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

Innovitaskolan Vällingby Park är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av Innovitaskolan.
Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna verktyg och
metoder och arbetar målinriktat för varje framtid.

Om skolenheten
Innovitaskolan Vällingby Park startades som en Pysslingen förskola och grundskola 2016.
Eleverna på vår grundskola är uppdelade i två arbetslag på två olika skolhus. I C-huset går elever
från förskoleklass upp till åk 3 och i R-huset går de från årskurs 4 till 6. På Innovitaskolan Vällingby
Park går ca 195 elever men eftersom lokalerna rymmer ca 500 personer är vi en skola som kan
växa.
På skolan har vi byggt ett fint bibliotek och har en bibliotekspedagog som tar emot läsgrupper där
de har högläsning och boksamtal för att fördjupa läsförståelsen och locka till individuell läsning. Vi
har ett rörelserum i C-huset där vi har idrott,  när vi inte är iväg till en idrottshall eller är ute på vår
multiplan. Vi har också en ljus skolgård på baksidan av C-huset.
Grundskolans elever äter i stora matsalen i R-huset, intill vårt kök där lunchen tillagas.
I C-huset har vi vår förskola med ca 120 barn. Idag har vi fem avdelningar fördelade på tre
våningsplan. Avdelningarna för de yngsta barnen ligger på markplan där vi har vår fina gård.
Förskolan har sin matsal i C-huset.

Ledning och organisation

Innovitaskolan Vällingby Parks ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, två
arbetslagsledare på grundskolan och en förstelärare, en arbetslagsledare på fritidshemmet och
en arbetslagsledare på förskolan. Till ledningsgruppen hör också elevhälsoteamet som består av
speciallärare (100%), kurator (55%), skolpsykolog ( 20%) och skolläkare ( 4%).

Rektors fokusområde detta läsår (mellan februari och april)  har varit förskola, med stöd av
arbetslagsledare och verksamhetsutvecklare. Främst utvecklingsområde har varit likvärdig
undervisning och utbildning på förskolans och utveckling av den pedagogiska lärmiljön. Hela
läsåret har rektor ansvarat över administrationens alla delar.

Biträdande rektor har ansvarat över elevhälsan, grundskolan, med stöd av arbetslagsledare i
arbetslag F-3 och arbetslagsledare i 4-6 och förstelärare och fritidshemmet med stöd av
arbetslagsledare. Förstelärare har under läsåret utvecklat och handlett grundskolans lärare i det
specialpedagogiska lyftet med språk- och matematikutveckling.

Arbetslag 4-6:s främsta utvecklingsområde har varit trygghet och studiero, språkutveckling/SVA
och utveckling av matematikundervisningen.

Arbetslag F-3:s främsta utvecklingsområde har varit trygghet och studiero genom att skapa
samsyn mellan personal gällande rutiner, förhållningssätt och spelregler och bemötandet med
vårdnadshavare för att skapa goda relationer. Även här har fokus legat på språkutveckling/SVA
och utveckling av matematikundervisningen.

Fritidshemmets främsta utvecklingsområde har varit att skapa tydlig struktur och rutiner och att
koppla läroplanens mål till undervisningen.
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Elevhälsans utvecklingsområde har varit att följa rutinen vi satt för skapandet av pedagogiska
kartläggningar och hålla deadline. Även fokus på att hela elevhälsan använder den rådande
tvärvetenskapliga profession, vi besitter, för att effektivisera och konkretisera anpassningar och
åtgärder tillsammans.

Personal

Förskolan består av fem avdelningar. Personalen består av 14 barnskötare och fyra förskollärare.
Alla avdelningar får stöd av en förskollärare i sitt utvecklingsarbete, planering, utvärdering,
genomförande av undervisning och reflektion.

Fritidshemmet består av fritids F-3 och klubben 4-6. I arbetslag F-3 arbetar åtta fritidspersonal. På
klubben 4-6 arbetar en fritidsledare. Båda arbetslagen får stöd av arbetslagsledare i sitt
utvecklingsarbete, planering, utvärdering, genomförande av undervisning och reflektion.

