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1. Om Innovitaskolan Segeltorp
Om Innovitaskolan
Under höstterminen 2021 bytte skolan namn och varumärke från Juringe Skola till Innovitaskolan
Segeltorp.
Huvudman för Innovitaskolan Segeltorp är liksom tidigare Pysslingen Förskolor och Skolor AB,
som är en del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag

Innovitaskolan Segeltorp 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
Innovitaskolan Segeltorp är en fristående  grundskola med integrerad förskola. Vi har 210 elever
från förskoleklass till och med årskurs 5 och vi har 50 barn inskrivna på vår förskola.

Vår förskola består av fyra grupper, Gul, Röd, Blå samt Grön grupp och skolan består av tre
skolarbetslag fördelade på tre skolkorridorer, Hagen, Loftet samt Russet.
Vi arbetar åldersintegrerat vilket innebär att det i varje skolarbetslag finns tre till fyra klasser,
förskoleklass - årskurs 1, årskurs 2 - 3 samt årskurs 4- 5.

På Innovitaskolan Segeltorp  erbjuder vi skolbarnsomsorg till elever från förskoleklass till och med
årskurs 3.

Förskole- och skolbyggnaden består av en huvudbyggnad och ett annex. I annexet finns vår
skolrestaurang där vi har två kockar som tillagar maten på plats. I annexet finns även vår idrottshall
samt vår musikateljé.

Skolan har ljusa luftiga lokaler  och lilla- och stora gården har en stimulerande miljö som lockar till
lek.

Ledning och organisation

På Innovitaskolan Segeltorp finns en rektor som arbetar heltid. Det är rektor som  leder och
fördelar arbetet. Skolan har även en skoladministratör.

Rektor har under läsåret haft en skolutvecklingsgrupp bestående av två lärare samt skolans
specialpedagog. Skolutvecklingsgruppen har träffats mellan kl. 13.00-14.30 varje torsdag och
frågeställningar som har behandlats i skolutvecklingsgruppen har berört våra tre verksamheter,
förskolan, fritidshemmet samt grundskolan. Det är rektor som leder skolutvecklingsgruppen och
har rektor inte haft möjlighet att närvara på mötet har en agenda för mötet lämnats över till
representanterna i skolutvecklingsgruppen.

Våra tre skolarbetslag, Hagen, Loftet och Russet har haft en timmes arbetslagsplanering per vecka
där pedagogerna har planerat verksamheten både praktiskt och teoretiskt. Vid dessa planeringar
har det även funnits möjlighet för pedagogerna att samtala kring elever både på individ och
gruppnivå.

Under läsåret 2021/22 har skolan haft två förstelärare, en förstelärare i språkutvecklande
arbetssätt och en förstelärare i matematik. Dessa förstelärare har varit ansvariga för att utveckla
det kollegiala lärandet med fokus på undervisningen utifrån  EU’s åtta nyckelkompetenser.
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Personal
På Innovitaskolan Segeltorp arbetar totalt 38 medarbetare som är fördelade på våra tre
verksamheter förskolan, fritidshemmet samt grundskolan.

Vi har tolv undervisande lärare varav två pedagoger saknar fullständig behörighet.
Dessa lärare studerar på universitetet för att få sin lärarlegitimation.
Våra pedagoger är därmed väl utbildade och framåtsträvande.

Elever
Under läsåret 2021/22 har vi haft 210 elever inskrivna på skolan. Dessa elever kommer främst från
närområdet, Segeltorp och Huddinge kommun men även från andra kommuner såsom Botkyrka,
Stockholm och Södertälje.

Skolans intagningspolicy är kötid samt syskonförtur.
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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.

De enkäter som genomförts under läsåret är en trygghetsenkät som besvaras under höstterminen
av elever i årskurs 4 och 5 samt den årliga elev- och vårdnadshavarenkät som genomförs i
samband med vårterminens start. Dessa enkäter ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas
perspektiv på verksamheten.
Vårdnadshavarenkäten besvaras av alla vårdnadshavare inom våra tre verksamheter, förskolan och
grundskolan och fritidshemmet.
I början av vårterminen genomförs även en enkät som alla medarbetare på enhet får besvara.

Enhetens systematiska kvalitetsarbete

På Innovitaskolan Segeltorp träffas alla undervisande lärare tisdagar mellan kl. 15.00-17.00 samt
onsdagar mellan kl. 15.00-16.20. Dessa eftermiddagar är till för kompetensutveckling samt
samplaneringar kring alla skolämnen.
Från och med vecka 34 till och med vecka 8 har kollegiet arbetat med boken “Att undervisa för
livslångt lärande” av Barbro Westlund som utgår från EU’s åtta nyckelkompetenser och från vecka
10 till och med vecka 23 har kollegiet arbetat med att jämföra nuvarande kursplaner mot de
kommande  kursplanerna.

Förstelärarna har även arbetat fram en ny modell för skolans lokala ämnesplaner. Denna modell
ska användas i samtliga ämnen och är uppbyggd utifrån till exempel centralt innehåll,
ämnesspecifika ord och begrepp samt kunskapskrav. Modellen utgår ifrån de kommande
kursplanerna som kommer gälla från och med 1 juli 2022.

Varje månad har vi personalmöte, APT. Vid dessa tillfällen har vi arbetat i våra fyra team där all
personal ingår och teamens sammansättning är  över arbetslagsgränserna. Vi har då arbetat med
Innovita skills, explore, balance samt innovate.
Vi har även genomfört diverse uppföljningar och analyser av vår verksamhet  så som SKA 1-4,
elevernas trivselenkät, NKI-elever, NKI-vårdnadshavare samt NMI,
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Utöver dessa enkätundersökningar gör lärarna, i mitten av varje termin, en nulägesbedömning av
elevernas kunskapsutveckling, detta sker både på individ- och gruppnivå. Bedömningarna sker
dels utifrån så kallade prognoser och omdömen (för årskurs 1-5) och dels utifrån
Läsa-Skriva-Räkna garantin (som genomförs i förskoleklass, årskurs 1 samt årskurs 3)

När det gäller undervisningen på förskolan och fritidshemmet genomförs bedömningar
(skattningar) av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i respektive verksamhet en gång
per termin.
Sammantaget ger enkätsvaren och bedömningarna (skattningarna) såväl huvudmannen som
enheten underlag för att kunna bedöma enhetens kvaltié gällande till exempel undervisningen,
elevhälsans arbete och enhetens trygghets- och värdegrundsarbete.

