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

Innovitaskolan Rudan 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

“Nya” Rudanskolan har sedan flytten nu varit igång i två läsår och organisationen med ny personal,
nya grupper, nya årskurser och elevgrupper har tagit form och rutiner och strukturer har börjat
sätta sig. Innovitaskolan Rudan ligger i Haninge kommun. Elevunderlaget är mångkulturellt och
delar av kommunen är särskilt utsatta områden vilket gör att skolan har ett stort kompensatoriskt
uppdrag och behov av stöttning är stort både när det gäller elever men också vårdnadshavare.

Ledning och organisation

Verksamheten består av förskolan Lilla Rudan, låg-, mellan- och högstadie.

Lilla Rudan består av  tre avdelningar, där  två förskollärare och fem barnskötare  arbetar över
avdelningsgränserna med 40 barn fördelade efter ålder, under ledning av biträdande rektor Güler
Akdag.

Förskoleklass, åk 1 och fritids består av två klasser i varje årskurs och totalt arbetar 13 personer på
lågstadiet där arbetet  leds av biträdande rektor Michaela Malmsten.

Mellanstadiet består av två klasser i åk 4, fyra klasser i åk 5 och två klasser i åk 6. Varje klass har en
mentor. Mellanstadiet har en studio med specialpedagog och på mellanstadiet arbetar även en
socialpedagog. Arbetet leds av en stadiesamordnare.

Högstadiet består av 12 klasser, fyra klasser i varje årskurs. I årskurs 7 har varje klass haft två
mentorer i sýfte att under första året på högstadiet arbeta för att få ihop och stärka klasserna, samt
se till  att klasserna kommer in väl i rutiner och arbetssätt på högstadiet.

Ledningen består av biträdande rektor Michaela Malmsten och rektor Josephine Wallenberg.

En administrativ del ansvarar för ekonomi, schema, kösystem, skolans lärplattformar och annat
administrativt arbete.

Skolan har sex förstelärare som förutom egna projekt i sina ämnen, ansvarar för skolans kollegiala
lärande och skolutveckling.

Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, skolläkare ett antal
gånger per läsår, tillgång till psykolog, samt speciallärare och specialpedagog. Skolan har också
ett trygghetsteam bestående av tre socialpedagoger och en pedagog.

Skolköket arbetar målmedvetet och konsekvent med att laga klimatsmart och hållbar mat .
Förutom kökschef består kökspersonalen av ytterligare två kockar, kallskänka och tre personal till.
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Personal

Medarbetarna på Innovitaskolan Rudan har ett starkt engagemang och sätter elevens trygghet,
mående och lärande i fokus. De är flexibla, erfarna och måna om att utmana och utveckla
verksamheten, samtidigt som det viktigt att förmedla  kontinuitet, långsiktighet och hålla kvar vid
och vårda det som är bra.

Att medarbetarna är blandade gällande ålder, kön och kulturell bakgrund  ser vi som en styrka  i
byggandet av relationerna till våra elever och lärande.

Elever

Haninge kommun är en kommun med stora kulturella, ekonomiska och sociala skillnader, vilket
resulterar i att  Rudan  har ett upptagningsområde med många elever med annan etnisk, kulturell,
språklig och / eller social bakgrund. Detta märks än mer sedan flytten till “nya” Rudan där
elevunderlaget till större del utgörs av de som bor i närområdet.

Innovitaskolan Rudan har historiskt sett alltid har många elever med NPF- diagnoser, då
skolan haft ett gott rykte om sig kring arbetet med dessa elever.

Under läsåret har skolan haft 760  elever  i verksamheten.
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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

Rektor och kvalitetsansvarig ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Samtliga
medarbetare ingår i arbetet. I skolans systematiska kvalitetsarbete beaktas input från elev-,
vårdnadshavar- och medarbetarenkäten samt andra indikatorer som t ex elevers trygghetsenkäter.

På Rudan arbetar vi med utvärderingar och förbättringar kontinuerligt under terminerna, dels
genom utvärdering av egna undervisningen, dels genom  observationer och feedback från
biträdande rektor, samt trygghetsenkät på skolan och utvärdering av fritidshemmet och förskolan.

Utöver detta kontinuerliga arbete görs även det systematiska kvalitetsarbetet som huvudmannen
initierat,  där vi följer ett färdigt årshjul med uppföljning och analyser som sker varje kvartal.

När läsåret avslutas gör varje medarbetare på Rudan en enskild analys som utgör input till skolans
gemensamma analys och utvärdering samt beslut om utvecklingsområden inför kommande 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 71,6% 74,3% 75,4%

Flicka 72,6% 71,8% 66,7%

Pojke 70,8% 76,9% 82,8%

Andel elever med gymnasiebehörighet 90,3% 89,5% 83,9%

Flicka 90,3% 87,2% 75,9%

Pojke 90,3% 92,3% 90,6%

Genomsnittligt meritvärde 226,3 233,1 232,3

Flicka 235,9 233,9 222,1

Pojke 217,9 233,7 240,8

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 73,7% 67,4% 75,8%

Flicka 79,3% 68,2% 89,7%

Pojke 67,9% 66,7% 63,6%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 21% 28% 36% 10% 5% 0% 100%

Matematik 3% 6% 8% 19% 45% 20% 100%

Svenska 3% 14% 19% 40% 21% 3% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 31% 33% 15% 13% 7% 2% 100%

Matematik 0% 12% 24% 20% 31% 14% 100%

Svenska 10% 32% 29% 7% 17% 5% 100%
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
Prioriterade utvecklingsområden har under läsåret varit ökad måluppfyllelse och studiero.

I vårt långsiktiga arbete med ökad måluppfyllelse har skolan arbetat med flera olika insatser.

Den obligatoriska lovskolan i svenska, engelska och matematik  för elever som riskerat att inte nå
godkända slutbetyg har varit förlagd till en lektion i veckan under både hösttermin och vårtermin.
Det ger eleverna kontinuitet och möjlighet att över tid träna på och utveckla sina förmågor och
fördjupa sina kunskaper i syfte att nå måluppfyllelse i kärnämnena.

Skolans pedagoger har sedan vårterminen 2021 deltagit i kursen; Betyg och bedömning från
Karlstad Universitet. Kursen fortsatte under ht-22 och syftet har varit  att ge pedagogerna
fördjupade kunskaper kring betyg och bedömning.

I samband med skolans mitterminskonferenser analyseras ämnesresultaten i ämnesgrupper,
ner på individnivå för att tillsammans se mönster, hitta strategier och sätta in åtgärder för att i
eleverna om möjligt ska klara kunskapskraven i samtliga ämnen.

En annan  insats som görs är att skolans elevhälsoteam kontinuerligt ser över elevernas
närvaro för att skolan tidigt ska kunna upptäcka, kartlägga, se över och sätta in stöd och
insatser där problematisk frånvaro upptäcks. Ökad problematisk frånvaro ses alltmer hos
framförallt flickor på högstadiet och det är av yttersta vikt att så tidigt som möjligt
uppmärksamma och komma tillrätta med problemet.

Även i vårt långsiktiga arbete med studiero har skolan arbetat med  flera insatser.

“Nya” Rudan har nu varit igång under två läsår och det tar tid att sätta en  ny organisation i
nya lokaler med ny personal och nya gruppsammansättningar.  Arbetet med att främja
studiero har över tid  varit ett av skolans verksamhetsmål och än mer angeläget sedan
starten av “nya” Rudan.

Sedan flytten för snart två år sedan har upptagningsområdet till skolan delvis förändrats och
det är nu fler elever som bor i skolans närområde.  Skolan ligger i ett område med lägre
socioekonomisk struktur i Haninge, där många föräldrar har en annan språklig och kulturell
bakgrund och  många saknar eller har låg utbildning. Skolan ser att allt fler elever saknar
stöttning hemifrån  och klimatet på skolan tuffare än tidigare allt lägre ner i åldrarna.

Skolans trygghetsteam bestående av socialpedagoger och pedagoger arbetar
förebyggande och främjande i och utanför klassrummet kring värdegrund, trygghet och
studiero.

