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1. Om Innovitaskolan S:t Jörgen
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan S:t Jörgen är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en del av
AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Innovitaskolan S:t Jörgen 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
Innovita St Jörgen är en enhet bestående av förskola, 10 avdelningar totalt 180 barn . Skola åk F-9
två  parallellt f-6 och tre  parallellt  åk 7-9 totalt,  505 elever.  Vi har ett fritidshem för elever i åk F-3
och en kompisklubb för elever i åk 4-6. Skolan ligger vackert belägen på Norra Hisingen i
Göteborg. Skolan är främst en närområdesskola. Många av våra  elever börjar i förskolan och går
hela sin skoltid hos oss.

Ledning och organisation

Skolenheten  leds av en rektor och två biträdande rektorer. Fördelat på en biträdande rektor mot
åk 7-9 och en biträdande mot förskolan. Skolan är uppdelad i arbetslag kopplat till skolans stadier
som leds av en processledare.

Personal

På enheten arbetar ungefär 100 medarbetare.
Skolan leds av en  rektor och två biträdande rektorer. De bildar tillsammans med tre
processledare, en för varje stadie, samt förstelärare skolans ledningsgrupp och
utvecklingsorganisation.

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.
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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

Förutom våra gemensamma kvalitetsuppföljningar ovan genomför enheten systematiska
auskultationer och observationer. Skolan följer även systematiskt upp resultaten från vår årliga
elevenkät genom elevintervjuer. Detta genomför utifrån skolans interna årshjul.

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 91,5% 80,3% 93,4%

Flicka 91,4% 72,2% 94,9%

Pojke 91,7% 88,6% 91,9%

Andel elever med gymnasiebehörighet 94,4% 88,7% 97,4%

Flicka 94,3% 83,3% 100,0%

Pojke 94,4% 94,3% 94,6%

Genomsnittligt meritvärde 270,7 241,4 258,4

Flicka 284,8 225,1 271,7
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Pojke 256,9 258,2 244,4

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 72,0% 88,0% 78,0%

Flicka 69,2% 90,5% 75,0%

Pojke 75,0% 86,2% 80,8%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 40% 24% 33% 3% 0% 0% 100%

Matematik 15% 9% 19% 20% 28% 10% 100%

Svenska 4% 17% 32% 23% 21% 3% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 26% 32% 23% 6% 11% 2% 100%

Matematik 9% 9% 16% 33% 27% 7% 100%

Svenska 0% 19% 12% 33% 23% 14% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 92,1%

B 97,4%

C 100,0%

D 78,9%

E 94,7%

F 81,6%

G1 94,7%

G2 94,7%

Svenska A 97,4%

B 92,1%

C 97,4%

D 86,8%
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E 92,1%

F 86,8%

G 89,5%

H 94,7%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

● Öka elevernas kunskaper i matematik samt minska skillnaden mellan flickors och pojkars
måluppfyllelse

● Förbättra språkförståelsen för alla elever. Uppmuntra läsningen för eleverna
● Öka studiero
● Arbeta med ledning och stimulans, lektionsstruktur
● Utveckla extra anpassningar
● Öka elevers delaktighet

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

Strukturkvalitet

Vid schemaläggning strävar vi alltid efter att lärarna ska ha ställtid och gemensam planeringstid i
ämnesgrupper, mentors- och arbetslag varje vecka. Alla lärare har en ramtid mellan kl 8.00-15.30.
Rastvärdskap likväl som mentsorstid i klass är schemalagd.

Vi har gemensamma klassrumsrutiner, förväntansdokument och rektors regler. Vi har
strukturerade och riktade konferenser bl a ämneskonferenser och upplägg för lärarnas
auskultation och observation..

Skolans årshjul finns tillgänglig för all personal. Schoolsoft är vår huvudsakliga kommunikation
och informationsplattform. Ett tillfälle i veckan samlas all aktuell information från huvudman och
skolans enheter såsom admin, ledning, skolutvecklingsgrupp, skolans processledare etc, i ett
och samma dokument. I vårt dokument “Upplägg Verksamhetsår” ges en helhetsbild över vad
man som medarbetare behöver veta för att kunna underlätta medarbetarskapet.

