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

Innovitaskolan Enskede 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.

På Innovitaskolan Söderby har vi en familjär känsla med ett tillåtande klimat där alla känner alla. Vi
arbetar efter ledorden “Trygga barn lära bäst”. Eleven är alltid i fokus och beslut grundar sig utifrån
hens behov. Undervisningen är varierad och utmanande med arbetsmetoder där vi har stort fokus
på studiero och tillgängliga lärmiljöer.

Om skolenheten
Skolledningen består av rektor och biträdande rektor.

Personal

Våra medarbetare har ett starkt engagemang och sätter elevens trygghet, mående och lärande i
fokus.
Vi som jobbar på Innovitaskolan Söderby arbetar med vårt hjärta och har hög arbetsmoral, vi är
flexibla och erfarna och tycker det är viktigt att både utmanas och utvecklas, samtidigt som vi alla
vet att vi måste hålla kvar vid en struktur och vårda det som är bra.
Vi vill alltid vara tillgängliga och närvarande för alla våra elever och vi månar om goda relationer
med vårdnadshavare då vi vet att det är tillsammans vi kan göra skillnad för eleverna.

Atmosfären hos våra medarbetare präglas av öppenhet och nyfikenhet att vilja utvecklas. Målet är
genom att dela erfarenheter, förstärka och förbättra praktiken i klassrummet och på fritidshemmet
så gynnas elevernas lärande och välmående.

Det finns tydliga mål och förväntningar på samtliga anställda på Söderby och som med hjälp av
tydligt pedagogiskt ledarskap visar vägen. Vi coachar varandra för att hela tiden utvecklas som
individer och som verksamhet.

Samtliga skolans lärare är legitimerade och fritidshemmet består av en mix av förskollärare,
fritidspedagoger och barnskötare.

I köket har vi 3 medarbetare och vi lagar all mat på plats i skolans kök.

Våra medarbetare över hela skolan har en blandning av olika åldrar och kön vilket vi ser som
ytterligare en styrka när vi bygger relationer med våra elever utöver allas olika förmågor,
erfarenheter och intressen.

Elever

På Innovitaskolan Söderby har vi under läsåret haft ca 208 elever.
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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 biträdande rektor ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Samtliga
medarbetare ingår i arbetet.
I skolans systematiska kvalitetsarbete beaktas input från vårdnadshavares NKI, medarbetares NMI,
medarbetares enskilda analyser samt elevers trygghetsenkäter.

På Söderby arbetar vi med utvärdering och förbättringar kontinuerligt genom terminen, dels
genom utvärdering av undervisning, observationer och feedback, utvärdering av enskilda
aktiviteter på fritidshemmet, utvärdering av fritidshemmet efter lov, utvärdering av insatser,
utvärdering av händelser, utvärdering av organisation runt elev och elevgrupp.

Utöver detta kontinuerliga arbete görs även det systematiska kvalitetsarbetet där vi följer ett
färdigt årshjul där analys sker varje kvartal.
När läsåret avslutas gör varje medarbetare på Söderby 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.

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 93,5%

B 97,8%

C 95,7%

D 95,7%

E 95,7%

F 93,5%

G1 95,7%

G2 91,3%

Svenska A 95,7%

B 91,3%

C 100,0%

D 95,7%

E 97,8%

F 91,3%

G 97,8%

H 97,8%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

- Värdegrund
- Digitalisering
- Personlig utveckling
- Miljöarbete

I vårt arbete med värdegrund har vi haft fokus på de sju diskrimineringsgrunderna där
personalgruppen fått fortbildning inom olika områden, eleverna har haft lektioner utifrån böcker
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med innehåll om normer och de olika diskrimineringsgrunderna, vi har haft temadagar med
språkbruk, känslor och integritet samt hur vi kan främja psykisk hälsa.

I vårt arbete med digitalisering har vi arbetat fram en handlingsplan för kommande läsår på skolan
som innefattar vad de olika årskurserna ska arbeta med och vad eleverna skall få möta inom
digitaliseringsområdet under sina år på Söderby. Detta för att bli mer rustade inom området.
Vi har gjort en satsning på inköp av Chromebooks för årskurs 2, haft lektioner i “möjligheter och
risker med nätet” och delat ut boken “Nollan och nätet” till alla elever i åk 2 och 3 som
sommarpresent.
Vi har också utifrån Academedias vision om “välmående i en digital tid” genomfört flera projekt i
området.

Vi har arbetat med personlig utveckling genom att träna på att ge och ta emot feedback av våra
kollegor för att utvecklas som individer, men också för att hela tiden utveckla verksamheten.

Vårt miljöarbete har präglats av att vi ansökt till och blivit antagna i ett pilotprojekt för “Grön flagg”
med förhoppning om att det ska hjälpa oss att arbeta mer strukturerat och engagerat med
processer för hållbar utveckling.

Som den första skolan inom Academedia/Innovitaskolorna har vi under läsåret blivit en certifierad
Gen Pep-skola. Detta innebär att vi fått kvitto på att vår satsning inom rörelse och hälsa sedan flera
år tillbaka har varit rätt.

