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1. Om Innovitaskolan Södermalm
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Södermalm är Pysslingen Förskolor och Skolor AB och Primaskolan i
Sverige AB, som är en del av Academedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskola Södermalm 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
Skolan har bedrivit förskola och skola år F-6 sedan 20 år tillbaka men har nu sedan höstterminen
-21 även högstadium. Skolan är vackert belägen intill stora blecktornsparken på Södermalm.
Skolan har en fin tradition och pedagogerna trivs och stannar länge, vilket skapar en stabilitet för
barnen.

Ledning och organisation

Skolan är enparallellig från årskurs F-9 skola med integrerad förskola. Högstadiet är under
uppbyggnad med mål att bli tvåparallellig. Skolan har i dag (21/22) 225 elever,  42 förskolebarn och
37 pedagoger. Vi bedriver fritidshem F-3 och Klubben för år 4-6.

Skolledningen 21/22 bestod av Rektor och bitr. rektor.
En pedagogisk styrgrupp startades under läsåret där samtliga arbetslagsledare från F-3, 4-6, 7-9,
fritidshem och förskola ingick.
Förutom det så har vi en administratörstjänst på 80% som två personer i år delat på då ordinarie
administratör är föräldraledig.

Vårt EHT team bestod 21/22 av skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare, specialpedagog,
bitr.rektor och rektor.

21/22 hade vi en förstelärartjänst kring heldagslärande skola-fritidshem samt en om
implementering av NTI.

Arbetslaget 21/22  är uppdelat på Förskola, F-3, 4-6, 7-9 och fritidshem.
Förskolan har en administrativ ledare på 10% och övrigt i barngrupp samt en pedagogisk ledare på
20% och övrig tid i barngrupp.  Rektor fungerar som förskolechef.

Personal

Förskolan består av 9 pedagoger på tre avdelningar. Varje avdelning har en förskollärare och två
barnskötare.

Av fritidshems pedagogerna, 6 stycken, är 5 stycken inne som resurser i klasserna under skoltid.
Den sjätte pedagogen jobbar även eftermiddagar på klubben.
F-6 består av 8 lärare plus 4 ämneslärare, 7-9 består av 13 ämneslärare. Bild/slöjd/musik/idrott
jobbar på båda stadierna.

År 7-9 har haft en socialpedagog anställd under uppstarten av högstadiet samt tre elevassistenter.
En av elevassistenterna har  It i sin tjänst, en elevassistent har biblioteksansvar i sin tjänst och den
tredje hjälper detta läsår till med administrativa uppgifter såsom bemanning.
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EHT teamet skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare, specialpedagog, bitr.rektor och rektor.

Köket har 2 heltidstjänster och en 50% disk.

Städ består av en heltidsanställd på skolan och en 50%  på förskolan.

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.

4



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

Utöver det som står i ovanstående text så har vi regelbundna elevråd där alla elever från alla
årskurser kommer till tals och får uttrycka sina åsikter. Under året 21/22 så skickade vi också 5
elever på elevskydds utbildning.

Skolledningen gör en enhetsplan och i arbetslagen görs en arbetslag/ämnesplan och på
fritidshemmet en fritidshemsplan. I årshjulet har vi fyra avstämningar per läsår som handlar om
kvalitetssäkring. I arbetslagen diskuterar vi och analyserar enkätsvar, kunskapsanalyser och våra
satta mål. Utifrån dessa analyser så gör vi en plan för vårt fortsatta arbete. Detta förs in i skolans
övergripande enhetsplan. Vår enhetsplan är grunden med kvalitetsanalys 1,2,3 och 4 som är en
sammanfattning från arbetslagens analyser.

Regelbundet tas arbetsmiljöfrågor upp på APT där alla från förskolan, fritidshemmet och
grundskolan medverkar.

.
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3. Resultatkvalitet grundskola
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som
finns i läroplanen för respektive skolform.

Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 80,4% 72,0% 73,7%

Flicka 80,6% 68,8% 73,9%

Pojke 80,0% 77,8% 73,3%

Andel elever med gymnasiebehörighet 91,1% 92,0% 86,8%

Flicka 94,4% 87,5% 87,0%

Pojke 85,0% 100,0% 86,7%

Genomsnittligt meritvärde 230,8 223,8 237,0

Flicka 248,8 226,3 245,8

Pojke 198,4 219,4 224,0

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 86,4% 40,0% 88,9%

Flicka 92,3% 33,3% 91,7%

Pojke 77,8% 44,4% 86,7%

*Genomsnitt av f.d. Hamnskolan och Primaskolan Farsta.

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 27% 30% 30% 13% 0% 0% 100%

Matematik 7% 10% 20% 17% 37% 10% 100%

Svenska 6% 26% 23% 26% 14% 6% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 41% 41% 14% 5% 0% 0% 100%

Matematik 5% 26% 16% 32% 5% 16% 100%

Svenska 0% 46% 18% 27% 9% 0% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 73,7%

B 63,2%

C 57,9%

D 73,7%

E 68,4%

F 36,8%

G1 73,7%

G2 68,4%

Svenska A 86,7%

B 80,0%

C 86,7%

D 86,7%

E 73,3%

F 60,0%

G 53,3%

H 66,7%

Svenska som
andraspråk A 100,0%

B 25,0%

C 50,0%

D 50,0%

E 0,0%

F 25,0%

G 50,0%

H 25,0%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

Implementera Innovitamodellen. Detta har varit i fokus så att all personal kan förstå syfte och
innebörden av modellen samt få en samstämmig bild så vi som skola gemensamt kan arbeta
framåt samt vara i linje med våra andra innovitaskolor.
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Synliggöra måluppfyllelsen för elever och vårdnadshavare genom att medvetengöra centralt
innehåll och kunskapskrav. För att öka måluppfyllelsen och för att få eleverna att ta kontroll över
sitt eget lärande och se en röd tråd genom sin skoltid.

Värdegrundsarbete utifrån “Barn föds inte med fördomar.” Då vi läsåret 21/22 var i startgroparna
för att slå ihop två skolor så bestämde vi oss för att satsa och prioritera på skolans gemensamma
värdegrund. Under året har vi samarbetat med Glada Hudik teatern i deras projekt Barn föds inte
med fördomar. Detta har genomsyrat vår verksamhet under hela läsåret med gemensamma
lektionsupplägg samt grupparbeten. Vi avslutade projektet genom att hela skolan från F-klass till
nian vara med Avicii Arena och se Glada Hudik framföra Catwalk Live framför tusentals skolbarn.

Heldagslärandet. För att kvalitetssäkra fritidshemmet har ett extra fokus varit på heldags lärandet
där styrda aktiviteter kopplade till läroplanen har anordnats, styrts upp och synliggjorts för både
elever och vårdnadshavare.

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

Rektor organiserar arbetet tillsammans med biträdande rektor, förstelärare, arbetslag och
elevhälsa. Varje vecka träffas arbetslagen två gånger. På tisdagar är fokus elevärenden och
praktiska saker som måste diskuteras och lösas. På torsdagarna är det en pedagogisk träff där
fokus är pedagogiska frågor och utveckling. En gång i månaden har vi APT där vi alla på hela
förskolan och förskolan träffas för kompetensutveckling och frågor som rör alla på skolan.

En gång i månaden träffades en styrgrupp bestående av alla arbetslagsledare, biträdande rektor
och rektor. Inom Academedia ingår också rektor i en basgrupp med video träff en gång i veckan.
Detta för att hålla en likvärdighet inom den stora organisationen Innovitaskolorna samt ett tillfälle
för råd och stöd.

Rektor ansvarar för att skolan håller god kvalité på undervisningen och att pedagogerna följer de
styrdokument som skolverket och skolan lagt som grund. Förutsättningarna för undervisning var
under första delen av läsåret lite tuff då lokaler som vi blivit lovade togs tillbaka. Skolan stod i att
då ta emot 90 stycken elever från Farsta som egentligen inte ville flytta till Södermalm i för
trånga utrymmen. Högstadiets elever och personal har därför varit trångbodda under året. Det
skapade frustration men med tiden som gick anpassade sig elever och personal på ett mycket
bra sätt och studieron och tryggheten ökade.

