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1. Om Innovitaskolan Södertälje
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Södertälje är Kringlaskolan AB som är en del av AcadeMedia, norra
Europas största utbildningsföretag.

Innovitaskolan Södertälje 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
Ledning och organisation

Skolledning med rektor och tre stycken biträdande rektorer. Varje arbetslag leds av
arbetslagsledare samt finns det sex stycken förstelärare på skolan. Vidare finns en personal med
ansvar för fastighetsfrågor.

På skolan finns också övrig personal i form av vaktmästare, matsalspersonal och resurspersoner.
Mat och städ köper enheten externt.

Personal

Innovitaskolan Södertälje består av 65 personal. Skolan har en egen elevhälsa bestående av
rektorer, en skolsköterska, en kurator, en skolläkare, en skolpsykolog, en speciallärare, en studie
och yrkesvägledare, specialpedagog samt två socialpedagoger.

På skolan finns det sex förstelärare inom matematik, IKT, språkutveckling samt för utveckling av
Innovitaskolans pedagogiska arbetssätt.

Skolan har en studievägledare som har en central roll arbete med att stötta elever i ett livslångt
lärande.

Elever

Innovitaskolan Södertälje är en F-9-skola. Totalt går det 546 elever på skolan.
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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

Läsåret tar avstamp i föregående års utmaningar. Både utifrån kunskapsresultat och
värdegrundsfrågor. Vi startar upp detta arbete direkt när personalen är på plats i augusti så att de
sedan kan börja jobba med eleverna direkt när de kommer på välkomstsamtal första skoldagen
och även under kommande uppstartsvecka.

I mitten av höstterminen görs en första avstämningen utifrån betyg och trygghet i skolan.
Kunskapsresultaten analyseras och lärarna ser över sina anpassningar för att samtliga elever ska
nå sin fulla potential. Trygghetsresultaten ses också över och beroende på läget kan
värdegrundsarbetet justeras.

Vid jul och i mitten av vårterminen görs samma analys utifrån kunskapsresultat.

Efter den stora elevenkäten som görs i januari arbetar vi utifrån de resultaten  med
personalgruppen som också får koppla de till sin årskurs och arbeta med eleverna.
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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 81,5% 73,1% 60,0%

Flicka 84,0% 68,0% 67,9%

Pojke 79,3% 77,8% 51,9%

Andel elever med gymnasiebehörighet 90,7% 84,6% 87,3%

Flicka 88,0% 80,0% 89,3%

Pojke 93,1% 88,9% 85,2%

Genomsnittligt meritvärde 224,4 224,4 238,5

Flicka 223,6 221,7 257,6

Pojke 225,0 226,9 218,7

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 66,7% 58,9% 52,7%

Flicka 60,9% 62,5% 52,6%

Pojke 71,4% 54,2% 52,9%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 20% 14% 45% 6% 10% 4% 100%

Matematik 2% 10% 10% 23% 29% 26% 100%

Svenska 7% 17% 30% 27% 10% 10% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 12% 18% 35% 35% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 4% 31% 29% 11% 18% 7% 100%

Matematik 0% 4% 9% 19% 47% 21% 100%

Svenska 7% 14% 29% 21% 14% 14% 100%

Svenska som andraspråk 0% 2% 12% 27% 39% 20% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 81,5%

B 86,8%

C 79,6%

D 77,8%

E 83,0%

F 75,5%

G1 77,8%

G2 83,3%

Svenska A 98,1%

B 81,1%

C 78,8%

D 98,1%

E 96,2%

F 86,8%

G 71,7%

H 92,3%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22
- Ny läroplan sjösätts läsåret 22/23, detta behöver implementeras under andra delen av

läsåret 21/22
- Ökad måluppfyllelse/meritvärde genom en utveckling av studiero och trygghet
- Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbetet

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

Rektor organiserar skolans arbete i ledningsgrupp, arbetslag och elevhälsa. Rektor ingår även i
rektorsgrupp tillsammans med andra enheter inom Innovitaskolorna. På alla nivåer finns rutiner
för organisation med fokus på god undervisning och förebyggande arbete. Skolan har samarbete
med flera externa aktörer.
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Rektor har ansvar för att skolan kan erbjuda undervisning av hög kvalite av pedagoger med goda
kunskaper i pedagogik och ämnen. Nyanställningar har gjorts kopplat till fritidshem, F-6 och 7-9.
Rektor har tillsammans med alla medarbetare ansvar över tillsyn. Tillsynsansvaret innebär att
bevaka att eleverna får en god utbildning samt att se till att eleverna får sina behov
tillgodosedda, inte skadas, samt inte skadar något eller någon annan.Kravet på tillsyn varierar
beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.