Ett ständigt fokus, som numera har blivit  en del av vår pedagogiska organisation, är vårt
medvetna och metodiska arbete att arbeta språkutvecklande för att möta flerspråkiga elever och

elever med ett fattigt språk. barn som far illa och samtal med barn

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

Måluppfyllelsen för årskurs 3 läsåret 2021/2022 uppgick till 94% i matematik och 95%
i svenska. Det är jämt fördelat mellan de två klasserna och resultatet är räknat på hur många
delprov av totalt antal gjorda delprov som är godkända.
I praktiken handlar det om ett par elever som ej klarat kravnivån i flera delprov.
Samtliga icke godkända var elever vi redan befarade ej skulle nå kunskapskraven och har varit
aktuella hos elevhälsan under en längre tid. Insatser har gjorts tidigt för dessa elever och ett nära
samarbete med vårdnadshavare har funnits.

Vi har engagerade och duktiga lärare på vår skola och det kommer sig genom att vi har höga
krav på undervisningen samtidigt som det finns en flexibilitet och stora möjligheter till personlig
utveckling. En av skolans styrkor är att undervisningen bedrivs på ett varierat sätt med stor
likvärdighet i klasserna.  Atmosfären hos våra lärare präglas av öppenhet, nyfikenhet, att vara
pålästa och viljan att utvecklas samtidigt som vi månar om att behålla det som vi vet fungerar
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bra. Lärarnas kompetens höjs genom kompetensutveckling, kollegialt lärande men också
tillfällen för individuell reflektion.

Tillsammans med lärarna identifierar vi specifika områden som vi sedan, tillsammans med
förstelärarna gör en plan för och  jobbar med under kommande läsår. När läsåret når sitt slut
sitter vi sedan ned tillsammans för att utvärdera och följa upp vilka resultat arbetet givit. Vissa
delar är återkommande, såsom ledarskap, studiero och lärmiljö då vi anser att det är ett ständigt
pågående arbete.

Ett metodiskt, språkutvecklande arbetssätt genomsyrar undervisningen med beprövade
metoder och arbetssätt i kombination med höga förväntningar på eleverna bidrar till de fina
kunskapsresultat skolan har. Det finns tydliga mål och förväntningar på samtliga anställda på
Söderby, inte bara lärarna och varje medarbetare förväntas arbeta relationellt, flexibelt och att
anpassa sin undervisning för att möta eleverna -vilket bidrar till vår familjära känsla där vi främjar
trygga elever som utifrån sin förmåga får förutsättningar för att nå så långt som möjligt.

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 95% 94%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig
mer 91% 95%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag
behöver det 91% 94%

Verksamheten i förskoleklassen förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången 95% 93%

Verksamheten i förskoleklassen stimulerar
mitt barns utveckling och lärande 93% 83%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 87% 89%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 82% 87%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar
med i skolan 86% 88%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det går för
mig i skolarbetet 88% 90%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 93% 92%

Jag tycker att eleverna på min skola behandlar
varandra på ett bra sätt 76% 78%
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Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Vi ser inga större skillnader kopplade till kön utan snarare till vilka förutsättningar som kan
bidra till resultaten, exempelvis npf.  Till exempel så ser vi att det är flera elever som inte
klarat delen med en berättande text men däremot klarar faktatexten vilket kan bero på att
de har svårt med förmågan att  skriva fritt och abstrakt.

Det är i princip inga större skillnader mellan klasserna. Vi jobbar aktivt med likvärdigheten i
undervisningen och prioriterar samplanering och samsyn vilket återspeglar sig i resultaten.

När vi tittar på den utveckling som skett i båda grupperna så ser vi en stor progression. Vi
har en stor andel elever som är tvåspråkiga, har någon form av funktionsvariation eller är i
behov av särskilt stöd och stora anpassningar. Vi kan därför konstatera att lärandet och de
insatser som gjorts har gett bra resultat utifrån utgångsläget och kunskapsnivån när vi
startade.

Den del av våra resultat som har minskat mest detta läsår utifrån vårdnadshavarenkäten är
“verksamheten i förskoleklassen stimulerar mitt barns utveckling och lärande”.
Vi brukar ha högre resultat här och vi vet vikten av att ha ett nära samarbete med
vårdnadshavare, särskilt de föräldrar som är nya för oss i förskoleklass och tenderar ha mer
oro i början av deras barns skolgång.
Vi tänker att vi inte har nått ut till vårdnadshavare i förskoleklassen detta läsår på samma
sätt som vi brukar, bland annat på grund av de restriktioner vi haft där föräldrar inte tillåtits
vara i skolan under pandemin.
Utöver det ser vi en utmaning hur vi kan nå ut till vårdnadshavare som har brister i det
svenska språket. Vi behöver utvärdera hur vi kan beskriva det vi gör så tydligt och konkret
så att vi når fram till samtliga med vårt budskap.

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

Lärarna gör tidiga prognoser för att sedan göra bedömning om elevernas kunskap i respektive
ämne. I vårt analysarbete utvärderar vi om våra prognoser stämmer mot den slutliga
bedömningen då målet skall vara att vi kan göra tidiga prognoser och rätt insatser och att vi kan
se att vi prioriterat rätt elever i rätt ämne.
.
Vid bedömning och rättning av de nationella proven så sker en sambedömning mellan ansvariga
mentorer tillsammans med specialpedagog/speciallärare.

