% av flickorna). Tar man dock bort deltest F (skriftliga
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räknemetoder, se- analys under ämne) så är skillnaderna lägre, men fortfarande fler andel pojkar
som inte når kravnivån jämfört med flickor. Det skulle kunna betyda att just skriftliga
räknemetoder är en del i matematiken där undervisningen inte når fram lika bra till pojkarna.
Undervisande lärare kan se att detta avsnitt i  undervisningen introducerades först i trean och att
alla elever inte hunnit få tillräckligt med träning för att kunskaperna ska ha blivit befästa. Varför
detta drabbar fler pojkar än flickor har inte kunnat besvarats av underlaget.

Utifrån ämne:
I Matematik har 48% av eleverna nått alla kravnivåer på nationella proven. Det är provet som
mäter skriftliga räknemetoder som drar ner resultatet. Tar man bort det provresultatet, som skiljer
ut sig från de andra provresultaten är det 80% som når kravnivåerna. Svårigheter med skriftliga
räknemetoder såg vi även i resultatet av nationella proven föregående år, vilket gör att vi behöver
se över progressionen i matematikundervisningen. Resultaten av sämre förmåga vid skriftlig
räknemetoder uppkommer också i samband med att skolan byter läromedel i matematik, vilket
gör att man behöver undersöka om läromedlet har brister eller om undervisande lärare ännu inte
behärskar materialet. Det behöver också tas med i analysen att flertalet av eleverna (9 av 11) som
inte nått kravnivån på deltestet bytt undervisande lärare en eller flera gånger under under de tre
lågstadieåren, vilket kan påverka hur upplägget av undervisningen sett ut.

I svenska har 6 elever av 25 ej nått kravnivån på ett eller flera av deltesten i svenska, vilket ger att
76% av eleverna som nått alla kravnivåerna. Det är aldrig mer än 2 elever/ deltest som ej nått
kravnivån, så det är ändå minst 92% av eleverna som nått kravnivån på respektive deltest.
Spridningen av eventuell bristande förmåga hos eleverna är stor och ger inte samma tydliga
koppling till undervisningen som på matematiken. Men samtliga elever som ej nått kravnivåerna
på något deltest har haft stödundervisning. I svenskan ser vi ingen betydande påverkan av vilken
klass eleverna gått i tidigare.

Utifrån elevgrupp:
Av de elever som ej nått kravnivån på fler än ett deltest har alla utom en elev haft
stödundervisning i matematik och/eller svenska. Det kan behövas analysera om det har varit rätt
insatser som satts in och om kompetensen hos undervisande lärare i matematik och/eller
svenska kan behöva kompletteras, ex. mot sva, då 4 av 6 elever som som ej nått kravnivån i
svenska läser just svenska som andraspråk (vilket är 57% av alla elever som läser sva). Vi ser
också ett samband mellan elever som ej nått kravnivån i matematik som ej nått kravnivå i
svenska eller svenska som andraspråk.

Analys av kunskapsresultat:
Alla elever som bedöms ej arbeta mot kunskapskraven ska ha ett upprättat åtgärdsprogram. Vid
genomgång av kunskapsutveckling för samtliga elever på vårterminen konstateras att det för
några elever saknas dokumentation. Alla elever har haft insatser utifrån sina behov, men då
insatserna ej varit dokumenterade i ett åtgärdsprogram har de ej heller utvärderats och därför
kan vi inte utesluta att elever inte haft rätt insatser eller tillräckligt med insatser för att vända
kunskapsutvecklingen. Det saknas också underlag för hur insatserna tagits fram, dvs åtgärderna
har inte tagits fram utifrån en pedagogisk utredning.

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

Arbete med bedömning: MUD - alla lärare följer upp kunskapsutveckling löpande och skriver i
anpassningar/insatser om sådana bedöms behöva genomföras.

Arbete med nationella prov: Samtliga prov genomfördes i klassrummet och klassens integrerade
grupprum. Vid genomförandet var det minst 3 pedagoger närvarande för att hjälpa elever med
läsning och liknande enligt instruktioner och anpassningar från skolverket. Specialpedagog har
varit deltagande vid deltest där undervisande lärare ansett det nödvändigt. Rättning och
bedömning av provresultat har genomförts vid två tillfällen tillsammans med alla lärare för
sambedömning och för att öka likvärdigheten vid bedömningen. Analysen av provresultaten är
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genomförd av specialpedagog och undervisande lärare.

Diskrepans mellan nationella prov och läsårets bedömning om elev uppnår kunskapskrav: Det är
6/25 elever  som ej nått nivån för kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk och/eller
matematik vid bedömning vid läsårsslut i skolår 3 (ma 4/25, sv 4/25). Detta är också de elever
som hade svårigheter på fler än ett deltest på de nationella proven. De elever som ej nådde
kravnivån på enstaka deltest på de nationella proven har fått möjlighet att lära in och/eller har
redovisat kunskaper genom andra elevarbeten/prov senare på terminen, varför dessa elever vid
läsårsslut fått bedömning att de nått kunskapskraven.