Ett av våra fokusområden Synliggöra måluppfyllelsen för elever och vårdnadshavare genom
att medvetengöra centralt innehåll och kunskapskrav blev ett väldigt stort arbete då två helt
olika lärarkårer slogs ihop. Båda med olika erfarenheter, kompetenser och vanor att jobba utifrån
styrdokument. När enkäten gjordes hade vi lågt, 53% av eleverna och 63% av vårdnadshavarna,
som tyckte att lärarna informerar hur det går i skolarbetet. I slutet av läsåret när vi hörde eleverna
sinsemellan prata om kunskapskrav och måluppfyllelse kände vi att vi kommit en bra bit på väg.
Det arbetet måste dock fortsätta ligga i fokus nu med Lgr 22 som bas.

I och med att skolan ökade med ett högstadium så växte också vårt EHT. Elevhälsoteamet består
av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och psykolog.
Under året var fokusområden att lägga grunden för ett bra elevhälsoarbete men också god
struktur och dokumentation.
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Vägen in till EHT är olika beroende på ärende. Vid brådskande oro så kommer personalen till
rektor eller annan medlem i EHT och tillsammans göra en orosanmälan till socialtjänsten. När en
pedagog känner oro för en elev kunskapsmässigt eller socialt lämnas en anmälan till rektor in
och den tas upp i EHT och där beslutas vägen framåt kring eleven. Speciallärare,
specialpedagog, kurator kan också aktualisera upp ärenden. Om en pedagog vill diskutera och
rådfråga kring en elev så kan pedagogen boka in sig på första halvtimmen på ett elevhälsomöte.

Kränkningar ska anmälas skyndsamt. En incidentrapport ska upprättas där händelsen tydligt
framgår. Den lämnas till rektor som sedan skickar in denna till huvudman.

I och med att skolan växte med ett högstadium så la vi mycket fokus kring vårt
värdegrundsarbete för att jobba ihop skolan till en enhet och skapa trygghet. Under året har vi
samarbetat med Glada Hudik teatern i deras projekt “Barn föds inte med fördomar”. Detta har
genomsyrat vår verksamhet under hela läsåret med gemensamma lektionsupplägg samt
grupparbeten. Vi avslutade projektet genom att hela skolan från F-klass till nian gick till  Avicii
Arena för att se Glada Hudik framföra Catwalk Live framför tusentals skolbarn. Det var en mycket
fin tillställning som svetsade samman skolan.

På högstadiet anställde vi, under slutet på höstterminen, en socialpedagog för att finnas till för
eleverna på högstadiet i korridoren och på rasterna utöver pedagogernas rastvärdande. Det
skapade en ökad trygghet för eleverna utanför klassrummet.

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 69% 58% 74% 70%

Mina lärare gör så att jag får lust att
lä0000

ra mig mer
54% 56% 60% 67%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 68% 65% 71% 64%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

94% 83%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

94% 57%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 50% 41% 66% 61%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 60% 63% 57% 55%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 51% 48% 61% 58%
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Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 69% 53% 60% 63%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 78% 75% 78% 75%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 58% 51% 64% 61%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Resultat kvaliteten i år skiljer sig framför allt i år 6 då föregående år endast 40% av eleverna  hade
A-E i alla ämnen. I år var siffra 88,9%. Analysen av det är att föregående års elever var endast 16
stycken till antalet. I år var klassen fulltalig med 28 elever och spridningen kring elevernas
kunskapsinhämtning mer jämn.. Flickorna i klassen har högre procent.

Andelen elever med gymnasiebehörighet var i år 86,8 % mot fjolårets 92%. Det är svårt att göra
en analys på nedgången då vi bara haft högstadiet ett år. En analys är dock att det skiljer sig inte
mycket mellan flickor och pojkar.

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat från 223 till 237 poäng. Vi hoppas att det är ett resultat av
vårt arbetet kring att synliggöra målen för elev och vårdnadshavare. Här har flickorna en högre
procent meritvärde än pojkarna.