Innovitaskolan Södertälje arbetar tematiskt hela vägen från förskoleklass till årskurs 9. Vi ser en
vinst med att eleverna för en sammanhängande bild av ett ämnesområde. Vi följer en given mall
för strukturen för hur de tematiska områdena är uppbyggda och genomförs.

Förutsättningarna för undervisning var inledningsvis goda. Fulltalig personalstyrka med goda
pedagogiska kunskaper. Pandemin tog sedan fart igen under hösten och påverkade möjligheten
till god undervisning. I mitten av höstterminen hade vi kraftigt reducerad personalstyrka och fick
anpassa undervisning utifrån de förutsättningarna. Situationen lättade

Trygghetsarbete
Vi strävar efter att alla elever på Kringlaskolan ska få känna sig trygga och bemötas och
behandlas med respekt. På Kringlaskolan är alla barn allas barn och vi arbetar efter den Gyllene
regeln. Behandla andra så som du vill att andra ska behandla dig.

Skolan har ett elevhälsoteam som ansvarar för trygghetsarbetet. I elevhälsoteamet ingår två
socialpedagoger som driver trygghetsarbetet i varsitt hus. En i f-6 och en på 7-9.

När en personal känner oro för en elev, kunskapsmässigt eller socialt, lämnar de in en
larmrapport till elevhälsan. Denna diskuteras på elevhälsomötet med alla funktioner för att hitta
vägen framåt för eleven. Vid utredningar av en elev träffas elev och vårdnadshavare skolläkaren.
Innan det har skolan gjort en pedagogisk utredning och en 5:15.

Kringlaskolan har ett trygghetspaket som vi arbetar utifrån. Läsåret startat alltid med ett
välkomstsamtal/IUP-samtal. Första skoldagen har alla elever på skolan ett samtal med sin
lärare/mentor. Fokus är att eleven ska känna sig trygg när skolan startar samt att direkt kunna
sätta upp kunskapsmål. Vidare arbetar vi med värdegrundsveckor den första perioden på läsåret.
Fokus är att skapa trygga grupper.

Kränkningar ska alltid anmälas skyndsamt. Detta görs till biträdande rektor och sedermera rektor
som sedan dokumenterar och redovisar för huvudman. I de fall det behövs även anmälan till
arbetsmiljöverket.

Elever ska med stigande ålder kunna påverka sin skolgång. Utöver att elevinflytande är en del i
strukturen och uppbyggnaden i våra tematiska paket har vi också klassråd och elevråd. Elevrådet
leds av elever och har två representanter från varje klass. I elevrådet ingår också biträdande
rektor. Elevrådet arbetar kring elevernas skolgång och träffas en var sjätte vecka.
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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 vårdnadshavar e.

Elever,

(andel 7-10)

Vårdnadshavare,

(andel 7-10)

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 76% 68% 84% 82%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 62% 58% 78% 79%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 76% 70% 81% 77%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

83% 89%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

85% 83%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 60% 58% 81% 79%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 65% 54% 75% 70%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 54% 51% 72% 70%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 63% 60% 68% 68%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 78% 78% 85% 86%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 52% 50% 71% 67%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Målinriktad undervisning sker på skolan genom ett kollegie som är väl förtrogna med
styrdokument. Våra tematiska ämnesområden är finns färdiga och är kvalitetssäkrade utifrån
skolans styrdokument. Pedagoger fritidshem gör planering gemensamt. Där används en speciell
mall för planeringen för att säkerställa att allt centralt innehåll behandlas. Samarbete finns med
lärarna i skolan för att skapa ett framgångsrikt heldagslärande.

Pedagoger planerar enskilt, i ämneslag samt över ämnesgränserna då vi arbetar tematiskt.

Skolan har en gemensam Struktur för dokumentation av elevernas måluppfyllelse. Detta görs i
lärplattformen Schoolsoft med hjälp av ämnesmatris och ämneskommentarer. Förutom löpande
så sker detta mitt i terminen och inför betygssättning.

Utvärdering med eleverna sker under utvecklingssamtalet vilket vi har två gånger per läsår.