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

För att bibehålla god måluppfyllelse i matematik och svenska har vi erbjudit elever i behov, extra
undervisning varje vecka i respektive ämne.

Vårdnadshavarnas NKI-värden har varit samstämmiga i förhållande till den generella nöjdheten
vilket indikerar en likvärdighet i kvalitéten vi erbjuder inom både skolan och förskolan.

SchoolSoft har underlättat det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna
och förenklat kommunikationen mellan hem och skola. Både elever och föräldrar har tillgång till
information som berör just dem, dygnet runt. Veckoplaneringar delas av lärarna där elever och
vårdnadshavare får insyn i vilka moment som eleverna arbetar med.

Under året har stort fokus legat på framtagandet av en röd tråd i vår undervisning. En likvärdighet
i vad och hur vi erbjuder eleverna innehållet och målen i läroplanerna. Dessa kallas vi för
ämnesårshjul och tanken bakom dessa är att säkerställa att lärare i parallellklasser arbetar
likvärdigt samt att allt centralt innehåll och samtliga kunskapskrav berörs under låg- respektive
mellanstadietiden på Innovitaskolan Rönninge.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

a) Förskoleklassens verksamhet behöver tydliggöras och en dialog med vårdnadshavarna
behöver upprättas för att skapa samsyn om syfte, innehåll och upplägg av
undervisningen.
Arbetsgång vid elever i svårigheter att nå kunskapskrav och hur ev. bedömningar och
insatser dokumenteras behöver förtydligas och tillfälle är inplanerat till uppstartsdagarna.

b) Ämnesårshjulen skall färdigställas och veckoplaneringar samt  kunskapsmatriserna på
schoolsoft behöver att användas likvärdigt.

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

Jag känner mig trygg i skolan 80%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 30%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 12%
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Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 56%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Verksamheten har en utarbetad plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi dels
formulerat vårt grundläggande värdegrundsarbete, men också utifrån kartläggning av alla delar i
verksamheten lyft fram utvecklingsområden och planerat åtgärder för att förbättra
likabehandling och trygghet. Planen har följts upp två gånger efter upprättandet för att följa att
åtgärderna också haft den effekt som vi önskat.

Värdegrundsarbete har pågått löpande under året och frågor har diskuterats och följts upp  på
personalmöten och i andra mötesformer utifrån exempelvis planen mot diskriminering och
kränkande behandling. Beroende på barnens/elevernas ålder och mognad reflekterar och
analyserar grupperna kring ord och begrepps betydelse och innehåll. I arbetet har begreppen
kopplats till diskrimineringsgrunderna. Arbetet har skett genom forumspel, drama, diskussioner,
bild, film, skapande, berättelser, sagor mm.

Elevrådet har träffats 1 gång per månad där frågor, funderingar och tankar från de veckovisa
klassråden har lyfts med utsedd ansvarig från lärarlaget. Under läsåret har man även skapat ett
Trygghetsråd på skolan med syfte att tillsammans med eleverna identifiera otrygga platser och
ge förslag på förbättringar.

Digitala verktyg, såsom projektorer, datorer och Ipads har varit en lärresurs och en naturlig del i
barn och elevers lärande för att bidra till att de nått sin fulla potential på ett individanpassat och
effektivt sätt.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

På fråga om elevernas trygghet kan vi se att vårdnadshavarnas upplevelse har ökat med 7
procentenheter till 86%. Tittar man däremot på elevenkäterna som är genomförda i år 4 och 5 är
resultatet oförändrat (76%) i årets resultat. Vid uppföljning vid årsskiftet när vi fick resultatet av
trygghetsenkäten var denna siffra högre, så det finns fundering varför upplevelsen av tryggheten
hos eleverna sjunkit från höstterminen till vårterminen. Det är främst i år 4 som vi ser ett avsevärt
lägre resultat. Tittar vi till andelen kränkningsanmälningar är även detta mer förekommande i
årskurs 4. Det finns med andra ord fortfarande mycket att arbeta med vad gäller förebyggande
arbete för att skapa trygghet och motverka kränkningar och diskriminering. Ser vi till specifik
frågan kring om elever upplever att de behandlar varandra bra har detta ökat från 36% hos
eleverna till 60%. Även hos vårdnadshavarna har värdet ökat med 5 procentenheter till 72%.
Fortfarande är det låga värden, varför fortsatt arbete är nödvändigt, men utvecklingen indikerar
på att årets arbete är på rätt väg.