I grundskolan i arbetslag F-3 arbetar sex lärare.. I arbetslag 4-6 arbetar tre lärare. Till båda
arbetslagen ingår en musiklärare, en idrottslärare och en lärare i bild/slöjd och hem- och
konsumentkunskap.

Musiklärare handleder elever i vårt LOUD-program under fritidstid.

På skolan har vi en vaktmästare och två köksanställda.

Elever

På förskolan har vi 120 barn.. På grundskolan har vi 195 elever. På klubben 4-6 har vi 33 elever och
på fritidshemmet F-3 ca 98 elever.
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2. Vårt kvalitetsarbete
Vår kvalitetsmodell
Inom Innovitaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Innovitaskolan och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att det
finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet och ur vilka aspekter kvaliteten i
verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma
framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och
skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av till exempel sammansättning
av personal, elever och barn.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och
kvaliteten i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken
utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers
bästa när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn,
elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt arbete ger
önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat,
styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån
förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, vilken
syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens start, som ger oss
såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. Enkäten genomförs både i
förskolan och grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen (årskurs 1-9),
dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger om året görs
bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i förskolan.

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet och
trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken utsträckning de
nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella proven för
att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i läroplanen nås
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som huvudmannen sitt
systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och verksamhetsplaner tas
fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Enhetens systematiska kvalitetsarbete

Hela enheten utgår från de uppsatta målen i enhetsplanen, som sätts upp i augusti. Den bygger
på utvärdering och analys av föregående års enhetsplan och övriga planer. Alla verksamheter
analyserar insatserna i enhetsplanen för att få en övergripande helhetssyn för att därefter sätta
upp insatser i de verksamhetsspecifika planerna som anpassas och konkretiseras. Alla
verksamheter inom enheten arbetar mot enhetens gemensamma mål men med anpassade
insatser och handlingar. Förutom de gemensamma målen sätts det även upp enstaka specifika
mål och insatser som behövs utvecklas för en verksamhet.

Vi har en förskoleplan, en fritidshemsplan, två planer i grundskolan, en för arbetslag F-3 och en för
arbetslag 4-6 och vi har en elevhälsoplan. Vi har även två planer mot diskriminering och
kränkande behandling, en för grundskolan och en för förskolan.

I våra planer finns ett årshjul som vi följer för att göra kontinuerlig utvärdering och analys för
fortsatta insatser för att nå våra uppsatta mål.

Förutom årshjulet för utvärdering och analys av våra planer har vi reflektion och utvärdering
kontinuerligt på våra möten.

Förskolan har möten varje vecka:

Arbetslagsmöte, 1h/ veckan, avdelningsansvariga har möte 1,5 h/ veckan. Pedagogerna har
individuell planering 1 h/ veckan och alla avdelningar har reflektionstid 1 h /månaden.

Förutom ovanstående underlag för analys och utvärdering görs ytterligare kartläggning som ligger
till grund för de olika insatserna som sätts upp i förskoleplanen och för den veckovisa
utvärderingen, som samtal med barn och vårdnadshavare, observationer, trygghetsvandringar,
utvecklingssamtal, föräldramöten, barnråd och föräldraråd.
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Fritidshemmet har möten varje vecka:

Fritidshemsmöte, 1h/ veckan, individuell planering 1 h/ veckan och medverkan på arbetslagsmöte
med grundskolan varannan vecka 1,5 h.

Grundskolan har möten varje vecka:

Arbetslagsmöte varannan vecka 1,5 h och  lärarkonferens 1,5 h/ vecka.

Ledningsgrupp har möten varje vecka:

Ledningsgrupp (rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare) 2 h/ veckan

Elevhälsoteamet har möten varje vecka:

Elevhälsomöte (rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och speciallärare)  3
h/ veckan.

Förutom ovanstående underlag för analys och utvärdering görs ytterligare kartläggning som ligger
till grund för de olika insatserna som sätts upp i planerna och för den veckovisa utvärderingen,
intervju med elever och vårdnadshavare, observationer, trygghetsvandringar, utvecklingssamtal,
föräldramöten, elevråd och föräldraråd.