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Se nedan.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi har noga analyserat resultatet från årets enkätundersökningar, både för vårdnadshavare och
medarbetare. Vi har fina resultat som ligger över snittet i samtliga delar. Vi tror på att detaljerat gå
in på olika delar för att både vårda, se över och prioritera. Vårt nära samarbete med
vårdnadshavare där vi kommunicerar ofta och tydligt genom olika kanaler gör att vi har ett stort
förtroende hos dem. Samverkan, insyn och kommunikation är viktiga ledord.

9



Vår skola är belägen i ett område där flerspråkighet är en norm. Vi har kommit en lång bit på
vägen och det är numera ett naturligt förhållningssätt både i skolan och på fritidshemmet men
med tanke på de språkliga utmaningarna som finns i vårt område måste vi fortsätta arbetet med
detta. Det innebär för oss att undervisningen i skolans alla ämnen behöver stötta elevernas
ämnesspråkliga utveckling för att på så sätt underlätta deras kunskapsutveckling i olika ämnen.
Vi har sedan 8 år tillbaka prioriterat skolutveckling och kollegialt lärande. Vi ser att detta har gett
en stor effekt på kvalitén i undervisningen. Det kollegiala lärandet bidrar till ökad kunskap i nya
metoder och arbetssätt, en gemensam samsyn på undervisningen på vår skola, ett forum för tips
och ideér samtidigt som våra medarbetare får möjlighet att bidra till skolans utveckling. Under
året som gått har skolutvecklingen bland annat innehållet läs- och skrivinlärning,
programmering, hållbar utveckling och engelska. Därtill har vi lagt fokus på lektionsstruktur för
att ytterligare öka likvärdighet och målinriktad undervisning.

Utöver skolutvecklingstimmen varje vecka har vi forum för lärare att planera enskilt men
framförallt tillsammans med flera från samma årskurs. Här ges möjlighet till samsyn men också
till sambedömning (exempelvis vid nationella proven). Under lärarplaneringarna ges utrymme till
att diskutera bedömning i sin helhet men även enskilda elever och hur vi bäst kan stötta dom i
sin kunskapsutveckling. Under dessa tillfällen diskuteras även hur arbetet med skolans metod för
att skapa studiero, PAX,  bäst tillämpas och används.  Årets enkäter för vårdnadshavare visar på
att vi behöver vara ännu tydligare i hur vi kommunicerar var eleverna befinner sig i sin
kunskapsutveckling vilket vi tar med oss inför hösten.

Vi ser med stolthet att medarbetare på Innovitaskolan Söderby är 100% nöjda och att de varmt
skulle rekommendera sin arbetsplats till andra. Detta beror troligtvis på att det är ett 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 samt värnar om personlig utveckling. Det är ett öppet klimat och man ser styrkan i
kollegiet. Under året som gått har personlig utveckling varit ett fokusområde och vi har tränat på
att ge och ta feedback som en viktig del i att utvecklas och att ha det högt i tak.

Vårt fritidshem är välorganiserat och ligger långt fram i tänket kring heldagslärande och rörelse.
Vi kommer fortsätta prioritera de här områdena då vi ser att det främjar enskilda elever samt
skolan som helhet. Eleverna ska fortsatt vara delaktiga i utformandet av aktiviteter och de ska
erbjudas meningsfulla sammanhang oavsett behov. Under året som varit har vi haft organiserad
social träning i mindre sammanhang under fritidstid vilket har gett positiva effekter både för de
enskilda eleverna men även för fritids i helhet. Våra goda resultat grundar sig också i det
heldagslärande som skolan erbjuder. Ett nära samarbete mellan skola och fritids med en röd tråd
under dagen samt gemensamma temarbeten främjar elevernas lärande och sammanhållningen
på skolan där klyftor mellan olika arbetsroller suddas ut. Vi tror på att gemensamt nå målen
genom nära samarbete mellan klasser och årskurser där barnens bästa ligger till grund för
samtliga beslut som tas.
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Likabehandling- och värdegrundsarbete
Utvärdering av värdegrundsarbete

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolans vision är “Trygga barn lära bäst”. Eleven är alltid i fokus och beslut grundar sig utifrån
hens behov.

Vi använder oss av PAX som är en metod som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn,
trygghet, glädje och studiero.
Vi använder oss också av LAB (LågAffektivt Bemötande) för att skapa en pedagogisk miljö
präglad av lugn och positiva förväntningar på de elever (och vårdnadshavare) vi arbetar med
eller på annat sätt har omsorg för, i syfte att minska stress och problemskapande beteende.
Vi månar om att alltid analysera varför det blev fel och att aktivt förändra för att undvika att det
händer igen.

Vi arbetar kontinuerligt med att alla elever skall ha någon vuxen på skolan att känna sig trygg
med. Vi är närvarande vuxna med ett öppet förhållningssätt oavsett om vi är lärare,
fritidspedagoger, kökspersonal, vaktmästare eller om vi sitter på kontoret. Att ha goda relationer
med våra elever är direkt avgörande för skapa trygga barn.

Vi vill att föräldrar ska ha insyn i vår verksamhet och känna sig delaktiga i sitt barns skolgång. Vi
månar om goda relationer även med föräldrar.

Skolarbetet sker i demokratiska former där eleverna på Söderby har inflytande, känner
delaktighet och tränas i ansvarstagande. Exempel på det är undervisning där de får hjälp med att
få syn på sitt eget lärande, möjlighet till att påverka innehåll och arbetsgång men också genom
exempelvis elevråd.