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

Då skolan är liten med en klasslärare för år 6 som rättat alla nationella prov så har några
arbetslagstillfällen använts för att sambedöma och diskutera rättningen. Under den muntliga
delen i matematik hjälpte läraren i år 5, som är lärare i matematik, till att lyssna  på och analysera
svaren. I engelska har läraren suttit med behörig engelsklärare från högstadiet och diskuterat
bedömningen. Läraren är legitimerad i alla ämnen inom NP. 100% klarade minst E i svenska och
Engelska medan 16% underkändes i Matematik.

Angående Korrelation mellan nationella prov och betyg, Åk 6 är det 68% som fått lägre betyg i
engelska än på nationella provet. Detta är lärarnas analys:

Skolan tillämpar sambedömning och vi bedömare förde en ingående diskussion kring kravnivån
och betygsättningen.

Att korrelationen i engelska i åk 6 mellan NP och betyg är låg har sin förklaring i att eleverna i
centrala Stockholm behärskar det engelska språket bra medan vi har noterat att “mellanskiktet”
kunskapsmässigt är smalt. NP är smalare än kursplanen i åk 6. Som bedömare förvånades vi
något över bedömningsanvisningarna för NP, som enligt vår uppfattning var var onödigt
tillåtande av felskrivningar. Samtliga elever och vårdnadshavare i åk 6 har varit nöjda med
skolans betygsättning.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, Åk 9. Inom matematik och svenska har 33%
respektive 41% fått högre betyg än på nationella. Vår analys är att vi hade många elever i år 9
som hade behov av extra anpassningar som har det svårt att lyckas under ett provtillfälle. De kan
ha visat sina kunskaper vid annat tillfälle såsom extra undervisningstid (läxhjälp på tisdagar)
och/eller lovskola.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt
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Engelska 0% 90% 10% 100%

Matematik 0% 67% 33% 100%

Svenska 21% 38% 41% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 68% 32% 0% 100%

Matematik 0% 68% 32% 100%

Svenska 5% 82% 14% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

I år 1-3 så har vi en legitimerad lärare tillsammans med en resurs i varje klass. I förskoleklass var
det två legitimerade lärare.  Då klasserna inte är stora utan elevantalet ligger på 13-22 elever så
finns det väldigt stora möjligheter att driva undervisning med god kvalité. Pedagogerna på F-3
har också jobbat länge i skolan och har en bra struktur.

Vi ser en lägre siffra på nöjda vårdnadshavare gällande förskoleklass och det kan bero på att det
var en tuff start med två utåtagerande barn i klassen. Vi satte in flera åtgärder bland annat med
hjälp av en extra resurs. Det tog en bit in på vårterminen innan eleverna och pedagogerna
landade i en bra fungerande verksamhet för dessa två och klasskamraterna.

Verksamheten i förskoleklassen förbereder mitt barn för den fortsatta skolgången: 2021 94%, 2022
83%

Verksamheten i förskoleklassen stimulerar mitt barns utveckling och lärande: 2021 94%, 2022 57%

År 4-6 har en högre elevtäthet med 22-28 elever i varje klass. I alla tre klasser finns elever med
olika slags behov av anpassningar, Vi har pratat mycket om differentierad undervisning och
lärmiljöer för att nå alla elever. Under våren fick alla arbetslagsledare på skolan gå en heldags
utbildningsdag om detta. Under läsåret 22/23 kommer en pedagog från 4-6 arbeta som
förstelärare inom differentierad undervisning från F-9. Mycket kompetent personal på 4-6 som
skapar trygghet både kunskapsmässigt och socialt.

Vi startade högstadiet år 7-9 detta läsår. En stor del av eleverna och pedagogerna kom från
Prima Farsta skolan. Vi hade 32 elever uppdelade på två grupper i år 7, en klass 8 med 19 elever,
en klass 9 med 32 elever och en studio men 7 elever i år 9..