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 (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen - 81,3% 60,0%

Flicka - 83,3% 50,0%

Pojke - 80,0% 62,5%

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 11% 56% 22% 11% 0% 0% 100%

Matematik 11% 0% 22% 22% 33% 11% 100%

Svenska 0% 14% 0% 57% 14% 14% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 50% 0% 50% 100%
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 82,9%

B 97,1%

C 97,1%

D 97,1%

E 94,1%

F 85,7%

G1 100,0%

G2 88,6%

Svenska A 94,3%

B 71,4%

C 80,0%

D 85,7%

E 85,7%

F 97,1%

G 91,4%

H 88,2%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

● Säkerställa att pedagoger har samsyn kring förhållningssätt och spelregler och
bemöter eleverna, vårdnadshavarna och varandra utifrån skolans värdegrundsplan.

● Säkerställa att all personal på skolan medvetet arbetar förebyggande med att
minska kränkande behandling.

● Säkerställa att vi höjer kvalitén i svenska/sva och matematik och därmed elevernas
kunskapsnivå.

● Säkerställa att vi arbetar mer ämnesövergripande och verklighetsbaserat för att ge
eleverna ett sammanhang och en röd tråd i de olika ämnena.

● Säkerställa likvärdig bedömning.
● Säkerställa att det sker ett heldagslärande hela skoldagen, där fritidspersonalen

befäster kunskaperna eleverna fått i skolan genom lärande på fritids.
● Alla pedagoger har förmåga att stödja elever i behov av extra anpassningar eller

särskilt stöd.
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● Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder
och mogna.

● Öka nöjdheten bland vårdnadshavarna.

● Lärarna och fritidspersonalen ska samverka och utbyta kunskaper och erfarenheter samt
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang för eleverna,
kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande ska synliggöras. De ska vid
övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller
särskilt stöd.

● Gemensamt arbete och analys av resultat, bedömning och betyg.

● Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den
ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp
de behöver.

● Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att
uppfatta större kunskapsområden som en helhet

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

Mål: Alla pedagoger arbetar medvetet med svenska som andraspråksmetoder.
Syfte: På Innovitaskolan Vällingby Park har majoriteten av eleverna ett annan modersmål än
svenska. En stor del av eleverna är nyanlända. Alla legitimerade lärare har behörighet i svenska
men inte i svenska som andraspråk.
Insats: Utbildningstillfällen i undervisning för elever med svenska som andraspråk av biträdande
rektor, som är behörig i ämnet. Det pecialpedagogiska lyftet (2 h/ veckan), vissa delar kopplat till
elever med svenska som andraspråk. Anställa behöriga lärare i svenska. Vi använder LegiLexi för
kartläggning i läskunskaper. SV/SVA. Vi kartlägger i alla årskurser åk F-3. Alla lärare har använt
samma bedömningsstöd för kartläggning. Resursomfördelat vid behov.

Mål: Pedagogerna ser till att alla lärstilar stimuleras i matematik, eleverna arbetar mer
verklighetsbaserat och pedagogerna tar hjälp av varandra i bedömning och planering.
Syfte: Upplevelse att lärare använder läroboken till största delen i sin undervisning och behöver
arbeta mer praktiskt och utforskande för att skapa lust och matematikglädje hos eleverna men
också för att erbjuda olika bedömningssätt utifrån elevernas behov och möjlighet att lära och
visa kunskap på olika sätt.
Insats: Förstelärare i matematik som stöttat upp i årskurser som behövt öka måluppfyllelsen. Det
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pecialpedagogiska lyftet (2 h/ veckan), vissa delar kopplat till matematik. Vi använder
Skolverkets bedömningsstöd i MA  i alla årskurser F-3. Alla lärare har använt samma
bedömningsstöd för kartläggning.  Sambedömningstillfällen har genomförts och lärare lägger
sina ramtider lika så de samplanerar kontinuerligt. Resursomfördelat vid behov.