Under läsåret har alla pedagoger varit rastvärdar tre pass per vecka, under lunchtid och vid
andra gemensamma raster under skoldagen. Förutom att den högre närvaron av vuxna
skapar större trygghet så ger det också möjlighet att skapa goda relationer till  eleverna som
i förlängningen påverkar undervisningen och studieron positivt.

Sedan flytten för två år sedan har klassernas storlek ökat från 25 elever till 30 elever vilket
pedagogernas analyser av NKI  kan vara en förklaring till  av att eleverna  i minskad
utsträckning upplever att de få arbetsro.  Större klasser resulterar i trängre klassrum, ökad
ljudnivå - sämre studiero. Eleverna upplever exempelvis  att de får vänta länge för att få hjälp
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av pedagogen, vilket riskerar att man tappar fokus och  motivation. I slutet av vårterminen
har varje mentor  tillsammans med sina elever analyserat resultaten på klassnivå för att ha
som utgångspunkt för nästa läsårs arbete med studiero.

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

Organisation;

Efter två läsår på “nya” Rudan har nya organisationen i nya lokaler med ny personal och nya
gruppsammansättningar allt mer kommit på plats.

Verksamheten är uppdelad i förskola, låg- mellan och högstadie. Inför utökningen och flytten av
skolan för två läsår sedan gjordes ett gediget arbete för att få  till en väl sammansatt
personalgrupp med kompetent personal och pedagoger, vilket gett goda resultat. Det kan vi
bland annat se i medarbetarenkäten.

Under hösten kommer förskolan och f-2 att flytta till den nya byggnaden som då blir klar. Det har
varit en utmaning att husera all verksamhet i en byggnad, vilket medfört utmaningar med logistik
och tillgång till klassrum.

Undervisning:

På högstadiet  utgår undervisningen  utifrån Rudanmodellen - en lektionsmodell som
säkerställer att undervisningen bedrivs på ett strukturerat och varierat sätt med stor likvärdighet i
klasserna. Oavsett vilken pedagog eller vilket ämne man läser ska lektionsstrukturen vara
densamma. Arbetet med Rudanmodellen har pågått under ett antal år och utvärderas och
uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att den gynnar det  pedagogiska ledarskapet och
studieron i klassrummet.

På låg- och mellanstadiet används PAX. En uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero.

Att klasserna vid flytten utökats från 25 elever per klass till 30 elever, har påverkat studieron
negativt, vilket märks i elev- och vårdnadshavarenkäten. Förutom att pedagogerna påverkas
genom  att det är mer tidskrävande med rättning och bedömning så upplever pedagogerna att
det blir mindre tid per elev i klassrummet och upplevelsen att inte räcka till har ökat.Flera elever
behöver få arbetsro och och utrymme för avskildhet från ljud och intryck i klassrumssituationen.
Där ser vi att skolan behöver utvecklas för att kunna möta behoven bättre.

Inför nästa läsår kommer mentorerna att få utökad mentorstid med sina klasser , vilket ger större
utrymme att arbeta med gruppstärkande övningar, studieteknik och gemensamt hitta strategier
för att öka studieron i klasserna.
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Kollegialt lärande, kompetensutveckling, sambedömning:

Pedagogernas  kompetens tas tillvara  genom kompetensutveckling, kollegialt lärande men
också tillfällen för individuell reflektion.

Under det gångna läsår har pedagogerna avslutat en universitetskurs i Karlstad om betyg och
bedömning. Utbildningen uppfattas av pedagogerna ha gett fler strategier och en ökad säkerhet
kring bedömning och betyg.

Sambedömning på de nationella proven är en väl inarbetad rutin på högstadiet, där många av
pedagogerna arbetat länge, har lång erfarenhet och rutin. Samstämmigheten är stor och
korrelationen mellan resultaten på nationella proven och slutbetygen är rimliga.

På mellanstadiet pågår arbetet med att få till fungerande rutiner kring sambedömning av
nationella prov. Flera pedagoger är helt eller delvis nyutexaminerade och saknar erfarenhet av
bedömning och betygssättning av nationella prov. Då ämnesgrupper och pedagoger är nya för
varandra tar det tid att sätta ihop och få till fungerande rutiner och strukturer.

Gemensamma ämnesmöten över alla stadiegränser hålls en gång  i månaden där bland annat
frågan om sambedömning av nationella prov är en prioriterad fråga. Genom att pedagoger från
andra stadier deltar i rättningen så ges en ökad inblick i arbetet och det blir även tydligt vad
eleverna  förväntas kunna. De gemensamma ämnesmötena upplevs givande av pedagogerna då
fokus blir att gemensamt bygga  “en röd tråd”  genom alla stadier samtidigt som pedagogerna
ges en möjlighet att lära känna varandra bättre och hitta en gemensam samsyn.

Skolans sex förstelärare är de som ansvarar för det kollegiala lärandet på skolan och driver
skolutvecklingen framåt utifrån verksamhetens gemensamma mål

Under läsåret har förstelärarna hållit i “pedagogiska diskussioner” på skolans gemensamma
mötestider, utifrån Skolverkets lärportal och modul om “Delaktighet i lärmiljön”. Modulen
innehåller vetenskapliga texter, klipp och uppgifter kopplade till temat och har gett pedagogerna
verktyg och strategier  för att upptäcka, reflektera, samtala, analysera och utveckla lärmiljön i
syfte att stödja utvecklingen av en framgångsrik lärmiljö som inkluderar alla elever.

Förutom detta och egna projekt har förstelärarna också haft som uppgift att ta fram och utveckla
stödmallar och insatser i  syfte att synliggöra och underlätta för pedagogerna att få tydligare
överblick över elevernas kunskapsinhämtning och utveckling. Exempel är skolans digitala
“lektionsdagböcker” där pedagogerna delar med sig av hur klasser, elever och undervisning
fungerar. Ett annat exempel är det “skattningssystem” som skolan använder inför
utvecklingssamtal där ämnespedagogerna snabbt ger mentorerna en uppfattning om hur det
går för eleverna.

Elevhälsoarbete
Det omfattande arbete som skolans trygghetsteam lägger ner  både  i och utanför
klassrummet kring likabehandling, värdegrund, trygghet och studiero är oerhört viktigt och
betydelsefullt. Detta arbete har blivit än viktigare sedan flytten då  eleverna i större
utsträckning kommer från närområdet och skolans upptagningsområde ligger i ett utsatt
socioekonomiskt områden i Haninge.

Alla  klasser på mellan- och högstadiet träffar socialpedagog under ett mentorspass varje
vecka där olika teman (utifrån ett årshjul) knutna till likabehandlingsplanen och
värdegrundsarbetet tas upp.  Trygghetsteamet är också under skoldagen närvarande ute i
korridorer och uppehållsutrymmen för att främja trygghet, men också hantera de konflikter
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som uppstår utanför klassrummen.  Trygghetsteamet är en del av skolans elevhälsoteam
och är också den instans på skolan som ansvarar för anmälan, utredning och uppföljning av
de kränkningsärenden som uppkommer på skolan.

Skolans elevhälsoteam är organiserat utifrån  stadierna (låg, mellan och hög).  Anmälan till
rektor/elevärenden skickas till biträdande rektor som sammankallar eht en gång per vecka för
genomgång av elevärende och åtgärder sätts in.

Eht har en gång i veckan haft drop in tider där pedagoger har kunnat boka in sig för att
tillsammans med representanter från eht bolla ideer kring hur man kan jobba med sin
undervisning för att  inkludera alla elever, vilka stödinsatser som kan användas osv.

Elevers ansvar och inflytande:
Haninge kommun är en barnrättskommun, dvs värdesätter och lyssnar till vad barn vill och tycker.
Vidare står det tydligt och klart i Lgr 11 om skolans demokratiska uppdrag.

Två av skolans pedagoger har under läsåret  skapat tydliga  strukturer och rutiner kring hur
skolans klassråd och elevråd ska fungera. Under klassråd på mellan-och högstadiet har två
elevrådsrepresentanter valts ut som sedan deltagit  under vårterminens fem elevråd. Ett
ansökningsförfarande för de elever som var  intresserade av av vara med i elevrådsstyrelsen
anordnades och elevrådsstyrelse är tillsatt. Efter varje elevrådsmöte har “nyheter från elevrådet”
publicerats i Schoolsoft för personal, elever och vårdnadshavare. Vidare har elevrådsstyrelsen
vid ett tillfälle träffat Innovitarådet tillsammans med övriga Innovitaskolor.