På frågan om vuxna ingriper när någon blir illa behandlad har detta värde sjunkit hos eleverna
(från 88% till 80%) och det elevsvar i årskurs 4 som gör att det sjunker. Endast 68% upplever i år 4
att vuxna ingriper, jämfört med 90% i år 5. Ser vi till vårdnadshavare och pedagoger så upplever
92% av pedagogerna att de ingriper (ökning med 7 procentenheter) och 77% av vårdnadshavarna
(ökning med 3 procentenheter).

Sammantaget är det en ökning av trygghetsresultaten, vilket indikerar att åtgärderna har haft
effekt. Dock ser vi inte denna effekt på samtliga klasser och skolan behöver utreda hur
systematiken med främjande arbetet fungerar, om insatserna inte når samtliga elevgrupper och
om andra åtgärdande insatser skulle ha behövt vidtagits utifrån specifika elevärenden.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Skolan har ett grundläggande värdegrundsarbete där eleverna har stor delaktighet. Viktigt att
lyfta ett elevernas upplevelse av delaktighet indikerar motsatsen. Vi drar därmed slutsatsen att vi
måste bli bättre på att tydliggöra för eleverna när de faktiskt får möjlighet till delaktighet.

Vi behöver fortsätta påbörjat arbete med att öka tryggheten vad gäller Trivselledare och deras
insatser på lunchraster och befästa trygghetsrådets funktion som startades upp under läsåret
som varit. Ett prioriterat område till nästa läsår är hur vuxnas ingriper när elever blir illa
behandlade.  Vi behöver säkerställa att vi arbetar systematiskt med det förebyggande arbetet
mot trakasserier och kränkande särbehandling, samt följer åtgärdande rutiner vid förekomst av
kränkande behandling. Sexualitet, samtycke och relationer får ökad betydelse i och med nya
läroplanen från ht 2022 och det finns en tydlig koppling till skolans värdegrund- och
likabehandlingsarbete. Därför har skolans arbetslag redan påbörjat att titta på vad läroplanens
ändringarna får för betydelse för vår undervisning, vårt förhållningssätt och vår verksamhet som
helhet och i kommande plan mot diskriminering och kränkande behandling behöver skolan
stärka det arbetet och följa upp att vi också möter läroplanens förändringar.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsans uppdrag på skolan leds av rektor. I elevhälsoteamet ingår även specialpedagog,
skolsköterska, skolläkare, kurator samt skolpsykolog. Elevhälsan har haft mötestid varje torsdag
kl. 14.00 - 15.00. På skolan arbetar även specialpedagog samt skolsköterska

Undervisande lärare har haft möjlighet att boka in tid med specialpedagog på skolan för enskild
handledning på torsdagar mellan 15-16. Utöver det har specialpedagog varit tillgänglig som stöd
vid utarbetande av pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram och utvärdering av
åtgärdsprogram. Specialpedagog har även varit med vid lärarmöten för uppföljning och
utveckling av verksamhetens arbete.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Handledningstiden med undervisande lärare har varit spontan och mest utifrån undervisande
lärares egen önskan. Vi ser att det då blir mer åtgärdande insatser, då lärare kommer när
svårigheter uppstår eller har pågått en längre tid.

Vi saknar forum för kompetensutveckling där elevhälsoteamets alla professioner kan möta
samtliga undervisande lärare för att öka kompetens och likabehandling.

Möten veckovis har gett att vi snabbt kan leda ärenden som kommer till EHT till rätt profession.
Vi upplever att pedagoger inte vet hur de ska nå alla professionerna i EHT. Saknar möjlighet att
boka in sig som pedagog på ett EHT, eller få naturliga vägar att möta alla professioner.

Flera professioner/personer i elevhälsoteamet har bytts ut under läsåret, vilket också lett till att
strukturer och systematik för EHT har setts över. Det nya teamet har hittat ett bra samarbete,
både tillsammans och med pedagogerna i verksamheten. I det har också önskan om att komma
ut mer i våra olika verksamheter och kommunicera med lärarna kring professionsfrågor.

Vi har saknat tydliga rutiner för egenvård och många frågor kring det har inkommit från
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pedagoger.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

a) Det systematiska arbetet behöver bli mer förebyggande och främjande - öka
handledningstiden så att varje undervisande lärare har handledning vart tredje vecka
med specialpedagog.

Mer systematiserad kompetensutveckling där representanter från EHT möter
undervisande lärare en gång/månad. Områden/teman som utvärdering och analys visat
på är: Elevhälsans arbetsgång vid barn i behov av stöd och vid kränkningsärende; hur vi
möter barn med explosiva beteenden, egenvård samt språkutvecklande arbetssätt.

b) Bra sammansättning, dialog och kompetens i elevhälsoteamet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

1. Information på individnivå och gruppnivå
2. Trygghet
3. Ordning och reda

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

I samband med att vi detta läsår har gått från åldersintegrerade klasser till åldershomogena
klasser har vi även delat upp fritids i fyra avdelningar istället för tre. Detta för att dels skapa
möjligheter för ett heldagslärande, men även för att lättare kunna ta vara på elevernas intressen
och utmana dem vidare. En annan fördel vi hoppas kunna se är att eleverna känner sig mer
sedda eftersom att det är färre elever på de olika avdelningarna.