Skolan har relativt goda resultat måluppfyllelse i jämförelse med geografiskt närområde.
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Bara 54%  av eleverna i år 4-9  upplever att de får arbetsro i skolan.  Här har skolan en något lägre
nöjdhet jämfört med andra delar i enkät. Här finns ett pågående utvecklingsområde med
strukturer för att förbättra arbetsron.

Skolans arbete med extra anpassningar har fungerat väl. Undervisande har stöd i rektor,
biträdande rektorer och elevhälsa, både förebyggande, och med själva anpassningarna.
Anpassningar följs upp strukturerat vid utvecklingssamtal med eleverna, med pedagoger sker
det terminsvis via pedagogiska forum. Men det sker också löpande i klassrummet i det formativa
arbetet med återkoppling till elever.

Vidare anser eleverna att de inte behandlar varandra på ett bra sätt. Här arbetar vi förebyggande
och främjande för ett bättre klimat bland eleverna.

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

Legitimerade lärare har rättat samtliga nationella prov. De har suttit tillsammans med
ämneskollegor för att skapa rättssäkerhet. Lärarna har i anslutning till genomförandet av provet
fått tid istället för ordinarie undervisning att gemensamt rätta proven.  Korrelationen mellan
nationella prov och betyg är gällande år 6 generellt god. Inom engelskan är det något tuff då
eleverna i ganska stor utsträckning presterat bättre på nationella provet än vad det fått i betyg.
Inom matematik och svenska/svenska som andraspråk är den god. Gällande år 9 är
korrelationen något tuff då 35% fått ett sämre betyg än de presterade på nationella provet. Inom
matematik och svenska/svenska som andraspråk är det tvärtom. Anledningen till det är att vi har
många elever som har haft behov av anpassningar för att nå kunskapskraven och deras
kunskaper har inte kommit fram vid det specifika provtillfället.  Bland annat klarade flera elever
dessa kunskapskrav efter nationella proven skrev under lovskola och extra undervisningstid med
respektive ämneslärare.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 35% 59% 6% 100%

Matematik 0% 42% 58% 100%

Svenska 13% 37% 50% 100%

Svenska som andraspråk 18% 18% 65% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 49% 47% 4% 100%

Matematik 4% 89% 8% 100%

Svenska 0% 85% 15% 100%

Svenska som andraspråk 15% 76% 10% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet
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Resultaten på F-3 visar att satsningarna på ett trelärarsystem är rätt. Vi arbetar med tre
legitimerade lärare per årskurs. Detta för att kunna arbeta i något mindre grupper vilket är en
framgångsfaktor. Flertalet som kommer till oss behöver mycket stöd i språket därför kommer vi
kommande läsår att fortsätta att satsa på att utveckla undervisningen mot ett än mer
språkutvecklande arbetssätt. Vi ser också tydlig att ett tydligt ledarskap är framgångsrikt vilket vi
söker i de rekryteringar som behövs inom stadiet. Vi ser också en fortsatt utvecklingspotential
inom fritidshemmet. Vi vill skapa en mer sammanhållande skoldag där fritidshemmet har ett
utvecklat samarbete med skolan. För att främja detta organiserar vi om oss på skolledarsidan. Vi
kommer även i fortsättningen att ha en fritidspedagog kopplat till respektive årskurs.

Resultaten i år 4-6 visar att vi har en hel del att arbeta med framöver. År sex hade ett meritvärde
på 200 vilket vi inte är helt nöjda med. Dock höjde sig gruppen markant från Ht-VT vilket var bra.
En orsak till det var att eleverna fick en kontinuitet med samma lärare hela året vilket de inte haft
tidigare. Vi har sett utmaningar med studieron vilket vi arbetat hårt med att förbättra. En
kvalitetsförbättring som görs till nästa läsår är att tillsätta ytterligare en lärare så det likt F-3 är tre
legitimerade lärare per årskurs. Glädjande är att arbetet med värdegrund och trygghet gett
resultat med ökande värden. Likt lågstadiet kommer vi arbeta än mer med att inkludera det i
undervisningen för att utvecklas än mer.

Resultaten för år nio gällande meritvärde är bra vilket visar att kvaliteten och
undervisningsmodellen, ett utforskande arbetssätt blandat med traditionell undervisning, skapar
framgång. Vi har också sett en väldigt bra utveckling från Ht-Vt. År 7 och 8 har också haft en bra
utvecklingskurva under läsåret som ska fortsätta för vi har en bit kvar för att vara nöjda.  Vi
kommer att fortsätta att ha en mindre undervisningsgrupp för att kunna möta de elever som är i
behov av ett mindre sammanhang samt att det finns en personal med extra ansvar för att möta
de elever med problematisk skolfrånvaro. .