Systematiskt kvalitetsarbete:
Rektor och biträdande rektor ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Samtliga
medarbetare ingår i arbetet. I skolans systematiska kvalitetsarbete beaktas input från
vårdnadshavar- och, medarbetarenkät.
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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 78% 76% 81% 82%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig
mer 54% 55% 71% 73%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag
behöver det 88% 86% 85% 86%

Verksamheten i förskoleklassen förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången 88% 100%

Verksamheten i förskoleklassen stimulerar
mitt barns utveckling och lärande 93% 100%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 50% 50% 77% 80%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 54% 52% 64% 62%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar
med i skolan 53% 50% 66% 70%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det går för
mig i skolarbetet 63% 60% 70% 72%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 82% 82% 86% 88%

Jag tycker att eleverna på min skola behandlar
varandra på ett bra sätt 51% 46% 67% 71%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Flickornas måluppfyllelse i år 9 har sjunkit avsevärt de senaste två åren:

Antalet flickor i år 9 med betygen A- E i alla ämnen har sjunkit  från 72.6% till 66.7% .
Gymnasiebehörigheten har under samma tid sjunkit  från 90,3% till 75, 9% och meritvärdet
har sjunkit från 235,9% till 222,1%

Pojkarnas måluppfyllelse i år 9 har tvärtemot flickornas ökat de senaste två åren:

Antalet pojkar med betygen A- E i samtliga ämnen har ökat från 70,8% till 82,8%.
Antalet pojkar med gymnasiebehörighet har ökat marginellt från 90,3% till 90,6% och
meritvärdet har ökat från 217.9% till hela 240.8%.

Skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas resultat i år 9 har ökat markant de senaste
åren.

I år 6 däremot ser måluppfyllelsen annorlunda ut och har ökat de senaste två åren.  Antalet
elever med betygen A till E i alla ämnen har ökat från 73,7% till 75.8%.
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Flickornas måluppfyllelse i år 6 har ökat från 79,3% till 89, 7% medan
pojkarnas måluppfyllelse i år 6 har minskat från 67,9 % till  63,6%

Skillnaderna  är markanta mellan stadierna och mellan könen.

I år 6 har flickorna högre måluppfyllelse än pojkarna medan på högstadiet är det ännu mer
markant skillnad där pojkarna har avsevärd  högre måluppfyllelse än flickorna.

Det finns flera tänkbara orsaker till detta:

Vi har de senare åren noterat att allt fler flickor mår allt sämre psykiskt och detta ökar med
åldern. Det kan handla om socialt utanförskap, konflikter med kompisar på sociala medier
som går ut över skolan. Coronapandemin kan också spela in när det gäller sämre psykiskt
mående. Många familjer i närområdet har drabbats hårt av pandemin och upplevelsen är
att flickor reagerar starkare på konsekvenserna av detta.

Innovitaskolan Rudan har historiskt sett alltid har många elever med NPF- diagnoser, då
skolan haft ett gott rykte om sig kring arbetet med dessa elever.

Pojkars svårigheter uppmärksammas i regel tidigare, vilket resulterar i att stöd och insatser
också sätts in tidigare i åldrarna och fler klarar därför skolan. Här behöver vi hitta in på
samma sätt avseende flickorna.

Flickor klarar sig ofta bra under låg- och mellanstadietiden och det är först under
högstadietiden som svårigheterna tilltar och uppmärksammas. Det gör att flickornas
NPF-diagnoser eller andra behov.upptäcks och diagnostiseras först under senare delen av
högstadiet och har då ofta redan resulterat i problematisk frånvaro och minskad
måluppfyllelse.

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

Under det gångna  läsåret har pedagogerna på mellan- och högstadiet avslutat
universitetsutbildningen från  Karlstads universitet som Skolverket anordnade kring “betyg och
bedömning”. Det gedigna utbildningsmaterialet i form av bland annat vetenskapliga artiklar och
föreläsningsserier samt efterföljande  pedagogiska diskussioner och reflektioner, enskilt och i
grupp uppfattas av pedagogerna ha gett fler strategier och en ökad säkerhet kring bedömning
och betyg.

I anslutning till mitterminskonferenserna på höst- och vårtermin så görs en analys av resultatet
på individnivå i de olika ämnena. Detta för att rätt resurser ska kunna sättas in för att eleverna ska
få så bra förutsättningar som möjligt att nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Att analyserna görs
gemensamt i  ämnesgrupperna gör att pedagogerna tillsammans hjälps åt  för att hitta strategier
och tillvägagångssätt, istället för att enskilda ämnespedagoger själva ska hitta lösningar och se
till att eleverna i möjligaste mån når kunskapskraven i sitt ämne.

Sambedömning på de nationella proven är en väl inarbetad rutin på högstadiet, där många av
pedagogerna arbetat länge, har lång erfarenhet och rutin. Samstämmigheten är stor och
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korrelationen mellan resultaten på nationella proven och slutbetygen är rimliga. (Se nedan om
matematik).

På mellanstadiet pågår arbetet med att få till fungerande rutiner kring sambedömning av
nationella prov. Flera pedagoger är helt eller delvis nyutexaminerade och saknar erfarenhet av
bedömning och betygssättning av nationella prov. Då ämnesgrupper och pedagoger är nya för
varandra tar det tid att sätta ihop och få till fungerande rutiner och strukturer.

Att få till fungerande sambedömning i år 6 är därför  prioriterat inför nästa läsår. Viktigt att erfarna
pedagoger är med  för att det ska bli  en likvärdig bedömning.

Matematik är det ämne som i år och historiskt sett har störst diskrepans mellan resultat på
nationella prov och slutbetyg.

Det finns flera tänkbara orsaker till detta:

Pedagogerna upplever att betygen på de nationella proven kan vara missvisande pga
utformning av proven. Skolan har övat elever på tidigare prov där utformningen såg ut på annat
sätt.

En annan orsak kan vara att många elever  är vana vid anpassningar, som inte kan ges  under
nationella proven. Vi ser även stress och prestationsångest som en del.

Vi kan även se att vi behöver utveckla vårt arbetssätt med sambedömning för att säkerställa en
likvärdighet. Detsamma gäller samplanering för att säkerställa att alla moment finns med under
utbildningen och inte bara under årskurs 9.

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 8% 91% 2% 100%

Matematik 0% 72% 28% 100%

Svenska 3% 85% 13% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 12% 77% 12% 100%

Matematik 0% 58% 42% 100%

Svenska 3% 80% 17% 100%
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Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Kunskaper:

Våra pedagogers arbete  präglas av en vilja att ständigt utveckla kvaliteten på undervisningen
samtidigt som vi månar om att behålla det  vi vet fungerar bra. Öppenhet, nyfikenhet och
flexibilitet genomsyrar hela verksamheten. All personal arbetar medvetet och konsekvent med
att forma våra elever till individer som respekterar, lyssnar och tar hänsyn  till jämnåriga och
vuxna, både i och utanför klassrummen.

Pedagogerna har stor erfarenhet och rutiner kring arbetet med behov av anpassningar och stöd.
Alla elever gynnas av tydliga strukturer i undervisningen och arbetet utifrån rudanmodellen är en
modell som gynnar alla elever. Att ha tydlig start och avslutning på lektionerna, alltid skriva upp
hålltider och aktiviteter på tavlan, ha korta genomgångar och variera undervisningsaktiviterna gör
att eleverna lättare får en överblick över lektionerna, samt vad som förväntas av dem.  Det
pedagogiska ledarskapet blir tydligt och oavsett ämne eller pedagog kan eleverna känna igen
sig i lektionsupplägg. Att arbeta språkutvecklande med begrepp, använda bildstöd och vara
extra tydlig med instruktioner, både muntligt och skriftligt, samt säkerställa att alla förstått och
kommer igång med arbete och uppgifter  gynnar alla  elever, inkluderat elever med behov av
anpassning och stöd. Att alla ämnesplaneringar för kommande vecka läggs ut på Google
classroom varje fredag, gör det möjligt för de elever som i förväg vill och har behov av att förväg
veta vad som väntar underlättar. I Google Classroom finns även föreläsningsanteckningar
samlade, arbetsuppgifter och material kopplade till ämnena samlade. Förutom detta tas alltid
hänsyn till individuella behov av anpassningar och stöd som exempelvis möjlighet till extra
provtid, muntliga kompletteringar eller examinationer, extra bensträckare, hörselkåpor eller
andra möjliga anpassningar i klassrummet.