Den röda tråden gällande språkdidaktik och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på elevernas
intressen för ökat inflytande även i fritidshemmet, tar vi bland annat hjälp av “språkdidaktik i
fritidshemmet” med Ann S Pihlgren.
Fritidshemmets språkdidaktik kommer delvis att innehålla arbetsformer och metoder som tillhör
språkdidaktikens område  -såsom högläsning, skrivande och dramatiserande.
Vi vet att språket också ligger till grund för att utveckla sociala relationer och gemenskap, därför
behöver vi prioritera dessa

Vi arbetar aktivt kring respekt och förståelse för varandras olikheter och tror på ett
klassrumsklimat där tolerans är ett viktigt begrepp.
Elevhälsan undervisar eleverna varje år om våra olikheter, vilka olika behov vi kan ha, utifrån
exempelvis funktionsvariationer och att vi faktiskt behöver olika för att utvecklas. Vi pratar i
undervisningen, men också dagligen i våra möten med eleverna, om allas lika värde och att vi
har olika förutsättningar och olika saker att träna på.
Vi har stor andel elever med funktionsvariation och månar om att vara informativa och att prata
öppet om det för att “avdramatisera” och för att öka elevernas tolerans med varandra.
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Vår undervisning utgår från elevernas behov, inte utifrån kön. Vi arbetar i väldigt hög grad med
anpassningar för att främja kunskapsinlärning och trygghet hos våra elever. Vi provar och
utvärderar tills vi hittat ett fungerande sätt.
Vi utgår alltid ifrån att strukturera och göra anpassningar som i så stor utsträckning som möjligt
passar samtliga elever och därifrån anpassar vi sedan individuellt för de som behöver extra
anpassningar eller särskilt stöd.

Vi är en flexibel organisation som anpassar oss efter elevernas och/eller elevgruppens  nuläge.
Vi vet att en elev eller grupp av elever kan behöva olika anpassningar/stöd över tid och vi månar
om att följa individer och grupper kontinuerligt för att utvärdera samt vid behov förändra. Vi
förväntar oss inte att det är eleverna som skall anpassa sig till organisationen, utan
organisationen som anpassar sig efter eleven och/eller elevgruppen.

Vi månar om att prova oss fram för att skapa en trygg miljö där var och en får plats att utvecklas.
Elevhälsan har ett nära samarbete med undervisande lärare samt fritidshemmet och är alltid en
del av verksamheten för att kunna ge stöd och fatta snabba beslut.

De elever som behöver mindre sammanhang med vuxen erbjuds alternativa platser, såsom i
mindre grupprum, vår “mutebox” eller utomhusmiljön, för att nämna några exempel.

Vi har under läsåret arbetat med de 7 diskrimineringsgrunderna och fördjupat oss inom vissa
utvalda områden för att vi vet att kunskap främjar ett icke dömande förhållningssätt.
Se ovan mer i detalj vad vi arbetat med.

Vi arbetar nära eleverna för att ge stöd i sociala interaktioner, att tolka kamraters intentioner när
det är svårt och att uppmärksamma där det kan bli fel.

Vi bedriver sedan många år organiserad rastverksamhet med organiserad rastlek med vuxen
som lockar många elever. Elever som annars har svårt i det sociala samspelet brukar delta i
dessa lekar.
Vi “dukar” gården på förmiddagen för att inspirera eleverna till aktivitet eller en paus (exempelvis
genom en lässtund i våra “lästält”).
Vi har även vårt lekotek öppet på rasten där våra äldsta elever får medverka i vårt “lånesystem”
där vi lånar ut leksaker till alla elever som önskar något.
Dessa insatser tillsammans med att vi är bemannade på alla delar av gården, bidrar till en mer
trygg och förutsägbar stund, vilket gör att konflikter minskar.

Vi arbetar aktivt utifrån skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi månar även om att våra medarbetare skall trivas och känna sig trygga på arbetsplatsen och vi
har ett nära samarbete mellan kollegor där våra dörrar alltid står öppna för samtal. Vi värdesätter
att våra medarbetare skall ha rätt fortbildning för att kunna utföra ett bra arbete, vilket innebär att
skolan prioriterar gemensam fortbildning på personalmöten och studiedagar.
Vi arbetar kollegialt och driver skolutveckling som återkommande aktivitet varje vecka.
Att utvecklas och att vara påläst bidrar inte bara till ökad trivsel, utan också att man som
medarbetare kan känna sig trygg i sin profession.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

12



Alla medarbetares egna analyser, medarbetarnas enkät, elevernas trygghetsenkäter samt
vårdnadshavarenkäten visar att vårt medvetna förebyggande och främjande arbete är rätt.
För mer detaljer, se ovan och se nedan.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi har nu ett inarbetat sätt, gemensamt fokus och gemensam värdegrund och vi vet att det är
grunden för att utveckla våra elever, så det kommer vi att fortsätta med.
Vi månar också om att hålla oss uppdaterade på forskning och prova nya metoder om det vi gör
inte fungerar.