Högstadiet startade tufft på många plan. Eleverna och personalen trodde de skulle komma till
nyrenoverade stora lokaler men fick samsas om tre och ett halvt klassrum. Eleverna hade med
sig en jargong som kulturmässigt krockade med F-6 skolan. Att börja ta av sig skorna, lämna in
telefonen och inte ha jacka på sig i matsalen tog mycket energi från alla. Vi fick snabbt fokusera
på betyg och bedömning. Vad ska bedömas och hur? Kompetensutvecklingsdagarna fokuseras
på bedömning och synliggöra elevernas utveckling och uppnådda mål. Våra pedagogiska forum
användes till diskussioner och att arbeta hands on med arbetsplaner för att säkerhetsställa
undervisningens kvalité och bedömning.

Under vårterminens mitt och framåt kändes det som vi landade mer och mer tillsammans som
en skola mot samma mål. Högstadiets elever hade kommit in i skolans värdegrund och

11



fokuserade allt mer på studierna. Arbetsron steg. Pedagogerna upplevdes mindre stressade och
mer förberedda.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Nästa läsår behöver vi fortsätta fokusera på LGR 22 och diskutera bedömning.

Vi behöver utveckla kring organiseringen av förstelärarnas uppdrag. Få med deras
ansvarsområden i skolans kvalitets årshjul.

Det som skolan ska hålla fast vid och värna om är att alla är allas barn. Vi är en skola och det ska
kännas och synas som en röd tråd genom F-9.  Värna om det familjära som skapar trygghet både
hos elever och pedagoger.

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

Jag känner mig trygg i skolan 86%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 16%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 18%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 76%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolan har rutiner för handläggning, både åtgärdande och uppföljande,  av oro och
kränkningsärenden.

Alla pedagoger har lyft och jobbat med planen mot diskriminering och kränkande behandling i
klasserna.

Skolan har rutiner för värdegrundsarbete inarbetat för år F-6 men i år 7-9 måste det skapas mer
rutiner för det vardagliga främjande arbetet. Vi startar varje år med ett värdegrundstema och den
första skolveckan jobbar vi med att sätta värdegrunden med eleverna. Sedan jobbar vi löpande
hela läsåret med värdegrund tex med hjälp av Nollan böckerna i klassrummet.

I alla klassrum har alla elever bestämda sittplatser. I matsalen har alla i F-6 bestämda sittplatser
och i år 7-9 bestämda bord. Vi vuxna på skolan är noga med att föregå med gott exempel hur vi
pratar och är med varandra. Vi vuxna synligör, diskuterar och lyfter upp tex jargonger och
språkbruk med syftet att använda ett vårdat språk. Vi tar in mobilerna när eleverna kommer på
morgonen för att förebygga distraktioner utifrån och öppnar upp för social integrering i skolan.

Vi har flera rastvärdar ute varje rast och det finns minst en aktivitet som är ledd av en pedagog.
På högstadiet har vi också en socialpedagog utöver rastvärdarna.

Under läsåret har vi också skapat en grupp med elevskyddsombud som har gått på en
utbildningsdag.

Vi jobbar med att EHT, såsom kurator, speciallärare och specialpedagog är synliga genom att
vara bland eleverna. Relationer gör det lättare att komma om de skulle ha behov av någon att
prata med.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

I trygghetsenkäten som gjordes på hösten 21 uttryckte 25% att de ville vara mer delaktiga i
trygghetsarbetet. Vi måste vara tydligare i vårt arbete kring klassråd, elevråd och
elevskyddsombud. Skapa medvetenhet hos alla elever genom att de får vara med att bestämma
trivselreglerna varje år.

Det måste finnas en samstämmighet och tydlighet hos alla lärare när det gäller att upprätthålla
trivselreglerna. Några kan inte vara “snälla” och några “hårda”. Det skapar en otrygghet hos
personal och elever.

År 7-9 måste se över hur det jobbar med värdegrunden inom sina ämnen kontinuerligt.
Förebygga och främja.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Skolan har bra rutiner för elevhälsovården som vi ska värna om.