Vi har gått från en kortare gemensam planering för hela fritidshemmet några dagar i veckan till
två längre planeringstillfällen med sitt arbetslag samt en gemensam planering med hela
arbetslaget en gång i månaden. Detta för att fritidsledarna ska kunna specifiera sig på sin
avdelning och den gemensamma planeringen för att ta tillvara på vår gemensamma kompetens
samt öka det kollegiala lärandet.  Vi har även infört att alla som jobbar tillsammans i en klass har
en gemensam planering varje vecka.

På vårt fritidshem har vi främst fritidsledare och elevassistenter, men vi har även två personer
som utbildar sig till lärare mot fritidshemmet. Detta ser vi som något positivt då de får med sig
aktuell kunskap och delar med sig av sitt lärande.

Från detta läsår har rektor valt att tillsätta en fritidshemsansvarig för att säkerställa att vi följer
läroplanen. Academedias fritidshemsplan och funktionella kvalitetsarbete är även ett stöd för att
se att vi arbetar mot samma riktning. Vi har möte en gång i månaden där vi bland annat arbetar
med kompetenshöjning. För att ta tillvara på allas kompetenser har vi infört mer planeringstid för
både fritidsledare och elevassistenter samt en gemensam planering för alla som har en klass
tillsammans.
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Vi har även infört en reflektionstid för alla fritidsavdelningar för att säkerställa att alla får tid till
pedagogisk planering, uppföljning samt utvärdering. Vi har även delat en mall för att underlätta
planeringen, reflektionen och den pedagogiska planeringen.

Arbetet med elevers ansvar och inflytande har varit ett av våra prioriterade områden detta läsår.
Vi arbetar med detta på olika sätt anpassat till elevernas åldrar. Samlingar, förslagslåda, spontana
samtal är tre forum för detta. För våra yngre elever började vi terminen med att de fick välja
bland flera aktiviteter, detta för att ge dom en förståelse för vad man kan göra på fritids. Desto
äldre de blir ju mer får de möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Våra äldsta elever
får möjlighet att planera varje vecka tillsammans med fritidsledarna. På samtliga
fritidsavdelningar har vi tagit tillvara på elevernas förslag för att visa dem att deras förslag
genomförs och för att se till att vi har fritidsaktiviteter som känns meningsfulla för alla elever på
fritids. Det vi har sett är att det har lett till mer förslag från eleverna. Framåt planerar vi för att
starta ett fritidsråd för att ge eleverna ännu större möjligheter till att ta ännu större ansvar och få
mer inflytande i fritidshemmets verksamhet.

Normer och värden är också ett av våra prioriterade områden. Här arbetar vi mycket med goda
förebilder. Vi arbetar även med värdegrund genom att dels visa material om detta, men vi skapar
även diskussioner kring normer och värden med eleverna. Detta har lett till att eleverna blivit
bättre på att sätta ord på sina känslor och visa förståelse för sina kompisars känslor. Vi peppar
eleverna när de gör rätt. När det blir någon orättvisa hjälper vi eleverna att lösa det och ger dem
verktyg för att kunna lösa liknande konflikter i framtiden. Effekterna detta har gett är att eleverna
säger till oss när de behöver hjälp och att de använder verktygen vi har gett dem vid tidigare
konflikter. Vi försöker även följa upp senare för att hjälpa eleverna att inte hamna i en
återkommande konflikt. En sak vi vill utveckla vidare är att fortsätta diskussionen med eleverna
även när konflikten är löst för att förebygga liknande konflikter i framtiden.

Samtliga fritidsledare har ansvar över rastverksamheten och tillhörande rastleksaker. Eleverna
möter samma fritidsledare på raster, fritids och även i klassen. Detta bidrar till en trygghet för
eleverna. Vi arbetar även med goda förebilder på rasterna, detta i form av trivselledare.
Trivselledare är några utvalda elever från årskurs 3-5 som leder leker för andra elever på
rasterna.

Överlämningarna mellan skola och fritids fungerar bra, dels för att eleverna möter samma vuxna
under hela dagen samt för att alla fritidsledare, resurser och klasslärare har en planering
tillsammans. Mellan hem och skola arbetar vi för att ha så bra överlämningar som möjligt. Vi
pratar med vårdnadshavare vid hämtning/lämning och har ytterligare kontakt vid behov.