I Google Classroom ges eleverna också fortlöpande återkoppling på hur arbetet i de olika
ämnena går.

76% av eleverna och 82% av vårdnadshavarna är nöjda med undervisningen på skolan, medan
55% av eleverna respektive 73% av vårdnadshavarna är nöjda med “mina lärare gör så att jag vill
lära mig mer”. Analyser tillsammans med eleverna i mentorsgrupperna får visa hur mentorerna
kan arbeta vidare med sina klasser kring hur vi kan förbättra dessa områden.

Betyg och bedömning

Förutom det som står ovan under rubriken “Utvärdering och analys av arbetet med bedömning
och betygssättning” kan tilläggas att vi behöver se över hur och i vilken utsträckning eleverna
fortlöpande får information om framgångar och utvecklingsbehov. I nuläget används som
tidigare beskrivet Google Classroom för fortlöpande återkoppling till eleverna, men diskussion i
pedagoggrupperna förs om att återinföra Schoolsoft för att kommunicera resultat och fortsatta
utvecklingsbehov. Användandet av Schoolsoft för kommunikation av detta beslutades att tas
bort för ett antal år sedan för att minska arbetsbelastningen för pedagogerna, men önskemål har
framförts om att åter använda vissa delar för att tydliggöra resultat och  utvecklingsområden för
både elever och vårdnadshavare.
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Normer och värden

All verksamhet och undervisning på skolan präglas av skolans demokratiuppdrag att förmedla
och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, från
förskola till högstadium. Arbetet är än mer viktigt i ett socioekonomiskt utsatt område som
Haninge där skolan i mångt och mycket behöver kompensera för det hemmen brister gällande
detta.

Kontroversiella frågor som berör exempelvis hbtqi, rasism och främlingsfientlighet är ämnen som
ofta kommer upp, både i och utanför klassrummet. Viktigt att ständigt föra en diskussion kring
sådana frågor och med lyhördhet och respekt ta sig an skolans demokratiuppdrag. Att många i
skolans personal  har annan kulturell, språklig och eller religiös bakgrund gör att diskussionerna
kan föras konstruktivt och med olika perspektiv.

Ett utvecklingsområde som identifierats är att i större utsträckning nå fram till flickor. Pojkar har
en tendens att ta för sig mer i diskussioner, de vågar och framför gärna åsikter både i och utanför
klassrummen, medan flickor oftare tar ett steg tillbaka och väljer att inte skylta med sina åsikter.
På högstadiet är socialpedagog och trygghetsteam bestående av män, vilket gör att pojkar
lättare kan identifiera sig, se upp till och känna samhörighet med dem.

Att flickornas måluppfyllelse sjunkit markant på högstadiet gör det än mer viktigt att all
verksamhet och undervisning i större utsträckning behöver ta hänsyn till flickornas behov. Ett av
nästa läsårs verksamhetsmål kommer fortsatt att vara ökad måluppfyllelse med fokusmål på
flickors ökade måluppfyllelse. Det kommer att kräva att pedagogerna tillsammans behöver
använda all sin kompetens och erfarenhet för att förstå och utforma undervisningen på ett sätt
som gynnar flickorna i större utsträckning, utan att pojkarna missgynnas.

Elevernas ansvar och inflytande:

Arbetet med att fortsätta utveckla skolans elevråd och samarbetet med övriga Innovitaskolor är
viktigt, med engagerade pedagoger som inspirerar och visar vägen.

En annan viktig fråga att arbeta vidare med är  “Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i
skolan”, som i elevenkäten fått låga siffror. En svårighet är att det centrala innehållet begränsar
vad som kan tas upp i undervisningen. Det faktum att resultaten på nationella proven “ska tas i
särskilt beaktande” gör beklagligt nog att undervisningen i större utsträckning åtminstone på
högstadiets senare del anpassas utifrån detta faktum. Det eleverna kan påverka mer och vi
behöver bli bättre på är  att låta eleverna vara med  och styra hur undervisningen ska utformas
och  låta eleverna vara mer delaktiga i exempelvis examinationsformer.

Styrkor och utvecklingsområden:

En av verksamhetens styrkor är att eleverna kompromisslöst  och alltid är i fokus. Goda relationer
till elever, föräldrar och till varandra skapar förutsättningar för en bra utbildning.

Utifrån undersökningar, skolans trygghetsenkäter, pedagogernas utvärderingar och analyser kan
det konstateras att  även nästa år kommer verksamhetens mål  att vara : Ökad måluppfyllelse
och ökad studiero.

Större klasser, många elever i behov av anpassningar och det faktum att skolan ligger i ett
socioekonomiskt utsatt område gör att arbetet med dessa två frågor är de mest prioriterade. Ett
viktigt fokus blir att höja flickornas måluppfyllelse,
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Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi har noga analyserat resultatet från årets enkätundersökningar för elever, vårdnadshavare och
medarbetare. Vi tror på att detaljerat gå in på olika delar för att både vårda, se över och prioritera.

97 % av medarbetarna på Innovitaskolan Rudan är ”stolta över att arbeta på sin arbetsplats”, en
ökning med 8 % sedan förra året . Det är 93% som “rekommenderar sin arbetsplats till andra” + 13 %
Vi ser med stolthet att våra medarbetare är nöjda och att de varmt skulle rekommendera sin
arbetsplats till andra.  Nära samarbete mellan kollegor där stöd och råd alltid finns till hands,
gemensamma mål som alla strävar mot, en tydlig och strukturerad ledning som är mottagliga
och uppmuntrar ideér och förslag är några tänkbara förklaringar till detta.  Det är ett öppet klimat
och man ser styrkan i kollegiet.

Skolan har över  tid haft låga resultat kring studiero, något vi arbetar målmedvetet och långsiktigt
kring att förbättra. En åtgärd till nästa läsår i syfte att öka studieron kommer att vara ökad
mentorstid för klasserna tillsammans med sina mentorer. Genom att tillsammans med eleverna
bland annat definiera vad studiero är, försöka få eleverna att  se andras behov, arbeta med tillit,
respekt och värderingsövningar är förhoppningen att bygga relationer och stärka
gruppsammansättningarna inom klasserna med ökad studiero som förhoppning.

Förutom ökad studiero är ökad  måluppfyllelse det andra målet verksamheten kommer att
arbeta kring under nästa läsår. Det är en utmaning då många elever saknar stöttning hemifrån,
vilket medför att vi i skolan behöver hitta strategier för att hjälpa eleverna och barnen redan från
förskoleåldern.

Ett utvecklingsområde kommer därför att vara att involvera föräldrarna mer i sina barns skolgång.
Förväntanskontrakt kommer att skickas hem till alla föräldrar där det tydligt står vad som
förväntas av elever och föräldrar till elever på Rudanskolan. Det handlar bland annat om att
föräldrar ska hålla sig uppdaterade om sina barns skolgång genom att ta del av information på
Schoolsoft, i form av veckobrev, rektorsbrev etc, men även bli mer delaktiga i barnens skolarbete.

Höstens föräldramöten kommer vidare att vara obligatoriska  och rektor och biträdande rektor
kommer att närvara vid samtliga föräldramöten för att det ska bli tydligt vilka krav skolan ställer
kring föräldrar samt förtydliga hur  viktig föräldrars inställning, roll och deltagande i sina  barns
skolgång spelar för en fortsatt bra skolgång och framtida liv.