Skolans elevhälsa träffas varje vecka och har en tydlig ansvarsfördelning. All dokumentation sker
enligt gängse regler i PMO. Kränkningsanmälan och “Anmälan till rektor” sker enligt
huvudmannens arbetsgång. För att få en komplettera och samlad bild till en “Anmälan till rektor”
återgår anmälan till lärare alternativt att lärare  bjuds in till elevhälsans möten.
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Processkvalitet

Utifrån enkät och samtal med eleverna  behöver vi säkerställa att klassrumsrutinerna följs fullt ut
och av samtliga lärare. Vi behöver även se över och utveckla rastvärdskapet. .

Elevhälsans arbete behöver utvecklas då “Anmälan till rektor” ofta går tillbaka till lärare för
komplettering och förtydligande. Denna process tar för lång tid och skapar en otydlighet
ansvarsfördelning.

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 72% 67% 73% 68%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 63% 54% 72% 67%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 79% 77% 70% 65%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

98% 74%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

95% 80%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 47% 47% 68% 68%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 53% 54% 55% 52%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 52% 47% 68% 63%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 69% 64% 67% 61%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 82% 81% 85% 84%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 52% 54% 65% 66%
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Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Vi har höga kunskapsresultat och en förhållandevis jämn fördelning mellan flickors och pojkars
måluppfyllelse. Detta trots att elev- och vårdnadshavarenkät påvisar att studieron inte upplevs
vara tillfredsställande.

Upplevda framgångsfaktorer rörande  kunskapsresultaten:

- pluggkultur, framförallt hos flickorna
- engagerade vårdnadshavare
- engagerade lärare i sitt ämne
- förebyggande och främjande elevhälsa
- strukturerad SYV-insats, speciellt hos åk 8 och 9

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

Vår organisation för betyg och bedömning är bl a genom ämneskonferenser, kunskapsprognoser
och avsättande av tid för sambedömning. Skolan har en hög andel behöriga lärare. En
olegitimerad lärare får alltid en legitimerad lärare som mentor och sambedömare i aktuellt
ämne/ämnen.

Historiskt sett har diskrepans mellan Np och betyg  legat på ca 20%.. I år ser vi  ett trendbrott
framför allt  i matematik och svenska i åk 6 och åk 9 där diskrepansen  ligger mellan 44-51%

En av orsakerna som lärarna själva påvisar är att eleverna stressar upp sig inför de
nationella proven och det kan påverka deras prestationsförmåga att visa sina kunskaper
fullt ut. Lärarna samlade bedömning är att elevernas betyg motsvarar deras kunskapsnivå.

Vi behöver dock utveckla vårt arbete med sambedömning för att säkerställa likvärdig
bedömning.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 13% 85% 3% 100%

Matematik 1% 68% 30% 100%

Svenska 0% 56% 44% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 4% 96% 0% 100%

Matematik 0% 73% 27% 100%

Svenska 2% 47% 51% 100%
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Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalitet är att elevernas kunskaper och
färdigheter kartläggs men att undervisningen inte anpassas efter elevernas olika förutsättningar
full ut. Och att lärarledarskapet i klassrummet håller en ojämn kvalitet.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Undervisningens kvalitet.

Utifrån enkät och samtal med eleverna  behöver vi säkerställa att klassrumsrutinerna följs fullt ut
och av samtliga lärare. Vi behöver även se över och utveckla rastvärdskapet. .

Elevhälsans arbete behöver utvecklas då “Anmälan till rektor” ofta går tillbaka till lärare för
komplettering och förtydligande. Denna process tar för lång tid och skapar en otydlighet
ansvarsfördelning.

Kunskaper/anpassningar

Vi har höga kunskapsresultat och en förhållandevis jämn fördelning mellan flickors och pojkars
måluppfyllelse.

Den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalitet är att elevernas kunskaper och
färdigheter kartläggs men att undervisningen inte anpassas efter elevernas olika förutsättningar
full ut. Och att lärarledarskapet i klassrummet håller en ojämn kvalitet.

Betyg och bedömning

Historiskt sett har diskrepans mellan Np och betyg  legat på ca 20%.. I år ser vi  ett trendbrott
framför allt  i matematik och svenska i åk 6 och åk 9 där diskrepansen  ligger mellan 44-51%. Vi
behöver intensifiera arbetet med att identifiera diskrepansen.

Ökad studiero/normer och värden

Elev- och vårdnadshavarenkät påvisar att studieron inte upplevs vara tillfredsställande. Vi
behöver hålla fast vid våra klassrumsrutiner och säkerställa att de efterlevs fullt ut. Vi håller fast
vid vårt strukturerade SYV-insats och elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Samt
hålla fast det goda samarbetet mellan mentor och vårdnadshavare.