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 100,0%

B 100,0%

C 97,9%

D 89,6%

E 95,8%

F 91,7%

G1 91,7%

G2 95,8%

Svenska A 100,0%

B 93,0%

C 95,3%

D 95,3%

E 95,3%

F 95,3%

G 95,3%

H 95,3%

Svenska som
andraspråk A 80,0%

B 100,0%

C 100,0%

D 100,0%

E 80,0%

F 80,0%

G 100,0%

H 100,0%
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22
Huvudmannens prioriterade områden 21/22

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

Verksamhetens utvecklingsmål under läsåret 2021/22
- utveckla undervisningen
- kollegialt lärande
- alla ska känna sig trygga

Utvalda aktiviteter
- utse en förstelärare i språkutvecklande arbetssätt
- alla lärare ska arbeta med Barbro Westlunds bok “Att undervisa för livslångt lärande”.
- alla lärare ska kompetensutvecklas kring EU´s åtta nyckelkompetenser
- utveckla elevhälsans arbete
- kartlägga otrygga platser

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

Under läsåret utsågs en förstelärare i språkutvecklande arbetssätt samt en förstelärare i
matematik. Förstelärarnas fokus har varit att utveckla det kollegiala lärandet inom respektive
ämne. I förstelärarnas uppdrag ingick även att utvärdera och följa upp både undervisningen och
ledarskap i klassrummet.

Under läsåret 2021/22 har vi arbetat intensivt med att utveckla vårt arbete med elevernas
språkutveckling där målet har varit att öka deras ordförråd och ordförståelse. Vi har upplevt att
flera av de elever som har påbörjat sin skolgång hos oss från årkurs 1 och uppåt uppvisat
bristande kvaliteter gällande ordförråd och ordförståelse något som vi anser ligger till grund för
elevernas lärande och utveckling.
Detta har resulterat i att lärarna fått individ- och nivåanpassat sin undervisning i än högre
utsträckning än tidigare där varje lektion innehåller ett antal ämnesspecifika begrepp som
undervisande lärare går igenom innan lektionen påbörjas. Detta gäller oavsett ämne.
Vi har därför som mål att arbeta fram och implementera en ny mall för våra lokala kursplaner där
ämnesspecifika begrepp tas upp så att alla lärare eller vikarier vet vad eleverna ska lära sig och
vilket/vilka kunskapsmål som lektionerna innehåller.

För de elever som inte nått kravnivåerna i svenska och matematik utifrån undervisningen samt de
nationella proven i årskurs 3 har handlingsplaner om extra anpassningar upprättats och under
hela läsåret har vi haft regelbundna avstämningar där vi följt och utvärderat alla elevers
måluppfyllelse.
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Exempelvis så har hela elevhälsoteamet följt upp och analyserat alla elevers måluppfyllelse
utifrån bland annat Skolverkets bedömningsunderlag.

Alla mentorer har sedan fått återkoppling på uppföljningarna och analyserna. Där behov funnits
har handlingsplaner upprättats både på individ och gruppnivå.
När det gäller handlingsplaner på gruppnivå har skolans kurator och/eller skolans skolpsykolog
varit behjälpliga och stöttat undervisande lärare genom handledning.

Vi har sett att flera elever som börjat på skolan under läsåret haft bristande kunskaper i både
matematik samt svenska.
För att bibehålla god måluppfyllelse i matematik och svenska har vi därför erbjudit elever i olika
årskurser ytterligare 60 minuters undervisning per vecka i respektive ämne. Något som vi ser att
vi kommer behöva att erbjuda även kommande läsår. Vi behöver också se över hur vi på än
bättre sätt kan kartlägga elevernas kunskaper framförallt gällande de elever som påbörjar sin
skolgång hos oss på Innovitaskolan Segeltorp mitt i ett läsår.

Utöver det kollegiala lärandet för de undervisande lärarna har vi under hela läsåret haft olika
fortbildningsaktiviteter utifrån vår lokala matematikstrategi. Dessa tillfällen har planerats och
genomförts av skolans förstelärare i matematik.
Syftet med insatserna har varit att att höja elevernas måluppfyllelse i matematik samt stärka
lärarnas ämneskunskaper.
De elevuppgifter som har planerats, genomförts samt analyserats har resulterat i en ökad
samsyn kring matematikundervisningen och de har bidragit till en kvalitetssäkring gällande
lektionsplaneringarna.
Sambedömningar och analyser av elevuppgifterna har även bidragit till en ökad kvalitetssäkring
gällande lärarnas bedömningar av elevernas arbeten.
Även vid upprättandet av vår lokala matematikstrategi har vi använt oss av Barbro Westlunds bok
“Att undervisa för livslångt lärande”.

Vårt arbete med boken “Att undervisa för livslångt lärande” har varit upplagt utifrån Skolverkets
moduler så som bland annat “Läslyftet”, Det innebär att alla undervisande lärare har läst ett
kapitel från boken och sedan provat på olika undervisningsmodeller för att sedan utvärdera
dessa. Detta arbete har skolans förstelärare i matematik samt språkutvecklande arbetssätt
planerat och genomfört tillsammans

För att skapa ökad likvärdighet gällande bedömningar har till exempel nationella proven i årskurs
3 sambedömts av flera lärare, inte enbart undervisande lärare för den årskursen eller ämnena.
Även detta arbete har planerats och genomförts av skolans förstelärare.

Arbetet med sambedömningar kommer även att fortsätta under kommande läsår då alla lärare
kommer att genomgå en kompetensutvecklingsinsats kring betyg och bedömning som kommer
att ske i samverkan med universitetet i Karlstad.
Målet är att alla lärare ska genomföra denna kompetensutveckling tillsammans med tre andra
Innovitaskolor för att lärarna ska utveckla sina kunskaper kring bedömningar för att i sin tur kunna
utveckla elevernas lärande.