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

Jag känner mig trygg i skolan 91%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra
elever på din skola? 20%

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? 72%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Inom elevhälsan på skolan finns ett trygghetstesam bestående av socialpedagog och pedagog
som arbetar förebyggande och främjande kring trygghet,  likabehandling och
värdegrundsarbete.  Socialpedagogen har mentorstid varje vecka med varje klass på mellan-
och högstadie, där olika teman kring likabehandling tas upp (utifrån årshjul). Trygghetsteamet
arbetar dagligen ute i verksamheten på raster i skolan, även här förebyggande och främjande
men är även den instans som ingriper vid konflikter mellan elever och sköter anmälningar,
utredningar och uppföljningar kring kränkningar och mobbingärenden.

All personal  arbetar vidare konsekvent, målmedvetet och kompensatoriskt  kring det viktiga
demokratiuppdraget skolan har, både i och utanför klassrummet.

Under läsåret har skolans klassråd och elevråd byggts upp med tydliga rutiner och strukturer. En
elevrådsstyrelse har bildats och samarbete med andra Innovitaskolor har påbörjats. Eleverna ges
här en reell möjlighet att delta och arbeta kring för dem viktiga frågor.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Under mentorstiderna har  klasserna arbetat med likabehandling och värdegrundsarbete under
hela läsåret HT 21- VT 22. Eleverna har getts möjlighet och utrymme att framföra sina tankar och
reflektioner  avseende  normer, värderingar och frågor gällande likabehandling. Alla elever har
fått möjlighet att vara delaktiga och samtal, diskussioner och  förslag behandlas med respekt,
lyhördhet  och tolerans.

Gällande trygghetsenkäter och elevundersökningen behöver skolan arbeta mer aktivt med att
förklara ord,  begrepp och förtydliga frågorna mer ingående och djupare, då det i våra analyser
tillsammans med eleverna är tydligt att de inte förstår / missförstår innehållet i frågorna. Detta
gör att vissa frågor får missvisande resultat.

Skolan har fortsatt trygga elever, 91%  samtidigt som 20% av eleverna upplever att de blivit illa
behandlade av andra elever på skolan. 10 % av eleverna upplever sig ha blivit illa behandlad av
någon vuxen på skolan.

Personalens kompromisslösa fokus och engagemang kring allas våra elever  och vårt medvetna
och kontinuerliga arbete med att skapa goda relationer till både elever och föräldrar är en
framgångsfaktor gällande trygga elever.

Att fler elever upplever sig ha blivit illa behandlade av ańdra  elever kan ha en förklaring i det allt
tuffare klimat som infunnit sig i skolan sedan flytten till “nya” Rudan. En tydlig “förortsmentalitet”
märks  tydligt längre ner i åldrarna.

I analyser tillsammans med eleverna framkommer att elever upplever sig bli dåligt behandlade
av vuxna vid tillsägelser kring exempelvis dåligt beteende i och utanför klassrummet, eller när
eleverna exempelvis inte tillåts leka “strafflekar “ eller andra olämpliga aktiviteter.

Personalen på skolan upplever  att både elever och föräldrar har svårare att en tillsägelse eller
en tillrättavisning  och uppfattar detta som om det skulle vara  en kränkning.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
För att få mer rättvisande resultat på trygghetsenkäter och elevenkäter  kommer skolan under
HT 22 att arbeta mer med att  förtydliga och förklara begrepp och innebörd i frågorna  för
eleverna.

Skolans trygghetsteam kommer tillsammans med eht jobba fram en tydligare röd tråd kring
mentorstiderna så eleverna får ta del av olika teman kring värdegrundsarbete och
likabehandlingsplanen, för att vi säkerställa samt fördjupa kunskaperna kring dessa ämnen
utifrån ålder och mognad.

Trygghetsteamet  kommer också att stärka arbetet  tillsammans med mentorerna som får utökad
mentorstid för arbete med  likabehandlingsplanen för att  medvetandegöra elevers förståelse för
planen samt individens/skolkamraternas rättigheter och skyldigheter. Detta är också en del i
arbetet för att öka studieron i klassrummen  samt komma tillrätta med de allt tuffare attityder och
handlingar som märks tydligare på skolan.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet är  uppdelat i stadier (låg, mellan och hög).  Anmälan till rektor/elevärenden
skickas till biträdande rektor som  sammankallar elevhälsoteamet  en  gång per vecka för
genomgång av elevärende och beslut om åtgärder.

Elevhälsoteamet har i början av läsåret uppdaterat och utbildat pedagogerna samt utformat mall
kring rutiner om, när och hur orosanmälningar och pedagogiska utredningar ska skrivas.

Rutinerna och förfarandet  inom elevhälsan har fungerat  olika beroende vilket  stadie det gäller.
Orsaken till detta är att skolan har haft olika biträdande rektorer som ansvarat för olika stadier.

Utvärdering av särskilt stöd sker varje år utifrån elevers behov och stödinsatser i korrelation till
betyg/kunskapsresultat.  Förebyggande och främjande arbetar  EHT dels  med att aktivt skapa
goda relationer till  eleverna på skolan samt varit en del av rastverksamheten.

EHT har en gång i veckan haft drop in tider där pedagoger har kunnat boka in sig för att
tillsammans med representanter från eht bolla ideer kring hur man kan jobba med sin
undervisning så att man inkluderar alla elever, vilka stödinsatser som kan användas osv.

Kuratorn på skolan arbetar med långvarig frånvaro. Varje månad sammanställer kurator frånvaron
i samtliga klasser och mentorerna ombeds komma med förklaring till de elever som har hög
frånvaro. Vid oro  gör mentor en enkel frånvarokartläggning, räcker inte detta så gör kuratorn en
fördjupad frånvarokartläggning för att  utreda  orsaken till frånvaron. Utifrån dessa kartläggningar
sätts  anpassningar/åtgärder in för att höja närvaron.  Vid 20% frånvaro som är grund för oro görs
en skolpliktsanmälan samt anmälan till kommunens närvaroteam.

EHT  arbetar  även med att stötta elever med hög frånvaro orsakad av  svårigheter att ta sig till
skolan, (pga exempelvis stress, ångest, psykisk ohälsa). Representanter från  EHT, exempelvis
speciallärare, socialpedagog eller specialpedagog möter då eleven på en neutral plats och
stöttar eleven i dess kunskapsinhämtning/inlärning.
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Utvärdering av elevhälsoarbetet

Normer och värden

Elevhälsan har ett program där socialpedagogerna har mentorstid med samtliga klasser på
mellan- och högstadie en gång per vecka. Under VT 2022 har man arbetat utifrån: brott och
straff, psykisk hälsa samt kost och rörelse.  Detta görs åldersanpassat..

EHt har även haft i  uppdrag att genomföra en aktivitet utifrån likvärdighet där arbetet handlade
om att motverka utanförskap. Exempel på aktiviteter var att: bjuda  in elever till gemensamma
promenader, till kreativ rastverksamheter där eleverna bland annat fick måla. Personal har även
fokuserat på att skapa relationer med elever/klasser där det funnits ett större behov av
närvarande vuxna. Mellanstadiet har arbetat med att förbättra rastverksamheten med hjälp av
generation PEP.

Alla i elevhälsan har haft som mål att bygga relationer till våra elever genom att öka vår närvaro
bland våra elever.

När det gäller mellanstadiet så har det blivit ett annat klimat med trevligare, tryggare och
lugnare miljö. Fler elever går ut på rast och deltar i planerade aktiviteter. Eleverna har lärt känna
fler vuxna på skolan. Effekten är även att eleverna vet vilka de kan gå till när det de behöver en
vuxen och de hämtar stöd. Många elever på högstadiet söker  även kontakt med pedagogerna
på mellanstadiet samt går ned på mellanstadiet när de behöver lugn och ro när eleverna där  har
lektioner.

Undervisning

Mellanstadiet har det här läsåret  öppnat en studioverksamhet för de elever som behöver mer
stöd samt en lugnare arbetsmiljö med pedagoger samt stöd och  hjälp med att strukturera och
genomföra uppgifter.

Skolans lärstudio har under läsåret  tagit emot flera elever som haft ett större behov. Lärstudion
erbjuder även korttidsstöd för elever med stort behov av stöd.