Det som vi behöver arbeta mer med är:

Större delaktighet och tydlig struktur kring elevinflytande

Sammanhållen personalgrupp som håller på trivselreglerna och jobbar främjande och
förebyggande.

Implementera tilläggen i LGR 22 och värdegrundsarbetet

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Biträdande rektor leder mötet, specialpedagog skriver
protokoll i PMO och kurator i elevakten i PMO.

Förra veckans protokoll lyfts först för att återkoppla och därefter tas de nya ärendena upp för
diskussion. Ärenden kan vara inkomna som anmälan till rektor eller genom skolsköterska, kurator
eller spec.

När ett beslut är taget så återkopplas det till berörda. Om särskilt stöd ska beviljas ska den alltid
föregås av en pedagogisk kartläggning. Vid insats om särskilt stöd så ska den utvärderas
regelbundet.

Vi har även en väl fungerande rutin för att nyttja skolläkare och skolpsykolog på bästa sätt.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi har haft en bra och tät kommunikation med vårdnadshavare. Sett till att snabbt kalla till möte
vid behov så vårdnadshavare, elev och pedagoger snabbt kan samverka kring eleven.

Vi har alla professioner i EHT som gör att vi snabbt kan jobba framåt med elevens behov i
centrum.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi ska fortsätta värna om tidig kommunikation med vårdnadshavare och tidiga insatser för att
förebygga utanförskap i skolan.
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Utvecklingsområde är att göra mer reklam för EHT i skolan. Vilka jobbar med elevvården, vad har
varje profession för uppdrag, vad kan jag som elev få hjälp med?

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

- Differentierad undervisning, Varierad undervisning, lärmiljön, anpassningar

- LGR 22, betyg och bedömning,

- Trygghet och studiero, Värdegrundsarbete LGR 22, samstämmighet hos pedagoger kring
trivselregler, likvärdig lektionsdesign skapar trygghet

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

Fritidshemmet består av fem tillsvidareanställda och två visstidsanställda i år.

Under skoldagen arbetar de som resurser i klass F, 1, 2, 3 och  6. Fritids använder År f-3s lokaler
efter skoltid och klubben år 4s klassrum samt lilla idrottshallen.

Under läsåret har vi haft en förstelärare som jobbat med Heldagslärande. Hon har varit länken
mellan fritidshemmet och skolan och suttit med på båda arbetslagen. Hon har varit en del i
kvalitetsarbetet kring fritidshem och skola.

Fritidshemmet har arbetslagsträff en gång per vecka samt så har alla tillsvidareanställda också
egen planering.

Fritidshemmet deltar alltid när skolan har KU dagar för att få alla pedagoger på skolan att jobba
mot heldagslärande.

Det är fritidshemmets personal som är ansvariga för rastverksamheten. Rastvärdarna har tydliga
uppdrag där minst en har ansvar för en ledd rastaktivitet. Förutom fritidshemspersonalen har alla
pedagoger på skolan en till två rastvärdar i veckan. Vi ser rasten som en tillgång till att skapa
relationer och möta eleverna i en annan miljö.

Pedagogerna på Klubben har samtalat med eleverna om verksamhetens innehåll och
eleverna har fått mycket inflytande i vilka aktiviteter som sker på Klubben.
Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Pga pandemin arbetade vi åldersuppdelat och bedrev verksamheten utomhus. .Allt
eftersom restriktionerna lättade började vi integrera åldrarna och flyttade även in viss
verksamhet.

I våra olika aktiviteter har vi arbetat aktivt med normer och värden samt språkutveckling. Vi
har även kunnat arbeta med små grupper i vår pedagogstyrda  aktiviteter.
Under senare delen av terminen ha vi även kunnat arbeta i små grupper inomhus.

Innovate, Explore och Balance är begrepp som vi har börjat använda oss av i våra
aktiviteter. Arbetet går ut på att elever och pedagoger ska vara kreativa, undersökande och
känna en fysisk, psykisk och social balans.
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Vi har haft hög personalomsättning pga personalbyten och sjukdom. Många vikarier har
gjort att vi inte kunnat genomföra alla våra planerade aktiviteter men de vi kunnat göra har
fungerat bra.
Det har speglat sig i vårdnadshavarnas enkätundersökning som har sjunkit gällande
meningsfulla aktiviteter.