Vi kommer fortsätta med vårt värdegrundsarbete med de 7 diskrimineringsgrunderna även nästa
läsår. Vi behöver fördjupa oss ytterligare i diskrimineringsgrunderna och utöver det kommer vi
även att lägga fokus på sociala relationer (elev-elev, elev-pedagog, pedagog-vårdnadshavare).
Vi kommer också att lägga fokus på kommunikation -hur förbereder vi oss på rätt sätt inför ett
samtal, vad vill vi förmedla i ett samtal, vad vill vi att vårdnadshavare skall göra med vår
information etc. Vi vet att det är viktigt att samverka med hemmet och att vi har trygga
vårdnadshavare, därför vill vi fokusera extra mycket på detta. Vi ser också att vi får fler och fler
vårdnadshavare med annat språk än svenska som modersmål, vilket gör att det ställer ännu
högre krav på oss hur vi kommunicerar för att nå fram.

Vi ser att ett negativt språkbruk förefaller “normaliseras” bland eleverna vilket vi kommer att
arbeta mer aktivt med även nästa läsår. I detta arbete kommer vi också att involvera
vårdnadshavarna för en bättre effekt.

Vi har haft höga resultat i vår årliga kundundersökning, “NKI” under flera år och även årets
resultat med en rekommendationsgrad på 97 % visar att vi prioriterar rätt saker.
Eleverna är trygga både i skolan och på fritidshemmet.

Våra ledord “trygga barn lära bäst” är något som samtliga på skolan utgår ifrån och vi tror starkt
på att förmedla ett synsätt där det är pedagogerna som har möjlighet att påverka situationerna
istället för att ansvaret ligger hos eleverna.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Vi har ett komplett elevhälsoteam där flera av elevhälsans kompetenser är en naturlig del i det
dagliga arbetet.
Vi har också, när vi behövt göra särskilda utredningar t ex där misstanke om IF finns, via
Academedias avtal, hyrt in skolpsykolog för att påskynda utredningarna.

Tillsammans med samtliga pedagoger arbetar vi ständigt med att skapa en god miljö och
förebygga ohälsa.

Vi ser över våra lärmiljöer för att skapa goda förutsättningar för lärande och vi säkerställer att
nödvändiga stödprodukter (som exempelvis klämmisar, hörselkåpor, läslinjaler timetimers,
penngrepp, skrivplattor, läslinjaler etc) finns på plats i varje klassrum.

Vi arbetar även med bedömning, att ge information och handleder våra pedagoger.

Vi stöttar med tidiga insatser för de elever som exempelvis har inlärningssvårigheter eller bara är
sen i sin utveckling.

Elevhälsan är tillgänglig för alla elever men även för pedagoger och vårdnadshavare som tar
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kontakt med elevhälsan vid behov.

Elevhälsan är representerade i skolutveckling, arbetslag och på fritids samt i ledningsgruppen för
att kunna fånga upp och agera tidigt.

Elevhälsan kan initiera en pedagogisk utredning om vi ser att våra anpassningar inte är
tillräckliga. Vi är även behjälpliga i kartläggningsarbetet som sen ligger till grund för vidare beslut
om särskilt stöd eller andra insatser (exempelvis tid hos skolläkaren).

Vi har återkommande perioder för uppföljning och utvärdering, där vi gemensamt följer upp våra
insatser som är beskrivna i åtgärdsprogram samt uppdaterar eller avslutar dessa utifrån behov.

Vår skolsköterska erbjuder eleverna hälsobesök, hälsosamtal samt vaccinationer enligt det
nationella vaccinationsprogrammet. Skolsköterskan har det medicinska fokuset i
elevhälsoteamet.

I de få fall vi har haft elever med en högre frånvaro så arbetar vi efter vår “eskalerings- ordning”
där det först innebär samtal med elevhälsan och om det inte hjälper så kallas vårdnadshavare
och elev till skolläkare för vidare samtal och eventuell undersökning. I enstaka fall där vi haft en
problematisk frånvaro så har skolans kurator genomfört en frånvaro utredning och utifrån den
tillsammans med elevhälsan gjort en bedömning och fattat beslut om vidare åtgärder.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Det vi kan utläsa från samtliga medarbetares analyser, NMI samt från NKI är att elevhälsan även
detta år utgör ett tydligt stöd i den dagliga verksamheten och där beslut fattas med elevens
bästa i fokus.
Det vi däremot kunde se detta läsår var att elevhälsan under perioden för genomförande av
nationella proven har behövts i större omfattning än tidigare för att stötta de elever som behöver
för att kunna genomföra proven. Det som skiljer sig mot tidigare år är den stora mängden elever
med behov av stöd och vilka svårigheter som eleverna har och som påverkar anpassning och
behovet av stöd.

Det betydde att möjligheten för övriga elever som inte genomfört proven, vissa har dagar fått lite
mindre stöd under den här perioden.
Vi kommer se över det till nästa läsår för att göra provperioden mer effektiv med avseende på
insatser och stöd från elevhälsan, för att säkerställa att övriga elever kan få fortsatt stöd under
samma period.