Mål: Pedagogerna hittar gemensamma nämnare i centrala områden/kunskapskrav för att
medvetet ämnesintegrera.
Syfte: För att skapa ett sammanhang i de olika ämnena för eleverna och för att underlätta för
bedömning och planering. För att befästa de kunskaper eleverna lärt sig under skoldagen även
under fritidstid. Effektivisering för både lärare och elever i arbetet med måluppfyllelse.
Insats: Samplaneringstid där alla lärare i arbetslaget och lärare i  de praktiska estetiska ämnena
är med men även fritidspersonal / varannan vecka. Utbildning i varumärket där vi får konkreta
exempel på ämnesintegrering.

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 57% 84% 70% 80%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 63% 77% 76% 84%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 47% 83% 71% 73%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

87% 94%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

90% 94%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 33% 59% 57% 73%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 43% 70% 60% 74%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 43% 71% 68% 68%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 55% 78% 67% 79%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 56% 87% 73% 79%
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Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 34% 55% 56% 66%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

I Åk 6 - elever som når målen i ma, sv/sva, eng.

Engelska - 100%

Svenska - 100%
Sva - 60%
Matematik - 89%

Nationella proven åk 6

I åk 6 har klassen bestått av 9 elever och eftersom de är så få vill jag visa antal då detta påverkar
resultaten i procent väldigt mycket.

8 av 9 klarade nationella proven i matematik, 89%

9/9 klarade nationella proven i engelska, 100%

3/5 klarade nationella proven i sva, 60%

4/4 klarade nationella proven i sv, 100%

I Åk 5 - elever som ligger i fas i ma, sv/sva, eng.

Engelska - 95%

Svenska - 87%
Sva -  79%
Matematik - 90%

I Åk 4 - elever som ligger i fas i ma, sv/sva, eng.

Engelska - 65%

Svenska - 67%
Sva - 64%
Matematik - 83%

Åk 3 - elever som når målen i ma, sv/sva, eng.
Engelska - 100%

Svenska - 82%
Sva - 79%
Matematik - 94%

Nationella proven åk 3

Lägst resultat i den muntliga delen i matematik och i delen där det krävs skriftlig räknemetod.
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Lägst resultat i läsförståelse av berättande text, därefter i textsamtal och högläsning i sv/sva.

I åk 3 klarade fler elever nationella proven i matematik än i svenska och svenska som andraspråk.

Åk 2 - elever som ligger i fas i ma, sv/sva, eng.
Engelska - 97%
Svenska - 82%
SVA - 63%
Matematik - 73%

Åk 1 -elever som ligger i fas i ma, sv/sva.
Svenska - 84%
Sva - 79%
Matematik - 95%

De elever som inte ligger i fas i svenska/svenska som andraspråk visar sig ha svårt att nå målen i
fler ämnen, framförallt i de teoretiska ämnena NO/SO och i de delar i matematiken med
problemformulering och lästal.

Majoriteten av de elever som inte ligger i fas i idrott har inte klarat målen för simning. Fler elever
kan inte simma och extra simträning har kommit efter på grund av pandemin tidigare år men
detta läsår har vi haft simning kontinuerligt.

Flest elever uppnår målen i ämnet engelska, gäller alla årskurser förutom åk 4. Flest elever som
inte når målen i flera av grundskolans olika ämne är åk 4.

Fler elever med svenska som modersmål når målen i ämnet svenska än vad de som har svenska
som andraspråk i ämnet sva.

Eleverna i alla årskurser visar på högre resultat i matematik än i svenska/sva förutom i åk 2 (men
fler än i sva) och åk 6. En elev i åk 6 som inte når målen i matematik.

Flest antal elever med anpassningar i åk 3 och flest elever med åtgärder i åk 2 och 4, jämfört
med övriga årskurser.

Kunskapsresultaten har ökat jämfört med förra året. Den positiva effekten i matematiken beror på
lärarnas styrka kunskapsmässigt i ämnet som hänger ihop med deras motivation att utveckla
ämnet. Majoriteten av lärarna är relativt nya i sina yrkesroller men under årets gång och jämfört
med förra året har de börjat känna sig tryggare i bedömning och betygsättning i alla ämnen.
Sambedömning har skett i de nationella proven och bedömning i övrigt.