Ett annat utvecklingsområde har varit arbetet med digitala verktyg, såsom datorer och iPads, att
verktygen ska vara en  lärresurs och en naturlig del i elevernas lärande för att eleverna  ska nå
sin fulla potential på ett individanpassat och effektivt sätt.
Arbetet började bra och de flesta klasser använde exempelvis iPad som ett naturligt inslag i
undervisningen. Till läsåret 021/22 hade vi även satsat pengar på att köpa in ett sextiotal iPads
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utifrån ett uppsatt mål att varannan elev på enheten skulle ha tillgång till en iPad.
Vi köpte även in laddningsvagnar så att det skulle bli så smidigt som möjligt för en lärare att boka
klassuppsättning med iPads. Tyvärr avstannade den digitala undervisningen då vi hade inbrott på
enheten och vi blev av med nästan alla iPads, både såväl gamla och nya klienter.
Till Kommande läsår kommer vi att göra en ny satsning på vår digitala undervisning.  Här tänker
vi både utifrån antalet klienter samt utifrån pedagogiska verktyg exempelvis genom att
implementera NE och flera andra digitala läromedel.

Under läsåret har alla lärare haft fasta ämneskonferenser där målet har varit att skapa en
likvärdig undervisning i alla klasser på skolan och en ökad samsyn inom varje ämne. Detta har
resulterat i att vi har ett gemensamt tänk inom följande områden;
-planeringar
- bedömningar
- läromedelsanalyser
- läxor
- inköp

Under kommande läsår kommer vi att fortsätta att utveckla arbetet med att skapa en likvärdig
undervisning genom att fortsätta att arbeta fram lokala planer inom alla ämnen. Via vår
Innovitamodell kommer vi också att implementera ett nytt underlag för lektionsplanering som
samtliga lärare ska använda.

Elevhälsoteamet har träffats varje tisdag mellan kl. 12.30-13.30. Vid dessa tillfällen har även
pedagoger haft möjlighet att anmäla ett ärende, både på gruppnivå samt individnivå.
Elevhälsoteamet har varje år en bokcirkel. Årets bok har varit “Hjärnstark junior” av Anders
Hansen.
De elever som har extra anpassningar och/eller  åtgärdsprogram har diskuterats i samband med
varje möte i elevhälsoteamet.
Elevhälsoteamet har även haft flera SIP-möten för att hjälpa elever med större svårigheter.
Skolans specialpedagog har även haft regelbunden kontakt med olika logopeder som är
kopplade till elever.

Utifrån höstterminens trivselenkät gjorde elevhälsoteamet en analys av resultaten. Utifrån denna
analys fattade vi beslut om att låta skolans kurator samt skolsköterska träffa eleverna i årskurs 4
och 5 för att ha samtal med eleverna kring trivsel, trygghet och studiero.

Rektor har genomfört elevrådsmöten med representanter från varje klass samt årskurs. Elevrådet
har träffats vid 10 tillfällen under läsåret. Elevrådet har bland annat upprättat trivselregler för
toalettbesök samt genomfört en trygghetsvandring både inom- och utomhu där otrygga platser
har pekats ut.
Representanterna har även fått kartlägga var pedagogerna som rastvärdat befunnit sig på stora
gården. Detta har också presenterats för alla medarbetare på skolan av rektor. UTifrån våra
kartläggningar och trygghetsvandringar har vi fattat beslut om att pedagogerna som är ute och
rastvärdar ska ha sin gula rastvärdsväst på sig och vi ska erbjuda eleverna en än större utbud av
vuxenledda aktiviteter. De äldre eleverna behöver stimuleras i än högre utsträckning när de har
rast och här kommer vi att göra en satsning på material som ska köpas in till vår rastbod. De äldre
eleverna har önskat schack, rubiks kub, pennor, målarfärg etcetera.

Varje klass har haft klassråd varje månad men för att öka värdegrundsarbetet och elevinflytandet
till kommande läsår kommer klassråd att schemaläggas varje vecka och målet är att samtliga
elever på skolan ska känna att de har möjlighet att påverka undervisning och känna att de kan
framföra åsikter/idéer och uppleva att de vuxna lyssnar på dem.
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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 100% 89% 81% 75%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 98% 88% 75% 79%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 98% 91% 75% 70%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

87% 60%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

82% 82%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 90% 75% 68% 72%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 90% 86% 65% 64%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 95% 91% 70% 60%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 98% 93% 69% 68%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 95% 90% 78% 81%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 88% 84% 62% 55%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Resultaten skiljer sig åt från tidigare år och vi kan se att vi har lägre värden jämfört med tidigare
läsår.
Både elever och vårdnadshavare har upplevt att undervisningen har försämrats. Detta är något
som vi har sett över och för att få en ökad likvärdighet till kommande läsår behöver vi satsa på att
en ny modell för våra ämnesplaner så att vi sedan har lättare att följa lärarens undervisning.
Modellen är likadan oavsett ämne. Vi kommer även att implementera en ny modell för
lektionsplaneringar som kommer att användas i samtliga ämnen.

Elevernas upplevelse av trygghet har minskat avsevärt. Detta kan vara en “coronaeffekt” eftersom
elevgrupperna har varit strängt åtskilda över en längre tid och vår upplevelse är att eleverna inte
känner varandra tillräckligt bra och att detta även medfört olika grupperingar i klasserna.
Rektors samtal med eleverna i årskurs 4 och 5  har påvisat att eleverna upplevt att de ofta varit
åtskilda på grund av pandemin och att de periodvis varit uppdelade i olika rum för att kunna hålla
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avstånd till andra.
Eleverna uttrycker att de har har fått en försämrad helhetsbild och att de även känt avstånd till
exempelvis mentor.
De säger även själva att de tror att det är pandemin som gjort att de inte upplevt samma
familjära känsla och  att avståndet till mentorn har resulterat i försämrade möjligheter att påverka
undervisningens innehåll.