För att involvera eleverna i trygghetsarbetet har vi ett trygghetsråd. På trygghetsrådet lyfter vi
saker som gäller hela skolan, men även saker som är specifika för raster och fritids. Eleverna får
ta med material från trygghetsrådet till klassen för att alla elever ska kunna vara involverade och
därefter lyfter vi det på trygghetsrådet igen. Det som bestäms på trygghetsrådet tar
trygghetsansvarig vidare till hela skolan.

En förutsättning för att undvika diskriminering och kränkande behandling är att vi planerar
aktiviteter för alla elever och gör dom anpassningar som krävs för att alla ska kunna delta. En till
grundsten i detta arbetet är värdegrundsarbetet vi lägger tid på i samtliga åldrar. Om det sker en
kränkning görs en anmälan till rektor samt specialpedagog. Efter det görs en insats för att
motverka att det sker igen. En till viktig sak i detta arbetet är trygghet vilket även det är en sak vi
arbetar mycket med i samtliga åldrar. För att detta ska bli så bra som möjligt krävs en samverkan
mellan lärarna, fritidshemmet samt elevhälsoteamet. Detta sker dels genom att all personal har
möjlighet att lyfta saker på det elevhälsoteamets möte samt genom att någon från
elevhälsoteamet kan delta på samplaneringar mellan ansvarig lärare och fritidsledare vid behov.
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Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Uppfattningen hos vårdnadshavare är att ca 80 procent anser att fritidshemmet erbjuder
meningsfulla aktiviteter, det är en ökning på 7% från föregående års kundundersökning. Viktigt att
nämna i sammanhanget är att det endast är vårdnadshavare från förskoleklass upp till årskurs 3
som fått möjlighet att svara på frågorna kring fritids. På fritids för 4-5 är nästan samtliga elever
inskrivna varav en del skrev in sig i årskurs 5. Eleverna samt vårdnadshavarna från fritids för
årskurs 4-5  verkar vara nöjda, däremot hade det varit intressant att även få reda på deras åsikter
kring fritidshemmet.

Uppfattningen hos oss på fritidshemmet varierar beroende på målområdet, däremot anser vi att
vi uppnår minst en tillräcklig nivå på samtliga målområden. Ett av våra mål från föregående år var
att synliggöra undervisningen i fritidshemmet. Detta är något vi har börjat komma igång med,
men behöver arbeta mer strukturerat kring. Den funktionella kvaliteten har varit ett sätt att
synliggöra undervisningen i fritidshemmet för oss själva. Inför nästa läsår behöver detta planeras
tydligare för redan vid uppstart. Pedagogiska planeringar är ett till sätt att synliggöra
undervisningen i fritidshemmet, det är något en del fritidsavdelningar har kommit igång med.
Målet inför nästa läsår är att alla avdelningar ska genomföra pedagogiska planeringar. En till sak
som kan förbättra hur vi planerar, utvärderar och skapar progression är att samtliga får tillgång till
fritidshemsplanen. Den behöver vara ett levande dokument för att den ska bli så meningsfull
som möjligt. Vi har blivit bättre på att synliggöra undervisningen på vissa områden som t. ex ikt
och skapande. Det beror delvis på att vi har delat upp de områdena på olika personer som står
för planerandet, genomförandet och utvärderingen av området. Ett förbättringsområde är att
göra det med fler områden.

Ett av våra mål var att följa upp och utvärdera tillsammans med eleverna. Det gör vi i den
dagliga verksamheten,genom spontana samtal och på samlingar. Det skulle kunnats göra
på ett mer strukturerat sätt. Fritidssamlingar som är ett forum för dessa får vi dessvärre inte
ihop varje dag p.g.a. schemat och elevernas dagsform. Varje fritidsavdelning har fått en
gemensam tid för reflektion, det har bidragit till att fritidsledarna följer upp och utvärderar
verksamheten. Skolan och fritids samverkar genom att lyfta elevernas lärande på
gemensamma planeringar. Genom att vi är kopplade till samtliga klasser på skoltid och sen
möter samma elever på fritidstid kan vi föra vidare lärandet mellan skola och fritids. Detta är
dock ett utvecklingsområde som vi behöver arbeta vidare med mer strukturerat.

Vi anpassar lärmiljön genom att plocka fram annat material på fritids och vara mer
tillåtande kring miljön än vi har möjlighet att vara under skoltid.

Ett utvecklingsområde hos oss är att få in aktuell forskning i undervisningen. Anledningen
till att vi inte arbetat kring detta är att nästan ingen har delat med sig av artiklar samt att vi
inte har startat något arbete kring detta under våra gemensamma möten. Det beror på att
de flesta uttrycker att de har svårt att veta vart de kan hitta relevant forskning och att våra
mötena har gått till annat som t. ex fritidsmodulerna, arbete kring varumärket och planering
av raster. Dessa möten har dock varit värdefulla i att skapa en samsyn för hela skolan samt
att stärka vår vision.