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi ser att vi behöver sätta våra ämnesövergripande arbetsområden utifrån LGR 22. Vidare ska vi arbeta
vidare med att skapa en bättre studiero. Främst på mellanstadiet.

Vi ska värna om skolans övergripande pedagogiska arbetssätt med det tematiska tänket. För att det ska
fungera krävs en god organisation där förutsättningar för samarbete mellan lärare och övrig pedagogisk
personal finns.

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

Jag känner mig trygg i skolan 91%

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

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 11%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 81%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

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

Skolan har ett organiserat arbetssätt med värdegrund. Trygghetspaket. Vi har tryggetsstarter för
våra nya F-klassare. Vi har välkomstsamtal med samtliga elever, vi har värdegrundsveckor, vi har
fasta placeringar i samtliga skolans utrymmen för samtliga elever. Vi har integrerar
värdegrundsarbetat med de temapaket vi använder i skolverksamheten.
Skolan har ett väl utvecklat rastvärdssystem där det alltid finns många ute på rasten, vi tillämpar
alltid utomhusrast för samtliga elever, och att det alltid finns styrda aktiviteter på rasten.

Vi använder oss av två socialpedagoger som finns mycket i korridorer och andra miljöer som
eleverna vistas i.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

I trygghetsenkät (både skola och fritidshem) uttrycker vårdnadshavare och elever att de i stort
känner sig trygg med/på skolan. För att nå samtliga elever behöver vi än mer utveckla vårt
främjande och förebyggande arbete. I del i det är att få in eleverna än mer i trygghetsarbetet på
skolan. Dels genom att de får vara delaktiga i framtagandet av våra regler och rutiner samt att de
får vara med och driva visa delar av det främjande och förebyggande arbetet. Exempelvis genom
att tillsammans med vuxna vara ansvariga för rastaktiviteter.

Vi ser utmaningar i elevernas språkbruk. Jobba med nolltolerans runt fult språk och svordomar.

Utveckla det förebyggande och främjande arbetet med jämställdhet.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Större delaktighet elever.

Skaffa mer kunskap runt det nya värdegrundsuppdraget i Lgr22

Förbättra språket på skolan.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka.

Lärarna lämnar vid oro runt kunskap eller socialt in en larmrapport till respektive
elevhälsoansvarig. Ärendet diskuteras i elevhälsan som återkopplar till respektive arbetslag runt
insats.

Vid behov av särskilt stöd analyseras detta både inom elevhälsan och med berörda lärare innan
beslut om ÅP tas. Utvärdering av insatserna utvärderas av respektive elevhälsoansvarig.

Varje läsår är personalen med och utvärderar och förfinar vårt arbete med vårt trygghetspaket,
vårt systematiska värdegrundsarbete.

Vid behov av utredning görs en pedagogiskt kartläggning av berörda lärare. En 5:15 fylls i av
skola och vårdnadshavare. Skolsköterska och elevhälsoansvarig sköter arbetet. Tid bokas sedan
hos skollärare för genomgång av kartläggningen och eventuell remiss skickas.

Vid problematiskt skolfrånvaro utreds denna i flera steg. Dels internt men också i dialog med
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elev och vårdnadshavare.  Socialpedagoger och studioansvarig sköter sedan kontakten och
stödet till eleven.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Arbetsgången har fungerat bra och rollfördelningen likaså.

Vi behöver fortbildning inom de nya avsnittet i Lgr 22 angående hedersrelaterat våld och
sexualitet, samtycke och relationer.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Skolan behöver utveckla det förebyggande och främjande arbetet än mer genom att göra
personal och elever mer delaktig

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Studiero

Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen.

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

Fritidshemmet leds av en biträdande rektor tillsammans med en arbetslagsledare. Fritids hos oss består av
tre avdelningar, F-1, 2-3 och fritidsklubb. Totalt har vi: 210 barn inskrivna.

Personalen består av fritidsledare, barnskötare och även några outbildade personer. Två av pedagogerna
har en pågående utbildning för att bli legitimerade lärare i fritidshem. En pedagog studerar till lärarassistent.