Under låret 2021/22 har vi haft två åldersblandade 4-5 klasser varav den ena mentorn undervisat
dessa årskurser flera år medan den andra mentorn inte hade någon tidigare erfarenhet av att
undervisa dessa i  årskurser.
Vi kan se att resultaten mellan de båda klasserna skiljer sig åt och att den klass som haft en
erfaren mentor hade betydligt högre värden jämfört med den mentor som saknade erfarenhet
att undervisa dessa årskurser.

Elevernas upplevelse av lust att lära har också minskat medan vårdnadshavarnas värden har
ökat något jämförelsevis med föregående år. Vi ser att vi behöver få med eleverna i planeringen
av undervisningen i större utsträckning än tidigare. Vi behöver också låta eleverna få ökat ansvar
över sin skoldag. Detta är något som både  elever samt vårdnadshavare har skattat lägre än
tidigare.

Vårdnadshavarna skattar arbetet med att förbereda eleverna i förskoleklasserna inför den
fortsatta skolgången lägre än tidigare år. Även detta kan vara en “coronaeffekt” då
vårdnadshavarna inte haft samma insyn som tidigare, innan pandemin.
Vi behöver därför bli ännu bättre på att informera vårdnadshavarna om arbetet i
förskoleklasserna så att vårdnadshavarna inte behöver känna att de måste vara på skolan fysiskt
utan känner sig trygga med pedagogerna som arbetar mot eleverna i förskoleklasserna även om
de enbart får information via SchoolSoft.

När det gäller tillgång till extra hjälp och stöd upplever eleverna i högre utsträckning än
vårdnadshavarna att de kan få den hjälp och stöd de behöver.
Vi behöver dock bli än tydligare inför vårdnadshavarna vilket typ av hjälp och stöd skolan
erbjuder.

Både elever och vårdnadshavare ger skolan låga värden gällande ordning och reda. Detta
kommer vara ett av skolans utvecklingsområden till kommande läsår. Vi mål är att pedagoger,
elever och vårdnadshavare ska uppleva att vi på Innovitaskolan Segeltorp har ett tydligt
arbetssätt för att skapa ordning och reda.

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

48 elever av 50 har genomfört de nationella proven i årskurs 3. För de elever som inte deltagit i
de nationella proven i årskurs 3 har diskussioner förts och beslut fattats i samråd med
vårdnadshavarna att  inte låta berörda elever delta vid genomförandet av provtillfällena.
För de elever riskerar att inte nå kravnivåerna i matematik och svenska har handlingsplaner för
extra anpassningar/åtgärdsprogram finns upprättats.

I de nationella proven för årskurs 3 i matematik och svenska visar resultat att vi har 84 %
godkända elever i matematik samt 86 % godkända elever i svenska.

I matematik ser vi att vi behöver arbeta mer med att låta eleverna samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, göra beräkningar och kunna dra slutsatser.
När vi gått igenom alla delprov kan vi inte se att det finns någon skillnad mellan pojkars
respektive flickors resultat.
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Analysen av proven i svenska visar att vi behöver arbeta aktivt med att stärka elevernas
läsförståelse samt låta eleverna träna mer på sin förmåga att skriva faktatexter.

Om osäkerhet funnits gällande bedömning av en eller flera elever delprov har skolan som policy
att undervisande lärare först ska göra en sambedömning med andra kollegor. Om det fortfarande
funnits en osäkerhet kring bedömning av en eller flera elever ska läraren göra en notering till
skolans elevhälsoteam som då i sin tur alltid föreslår att lärarna som gjort bedömning av en eller
flera elever ska ta med sig elevunderlaget till elevhälsoteamet så att en sambedömning görs av
både lärare men också elevhälsoteamets olika professioner.

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Analysen visar att alla elever i årskurs 1 beräknas nå kravnivåerna i alla ämnen.
Vi ser att våra tidiga kartläggningar av elevernas kunskaper har varit en framgångsfaktor.
Vi har därmed lyckats göra bra anpassningar för elever som uppvisat svårigheter. Att på tidigt
stadium sätta in rätt åtgärder och göra rätt anpassningar har därmed givit resultat.

I årskurs 2 har vi några elever som haft svårigheter i flera ämnen. För dessa elever har
handlingsplaner för extra anpassningar alternativt åtgärdsprogram upprättats.
Det samma gäller även den eller  elever som går i årskurs 4 och 5 som riskerat att inte nå
kravnivåerna i ett eller flera ämnen.

Under kommande läsår kommer vi att kontinuerligt följa upp de elever som riskerar att inte nå
kravnivåerna. Vi kommer också att använda oss av Skolverkets bedö,ningsstöd i svenska och
matematik.

Alla undervisande lärare har under det kollegiala lärandet arbetat med boken “Att undervisa för
livslångt lärande”. Alla lärare uppskattade att de fick ett varsitt exemplar av boken vilket medfört
att de använt exemplen i boken i sin undervisning.

Vi har under läsåret strävat efter att skapa en likvärdighet i vår undervisning genom att i större
utsträckning än tidigare haft forum där diskussioner förts gällande undervisningen,
undervisningens kvalitet samt ledarskapet i klassrummet.

Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med kollegialt lärande på tisdags- och onsdags
eftermiddagarna. och fokus kommer att ligga på kompetensutveckling för samtliga lärare för att
på så sätt stärka lärarna i deras profession.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Utvärderingen av det kollegiala lärandet visar att alla undervisande lärare uppskattat arbetet
med boken “Att undervisa för livslångt lärande”. Samtliga lärare har tagit till sig av EU’s åtta
nyckelkompetenser som ett naturligt inslag i deras undervisning. Boken kommer även
fortsättningsvis att vara aktuell och användas som en handbok för lärarna.