Elevhälsan och ledningen kommer att fortsätta med att skapa förutsättningar till medarbetare för
att de ska kunna skapa trygga barn med ett relationellt perspektiv i fokus.
Elevhälsan har genom året haft tydliga fokusområden utöver det dagliga i verksamheten såsom
arbetet med värdegrund och de 7 diskrimineringsgrunderna, tema känslor, tema stopp min kropp
för att nämna några exempel.
Flera av dessa är teman är återkommande och ingår i elevhälsans årshjul.
Fokusområdet värdegrund med de 7 diskrimineringsgrunderna kommer att fortsätta även nästa
läsår då vi vill fördjupa oss i områdena ytterligare.
Vi kommer också att fokusera på hur vi arbetar relationellt, hur vi kommunicerar och språkbruk.
Se tidigare beskrivning under “sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden för
värdegrunds- och likabehandlingsarbetet”.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Se ovan.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Värdegrund; Diskrimineringsgrunderna, sociala relationer, språkbruk, kommunikation

Miljöarbete: Grön Flagg

Digitalisering; Introducera handlingsplanen

Personlig utveckling: Observationer och feedback

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

Vi  har utvecklat ett välorganiserat fritids där vi tror på heldagslärande och samverkan mellan
skola och fritids. Här erbjuds eleverna flera olika aktiviteter och självklart även fri lek.

Våra fritidspedagoger är en naturlig del av skoldagen och utgör ett stöd i varje klassrum vilket
gör att vi ser eleverna i olika sammanhang och kan följa dom hela dagen.
Genom vårt nära samarbete mellan mentorer och fritidspedagoger under hela dagen gynnas
elevernas trygghet, utveckling och lärande.
Vi har ett gemensamt synsätt som grundar sig i att eleverna alltid ska vara i fokus.
En bra samverkan mellan elevhälsan och fritids bidrar också till att vi alltid ser till elevernas bästa.

Skolans fritidshem ligger i skolans lokaler vilket också bidrar till elevernas trygghet.

Inför detta läsår har vi anställt två nya förskollärare för att ytterligare höja kompetensen i
fritidshemmet.

Under läsåret har nya mallar för planering och utvärdering av aktivitet i fritidshemmet också
tagits fram. Detta för att öka  medarbetarnas medvetenhet kring läroplanen samt konkretisera
utformningen av varje enskild aktivitet så att vi inte tappar fokus.

Fritidshemmet har utvärdering efter avslutad enskild aktivitet och/eller i samband med
terminsutvärdering. Här sitter samtliga medarbetare gemensamt och utvärderar och vid slutet av
läsåret utvärderar man läsåret enskild i egen analys och sedan gemensamt med samtliga
medarbetare på fritidshemmet.
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Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Våra resultat i årets NKI är mycket höga, 97% i undervisning.

Inför läsåret hade vi ett antal mål/indikatorer som vi ville utveckla och uppnå i vårt fritidshem.

Vi såg att vi gjorde mycket som redan var väldigt framgångsrikt, men vi ville systematisera
arbetetet mer och genom god planering och uppföljning säkra att elevernas lärande sker mot
läroplanen samtidigt som vi vill behålla glädjen på fritidshemmet..

Vi har därför arbetat med ett antal utvecklande insatser i pedagoggruppen som innefattar:

1. Arbetat målmedvetet med fritidshemmets läroplan kopplat till aktivitet.
Detta genom att:

-Introducerat nya planeringsmallar med tydlig koppling mellan läroplan och
aktivitet samt utvärdering utifrån förutbestämt innehåll.
-Avsatt tid & agenda på fritidsmöten för att lyfta läroplan och insatser.
-Höjt kompetensen på fritidshemmet genom att vi anställt ytterligare förskollärare.

2. Ta del av aktuell forskning.
Detta genom att fortsätta med tidigare insatser:

-Fritidsansvarig samt förskollärare deltar i skolans skolutveckling (schemalagd tid)
för att tillgodogöra sig aktuell forskning & nya metoder.
-Förstelärare deltar i fritidshemmets möten för kompetensöverföring och främja
samarbete.
-Fritidsansvariga deltar i arbetslagsmöten för kompetensöverföring och för att
främja samarbete.

3. Planera för utvärderingstillfällen.
Detta genom att:

-Sker kontinuerligt vid varje möte samt vid “mitterminsutvärdering” och vid
terminsavslut som schemaläggs vid läsårsstart.

4. Efter utvärdering omsätta resultat till eventuella utvecklingsområden.
Detta genom att fortsätta:

-I skolans systematiska kvalitetsarbete ingår att varje medarbetare skall göra en
egen analys. Utifrån dessa gör även fritidshemmet en gemensam analys.
Detta tillsammans med resultaten från NKI och NMI lyfts utvecklingsområden fram
till kommande läsår.

Det vi ville åstadkomma var -mätvärden.
För att uppnå detta hade vi ett antal insatser kopplade till varje mål.
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1.
100% trygga elever på fritidshemmet
Insatser:

-Gemensamt, riktat arbete med de 7 diskrimineringsgrunderna. Arbetsmaterial och fortbildning
via Olika.nu (normkritiskt arbete & “alla rätt”)
-Tema språkbruk
-Utbildning i NPF för elever för att normalisera och främja olikheter.
-Tema “stopp min kropp”.
-Tema känslor

2.
-Erbjuda variation och en inspirerande miljö.
-Följa den digitala utvecklingen genom att erbjuda och vägleda.