Studion på högstadiet har funnits länge och har utökat  sin verksamhet med ytterligare stöd på
lov, hemstudiedagar och studiedagar  för de elever som behövt få mer stöd på plats. Elever som
haft behov av extra stöd i matematik har även arbetat extra med specialläraren i matematik.

Genom studion har vi fler elever med  problematisk skolfrånvaro som kunnat öka sin närvaro i
skolan.

Elever som tidigare suttit i korridorerna kommer istället till studion där de startar sin dag och i
högre grad kommer  igång med sitt skolarbete.

Elever som tidigare inte fått så mycket gjort i klassrummet arbetar nu mer med arbetsuppgifter
då de erbjuds ett individuellt skrivet schema där arbetsuppgifter struktureras upp osv. Andra
anpassningar som gjorts är att elever erbjuds möjlighet att äta frukost och lunch i mindre
sammanhang tillsammans med studiopedagoger. Effekten är att elever som tidigare haft
svårigheter med att äta nu äter mer och orkar skoldagen bättre.
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Elever i år 7-9 som närvarat i Studion och arbetat har nått kunskapskraven.

För samtliga elever på mellan- och högstadie erbjuds stödtid för alla elever en timme per vecka.
Till hösten 2022 kommer stödtid att erbjudas två gånger i veckan.

Mellanstadiet har haft  särskilt fokus på pedagogiska kartläggningar där personalen mer aktivt
börjat skriva dessa samt utnyttjat EHT mer genom att anmäla oro kring elever. EHT har även
arbetat med att försöka implementera Rudanmodellen och vad den står för och hur den ska
användas.

Lovskolan för år 9
Skolan har valt att förlägga lovskolan till en lektion per vecka under hela läsåret. De elever som
närvarat vid lovskolan klarar kunskapsmålen. Många föräldrar tackar dock nej till möjligheten att
delta och här behöver EHT gå in med förstärkt stöd och information till både elever och föräldrar.

Pedagogiska kartläggningar
Utvecklingsarbetet har handlat om att utarbeta stödmallar om rutiner, samt innehåll i
pedagogiska kartläggningar. Vi har arbetat kollegialt med att skapa en samstämmighet kring
arbetet med PU. Arbetet har gett oss möjlighet att nå elever som tidigare till exempel suttit
mycket i korridorerna, samt elever som haft svårt att nå kunskapskraven.

Dock är detta arbete endast påbörjat på mellanstadiet och behöver utvecklas vidare med bland
annat åtgärdsprogram för de elever som behöver detta samt få pedagogerna att använda stödet
från EHT  mer.

Det finns ett stort behov av att pedagogerna på mellanstadiet fortsätter utveckla och anpassa
lektionsinnehållet till den faktiska elevgruppen och behoven där, samt arbetar med
Rudanmodellen i större utsträckning. Vi behöver arbeta med strukturen i klassrummet genom
utbildningar samt utarbeta gemensamma stödstrukturer.

Övergång och samverkan

Vi har haft flera nätverksmöten under läsåret. Specialpedagogerna har deltagit i kommunens
utvecklingsarbete kring specialpedagogiska frågor.  Under läsåret har trygghetsteamet varit
delaktiga i kommunens Ungsam verksamhet en gång i månaden, Ungsam är ett forum för
skolan, polis, socialtjänst och fritid i kommunen. Rudanskolan  har ett starkt samarbete med
skolor i centrala Haninge för att förhindra slagsmål, mobbning och annan brottslighet mellan
skolorna. När konflikter eller incidenter uppstår är det lätt att komma i kontakt med andra skolor
och varje skola arbetar aktivt kring sina elever.

Samarbete finns med kommunens närvaroteam kring elever med hög skolfrånvaro.

Samverkan med olika aktörer är viktigt. Dessa samarbetsformer har bland annat lett till nya ideèr
och kunskaper som använts i utvecklingsarbetet på skolan.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Frånvaro

Många elever har hög frånvaro och om detta beror på Corona bör antalet minska nu. Vi behöver
dock uppmärksamma frånvaro i ett tidigare skede. Vi har uppmärksammat att vår närvarorutin
inte alltid fungerat och att vi på så sätt missat några elevers frånvaro. Något vi nu fått ordning på.
Viktigt att ännu tidigare kartlägga, utifrån skolans fastställda rutiner vid frånvaro samt vid behov
skriva åtgärdsprogram.Vi behöver också göra skolpliktsanmälan tidigare. samt anmälan till
socialtjänsten.

Vi behöver förbättra och förändra vår miljö så att fler elever kan få en lugn rast, Vi har elever som
inte klarar av skolans miljö och därför väljer att stanna hemma eller att låsa in sig på toaletten.
Skolan har ett skolbibliotek som är öppet för mellanstadiet varje dag under lunchtid och även
andra tider under skoldagarna då en lärarbibliotekarie är på plats.  Här erbjuds elever som vill
eller behöver en lugn plats där man kan sitta avskilt och läsa eller ta det lugnt.

Rudanmodellen

Arbetet utifrån Rudanmodellen har pågått i ett antal år nu, i syfte att stärka det pedagogiska
ledarskapet i klassrummet, samt öka studieron.  Viktigt att den varje läsår utvärderas och utifrån
analyser uppdateras och förändras i en riktning så att syftet med modellen uppfylls i högre
utsträckning.

Biträdande rektor har under läsåret observerat samtliga pedagoger bland annat i syfte att se hur
Rudanmodellen används. En fråga som vi behöver arbeta vidare med är hur vi får med oss alla
pedagoger i arbetet med Rudanmodellen?

Lärmiljön

Vi behöver analysera vår lärmiljö samt utveckla denna.
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
Ett sätt är att EHT observerar klasserna utifrån olika behovsområden tex grupprocesser, elever
med behov av stöd, osv och utifrån dessa observationer tar fram underlag för fortsatta
diskussioner i pedagoggrupper och förslag till förändringar och  förbättringar.

Kränkande behandling

Vi behöver arbeta mycket mer och förebyggande med konflikthantering, relationer osv på
låg/mellanstadiet. Konflikterna ändrar karaktär upp i åldrarna och det förekommer även att
föräldrar till elever kan vara inblandade, andra skolor osv. Därför viktigt att anpassa insatserna
efter åldrarna

Trygghetsteamet är en mycket viktig del av EHT och de ska fortsatt arbeta förebyggande och
främjande i verksamheten. För att kunna göra det behöver de kunna ses regelbundet för att
kunna planera och utvärdera osv.

Ledarskap - en EHT dag kring detta?
Förslag att anordna en dag om  ledarskap?
Vilket mandat har läraren i klassrummet? Vad är ok/inte ok?
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Tips och trix
Lära av varandra/observera varandra
Ut och gå med klassen för att bygga relationen, att våga bryta det som inte fungerar.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Ökad  måluppfyllelse

Ökad arbetsro

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

Pedagogerna på Fritidshemmet  har möte en gång i veckan med den undervisande pedagog
som fritidspedagogen arbetar med. En gång i veckan har fritidspedagogerna möte per avdelning.
Dessa möten ska säkerställa värdegrundsarbetet samt heldagslärandet.

Ht21/Vt22 fanns det två förskoleklasser på skolan som förutom mentorerna för klasserna har två
fritidspedagoger/klass, varav en är behörig grundskollärare mot fritidshemmet, en barnskötare,
en socialpedagog samt en outbildag. I Fritidshemmet årskurs 1  fanns 2 klasser, förutom mentorer
också en fritidspedagog per klass varav en är barnskötare och en är grundskollärare mot
fritidshemmet.

När skolverksamheten slutar utökades fritidshemmet med 2 outbildade fritidshemspedagoger..
Lärmiljön och lokaler har varit detsamma som skolans lokaler med material som ska passa för
fritidshemmets verksamhet.

Biträdande rektor har tillsammans med fritidshemspedagogerna gått igenom läroplanen,  haft
uppföljning av läroplanen för fritidshemmet, gått igenom moduler där vi har vidareutbildat oss
kring rastverksamheten. Biträdande  rektor deltar i fritidshemmets veckomöte för att säkerställa
och medvetengöra lärandet inom fritidshemmet (detta har varit stående punkter varje vecka).