Utifrån samtal och diskussioner med lärarna har rektor fattat beslut om att fasa ut de
åldershomogena klasserna för att enbart ha åldershomogena klasser. Syftet med detta är att
underlätta planeringen för lärarna det kommer också bli lättare för lärarna att följa
lektionsunderlag samt vår lokala ämne planeringar. Vi tror även att eleverna kommer att känna
sig mer sedda i klassrummet. Det kommer också förenkla arbetet med att låta eleverna ha mer
inflytande över sin skoldag. Vi tror även att vårt värdegrundsarbete i klasserna kan fördjupas i än
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högre utsträckning än tidigare och det kommer även bli lättare för eleverna att ta tills sig av vad
målet med respektive lektion är.

I våra lokala ämnesplaneringar tänker vi också lyfta fram olika begrepp som är ämnesspecifika
för olika ämnen och områden som eleverna ska arbeta med. Även detta tror vi kommer
underlätta elevernas förståelse för lektionernas mål samt deras kunskapsinhämtning.

Att arbeta med ålderhomogena klasser kommer även att underlätta lärarnas bedömningar av
elevers arbeten samt vid rättning av de nationella proven.

Vi tror också att vårdnadshavarna kommer att skatta verksamheten i förskoleklassen högre än
tidigare när det gäller barnens utveckling och lärande. Det kommer bli lättare för
vårdnadshavarna att urskilja vad eleverna i förskoleklassen arbetar med då deras barn inte
kommer att gå i samma klass som elever i årskurs 1.
Vi tror även att det blir lättare generellt sett för vårdnadshavarna att se progressionen i deras
barns utveckling och skolgång när de barnen inte går i åldersblandade klasser.

Till kommande läsår behöver vi kompetensutveckla lärarna i programmering och att alla kan
använda alla digitala verktyg som redan finns på skolan. Till vår hjälp kommer vi att använda
pedagogerna på förskolan då de ligger i framkant gällande digitalisering på förskolan.

Till kommande läsår har vi två nya uppdrag för förstelärarna. Det ena uppdraget kommer att ha
fokus på Innovita modellen och upprättande av våra nya årshjul och det andra uppdraget
kommer att ha fokus på värdegrundsarbete från 1-11 år. Det senare uppdraget är skapat utifrån
att vi har sämre värden än tidigare läsår gällande trygghet, trivsel, studiero samt ordning och
reda.

Fokus på det kollegiala lärandet kommer därmed att vara bedömningar,
digitalisering/programmering/ lektionsdesign samt värdegrundsarbete från 1-11 år.

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? 40%

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

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 67%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolans elevråd har tillsammans med rektor upprättat trivselregler som gäller samtliga elever på
skolan.
Elevrådet har tillsammans med rektor gått runt till alla klasser och alla representanter i elevrådet
har presenterat sig för alla elever på skolan.

Under höstterminen 2021 genomfördes en trivselenkät bland alla elever i årskurs 4 och 5.
Enkäten visade inte önskvärt resultat. Här kan vi också se att resultaten skiljer sig åt mellan de två
klasserna.
I samband med analysen av trivselenkäten har rektor ställt frågor gällande trygghet och trivsel
till den klass som haft lägre värden på enkäten och under samtalet framkom att eleverna önskar
arbeta mer med livskunskap och värdegrundsfrågor.
Analysen visar även att eleverna upplevt skillnad om undervisande mentor haft erfarenhet av att
arbeta med årskurs 4 och 5 eller inte.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Under läsåret som gått har elevhälsan arbetat med främjande, förebyggande och åtgärdande
insatser. Detta har bedrivits främst på individnivå. På grund av pandemin har elevhälsan inte
fokuserat på skol och klassnivå i samma utsträckning som tidigare år.

Vår tolkning är att vi under pandemin tappat vårt arbete med likabehandling och
värdegrundsarbete. Här ser vi att vi behöver göra ett omtag kring dessa frågor.
Implementeringen av planen för likabehandling genomfördes heller inte på samma sätt som
tidigare. Här behöver vi tydliggöra för samtliga elever vad planen innebär samt att vi har
nolltolerans mot alla typer av diskriminering och kränkningar.
Vi ser att arbetet åtgärdande i större utsträckning än tidigare istället för förebyggande och
främjande. Detta gäller samtliga pedagoger och elevhälsan. Vår analys är att pandemin har
påverkat vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
För att motverka diskriminering och kränkningar mellan elever har elevhälsan tillsammans med
skolans pedagoger fattat beslut om att inta elever får lösa konflikter själva utan att ta hjälp av en
vuxen.

Elevrådets kartläggning av otrygga platser i skolan  visar att kapprummet är en plats där
kränkningar kan ske.
Till kommande läsår ska skolarbetslagen säkerställa att det alltid finns en vuxen i kapprummen
både vid in- och utpassage.

Rastaktiviteterna på förmiddagarna förbättras avsevärt men behöver förbättras ytterligare. Vi
behöver dela upp rastvärdarna så att de är ansvariga för olika områden på stora gården. Vi ska
också fortsätta att köpa in material till vår rastbod och satsa på material som även passar våra
äldre elever.

Till kommande läsår ska vi utöka samverkan med förskolan framförallt när det gäller att de äldre
eleverna och de yngsta barnen på förskolan. Detta ska vara ett naturligt inslag under läsåret och
vara en del av vårt värdegrundsarbete på skolan, från 1-11 år.
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Alla pedagoger ska repetera skolans trivselregler regelbundet så att det blir levande och
efterföljs  i verksamheten.

Alla klasser ska ha schemalagda klassråd och genomföras en gång per vecka för att upprätthålla
trivselregler samt ge eleverna ansvar och inflytande i verksamheten.

Skolans förstelärare i värdegrundsarbete ska i samverkan med samtliga pedagoger på skolan
upprätta handlingsplaner och aktiviteter som främjar vårt värdegrundsarbete från 1-11 år.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog samt
specialpedagog.
Teamet träffas en gång per vecka, varje tisdag mellan kl.12.30-13.30. Vid ett par tillfällen per
termin deltar även skolläkaren vid dessa möten..

Fokus i teamet har att vara reflekterande och inte åtgärdande men vid behov görs även
åtgärdande arbete utifrån profession.