Insatser:
-Fortbildning utifrån tema Academedia “välmående i en digital tid”.
-Youtube kanal istf “skoltidning”
-Digitalisera blanketter för omsorgsbehov vid lov
-Upprätthålla och utveckla instagramkonton för fritidshemmet.
-Organiserad IKT med koppling till ordinarie skolundervisning, exempelvis som verktyg/stöd
men också nyttjande av digitala hjälpmedel på ett lekfullt sätt, såsom t ex Kahoot, “how to draw”,
“just dance”, bildorientering, skapande av egna sagor, skapa tidning, bygga/konstruera “my town”.

3.
-Vi skall minska förbrukning av nytt material jämfört med föregående läsår på fritids.
-Få en ren skol- och fritidsmiljö ute och inne.
-Att vi källsorterar plast, papper/kartong, matrester och att eleverna är medvetna om det och
varför vi gör det.
-Vi skall ha genomfört en utbildning i hur man “ploggar” under VT.

Insatser:
-Gemensam städning på gården med olika ansvarsområden.
-Källsortering
-Skapa konst av “sopor”/återvunnet material
-Tema “Miljöveckor” där vi  exempelvis lär eleverna om hållbar utveckling, planetens resurser och
hur vi kan värna om dessa samt praktisera när vi gör utflykter.
-En miljörepresentant är utsedd från fritids och samverkar med skola och elevråd
-Vi uppmärksammar Earth hour och skräpplockardagarna.
-“Plogga” med eleverna.

Arbetet kring de 7 diskrimineringsgrunderna har gett oss fortbildning inom fritidshemmets
personalgrupp.

Många fritidspedagoger har haft lektionspass kopplat till ämnet vilket öppnat upp för
givande diskussioner.
Arbete pågår med hur vi kan inkludera ämnet i fritidshemmet ännu mer till nästa läsår. Se
beskrivning under övriga punkter.

Även arbetet kring språkbruk, NPF och att främja olikheter finns centralt i skolans
undervisning och återfinns i fritidshemmet under temaveckor och vid regelbundna tillfällen.
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Våra förstelärare har gjort en handlingsplan för skolans digitala utveckling till nästa läsår.
Här kommer fritidshemmet vara en del i handlingsplanen.
En ansvarig i fritidshemmet har även tagit fram förslag på arbeten kopplade till
digitalisering och IKT.
Projektet “Youtubekanal” som skulle vara en av insatserna för läsåret behöver utvecklas.

Temaarbetet “Välmående i en digital tid” har gett oss utbildning och inspiration kring ämnet.
Bland annat hur vi kan verka nätsmart och ge eleverna verktyg för att vara källkritiska
samtidigt som vi kan visa vilka möjligheter som finns i den digitala världen.

I skolans fokuserade arbete inom miljön så har vi bidragit dels genom pedagogernas
utvecklade kunskaper, men också till elevernas möjligheter att ta ansvar för den miljö de
själva direkt kan påverka, men också att få kunskap om och ett förhållningssätt till
övergripande och globala miljöfrågor.
Undervisningen både i skola och på fritidshemmet har under året kännetecknats av mer
medvetenhet, samtal kring hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för
att skapa hållbar utveckling.

I detta arbete har vi även fått goda effekter i vår närmiljö genom att gården har blivit renare
och finare i och med organiserad städning varje vecka.
Källsortering har tydliggjort sophanteringen för såväl elever som pedagoger.

Vi tar tillvara på använt papper och återbrukar när vi skapar konst med eleverna.

Vi har infört ritböcker på fritidshemmet istället för att skriva ut bilder som ska färgläggas
och för att minska användningen av lösa ritpapper.

Tema miljöveckor har infallit under året, där vi lagt ett större fokus att värna om vår miljö
och vårt samhälle.

“Ploggning” har inte prioriterats detta läsår då skolan fattat beslut om att prioritera andra
fortbildningar.

Ett av våra områden som skulle tillämpas med kontinuitet för att främja tryggheten och ett
strukturerat heldagslärande var att hålla grupperna intakta och “isolerade” klassvis på
fritidshemmet (en insats vi såg god effekt av från Covid där vi tvingades till denna insats).

Pedagogerna bedömde att fritids lättare kunde ta vid lärandet på ett lekfullt sätt utifrån
gruppens behov. Detta är en insats som inte genomförts som förväntat, utan kommer att fortsätta
under kommande läsår.

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:
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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 8,0

Språk och kommunikation 8,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 8,0

Natur och matematik 6,0

Demokrati och samhälle 8,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 8,0

Elevers ansvar och inflytande 8,0

Fritidshemmet och omvärlden 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 94% 97%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 91% 96%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi har sedan många år organiserat fritidshemmet för att miljön skall vara gynnsam för samtliga
elever och för att tillgodose elevernas individuella behov. Redan för flera år sedan påbörjades
arbetet med hur vi kan skapa god arbetsro både i klassrummet och på fritidshemmet.

Vi har ett fokus i vårt arbetssätt där vi vill hitta gynnsamma förhållanden för samtliga elevgrupper,
men också för individer som behöver extra.
Vi kan se att vår organisation med exempelvis “Lilla gruppen” tillsammans med vår struktur och
flexibla medarbetare har bidragit till den sammantagna tryggheten, både för de elever som
behöver det lilla sammanhanget, men också för de elever som annars kan påverkas av stressade
elever som i svåra sammanhang kan agera ut.