En styrka är att vi tar tillvara på samt planerar utefter elevernas intressen. Det var en av
insatserna i fritidshemsplanen som vi har arbetat efter och som även vårdnadshavarna
noterat blivit bättre enligt kundundersökningen. När man tar tillvara på elevernas intressen
och förslag kan det leda till ett fördjupat lärande hos eleverna.
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Ett av våra mål var att hitta ett gemensamt synsätt genom planering för alla. Detta är något
vi ser har blivit bättre, men ändå något vi vill fortsätta utveckla ytterligare. Vi ser en bättre
vi-känsla på fritidshemmet där fler tar ansvar över hela verksamheten istället för endast sin
avdelning. Det är även något som syns mellan fritids arbetslag och lärarnas arbetslag. Det
har märkts mycket när frånvaron varit hög p.g.a. covid 19 och de allra flesta har erbjudit sig
att stötta där det behövs. För att ta detta steget längre behöver vi återskapa vi-känslan
mellan fritids, skola och förskola som fanns innan pandemin. Det är en trygghet för elever
när alla vuxna har samma regler, förhållningssätt och arbetar för att allas barn ska vara allas.
Det är viktigt att eleverna kan känna sig trygga att ta hjälp av samtliga vuxna på skolan.

Ett utvecklingsområde är elevernas raster. Det har blivit en förbättring att fritidsledarna fick
ansvar över rasterna, men för att det ska bli ännu bättre krävs planering tillsammans för de
fritidsledare som ansvarar för gemensamma raster. En till förbättringsmöjlighet kring detta
är om lärarna när de går igenom dagen med eleverna även berättar vilka aktiviteter som
erbjuds på rasten samt vart leken kommer att vara. Det kan minska oron som kan uppstå
om man inte vet vad man ska göra under rasten. Även under fritidstid behövs det mer
vuxenledda aktiviteter för att fler elever ska ha något att göra samt för att fritidsledarna kan
hjälpa eleverna till lärande om de är aktiva i aktiviteten. Ett sätt att arbeta med detta är om
varje person är ansvariga över varsitt målområde/aktivitet. Nästa läsår kommer vi ha
möjlighet att öka personaltätheten vilket möjliggör för aktiviteter i mindre grupper. Fördelen
med att arbeta så är att varje elev kan få mer hjälp, bli mer sedda och fler förslag kan tas
tillvara på i mindre sammanhang. Eftersom detta är viktigt ut både ett trygghetsperspektiv,
men även ur ett lärandeperspektiv  kommer vi att bibehålla målet från föregående läsår.

Ett till utvecklingsområde är att få in relevant forskning och beprövad erfarenhet i
fritidsverksamheten. Detta för att säkerställa att allt vi gör har ett tydligt syfte. Innan vi
kommer igång med det behöver den pedagogiska planeringen bli mer levande i
verksamheten för att säkerställa att vi alltid planerar utefter styrdokumenten.

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 2,0 4,6

Språk och kommunikation 4,6

Skapande och estetiska uttrycksformer 5,0

Natur och matematik 5,6
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Demokrati och samhälle 4,0

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

Elevers ansvar och inflytande 4,0 4,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,6

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 72% 79%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 78% 88%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet i fritidshemmet
Anledningen till att vi inte har kunnat skatta oss högre än 6 i något målområde är för att göra det
behöver man utforma undervisningen utefter läroplanen, vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Som vi skrev högre upp har vi dessvärre inte kommit igång med det än, det är därför
ett utvecklingsområde. Föregående läsår valde vi att endast skatta oss på tre av målområdena
därav är det svårt att jämföra en del av punkterna med föregående läsår.

Effekterna vi kan se av arbetet med normer och värden är att v årt förebyggande arbete samt
arbete med värdegrunden är även det en styrka då vi har trygga grupper detta läsår. Våra
gruppstärkande aktiviteter är en del i att detta fungerat bra. Det i kombination med rätt person på
rätt plats är viktigt för att skapa en stabil grupp med positiva förebilder. Detta arbetet har gjort att
eleverna har blivit bättre på att prata med varandra och använda verktygen de fått av oss för att
bli bättre på att hantera eventuella konflikter. Det har skapat en tillåtande miljö det där det är okej
att göra fel, det är i sådana miljöer elevernas lärande kan växa ännu mer. Innan vi påbörjade detta
arbetet gjordes det ej strukturerat eller särskilt förebyggande och då var det mer konflikter bland
eleverna.