Alla lärare har genomgått det specialpedagogiska lyftet kopplat till undervisning i svenska/sva,
språkutvecklande arbetssätt och matematik vilket har resulterat i att lärarna känner att de har fått
bättre verktyg att stötta eleverna i undervisningen, vilket har genererat till högre måluppfyllelse i
både matematik och svenska/sva. Vi har utvecklat undervisningsstrategier som vi fortsatt
kommer att använda oss av. Vi har delgett varandra tips och strategier i ett kollegialt lärande
vilket har resulterat till bättre kvalitet i sv/sva och matematikundervisningen. Detta läsår har vi
dessutom arbetar med fler ämnesövergripande teman som har varit lustfyllda för eleverna och
gett dem ett större sammanhang mellan ämnena.

Fler klarar nationella proven och målen i matematik än sv/sva, vilket sannolikt beror på den stora
andelen svenska som andraspråkselever.
Eleverna på skolan är starka i engelska och här behöver vi tänka på att ge eleverna utmaningar
för vidare utveckling. Även använda engelskan som hjälp för språkutvecklingen i svenska.
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Insats 22/23

Vi kommer även göra en matematiksatsning på våra lärarmöten i höst där vi kommer lyfta
matematikundervisningen och få fler verktyg till att utveckla vår undervisning så att fler elever
når målen.

-Svenska/Sva behöver utvecklas. De flesta som är underkända ligger oftast inte i fas i Sv/Sva
eller Sv/Sva+andra ämnen.
-En plan för elever som slussas in sent eller har hög frånvaro:
Exempelvis uppgifter kopplat till kunskapskraven som kan användas som  underlag för
bedömning.
- Skapa Sva-material.

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

Ett årshjul för bedömning och betygsättning har satts upp av rektor. Screening i början av varje
termin, mitterminsbedömningar och bedömning/betygsättning i slutet av varje termin. En
ansvarig i varje arbetslag leder arbetet med bedömning och betyg tillsammans med rektor.
Nyexaminerade lärare har en mentor. Mötesinnehåll med mötesdagar över året finns så lärarna i
god tid kan förbereda för sambedömning och betygsättning tillsammans med sina kollegor. Tid
för lärarnas ramtider ses över för att anpassas så tid tillsammans med kollegor finns.

Vid bedömning av nationella prov tas bedömande lärare ur elevgrupp för tid för
bedömning/sambedömning.

Diskrepansen nationella prov och betyg:

Flest elever ligger i fas i engelska jämfört med övriga ämnen. Att höja kunskapsnivån i engelska
har inte varit ett prioriterat mål då fokus varit på svenska och matematik, vilket kan ha att göra
med att eleverna inte haft samma möjlighet att visa progression i ämnet som i svenska och
matematik och därav längre betyg. Tvärtom när det gäller matematik. Eleverna har fått träna,
testa och ompröva i en varierande undervisning i matematik med olika lärstilar. Eleverna har fått
fler “medvetna” tillfällen att visa sina kunskaper i ämnet jämfört med i engelska. Matematik har
varit en del i den specialpedagogiska satsningen vi haft hela läsåret.

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 22% 78% 0% 100%

Matematik 0% 56% 44% 100%

Svenska 0% 100% 0% 100%

Svenska som andraspråk 0% 100% 0% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalitet är god. En stor ökning jämfört med
förra året. Vi är stolta över att ha fått den största höjningen av alla Innovitaskolor. Även fast vi har
en stor höjning behöver vi fortsatt arbeta med undervisningens kvalitet för att få önskvärda
resultat. I och med den specialpedagogiska satsningen kopplat till matematik och
svenska/svenska som andraspråk har vi fått fler verktyg att arbeta med vilket har gett effekt och
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blivit synligt för vårdnadshavare, elever och lärarna. Vi har också arbetar mer kollegialt i
arbetslagen detta läsår. En bidragande faktor till ett närmare samarbete mella lärarna är de nya
verktygen vi fått med oss i utbildningen i det nya varumärket. Alla elever har arbetat med
gemensamma teman, samtidigt. Vi har tillsammans med eleverna testat nya arbetssätt och
digitala verktyg vilket har gett eleverna både ledning och stimulans, ett lustfyllt lärande.