Vid de veckovisa mötena finns möjlighet för pedagoger att lyfta saker tillsammans med
elevhälsoteamet. Innan pedagogerna kommer till teamet ska de först ha lyft sina tankar i
arbetslaget.

Varje år har elevhälsoteamet en bokcirkel. Årets bok har varit “ Hjärnstark junior” som är skriven av
Anders Hansen.
Boken har även legat till grund för skolsköterskans hälsosamtal med eleverna. Skolsköterskan
har även visat upp boken för föräldrarna.

Skolans specialpedagog deltar på skolans arbetslagsmöten för att fånga upp frågor eller
funderingar från pedagogerna som kan beröra både det främjande och förebyggande arbetet på
skolan.

Skolans skolpsykolog handleder även hela skolarbetslag samt enskilda pedagoger för att stärka
dem i deras profession samt stärka de vuxnas relationella ledarskap i klassrummet.

Skolsköterskan samt skolläkaren träffar elever samt skriver diverse remisser vid behov. Detta görs
alltid i samråd med vårdnadshavarna.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vid hälsosamtalen ställer alltid skolsköterskan frågor direkt till eleverna samt deras
vårdnadshavare gällande exempelvis trivsel, studiero, relationer till kamrater, relationer till de
vuxna på skolan.
Resultaten på elevernas trygghetsenkät samt elevernas svar på skolsköterskans elevhälsoenkät
som används vid hälsosamtalen har diskuterats på gruppnivå i elevhälsoteamet. Ett exempel på
en åtgärd utifrån enkäterna är att vi synliggjort att eleverna upplevt att det varit svårt att prata
med några pedagoger. Här har pedagogerna fått handledning i det relationella ledarskapet.
Handledningen har getts av skolans skolpsykolog.

När det gäller anmälan till huvudmannen gällande kränkningarna är det den som fått vetskap
om att kränkning skett som gör anmälan till rektor. Vår upplevelse är att pedagogerna upprättar
kränkningsanmälningar samt återkopplar det inträffade till vårdnadshavarna skyndsamt.

16



Övervägande kränkningsanmälningar som gjorts har berört pojkar och kränkningarna har bestått
av muntliga kräkningar i form av fula ord.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi upplever att vi behöver bli bättre på att tydliggöra ärendegången för alla pedagoger på
skolan., den så kallade elevhälsotrappan. Vi ser att när elevhälsoteamet under året har kommit  in
sent i något ärenden är det svårare  att kunna arbeta förebyggande och främjande och
elevhälsoteamet hamnar istället till största delen i ett åtgärdande arbete. Arbetet hamnar
därmed på individnivå istället för på gruppnivå.

Arbetet i elevhälsoteamet gällande bokcirkeln kommer att fortsätta. Vi tänker dock att vi behöver
fokusera på litteratur som riktar sig till eleverna och som kan ha en förlängning in i
undervisningen. Vi vill även att eleverna ska bli involverade i bokcirkeln.
Vi ser att dagordningen till våra elevhälsomöten behöver göras om och att vi alltid ska ha våra
prioriterade utvecklingsområden först på dagordningen för att kunna arbeta främjande och
förebyggande i än större utsträckning än tidigare.
Efter ovanstående punkter ska alltid föregående föregående protokoll gås igenom men vi ska
enbart ha fokus på punkter som kvarstår.

Elevhälsan ska återgå till arbetet med att samverka med alla pedagoger i arbetsmiljöfrågor samt
med att skapa ett gott skolklimat. Vi behöver säkerställa att alla som arbetar på skolan vet att
elevhälsan inte enbart arbetar med akuta elevärenden utan att elevhälsoteamet har en
betydande roll för elevernas måluppfyllelse.

Vi ser att arbetet i elevhälsoteamet har fungerat väl med att arbetet inte nått alla elever och
medarbetare i samma utsträckning som tidigare.

Till kommande läsår är vår specialpedagog utsedd till förstelärare i värdegrundsarbete från 1-11
år. i tror att detta kommer att stärka samverkan mellan pedagogerna och elevhälsan.
Vårt mål är också att vår förstelärare i värdegrundsarbete ska arbeta tillsammans med rektor och
skolans elevråd i än högre grad.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Trygghet och trivsel
● Studiero
● Ordning och reda

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

Fritidshemmet består av tre avdelningar kallade Loftet, Russet och Hagen. Russet och Loftet
ligger på övre plan och Hagen ligger på nedre plan. Hagen är även öppnings och
stängningsfritids.

17



Åtta pedagoger arbetar på fritidshemmet och varit jämnt fördelade på övre och nedre plan och vi
har under året haft obefintlig personalomsättning. Samtliga pedagoger arbetar heltid.

Vårt fritidshem har öppet mellan kl. 06.30-18.00 och vi har haft 180 elever inskrivna i
fritidsverksamheten. Eleverna som varit inskrivna på fritidshemmet har främst varit från
förskoleklass till och med årskurs 3.

Alla pedagoger som arbetar på fritidshemmet har haft två kollegiala träffar per vecka. En timme
på måndagar mellan kl. 09.00-10.00 och en timme på tisdagarna mellan kl. 09.00-10.00.

De veckovisa kollegiala träffarna har rektor varit ansvarig för att genomföra tillsammans
med pedagogerna. På måndagarna har vi fokuserat på praktiska frågor såsom
planeringar för eftermiddagarna samt planeringar av rastverksamheten och på
tisdagarna har fokus varit på kompetensutveckling gällande läroplanen samt olika
NPF-diagnoser. Här har vi lyssnat på poddar, tittat på tv-program, tittat på filmer samt läst texter
tillsammans.

Vi har även gått igenom hur man upprättar en anmälan till rektor samt arbetat med
värdegrundsfrågor som berört hela skolan.

I början av höstterminen ägnade vi mycket tid tid till att prata om hur vi skulle organisera våra
rastaktiviteter. Vi ägnade även tid till att implementera vår fritidshemsplan.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Undervisningen på fritidshemmet behöver bli avsevärt bättre.
Det finns fortfarande en känsla av osäkerhet hos pedagogerna kring läroplanen och undervisning
på fritidshemmet. Här behöver rektor samt förstelärarna hjälpas åt för att driva skolutveckling
även på fritidshemmet och se till att pedagogerna på fritidshemmet alltid har fritidshemsplanen
och dess målområden i fokus.