Elevers inflytande

Rektorerna kommer hålla fast vid och utveckla samtal med elevgrupper för att säkerställa
elevernas reella inflytande över sin skolgång. Elevenkät påvisar att skolan behöver arbeta med
ordning och reda.

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? 20%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 13%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 63%
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Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

På skolan finns:

● Gemensamma klassrumsrutiner,
● Organiserat rastvärdsskap ,
● Rutiner för kränkningsanmälningar,
● Mentorstid.
● Föräldraråd
● Klassråd
● Elevråd
● Förväntansdokument
● Rektors regler

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Våra elever uppger att de är trygga och trivs på skolan..

Dock påvisar elev- och vårdnadshavarenkät att studieron inte upplevs vara tillfredsställande.
Eleverna uppger också att de inte behandlar varandra respektfullt och att det inte är ordning och
reda på skolan. Vi ser en förändring i våra fysiska lokaler där både godispapper, energidrycker,
klotter och enstaka stölder har skett under läsåret. De flesta kränkningar som anmäls handlar om
det som sker på rasterna.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi behöver hålla fast vid våra klassrumsrutiner och säkerställa att de efterlevs fullt ut.

Vi håller fast vid vårt strukturerade SYV-insats och elevhälsans förebyggande och främjande
arbete.

Rektorerna kommer hålla fast vid och utveckla samtal med elevgrupper för att säkerställa
elevernas reella inflytande över sin skolgång.

Vi håller fast vid vår goda kontakt och samarbete med vårdnadshavarna då vi ser att när vi
kontaktar dem ger det god effekt.

Vi behöver även se över och utveckla rastvärdskapet.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

I elevhälsan ingår rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, skolläkare och
specialpedagoger.  Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med
inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. Elevhälsan har fasta möten en
gång i veckan men finns tillgänglig  för individuella möten med lärare för att ge handledning.

Utvärdering av elevhälsoarbetet
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Elevhälsans arbete behöver utvecklas då “Anmälan till rektor” ofta går tillbaka till lärare för
komplettering och förtydligande. Denna process tar för lång tid och skapar en otydlighet
ansvarsfördelning.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi behöver utveckla lärarnas kompetens i att anpassa undervisningen inom ramen för ordinarie
undervisning.

Vi behöver hålla fast vid våra klassrumsrutiner och säkerställa att de efterlevs fullt ut.

Vi behöver hålla fast det goda samarbetet mellan mentor och vårdnadshavare.

Vi behöver hålla fast vid och utveckla rastvärdsskapet

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Ordning och reda
● Studiero
● Elevers delaktighet

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

Fritidspedagogerna är organiserade utifrån årskurs med två pedagoger per årskurs. Dessa har
varje vecka en samplanering på 1,5 h. Utöver det har hela fritidsarbetslaget 30 min planering per
dag samt 1,5 h tillsammans med sin processledare, under denna tid har även arbetslaget
fortbildning.

Samplanering tillsammans med pedagoger i F-3 sker månadsvis. I samband med utvalda
studiedagar har fritidsverksamheten stängt för fortbildning som till stor del sker tillsammans med
lärare i F-3.

Fritidshemmet följer enhetens systematiska kvalitetsarbete enligt gällande årshjul.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Fritidspedagoger leds av en processledare vars fokus har varit att skapa en samsyn och öka
samarbetet mellan fritidspedagogerna. Lärmiljön har utvecklats så att det blir tydligare för
eleverna vilka material som finns tillgängliga. Stort fokus har varit att utveckla  den fysiska
aktiviteten och utevistelsen. Vi ser att den insatsen har gett effekt inte minst i samtal med
eleverna och hur de aktiverar sig utomhus.
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I samtal med lärare, fritidspedagoger och till viss del även i vårdnadshavare undersökningen ser
vi att vi behöver öka samsynen så att undervisningen  under skoltid utmanas, problematiseras
och praktiskt testas under fritidstid. Så att ett heldagslärande sker.