Den specialpedagogiska satsningen har i huvudsak gett oss mer fördjupade kunskaper i hur vi
bemöter elever utifrån deras behov och förutsättningar i olika klassrumssituationer, i
matematikundervisningen och svenska/sva. En av effekterna är att vi blivit skickligare på
anpassningar på gruppnivå vilket varit lyckosamt för alla elever. Vi har också fått större kunskap
om olika samtalsmetoder som vi använt med eleverna för att underlätta för dem att uttrycka sina
behov och önskemål gällande sitt lärande.

Lärarna i arbetslagen har tillsammans gjort en övergripande planering i alla ämnen i alla
årskurser. De har varit väl förberedda i sin undervisning vilket har gett eleverna tydliga ramar och
trygghet. Vi har haft återkommande mötestid för sambedömning och planering och följt årshjulet
för bedömning och betyg.

För att nå varje elev har vi tittat på det stoff vi använt i till exempel läsning och bearbetning av
skönlitteratur. I samtal och relationsbyggandet med elever har en “nära pedagogisk” relation vuxit
fram, mellan lärare och elev, vilket har underlättat för eleverna att berätta vad de är intresserade
och nyfikna på och därmed kunnat påverka innehållet, arbetssätt och material i undervisningen.

I början på varje termin har vi arbetat intensivt med normer och värden i alla klasser. Vi har sett
att trygghet och studiero har genomsyrat skoldagarna främst under lektionstid. Vi har identifierat
grupper/klasser där det har krävts mer arbete i värdegrundsuppdraget och därmed satt in extra
resurser, anpassningar och åtgärder. Vi har sett att relationen är grundläggande för trygghet och
studiero och på grund av att majoriteten av pedagogerna arbetar kvar på skolan kan vi fortsätta
med ett mer fördjupande trygghetsarbete nästa läsår.

Båda arbetslagen på grundskolan arbetar mot gemensamma mål, vilket är en styrka. De mål
som sätts upp genomförs och utvärderas och därefter revideras och förbättras. Lärarna är goda
relationsbyggare vilket bidrar till studiero och trygghet. De har förmåga att möta elevernas behov
och att använda och lyfta elevernas kunskaper. De vågar testa nytt tillsammans med eleverna
vilket gör undervisningen lustfylld. Överlag har lärarna stora kunskaper i matematik vilket syns i
våra resultat.

Vi behöver fortsatt arbeta med språkutveckling i svenska och svenska som andraspråk och ha
stort fokus på det nästa läsår. Vi kommer genomföra en matematiksatsning med hjälp av
förstelärare nästa läsår där både fritidshemmet och grundskolan medverkar.  Vi behöver
dessutom göra ett årshjul gällande värdegrundsarbetet och arbeta med olika områden i olika
årskurser kontinuerligt under läsåret.

Då studiero och trygghet finns under skoldagarna ser vi att lärarna behöver samarbeta och stötta
fritidshemmet mer i det som fungerar bra. Lärarna behöver finnas på fritidshemmets lektioner
mer som stöd, till exempel på rastverksamheten.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi behöver utveckla undervisningen i svenska och svenska som andraspråk och arbeta för att alla
lärare på grundskolan gör det i alla ämnen.

Fortsätta att utveckla matematikundervisningen, vilket kommer att göras med stöd av rektor och
förstelärare.

Ett större samarbete mellan skola och fritidshem för att skapa trygghet och mer stimulerande
aktiviteter och pedagogisk lärmiljö på fritids och för att stötta fritidshemspersonalen i att göra
anpassningar utifrån elevernas behov.
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Vi behöver skapa ett årshjul till värdegrundsarbetet för att sätta in tidiga och förebyggande
insatser, men även kontinuerliga och för att inte hamna i att släcka bränder.