Precis som under skoldagen så anpassar vi oss efter elevgrupp och enskilda elever där det
behövs och vi arbetar med ett relationellt förhållningssätt både till elever och vårdnadshavare.
Vårt fritidshem utgör en mix av ett lekfullt lärande, en rolig stund och en bra fritid.

Även på fritidshemmet tillämpar vi metoder som PAX och LAB för att vi vet att det är gynnsamt
för eleverna. Gemensamma metoder och förhållningssätt gör också att eleverna känner igen sig,
vilket ytterligare främjar deras trygghet.

Under läsåret har ett av flera fokusområden varit värdegrundsarbete och vi har arbetat extra
mycket med de 7 diskrimineringsgrunderna. Vi kommer fortsätta med detta under nästa läsår,
men med fördjupning inom specifika områden och med lite “nischade” insatser mot fritids.
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Våra resultat låg högt redan föregående läsår 20-21, men under detta läsår har vi höjt oss
ytterligare. Fritidshemmets utmaning är att bibehålla de höga resultaten, elevernas trygghet och
glädje samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet och våra medarbetare.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vårt fritidshem ligger i framkant vad gäller kvalité och trygghet. Vi har en tydlig samverkan med
skolan och tror på ett heldagslärande där undervisningen i fritidshemmet planeras utifrån
skolans årshjul, läroplanen samt elevernas intressen och önskemål.

Vi har under året lagt ett stort fokus på att stärka tryggheten för eleverna i fritidshemmet, dels
genom ett utvecklat värdegrundsarbete men även flertal behovsbaserade insatser. Samtliga
medarbetare har tagit del av fortbildning inom de sju diskrimineringsgrunderna och språkbruk
vilket i sin tur ökat kompetensen och kunskapen inom ämnet.

En utvecklad rastverksamhet är framtagen som omfattar både skoldagen och på fritids och den
verkar förebyggande mot kränkande behandling samt främjar rörelseglädjen, men också med
fokus på att de elever som behöver, skall kunna erbjudas en paus.

Vad man utläsa av elev- och vårdnadshavare undersökningen så har vi höjt oss i såväl vårt
värdegrundsarbete som vår undervisning i fritidshemmet, vilket tyder på att vi prioriterat rätt
saker.

Vi har under året gjort avstamp i fritidshemsplanen och analyserat förutbestämda insatser för att
säkerställa att vi är på rätt spår och uppnår våra delmål.

Vi har även tydliggjort ansvaret kring arbetet med fritidshemmets styrdokument och på så sätt
fått en bättre struktur.

Mallar för planering och utvärdering av aktivitet i fritidshemmet har också tagits fram. Detta har
ökat medarbetarnas medvetenhet kring läroplanen samt konkretiserat utformningen av varje
enskild aktivitet.

I vårt arbete med uppföljning av läroplanens mål i fritidshemmet, “ULM”, ser man tydligt att
effekterna av våra insatser varit positiva och vi är ense om vår egen skattning.

I fritidshemmets gemensamma analys framkom det att det finns utvecklingsbehov inom
dokumentationsunderlaget “Natur och Matematik”.

Vi har även konstaterat att vi behöver fördjupa oss ytterligare inom vårt fokusområde
“digitalisering” och ta fram en strukturerad undervisningsform inom fokusområdet.
Våra förstelärare har tagit fram en handlingsplan för kommande läsår inom området och där
kommer fritidshemmet utgöra en del i den.

Miljösatsningen, där även fritidshemmet ingår i vår roll som pilotskola med målsättning att få
Grön Flagg, har visat sig gett god effekt där såväl elever som medarbetare blivit mer
miljömedvetna och arbetar främjande för en hållbar utveckling. Fokusområdena kvarstår till
nästa år, med viss förändring och framtagning av nya insatser.

Som vi skrev tidigare i rapporten gällande språkdidaktik och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på
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elevernas intressen för ökat inflytande även i fritidshemmet, tar vi bland annat hjälp av Ann
Pihlgrens bok “språkdidaktik i fritidshemmet”.

Vi vet att språket är nyckeln till att utveckla förmågor inom samtliga ämnesområden, men även
för att skapa gemenskap. Att kunna lyssna på andra, framföra sina tankar, förhandla och
kompromissa är viktiga ingredienser för goda relationer och ett demokratiskt förhållningssätt.

Eftersom skolan och fritidshemmet är belägen i ett område med mångfald och flerspråkiga
elever så blir det en viktig del av vårt vardagliga arbete.

Fritidshemmets språkdidaktik har redan idag och kommer även fortsättningsvis att innehålla
arbetsformer och metoder som tillhör språkdidaktikens område -såsom högläsning, skrivande
och dramatiserande.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Förutom hela skolans utvecklingsområden, se nedan, så har fritids definierat ytterligare
några utvecklingsområden. Även om fokuset är gemensamt för hela skolan så kan
respektive profession (skola, fritids, kök etc) arbeta lite olika med innehållet i vissa fall.

Gemensamt Skola och fritids:

Värdegrund; Diskrimineringsgrunderna, sociala relationer, språkbruk, kommunikation

Miljöarbete: Grön Flagg

Digitalisering; Introducera handlingsplanen

Personlig utveckling: Observationer och feedback

Fritidshemmet:

Matte/NO
Utveckla metoden PAX i fritidshemmet
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