Språk och kommunikation är något vi arbetar med i den dagliga verksamheten, dessvärre var det
inte ett område vi planerade ett strukturellt arbete inför, därav kunde vi ej skatta oss högre på
detta område. . Kommunikation med vårdnadshavarna var en sak vi såg att vi fick lite lägre
resultat på i kundundersökningen. Detta ledde till att vi skickade ut en enkät för att få reda på vad
för typ av kommunikation vårdnadshavarna önskade mer av. Vi behöver analysera svaren
ytterligare och skapa insatser för att förbättra detta till nästa läsår, detta arbete behövs göras
tidigt på terminen. Det är viktigt att alla som arbetar på skolan i samspel med varandra och
vårdnadshavare hjälper eleverna att nå sin fulla potential. Ett bra samarbete är en bra grund i det
arbetet.

Skapande och estetiska uttrycksformer har vi flera fritidsledare samt elever som brinner för vilket
har gjort att de har tagit ett större ansvar för detta område och därav kan vi skatta oss lite högre
på detta område. Natur och matematik samt lekar, fysiskt aktivitet och utevistelse är två områden
vi arbetat med under längre tid då skolan tidigare hade utomhus profil. Vi är utomhus mycket än
idag och har mycket erfarenhet kring dessa områden. Målet är att arbeta mer strukturerat och
även få in den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten på dessa områden för att
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hjälpa eleverna framåt i sitt lärande.

Demokrati och samhälle, elevers ansvar och inflytande samt fritidshemmet och omvärlden är tre
målområden vi arbetar med en hel del. Anledningen till att vi inte har kunnat skatta oss högre på
dessa områden är för att vi inte har arbetat med det tillräckligt strukturerat. I samband med att vi
behöver börja synliggöra undervisningen behöver vi även planera för att arbeta kring alla
områden på ett strukturerat sätt.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Sammanfattningsvis har vi kommit framåt i samtliga av fritidshemmets prioriterade
utvecklingsområden från föregående termin. För att skapa en verksamhet med bättre kvalitet
behöver vi arbeta strukturerat kring samtliga målområden. Vi behöver börja tidigt på terminen
med all fritidspersonal. All personal behöver vara delaktiga i planeringsarbetet från början och
genomgående under terminen. När all personal får möjlighet att vara med och planera är det
lättare att skapa en gemensam samsyn. Det är viktigt att vi utvecklar en gemensam samsyn och
ett gemensamt synsätt för att det skapar trygghet för alla elever. En förutsättning för att eleverna
ska utveckla sina kunskaper och förmågor är att de först och främst känner sig trygga. Även om
vi kommit långt på denna punkt är det ändå något vi vill fortsätta utveckla vidare nästa läsår.

Ett prioriterat utvecklingsområde från föregående läsår var meningsfulla aktiviteter som
utvecklar barnen på raster och främst fritids. Detta är något vi arbetat mycket med och vill
bibehålla det vi redan gjort samt utveckla detta arbetet ytterligare. Eftersom det är viktigt
ur både ett trygghetsperspektiv, men även ur ett lärandeperspektiv därav kommer vi att
bibehålla målet även nästa termin.

För att säkerställa att vi följer styrdokument och erbjuder den undervisningen vi är skyldiga att
göra är det av största vikt att vi fortsätter ha som målsättning att synliggöra undervisningen, dels
för vår egen skull men även för att kunna visa hur vi arbetar kring undervisningen i fritidshemmet.
Detta är ett arbete som vi påbörjat under läsåret, men p.g.a. olika anledningar har vi inte kommit
lika långt som vi hoppades på. För att komma längre detta läsår behöver vi planera för detta
under uppstarten av terminen med all personal på fritidshemmet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

1. Utveckla ett gemensamt synsätt på fritidshemmets uppdrag
2. Meningsfulla aktiviteter som utvecklar barnen på raster och främst fritids.
3. Synliggöra undervisningen
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan
Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan

Innovitaskolan Rönninge Förskoleenhet består av 4 avdelningar, Gul, Blå, Grön och Röd.
Förskolan leds ytterst av rektor men rektor har tillsatt två förskoleansvariga. De två
förskoleansvariga arbetar 80% i barngrupp och 20% med ledningsuppdrag vardera.

Vi har, i skrivande stund, 114 barn inskrivna på förskolan. Under vårterminen 2023 beräknar
vi vara full verksamhet vilket innebär 120 inskrivna barn.

Avdelningsplaneringarna är förlagda måndagar eller fredagar mellan 9.10-10.40 varannan
vecka.
Enskilda planeringar planeras upp med sitt eget arbetslag när det ska ske. Pedagogerna
har 1 tim planering/vecka när tillfälle ges.
Personal och avdelningskonferens har vi en gång i månaden då verksamheten stänger kl
16.00. Konferensen är mellan 16.00 och 18.30.

Utöver dessa träffar bokar vi in extra personalkonferenser för hela förskolan och extra
enskilda planeringar för avdelningarna.