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling.
2021, 67% 2022, 56%

Fritidsmötena har varit strukturerade men personalomsättning och sjukdom och att vikarier
inte kunnat delta på mötena har gjort att vi inte kunnat ha gemensam planering och kunnat
genomföra uppföljning och utvärdering. Vi har tidigare haft ett längre möte en gång i
månaden för detta och känner att vi har behov för detta igen.

Vi behöver bli bättre med att följa upp och utvärdera våra aktiviteter tillsammans med
eleverna.

Det har varit försteläraren som tog fram material kring forskning i ämnen som ökar
kvaliteten på verksamheten. Till nästa läsår bör arbetslagsledaren undersöka och tittar på
lämpligt material som alla läser och går igenom.

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och värden, Språk
och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, Demokrati och
samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och inflytande samt
Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv:
Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering och progression samt Utveckling.
Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och
en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 4,0 4,0

Språk och kommunikation 2,0 6,0

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
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Undervisning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter
som stimulerar mitt barns utveckling 67% 56%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 70% 66%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi har utvecklat heldagslärande och samverkan mellan skolan och fritidsverksamheten har blivit
tydligare. Aktiviteterna har utvecklats till att följa LGr11 och skolans temaområden. Aktiviteterna
har också fått större variation och syfte såsom matteverkstad, spelhåla med riktade spel tex
svenska, matte eller sociala spel dagar.

Värdegrundsarbetet har påverkats av den stora sjukfrånvaron och insatta vikarier .Det har också
varit svårt att få in vikarier i perioder.  Det syns också i trygghetsenkäten där endast 66% av
vårdnadshavarna känner att Mitt barn känner sig tryggt på fritids.

Strukturen med att hålla aktivitetstavlan försvann under ett par månader och det märktes också
på verksamhetens kvalité på aktiviteter och stress hos personalen. Under vårterminen kom vi
igång med tavlan igen och det blev återigen fler styrda aktiviteter.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Fritidshemmet behöver sätta sina rutiner i att planera, utföra och utvärdera sin aktiviteter. Att vara
noga med att aktivitetstavlan följs med tydliga aktiviteter med syfte och mål som syns.

Aktiviteterna kan fortfarande utvecklas kring våra områden Explore och innovate. Skapa lust och
nyfikenhet.

Vi hoppas på ett läsår med fast personal som inte är borta allt för mycket. Det behövs stabilitet i
gruppen. En trygg personalgrupp kan ge trygghet i barngruppen.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

- Elevers ansvar och inflytande, hitta en bra modell för fritidsråd och att det följs upp

- Utifrån läroplanen och varumärket jobba för att skapa stimulerande lustfyllda aktiviteter
som väcker nyfikenhet hos barnen

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

Förskolan flyttade från skolans lokaler till våra andra lokal, Fyren, som endast har förskola. Vi gick
också ner från fyra avdelningar ner till tre då barnantalet också sjönk.

Under året har barnantalet fortsatt varit lågt. Vi har kapacitet för 50 barn nere på förskolan men
under året har de varit ca 42 stycken uppdelat på tre avdelningar. På varje avdelning jobbar tre
pedagoger varav en förskollärare och två barnskötare.

En förskollärare är pedagogisk ansvarig för förskolan på 20% och i barngrupp 80%. En annan
förskollärare har det administrativa uppdraget på 10% och 90% i barngrupp. En gång i veckan är
det ledningsträff med rektor.
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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 6,0 6,4