Möten: Varje tisdag har fritids ett gemensamt arbetslagsmöte för information och utveckling av
verksamheten. Varje Fredag har de 2 h gemensam planering. Utöver detta finns tid för dokumentation och
egen planering. Varje dag  finns ställtid mellan verksamheterna skola-fritids. En gång/vecka träffas lärare
och fritidspedagoger årskursvis för en kort avstämning kring elever och undervisning.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Fritidsverksamheten har utvecklats mycket under året. Framförallt har vi arbetat med att utveckla
heldagslärandet och samverkan mellan skola-fritids. Vi har lagt mycket tid på att hitta en bra
verksamhetsstruktur och ett tydligt arbetssätt. Detta har bidragit till att vi fått en ökad samsyn och en mer
genomtänkt och planerad verksamhet. De positiva siffrorna i vårdnadshavarundersökningen visar också att
de är överens med oss om att vi är på rätt väg.

För att öka vuxentätheten och  tryggheten har vi fritidspedagoger som är kopplade till varje årskurs från F-3.
De pedagoger som är kopplade till respektive klass under skoldagen arbetar med samma elever på fritids.
För att överlämningen ska kännas trygg möter pedagogerna upp eleverna i klassrummet vid skoldagens
slut. Pedagogen presenterar då eftermiddagens innehåll. In och utcheckning sker digitalt via Schoolsoft.
När eleverna ska gå hem för dagen ska de hämtas på plats med personlig avstämning. Det är en viktig del i
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samverkan med hemmet. För att ge vårdnadshavare ytterligare möjlighet till insyn i verksamheten har vi
månadsbrev och vi gör flitigt inlägg med bilder på fritidshemmets slutna fb-grupp. Vi delar också våra
veckoplaneringar på schoolsoft.

Fritidspedagogerna ansvarar för rastverksamheten. Vi har två rastpedagoger med särskilt ansvar för att
leda och planera aktiviteter på samtliga raster. Vi har också ett pågående projekt med TL-trivselvärdar där vi
arbetar för att involvera eleverna att leda rastaktiviteter,

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 3,0

Språk och kommunikation 5,6 4,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 5,6 4,0

Natur och matematik 2,0

Demokrati och samhälle 2,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 5,6 5,0

Elevers ansvar och inflytande 3,0

Fritidshemmet och omvärlden 3,0

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% 79%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 74% 82%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Undervisningen i fritidshemmet har utvecklats och utgår i högre grad från kapitel 1, 2 och 4 i Lgr 11.

Vi har genom bla fritidsråd gett eleverna större möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.

Vi har utvecklat heldagslärande och undervisningen har en tydlig koppling mellan skola och fritids.
Fritidshemmet har kompletterat skolans undervisning på ett mer upptäckande och utforskande sätt. I år har
det primärt bestått av skapande aktiviteter. Resultatet och utvärdering av årets aktiviteter har varit positivt
och visar att vi är på rätt spår.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi är positivt inställda till den utveckling som skett i verksamheten vilket även siffrorna visar i utvärderingen
från vårdnadshavarna. Vi fortsätter att arbeta för ökad trygghet och trivsel. Målet är tt 100% av våra elever
och vårdnadshavare ska känna trygghet på fritids.  För att nå dit måste vi aktivt arbeta med
värdegrundsarbete i våra grupper. Vi inleder läsåret 22/23 med ett värdegrundstema tillsammans med
skolan.

Vi har idag en mer varierad verksamhet som utgår från våra styrdokument men det finns fortfarande mycket
att utveckla. Se Fritidshemsplan och analys 21/22.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Elevers ansvar och inflytande

Vi behöver fortsätta att arbeta för att hitta en bra modell för våra fritidsråd och se till att de följs upp
och hålls kontinuerligt under året.

Undervisning

● Natur och matematik

Vi ser ett stort behov av att vistas mycket i naturen med våra elever då många av dem inte gör det privat. Vi
vill lära dem att respektera djur och natur och förstå värdet av att vårda naturen. Matematiken är ett område
som vi inte har arbetat så mycket med tidigare. Vi behöver se över hur vi på ett laborativt och
upplevelsebaserat sätt kan komplettera matteundervisningen i skolan.

● Demokrati och samhälle

I och med situationen i samhället och världen är detta ett extra viktigt område att arbeta med. Det
stundande valet nästa år gör att det är extra aktuellt och motiverat att ha detta som ett prioriteringsområde.

● Normer och värden

Då kapitel 2 och 3 har reviderats i Lgr 22 medför det delvis ett nytt innehåll i arbetet med normer och
värden. Det är viktigt att vi tillsammans sätter oss in i det nya innehållet och hittar bra och utvecklande
aktiviteter för att ta upp dessa ämnen.
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