Vi erbjuder eleverna fler aktiviteter än tidigare men vi behöver även bli bättre på att koppla våra
aktiviteter på fritidshemmet både till arbetet som sker i skolan samt koppla aktiviteterna till
läroplanen.

Varje enskild pedagog behöver även ta ett större ansvar för undervisningen som sker eller ska
ske på fritidshemmet.

Vi behöver även bli bättre på att dokumentera det arbete som görs på fritidshemmet och
synliggöra dokumentationen för pedagogerna, för eleverna samt för vårdnadshavarna.

Vi behöver bli bättre på att tillgodose elevernas utveckling och skapa ett lustfyllt lärande på
fritidshemmet genom att låta eleverna vara med påverka sin samlade skoldag.

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
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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 4,0

Språk och kommunikation 2,0 2,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0

Natur och matematik 4,0

Demokrati och samhälle 4,0

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

Elevers ansvar och inflytande 4,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,0

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 64% 60%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 74% 72%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Under detta läsår har vi arbetat med att alla som arbetar på fritidshemmet ska vara närvarande
pedagoger och lägga stor vikt vid att skapa goda relationer till eleverna.
Vår ratsverkamhet har blivit avsevärt bättre och pedagogerna är mer delaktiga i aktiviteter och
trygga i hur de ska  organisera, starta upp och avsluta aktiviteter tillsammans med eleverna.
Däremot behöver vi  bli bättre på att ta reda på vad våra elever på fritidshemmet önskar arbeta
med samt vad de önskar för material på fritidshemmet.

Under läsåret har fritidshemsplanen legat till grund för vår planering, vårt genomförande samt för
våra uppföljningar.
Detta har resulterat i en ökad medvetenhet gällande läroplanen och pedagogernas uppdrag
vilket också kan ses i vår skattning av våra målområden på fritidshemmet.
Vi behöver nå ut till vårdnadshavarna vilka aktivitetet vi erbjuder eleverna, varför vi erbjuder just
dessa samt presentera verksamheten på fritidshemmet löpande för vårdnadshavarna..

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

För att nå ut till vårdnadshavarna på fritidshemmet behöver vi marknadsföra det vi gör på
fritidshemmet i än högre utsträckning än tidigare.
Vi tänker att vi ska börja skicka ut månadsbrev till vårdnadshavarna på fritidshemmet. Detta
månadsbrev ska gå ut till samtliga föräldrar oavsett vilken avdelning deras barn går på.

Vi ska också slå ihop båda avdelningarna Russet och Loftet som ligger på övre plan och behålla
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avdelning Hagen på nedre plan. Vi tror att det kan bli lättare för  vårdnadshavarna att  förstå
fritidshemmets organisation.

Vi ska fortsätta att publicera bilder från verksamheten på sociala medier men för att förstärka
detta ska vi börja synliggöra våra processer genom att anslå bilder och texter till bilderna som
sedan sätts upp på varje avdelning. På så sätt har vårdnadshavarna möjlighet att följa vår arbete i
än högre utsträckning än tidigare.
För att detta ska kunna genomföras ska två pedagoger,  en från avdelning Russet och en från
avdelning Hagen ha schemalagd tid för att  kunna skriva månadsbrev samt för att göra
processbeskrivningarna. Denna tid ska vara fast och schemaläggas varje vecka.

Vi kommer även inför kommande läsår att satsa pengar på  satsat pengar på inköp gällande
inom- och utomhusmaterial för fritidshemmet. Vi ska satsa på hållbara material samt på material
som väcker elevernas nyfikenhet. Alla inköp som ska göras under läsåret 2022/23 ska därför först
förankras hos rektor innan beställning av material sker.

Under kommande hösttermin kommer skolans förstelärare i Innovitamodellen samt i
värdegrundsarbete att driva de kollegiala träffarna på tisdagarna för pedagogerna på
fritidshemmet. De kommer även att tillsammans med skolans lärare och pedagogerna på
fritidshemmet att upprätta ett nytt årshjul. Detta årshjul samt fritidshemmets målområden ska
ska ligga till grund för verksamhetens planering.s

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Trygghet och trivsel
● Kommunikation med hemmen
● Ordning och reda

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

Vår förskola är helt integrerad med skolan och består av fyra avdelningar, Gul, Röd, Blå, samt
Grön.

Vi har 50 barn inskrivna på förskolan.

Pedagogerna som arbetar på avdelningarna har en timmes planering per vecka och barngrupp.
Dessa är förlagda måndagar till och med torsdagar mellan 12.30–13.30. Då planerar pedagogerna
för barnens utbildning, undervisning, planerar diverse inköp samt andra praktiska detaljer för att
verksamheten ska fungera.

På fredagarna har vi nätverksmöten mellan kl. 09.00-10.00. Under dessa nätverksmöten
handleds personalen på förskolan av förskollärarna. Syftet med nätverket är att det ska vara en
möjlighet för alla att få fortlöpande kompetensutveckling. Nätverksmötena bidrar till att all
personal på förskolan håller sig uppdaterade med den senaste forskningen och de diskuterar
senaste rönen och hur vi  tillsammans ska utveckla förskolan på ett likvärdigt sätt.
Nätverksmötena är förskolans kollegiala lärande och personalens kompetensutvecklingstid.

Nätverken sker i halvgrupp och de pedagoger som inte deltar samarbetar och tar hand om
barnen.
Under höstterminen använde vi nätverken til att fördjupa oss i pedagogisk dokumentation och
under vårterminen  har vi arbetat med läroplanen i syfte att bli mer insatta i målen och förstå
vilket ansvar man har som barnskötare/förskollärare.
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Utöver dessa träffar har pedagogerna dialog med varandra och frigör varandra för vidare
planering vid behov.