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 5,0 6,0

Kultur 4,0 5,5

Lek 5,0 6,0

Matematik 5,0 6,0

Naturvetenskap och teknik 5,0 5,0

Normer och värden 5,0 6,0

Skapande 6,0 6,0

Språk och kommunikation 5,0 5,5
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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 77% 88%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 82% 84%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 88% 92%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 80% 95%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 70% 84%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 82% 83%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 63% 58%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 77% 84%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 86% 94%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Sammantaget när det gäller undervisningen på förskolan så har vi nöjda kunder när det gäller
deras barns utveckling. På frågan om vårdnadshavare är nöjda med den pedagogiska
verksamhet visar svaren på en ökning i förhållande till tidigare år. Vi har sett att vårdnadshavarna
upplever att inomhusmiljön är stimulerande ur ett övergripande perspektiv. Resultatet skiljer sig
dock mellan avdelningarna vilket är en fråga för oss att hantera framåt då vi stävar efter likvärdig
kvalitet mellan våra fyra avdelningar.

Utomhusmiljön har varit, och kommer att fortsätta vara, ett fokusområde för oss.
Vårdnadshavarna lyfter fortsatt kritik i förhållande till denna delen av vår verksamhet. Vi har
börjat arbeta med att rensa upp på gården och vi har haft en arbetskväll där vi fokuserat på att
förbättra den pedagogiska miljön utomhus. Vi behöver säkerställa ett mer effektivt samarbete
kring utomhusmiljön över våra gränser mellan förskola, fritidshem och skola.

Vi har anpassat vår inomhusmiljö efter barnens intressen, ålder och behov så att det blir lustfyllt
och lärorikt. Stimulansen ska anpassas efter barngruppen men även den enskilde individen, samt
att pedagogerna behöver bli ytterligare mer närvarande och medforskande..

På frågan om pedagogerna informerar ens barn om hur hen utvecklas i förskolan ser vi en positiv
ökning på 14% . Vi ser dock att trots aktiv arbete med denna fråga så  är det fortsatt ett
utvecklingsområde för oss. Vi upplever att den positiva ökningen är ett resultat av att
vårdnadshavare fått komma åter in i våra lokaler då pandemisituationen lugnade ner sig.
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Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Vårt arbete med värdegrunden, där vi synliggjort varje del i detta arbete, på ett överskådlig sätt
för barn, vårdnadshavare och pedagoger ser vi som en anledning till det ökade resultatet.

Varje vecka har vi arbetat med en del i värdegrunden för att sen kunna följa upp det i vardagliga
situationer. Vi har sett att barnen hjälper och stöttar varandra i den fria leken. Barnen visar att de
kan relatera och förstå andras känslor och syn på saker. Barnen visar det genom att hjälpa andra
som är ledsna eller behöver stöd. Detta ser vi sker spontant under dagen och i samtal.

Vi behöver fortsätta arbetet med värdegrundssolen men att den får en röd tråd genom alla våra
4 avdelningar. Alla ska kunna knyta an till veckans stråle oavsett om man är barn, pedagog eller
vårdnadshavare på Grön, Röd, Blå eller Röd avdelning. Förskollärarna ser till att varje enskild
avdelning arbetar med detta kontinuerligt för ökad positiv effekt i förhållande till värdegrund.

Slutsatser och utvecklingsområden
Värdegrundsarbetet med värdegrundssolen har gett goda resultat på avdelningen som arbetat
med den och vi kommer fortsätta med detta arbete under kommande läsår på samtliga
avdelningar.

Vi behöver ha en röd tråd genom hela huset i förhållande till hur vi kommunicerar med
vårdnadshavare. Förskollärarna tar fram en mall och det sker en kontinuerlig rapportering om
vad barnen gör. Vi avsätter en bestämd tid varannan vecka då vi  informerar samtliga vh på
förskolan om vad som skett under veckan.

Vi ser en ökning på frågan om barnen kan få lugn och ro i verksamheten. En anledning till detta
anser vi är att vi har delat in barnen i mindre grupper. En annan faktor är att vi avvecklade vår
renodlade 5-årsgrupp och ni istället har 4st likvärdiga avdelningar. Vi använder oss i större
utsträckning av de två mindre rummen på samtliga avdelningar vilket innebär att barnen kan
delas upp och vistas i mindre grupperingar vilket bidrar till ökad lugn och ro.

Nästkommande läsår behöver vi göra en insats i att förbättra vår lärmiljö utomhus.

Under hösten arbetar vår utemiljögrupp tillsammans med andra delar av verksamheten för att få
fram ett förslag på hur vår utemiljö kan bli mer stimulerande för barnen.

Vi vill se att det finns en röd tråd genom hela huset då vi fått olika resultat på de olika
avdelningarna.. Pandemin med våra restriktioner har inneburit att arbetet med denna fråga
försvårats.
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

1. Kommunikation med vårdnadshavare
2. Likvärdiga lärmiljöer
3. Stimulerande utomhusmiljöer
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