Kultur 5,1 5,2

Lek 5,5 6,8

Matematik 4,5 6,8

Naturvetenskap och teknik 6,0 7,2

Normer och värden 5,5 6,0

Skapande 6,0 7,2

Språk och kommunikation 6,0 6,0

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 81% 91%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 88% 88%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 89% 98%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 89% 100%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 73% 83%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 82% 90%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 44% 70%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 67% 76%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 78% 96%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Under läsåret har vi haft ett stort fokus på barns inflytande och delaktighet. Genom
observationer, intervjuer och samtal, både individuella, i små grupper samt i större grupper med
bl.a. röstning har barnen haft goda möjligheter att påverka sina dagar och dess innehåll på
förskolan. Att arbeta utifrån barnen som kompetenta som i varje moment har möjlighet att vara
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med och påverka genomsyrar alla dagens moment. Vi har aktivt arbetat med ett utforskande
arbetssätt där vi pedagoger har tillsammans med barnen visat nyfikenhet och vilja till att söka
information för att veta mer. Vi ser att detta har lett till att barnen tagit större ansvarstagande och
påvisat tro till sin egen förmåga och vilja att veta mer. De har visat stort intresse för naturens
kretslopp, djur -och natur med fokus på insekter och hållbar utveckling. De har tagit med sig
populärkulturen in i förskolan och bidragit till nya sätt att tänka kring undervisningen. Exempel på
ser vi i den skapande verksamheten där de tillverkar sådant de upplevt på medier som Youtube
eller Roblox.
Även i barnens lekar har vi observerat mycket som kretsar kring just populärkultur och vi har
använt oss av detta för att vidareutveckla barnens förmågor i samarbete, empati, turtagning,
regler och socialt samspel.
Genom tydliga rutiner, tydlig lek- och lärmiljö och ett härvarande arbetssätt har vi skapat
trygghet för varje barn. Alla pedagoger på förskolan känner till och förstår vikten av att finnas
nära, lyssna på barnens tankar och stötta dem i deras förmågor att förklara, berätta och känna sig
delaktiga. På så vis ser vi att varje barn har blivit sedd utifrån sin egen förmåga och behov.
Genom att arbeta med tydlig dokumentation och nulägesanalyser ges vårdnadshavare, barn och
pedagoger en bra verktyg för att synliggöra barnens utveckling och inlärning.

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi har kommit en lång väg i vårt arbete med att höja kvaliteten på vår undervisning. Genom att
använda oss utav aktuell forskning och litteratur har vi som arbetslag skapa ett reflekterande
synsätt. Detta har handlat i mångt och mycket om att låta och våga låta barnen ha ett större
inflytande än tidigare. Att tillsammans med barnen utveckla undervisningen gör den mer
intressant för alla och det blir tydligare vad barnen faktiskt lär sig. Exempel på detta ser vi när fler
barn visar intresse för bokstäver och text genom att få använda sig av digitala medel och själva
vara med att utforska dem.
Fortsätta att variera material och vara lyhörda för barnens intresse.
Ett stort utvecklingsområde på förskolan är hur vi strukturerar dokumentation för att tydliggöra
och utvärdera undervisningen. Även här skulle det vara bra att barnen får ett stort inflytande.
Tydlig dokumentation som även kan ge barnen verktyg att se sin egen lärprocess.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Genom ett aktivt trygghetsarbete som tas fram på HT, Belyser vi olika delar av trygghet. Vi
granskar olika delar såsom social trygghet eller fysisk trygghet.
Här analyserar vi klimatet i barngruppen och sätter in åtgärder där de behövs. Vi har en tydligt
klimat på förskolan där vi alla pedagoger utgår främst utifrån att varje barn ska känna trygghet.
Genom att aktiv arbeta med normer och värden genomsyrar hela dagen. Såsom att känna tillit till
sin egen förmåga, respektera sin omgivning, Ta ansvar för miljö och människor.
Värdegrundsarbetet ligger till grund i allt vi gör på förskolan där vi pedagoger påvisar att vara
goda förebilder. Vi deltar och vägleder barnen i både konflikthantering samt relationsskapande.
Vi har arbetat aktivt för att skapa goda relationer till vårdnadshavare för att öka trygghet och
samverkan. Detta ser vi har gett tydlig effekt då vi tillsammans skapar en gemensam syn.

Slutsatser och utvecklingsområden
Dokumentation
Barns delaktighet
Undervisning
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

- Dokumentation
- Barns delaktighet
- Undervisning
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