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 5,4 5,4

Kultur 5,4 5,4

Lek 5,2 6,0

Matematik 6,0 6,0

Naturvetenskap och teknik 6,8 7,4

Normer och värden 6,0 6,0

Skapande 8,0 7,4

Språk och kommunikation 7,4 7,4

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 86% 82%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 96% 95%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 96% 89%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 96% 84%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 89% 70%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 96% 91%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 75% 61%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 96% 78%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 96% 84%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan
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Under detta läsår har vi arbetat med temat “Den hållbara växande människan” och detta tema har
genomsyrat samtliga ämnen på förskolan.Vi har till exempel tagit tillvara på naturens resurser
och vad årstiderna haft att erbjuda. Vi har i större utsträckning än tidigare använt oss av
naturmaterial i allt från skapande till matematik. I samverkan med skolan har vi haft miljödagar då
vi samarbetat kring hållbarhet och olika miljöfrågor.
Skogen är ett naturligt lärrum för oss på förskolan och varje grupp besöker skogen varje vecka.
och vi förenar utforskandet med vårt digitala ägg.
Inom innovitaskolans tre huvudområden explore, innovate och balance får vi in hållbarhetsfrågor
som till exempel balance tar vi tillvara på barnens behov av att röra sig men också behovet av
vila.
Inom explore har barnen fått utforska fenomenet flyta/sjunka och inom innovate har  barnen fått
möjlighet att uppfinna, skapa och konstruera med hjälp av naturmaterial.

Vårt arbete med att utveckla digitaliseringen på förskolan har fortsatt som planerat och har skett
löpande i verksamheten under året. Under jullovet har vi satsat stort på våra digitala lärmiljöer
och köpte in fler webbägg, barnens projektorer, inspelningsknappar, green-screen utrustning för
att kunna arbeta ännu mer digitalt.
Vi har använt våra blue-bots flitigt och mattorna som används för att köra botarna på har varierat
beroende på tema eller barnens intressen.
De digitala webbäggen  har använts flitigt både inom- och utomhus.

Vi har arbetat med att utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt genom att kartlägga barnens
språkliga miljö med hjälp av vårdnadshavarna. Vi har även samlat in nyckelbegrepp som varit
relevanta för våra projekt.
Andra språkutvecklande insatser har varit bokpåsen - barnens egna boktips, läsgrupper
tillsammans med skolans elever, femåringarnas arbete med “Bornholmsmodellen”, daglig
högläsning, QR-koder med sagor, relevant och förstärkande litteratur vid varje lärmiljö.

Vi har utvecklat vårt arbete med matematiken i förskolan och även här har vi samlat in olika
nyckelbegrepp med hjälp av vårdnadshavarna. Vi har även förenat matematiken med det digitala
arbetet till exempel med hjälp av blue-bots såsom räknat antalet steg till rätt bild, prata enkel
programmering med kommandon som höger, vänster, bakåt, framåt och stopp.

Slutsatser och utvecklingsområden
Trots att vi varit hårt belastade på grund av pandemin har vi ändå försökt att utveckla vår
verksamhet och undervisning på förskolan.
Detta kan också ses i de skattningar vi gjort under året gällande våra målområden. Det är enbart
inom målområdet skapande som vi har lägre värden än tidigare och vi tror att detta beror på att
vi under året försökt sprida ut barngrupperna så mycket som möjligt och våra tidigare
skapandeprojekt har därmed inte varit aktuella på samma sätt som tidigare.

Vi kan dock se att vi inte nått vårdnadshavarna på samma sätt som tidigare. Vårdnadshavarna har
i sin skattning av förskolans verksamhet givit sänkta värde inom samtliga områden och vi tror att
pandemin kan vara en bidragande orsak till detta. Vårdnadshavarna har under året inte haft
samma insyn i verksamheten och inte haft möjlighet att följa förändringarna i till exempel våra
lärmiljöer som tidigare.

Vi behöver därför fundera över hur vi ska kunna kommunicera med vårdnadshavarna på ett än
bättre sätt än tidigare även om vi tror att pandemin har satt sina spår och flera familjer har haft
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ojämn närvaro på förskolan på grund av diverse förkylningssymtom.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Förskolan har under året arbeta fram trivselregler tillsammans med förskolebarnen och dessa
finns nu uppsatta i förskolans lokaler.

Under läsåret har pedgaogerna på förskolan diskuterat hur vi på förskolan ska kunna arbeta mer
med integritetsfrågor och koppla dessa till exempelvis Barnkonventionen.

Förskolan har också arbetat med de tio “Kompisböckerna” som är baserade på Barnkonventionen.
Varje grupp har arbetat med samma bok och planerat aktiviteter i verksamheten utifrån
respektive område som varje bok behandlar.
Fokus har legat på vänskap, trygghet, respekt och hänsyn.

Vi har även arbetat med böckerna “Stopp min kropp” samt tillhörande material och vi köpte även
in flera böcker från bokserien “Barnen i Kramdalen” och till de yngsta barnen på förskolan valde
vi att köpa in “Barnen i Kramdalens viktiga pekbok”.

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi upplever att vi har ett väl inarbetat värdegrundsarbete, ett arbete som vi kommer att fortsätta
att arbeta med framöver.

Vi kan se att barnen respekterar varandra och de har även anammat uttrycket “Stopp min kropp”
och kan sätta upp en hand i luften för att markera till något annat barn att hen inte vill exempelvis
vara med att leka.

Vi vill dock utveckla arbetet med just integritet och tänker att detta är något vi ska göra
tillsammans med skolan. Vi planerar därför att ha en temavecka tillsammans med skolans elever
då vi arbetar enbart med integritetsfrågor och att denna vecka ska förläggas till vårterminen -23.

Till kommande läsår kommer vi även att fortsätt att satsa på att köpa normkritisk litteratur såsom
till exempel boken “Kalle med klänning” som en del av vårt arbete “alla är olika - olika är bra”. Vi
har sett att dessa skapar inte bara nyfikenhet hos barnen utan skapar även bra samtal mellan
barnen.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

● Trygghet och trivsel
● Kommunikation med hemmen
● Ordning och reda
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