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

Språk och kommunikation 2,0 2,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 4,0

Natur och matematik 2,0 4,0

Demokrati och samhälle 6,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0

Elevers ansvar och inflytande 4,0

Fritidshemmet och omvärlden 6,0

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 76% 72%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 82% 84%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Vi ser att vårt utvecklingsarbetet med att utveckla undervisning utomhus har gett effekt.
Konflikterna är färre och eleverna uppger att de är trygga.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi håller fast vid och kommer utveckla  rastvärdskapet på fritids och skolan i sin helhet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Rastvärdskap
● Ordning och reda

13



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

Förskolans organisation består av tio avdelningar med en förskollärare per avdelning med ett
särskilt ledningsansvar för undervisningen och värdegrundsarbete.

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet och
inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande samt
Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Förskola
och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och utveckling.
Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och
en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Barns delaktighet och inflytande 5,3 5,6

Kultur 4,5 4,6

Lek 5,2 5,6

Matematik 6,0 5,0

Naturvetenskap och teknik 4,5 4,6

Normer och värden 5,8 5,2

Skapande 5,0 5,2

Språk och kommunikation 5,5 5,4

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt
barns förskola 88% 87%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 87% 88%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 92% 88%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 91% 90%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 82% 79%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 87% 90%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 60% 55%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 83% 80%
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Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 88% 91%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Utvärdering och analys av undervisningen i förskolan.
Framgångsfaktorer på förskolan har varit att dela upp barnen i mindre grupper, ha tydliga mål
samt jobba projektinriktat. Samlingen har lyfts flera gånger som en rolig och framgångsrik
lärsituationer. Att få ta med sig något hemifrån som en bok eller att få med sig uppdrag hem har
visat sig vara väldigt roligt och uppskattat av både barn och vårdnadshavare samt pedagoger.
Det är en framgångsrik metod att öka vårdnadshavarnas delaktighet.

Slutsatser och utvecklingsområden
När vi dokumenterar och skriver det barnen säger vid olika lärtillfällen får vi kunskap om deras
utveckling.
Vi behöver  utveckla den individuella dokumentationen.
Ge pedagogerna mer tid för gemensam reflektion
Undervisningen utomhus har också lyfts som en viktig del som behöver utvecklas

Vår samlade bedömning är att vi behöver utveckla den pedagogiska dokumentationen och
undervisningen utomhus.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Att jobba med konflikthantering på olika sätt på avdelningarna visar sig i barnens lek. När vi

jobbar aktivt med att alla är olika och att man ska vara en bra kompis speglar det sig i vardagen.

Kommunikation står högt på listan i konflikthantering. Vi är aktiva på förskolan när det kommer till

att se och hantera saker vi ser sker mellan barnen. Vi pedagoger finns nära för att kunna stötta

barnen i konflikter som kan uppstå. En viktig del är att barnen får möjlighet att utveckla sin

förmåga för empati och förståelse för andra.

Något vi pratar mycket om bland pedagogerna är tex barnsynen. Här är alla barn allas. Vi vill att

det ska finnas en förståelse för varandras avdelningar och vilka utmaningar som kan finnas.

Vi tog under vårterminen in Åsa Broander för att föreläsa för oss om barn vi tänker extra kring och

vad som ingår i vårt uppdrag. Det känns viktigt att pedagogerna vet vad som förväntas av dom

och hur man kan få stöttning och vägledning.

Vi jobbar en hel del med barnens hemkulturer där vi jobbar kring deras identitet och familj m.m.

Genom att lyfta allas olika hemkulturer som en naturlig del av vardagen tror vi att man skapar en

stor förståelse för olikheter och allas lika värde. Olika är bra och viktigt att kunna vara.

15



Slutsatser och utvecklingsområden
Alla måste verka för barnets bästa och se varje individ för den hen är. Att prata med varandra om
sin verksamhet och öka kommunikationen avdelningar emellan skapar större möjlighet till ett
samarbete och förståelse för varandra. Detta tror vi kommer spegla av sig till barnen. Om vi
pedagoger har förståelse och en trygghet hos varandra kommer barnen kunna ta till sig detta.

Att jobba kring hemkulturer är något som är uppskattat och något som vi tror är väldigt viktigt i
värdegrundsarbetet.

Vår samlade bedömning är att utveckla  arbetet  för en gemensam kultur där  samförstånd och
samsyn råder.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

Prioriterade utvecklingsområden 22/23 Förskolan

● Individuella dokumentationer med fokus mer på analys och vidare planering
● Utveckla undervisning utomhus
● Att utveckla olika vägar till ett större samarbete mellan avdelningarna för att få en mer

jämlik förskola
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