Arbeta med elevernas skyldigheter som kommer med varje rättighet i ett demokratiskt samhälle.

Konkretisera och arbeta med vad skillnaden mellan diskriminering och kränkning är, gäller både
personal och elever.

Grundskollärarna behöver närvara mer under fritidstid, till exempel på rasterna. Rektor behöver
frilägga mer tid, schemalägga, för verksamhetsbesök. Syftet med det är att skapa relationer med
både elever och personal för att på bästa sätt vara en pedagogisk ledare.

Vi behöver också fokusera på betyg och bedömning på lärarkonferenser i och med den nya
läroplanen Lgr 22 och även sambedömning och betygsättning.

Fortsatt arbete med ämnesövergripande teman då vi sett att dessa varit framgångsrika och
lustfyllda, kopplat till det nya varumärket, men även mellan de utsatta veckorna som vi har
inplanerade teman.

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

Jag känner mig trygg i skolan 81%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 35%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 15%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 68%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Rutiner för anmälan och utredning av kränkningar gås igenom i en introduktion vid nyanställning i
början av läsåret. Ett tydligt dokument, schema, behöver skapas vid nyanställning under termin

En samverkan sker mellan fritidshem och grundskola om vem som gör vad när en situation
uppstår.

Fortsatt utvecklingsarbete gällande vad som händer när en anmälan har gjorts och hur ärendet
ska följas upp behöver vi ha på skolan.

Varje termin på skolan startas upp med ett värdegrundstema som kan se olika ut beroende på
behov och förutsättningar/elevgrupp. Upplägget planeras efter utvärdering av verksamheten i
juni och november. Tid för planering har vi under studiedagarna i juni och uppstartsdagarna i
augusti.

Det förebyggande arbetet som sker kontinuerligt innebär att alla klasser har samarbetsövningar,
gemenskapsövningar, avslappning, massagesagor, lärakännalekar och andra lekar tillsammans
för att skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

På rasterna har vi styrda rastaktiviteter som personal håller i för att skapa trygghet och för att alla
ska ha en aktivitet att vara med på. Lärarna förbereder eleverna på vilka aktiviteter som finns
innan rast. Planerade samtalslektioner om värdegrund genomförs mer intensivt i början på
terminerna, samtal om respekt mot andra, ansvar för sina handlingar och respekt för sig själv,
därefter efter behov. Förhållningssätt och spelregler tas fram efter samtal tillsammans med
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eleverna. I början på terminerna går lärarna igenom skolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling tillsammans med eleverna.

Kurator går trygghetsvandringar tillsammans med elever, som sitter i elevrådet. På elevrådet
medverkar även fritidspersonal. En kartläggning på vilka platser elever kan känna sig otrygga
görs. Här får eleverna möjlighet att berätta om sina behov utifrån ett elevperspektiv och ta upp
insatser som de ser behöver göras.  Kurator stöttar upp i klasser vid behov genom samtal
individuellt, i grupp och genom att ha värdegrundslektioner.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetas igenom med lärarna en gång om
året, analyseras, utvärderas och revideras och därefter med vårdnadshavare på föräldrarådet.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Vi har ett medvetet arbete kring likabehandling, trygghet och trivsel till viss del.

Vi har tydliga rutiner och plan för likabehandlings - och värdegrundsarbetet på skolan. Vi har
dock sett att det sker händelser och att personal hamnat i att göra insatser istället för att
förebygga.

I och med att det förekommit fler kränkningsärenden i framför allt åk 1 och 3 detta läsår behöver
vi utveckla detta arbete än mer.

Vi har gjort ett flertal kränkningsanmälningar som inte varit kränkning i juridisk mening.

Vi behöver ha ett årshjul som visar på att värdegrundsarbetet är lika viktigt hela läsåret och inte
enbart vid uppstart. Vi behöver genomföra en rutin så ett planerat värdegrundsarbetet görs vid
uppstart i augusti, i november, i januari och i mars, för att påminna, förstärka och hålla i.

Vi behöver säkerställa att kränkningsärenden följs upp enligt en tydlig rutin. Vi behöver även ha
kollegiala samtal om vad diskriminering och kränkning är och skillnaden.