Biträdande rektor har tillsammans med två pedagoger från fritidshemmet haft möte där man
tillsammans har arbetat med fritidshemmets  kvalitetsarbete, pedagogisk planering och
systematisk uppföljning och utvärdering.

Genom handledning, samt vid studiedagar har vi organiserat för kollegialt lärande och utveckling.

Fritidshemmet har fritidsråd för att eleverna ska få inflytande i verksamhet där eleverna har varit
med och beslutat kring aktiviteter.

Genom lek och samarbete arbetar vi kring normer och värden.

Vi arbetar utifrån modulen samt “Nyckeln till skolgårdens lärande” där vi  fokus varit  kring
rollfördelning samt aktiviteter.

Då vi har heldagslärande samt att eleverna träffar samma pedagoger har vi inte någon
överlämning mellan skolan och fritidshemmet. Mellan fritidshemmet och föräldrar, informerar
pedagogerna  hur dagen varit och pedagogen lyfter något specifikt som eleven gjort under
dagen för att säkerhetsställa förtroendet från vårdnadshavare till skolan.

Hur är trygghetsarbetet organiserat?
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Förutom att varje pedagogs arbete genomsyras av att trygga våra elever och snabbt hjälpa elever
att lösa konflikter så har vi en socialarbetare som är kopplad till EHT och trygghetsarbetet.

Lågstadiet träffar representanter från EHT en gång i månaden.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vi har satsat på undervisande aktiviteter som har givit goda resultat,  likväl ett heldagslärande
där fritidshemmet har haft gott samarbete med skolans pedagoger.

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 4,4 8,0

Språk och kommunikation 4,0 8,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 8,0

Natur och matematik 6,0 7,0

Demokrati och samhälle 6,0 8,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 8,0

Elevers ansvar och inflytande 4,0 8,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,0 8,0

Indikatorer för utvärdering av verksamheten
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i fritidshemmet.

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som
stimulerar mitt barns utveckling 90% 95%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 92% 93%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Arbetet som sker på fritidshemmet ger resultat och vi kommer fortsätta arbeta målmedvetet.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Viktigt att hålla fast vid de goda relationer både till föräldrar och elever som byggts upp., Vi
kommer att fortsätta arbeta med heldagslärande, mentorstider med trygghetsteamet för att
fortsätta värdegrundsarbetet och främja en trygg skoldag för samtliga elever,

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Fortsätta att utveckla heldagslärande samt rastverksamheten. Vi ser även att skolans
utvecklingsområde kring studiero är något vi måste lyfta även på fritidshemmet.

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

På Lilla Rudans förskola har vi tre avdelningar där våra 40 barn är fördelade 1-2 åringar i på en
avdelning, 3-åringar på en avdelning och 4-5 åringar på en avdelning. På förskolan arbetar två
förskollärare, fem barnskötare som leds av en biträdande rektor

Vi samarbetar mellan våra avdelningar och då vi också delar lokaler samplanerar vi så att vi kan
utnyttja ytorna på bästa sätt. Varje arbetslag har en tydlig struktur över ansvarsfördelningen samt
en övergripande struktur för samarbetet mellan alla tre avdelningar.

Avdelningarna är inredda enligt idén “rum i rummet” med många olika mötesplatser, en ateljé för
skapande, en station för bygg och konstruktion, en för språk och kommunikation och en för
fantasi och lek där barnen kan leka, utforska, undersöka och utvecklas både finmotoriskt och
grovmotoriskt. Materialen är tillgängliga för barnen och de kan själva plocka fram det material de
önskar och även ta ansvar för att städa och ställa tillbaka materialet. Barnen är delaktiga i de
material vi köper in till förskolan och hur vi utformar lärmiljöerna, i dialog med barnen ser vi till att
våra lärmiljöer och material ger lika stort utrymme för flickor och pojkar samt att traditionella
könsmönster motverkas. När vi inte har planerad projekttid använder barnen vår aktivitetstavla,
där barnen får vara delaktiga och välja aktivitet. Vår utemiljö erbjuder möjlighet till rörelse, vatten
och sandlek och det finns närhet till natur och skog som barnen ofta besöker, vi besöker även
andra närliggande parker. Förskolans gård har varit en lånad del av skolgården och har därmed
också haft en del begränsningar, detta är något som kommer se annorlunda ut till hösten då
förskolan flyttar till nya lokaler och kommer då få en egen gård anpassad för förskolans behov.

Vi har ett utforskande arbetssätt där vi utgår från barnens intresse. Vi pedagoger är
medforskande tillsammans med barnen och använder pedagogisk dokumentation i
undervisningen för att möjliggöra för utvärdering, reflektion, vidare planering av projektet samt
för att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i projektet och andra lärandeprocesser.

Avdelningarna har arbetslagsmöte en gång i veckan, vi använder reflektionsprotokoll,
förskoleplanen och pedagogisk dokumentation som stöd i arbetet med att följa upp och
utvärdera vår undervisning. dessutom genomförs barnkonferenser kontinuerligt där vi följer upp
varje barns behov, utveckling och lärande. Förskollärarna har även 1 timme enskild reflektion
varje vecka. samt pedagoger som har särskilda uppdrag som till exempel inköp av material,
skriva veckobrev, brandansvarig har avsatt tid efter behov.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi reviderar varje läsår med
hjälp av olika kartläggningsmetoder som till exempel, observationer, barnintervjuer,
trygghetsvandring och resultat från vårdnadshavare undersökning för att säkerställa att vår
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verksamhet är trygg, fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar främjande och
förebyggande och har fungerande rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling.
Arbetet med normer och värden genomsyrar vår undervisning och vi säkerställer att alla barnen
är inkluderade och delaktiga. Vi arbetar med kompissolen som är ett arbetssätt som går ut på att
barnen är delaktiga och kommer överens om hur man är en bra kompis på Lilla Rudan.
Dessutom arbetar vi med de 10 kompisböckerna, grodanböckerna och annan litteratur som ger
stöd i arbetet med normer och värden

Ledningsgruppsmöte sker varje vecka där rektor följer upp hur det fungerar i verksamheten och
våra prioriterade mål. Rektor ger stöd i prioriteringar samt följer upp resursfördelning för att
säkerställa en verksamhet med hög kvalité. Daglig dialog sker också mellan rektor och
biträdande rektor gällande samordning i organisationen, bemanning samt övriga frågor kring
verksamheten. Rektor och biträdande följer upp samtliga resultat kontinuerligt och dessa ligger
sedan till grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi har dagligen samverkan med vår vårdnadshavare vid lämning och hämtning genom muntlig
information andra forum för samverkan är veckobrev, föräldramöte, kommunikation via
Schoolsoft, inlägg på Instagram. Vi erbjuder även uppföljningssamtal, utvecklingssamtal varje
termin och avslutningssamtal inför skolstart.

I vår interna samverkan mellan förskola och skola genomför vi pedagogiska möten mellan
stadierna i grundskolan samt planering för informationsmöte för nya vårdnadshavare,
överinskolning och överlämningssamtal. Vi samverkar även med de externa skolor som
barnet/en ska börja i genom att överlämna information om vår förskoleverksamhet och erbjuda
överlämningssamtal vid behov tillsammans med vårdnadshavare och nya skolan.

Vi har Apt en gång i månaden både gemensamt, hela skolan och uppdelat stadievis, där vi bland
annat fördjupar oss i våra styrdokument med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete och
arbetar med vår plan mot diskriminerande och kränkande behandling. Alla är delaktiga och vi
dokumenterar insatser och analyser tillsammans i vår förskoleplan, som stöd i arbetet har vi ett
pedagogiskt årshjul som hjälper oss att hålla ordning på alla processer och ha en god
framförhållning.

Vi använder mötena även som forum för kollegialt lärande, läsa litteratur och diskutera. Vi har
genomfört följande utbildningar under året, pågående våld utbildning, HLR, brandutbildning och
tre utbildningsmoduler kopplat till vår nya skolprofil, Explore, Innovate och Balance i samarbete
med Rice.

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 4,0 7,1

Kultur 6,0 7,1
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Lek 6,0 7,1

Matematik 6,0 6,0

Naturvetenskap och teknik 6,0 7,5

Normer och värden 6,0 6,6

Skapande 6,0 7,1

Språk och kommunikation 6,0 7,1

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 98%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 100%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 98%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 98%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 87%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och
lärande 93%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och
lärande 44%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 100%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 100%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Våra resultat i vår självskattning i uppföljning av läroplansmålen har ökat, vilket vi tror beror på att
vi under året haft en stabil organisation med en tydlig struktur. Vi har haft låg frånvaro bland våra
pedagoger vilket har gjort att vi har kunnat genomföra det vi planerat. Vi har också haft en stabil
barngrupp vilket också bidragit till våra goda resultat..

Vi kan se i vår resultat från vårdnadshavarundersökningen och det har även framkommit  i dialog
med föräldrar att de är nöjda med vår verksamhet och upplever att barnen är  trygga, vi tror att
det beror på att vi lägger stort fokus på att möta varje barn och bygga relation med varje
vårdnadshavare för att skapa trygghet redan från start. Däremot har vi betydligt lägre resultat på
förskolans utomhusmiljö och det beror dels på att den är tillfällig och inte så inspirerande som vi
önskar men även att vi inte kommunicerar så positivt om den med våra vårdnadshavare.

Vår bedömning av undervisningen kan vi se att tillgängliga lärmiljöer har haft stor betydelse i för
den, den skapar förutsättningar för barnen att utveckla självständighet, tillit till sin egen förmåga,
väcker nyfikenhet och lust att lära. Med vårt utforskande arbetssätt som utgår från barnens
intresse skapar vi en hög delaktighet och möjliggör för inflytande för våra barn. I årets
prioriterade målområde, språk och kommunikation ser vi att vårt förhållningssätt hos pedagoger
har haft stor betydelse för barnen. Att pedagogerna arbetar nära barnen i mindre grupper bidrar
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till att pedagogen kan ge stöd i kommunikation, i barnens lek och samspel.  Även användandet
av bild som stöd i både våra lärmiljöer, i kommunikation samt användandet av litteratur och
berättande i undervisningen har varit framgångsrika metoder för att ge barnen möjlighet att
utveckla sitt språk. I vårt arbete med flerspråkighet har Polyglutt haft stor betydelse och både
barn och pedagogerna använder verktyget flitigt. Vi ser också att våra samtal om hur man är en
bra kompis och närvarande pedagoger i barnens lek och samspel har varit viktig i förskolans
arbete med normer och värden.

Vi har lyckats skapa tid för uppföljning, utvärdering och analys av både projektarbeten och övrig
undervisning i vår organisation och det beror på att pedagogerna dels har låg frånvaro så möten
har genomförts samt att våra vårdnadshavare har följt våra riktlinjer för minskad smittspridning
vilket har medfört friska barn och pedagoger. Vi har också fungerande mallar och
reflektionsprotokoll som stödjer oss i arbetet och som vi ser har haft betydelse för vår
undervisnings kvalitet, Vår kontinuerliga uppföljning har bidragit till en meningsfullt och en
intressant undervisning för barnen och  skapat förutsättningar för barnen att utveckla förmågor.

Pedagogerna upplever att arbetsmiljön på förskolan är god, det ser vi bland annat i våra resultat
från årets medarbetarundersökning och det beskrivs även i våra medarbetarsamtal. De beskriver
att de känner sig sedda och lyssnade på. De känner sig delaktiga i att fatta beslut och det finns
forum där de  tillsammans får möjlighet att utvecklas och att kan ge stöd till varandra i olika
frågor.

Slutsatser och utvecklingsområden
I Höst kommer förskolan växa samt flytta till sina nya lokaler, då kommer vi att ha  sex
avdelningar, med en förskollärare och två barnskötare på varje avdelning.  Barnantalet kommer
att växa från dagens 40 barn till 120. Därför anser vi att det är av stor vikt att vi behåller den
befintliga struktur som vi sett gett goda resultat på vår kvalité. Vi kommer att fokusera på projekt
som handlar om gemenskap och vi-känsla - syftet med detta är att fokusera och säkerställa
trivseln och tryggheten i vår växande verksamhet för både barn och pedagoger.

Vi kommer fortsätta fokusera på att möta varje barn och vårdnadshavare för att skapa trygghet
redan från start. Inför hösten när vi ska skola in många nya barn så ser vi att  inskolningarna
behöver planeras noga och vi kommer fortsätta arbeta med vår tydliga struktur med information
och relationsskapande för att få en god samverkan och kommunikation från start.

Vårt prioriterade målområde kommer fortsatt att vara språk och kommunikation då vi är en
mångkulturell  för- och grundskola där flertalet av våra barn är flerspråkiga. Vi ligger i ett
socioekonomiskt svagt område där tillgången till böcker är begränsad och barnens ordförråd
behöver utvecklas.

Vårt andra prioriterade område, att utveckla det systematiska kvalitetsarbete har påbörjats och vi
har idag en tydligare plan för hur styrkedjan ska se ut och hur vi ska arbeta för att skapa
delaktighet hos alla pedagoger men också för barn och vårdnadshavare.  Vår styrka är att skapa
tid i organisationen för pedagogerna att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling och
vi har fungerande mallar som stödjer oss i det arbetet, dock ser vi att vi kan utveckla utvärdering
och analys av barnens lärande och utveckling på individnivå och hur vi kan utveckla arbetet med
pedagogiska dokumentation i våra lärmiljöer så att barnen blir delaktiga och vi kan synliggöra
lärandet än mer.

I våra nya lokaler kommer vi fortsätta med vår idé om rum i rummen och tillgängliga lärmiljöer
för barnen då vi ser att de är gynnsamma för deras utveckling och lärande. Vi kommer också ta
hjälp av Academedias kvalitetsutvecklare för att skapa lärmiljöer som är inspirerande och skapar
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pedagogiska förutsättningar. Vi kommer fortsätta med vårt utforskande arbetssätt och dela
gruppen i mindre sammanhang då vi ser att det ger resultat för barnens utveckling av språk,
kommunikation, samspel samt att barnen får möjlighet till delaktighet och inflytande

Vi behöver också fortsätta arbeta med att utveckla vår lärande organisation, att det finns tid för
uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen på avdelningsnivå och på enhetsnivå,
att det finns mötesstrukturer och forum för våra medarbetare så att de kan vara delaktiga i
förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete samt forum för kollegialt utbyte och
kompetensutveckling.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Som vi tidigare nämnt så upplever vårdnadshavare att deras barn är trygga i vår verksamhet. Vi
kan se att det dels beror på ett medvetet arbete med tydliga strukturer och rutiner i arbetslagen
med ansvarsfördelning mellan pedagoger och dels tydliga återkommande rutiner för barnen
som skapar denna kontinuitet och trygghet för både pedagoger, barn och föräldrar. Dessutom  är
vi en liten förskola och det underlättar i arbetet med att skapa trygghet och goda relationer hos
alla.  Vårt arbete med kontinuerliga barnkonferenser har också varit betydelsefullt i vårt
värdegrundsarbete. Att vi följer upp varje barns behov, utveckling och lärande systematiskt
medför att vi kan fånga upp specifika behov och göra snabba anpassningar i våra rutiner,
aktiviteter och i vår undervisning.

Slutsatser och utvecklingsområden
Inför nästa läsår, inför vår flytt och utökning av verksamhet ser vi det som särskilt viktigt att värna
och hålla fast vid våra tydliga strukturer och rutiner för pedagogerna och att dessa
implementeras snabbt hos våra nya medarbetare samt att vi fortsätter vårt medvetna arbete
med att skapa kontinuitet och trygghet hos både nya och gamla barn.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

Förvalta och implementera strukturer och rutiner för en god introducering av nya medarbetare,
nya barn och vårdnadshavare till vår nya förskola.

Fortsatt arbete med vårt språkutvecklande arbetssätt i relation till explore, innovate och balance
som en naturlig del i vår verksamhet.

Fortsätta arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå med hjälp av
en tydlig organisation med ansvarsfördelning, mötesstrukturer och kollegiala forum

Fortsätta arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningsnivå med stöd
av pedagogisk dokumentation
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