Vi ser också ett behov av att lyfta elevers rättigheter kopplat till deras vardag men även
skyldigheterna som kommer med deras rättigheter.

För att eleverna ska känna sig mer delaktiga i trygghetsarbetet behöver de vara med och skapa
skolans förhållningssätt och spelregler. De behöver även stöd i att veta vem de går till när de
behöver stöd eller vill förändra något och vara med i uppföljning på detta för att få se att de kan
påverka. Fler personer som medverkar på elevrådet, fritidspersonal, lärare och rektor.

Elevhälsoteamets styrka är att kartlägga och se behov.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi har en bra grund, plattform, att arbete med likabehandling, värdegrund och trygghet. All
personal har en samsyn kring hur vi önskar arbeta.

Vi behöver ha workshops under mötestid där vi samtalar om skillnaden mellan diskriminering
och kränkning för att minska anmälningar som inte är en kränkning i juridisk mening.

Vi behöver lägga till en uppföljningsdel i kränkningsanmälninsdokumentet vi har på skolan, så
det säkerställs att ärendet följs upp ordentligt, även av elevhälsoteamet.

Vi behöver stötta eleverna, ge dem fler forum att påverka och vara mer delaktiga i
trygghetsarbetet och uppföljning.

Vi behöver mer medvetet planera upp värdegrundslektioner året om genom ett tydligt årshjul.

Vi behöver konkretisera vår plan mot diskriminering och kränkande behandling för eleverna och
låta dem vara med och revidera den.
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Eleverna i arbetslag 4-6 behöver ingå i ett trygghetsteam och vara ute på rast, kamratstödjare.

Grundskollärarna behöver vara ute mer på rast utifrån ett rastvaktsschema.

Vi behöver undervisa om elevers rättigheter OCH skyldigheter kopplat till ett demokratiskt
samhälle.

Elevhälsoteamets styrka är att kartlägga och se behov. Utvecklingsområde som finns är att ta
initiativ till vilka insatser som kan göras i både det förebyggande arbetet och i direkta åtgärder.
Även vara mer delaktiga i det praktiska arbetet kring värdegrund och trygghet i klassrummen
och ute i rastverksamheten.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Vi har tydliga rutiner som är implementerade hos samtlig personal gällande anmälan till rektor.

Första steget innan en anmälan görs är att prata med arbetslaget och/eller elevhälsan för att få
fler perspektiv. När en anmälan till rektor gjorts gällande, särskilt stöd, frånvaro,
kränkningsanmälan, orosanmälan etc gås ärendet igenom på första elevhälsomötet efter
anmälan gjorts för att se om det är ett ärende som vi behöver gå vidare med.

Rektor har haft ett stort ansvar av uppföljning om kränkande behandling och frånvaro.

Speciallärare och kurator har haft ett stort ansvar gällande kartläggning och sätta upp
anpassningar och åtgärder för elever med anpassningar eller åtgärdsprogram.

Skolpsykolog har haft ett stort ansvar i att se behov utifrån kartläggning och observation och varit
ett stöd av upprättandet av anpassningar och åtgärder.

Skolsköterska har haft ansvarat för att stötta vårdnadshavare i att få kontakt och stöd med
myndigheter/sjukvård utanför skolan. Har även ansvarat för att ha hälsomöten med elever som
behövt stöd.

Rutiner och deadline för upprättandet av pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och
anpassningar och uppföljningar har följts och deadlines hållts.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Rektor tillsammans med arbetslagsledare på grundskolan och på fritidshemmet har möten 2h/
veckan där vi går igenom de behov som finns och de insatser som behöver sättas in.
Arbetslagsledarna tar detta vidare till arbetslagsmöten och där förbereds arbetet som bestämts.
Uppföljningar görs kontinuerligt på ledningsgruppsmötena.

Varje termin startas med ett värdegrundsarbete där grunderna för skolans förhållningssätt
skapas och sätts tillsammans med eleverna.

Kurator har satt upp ett årshjul för värdegrundsarbetet för att det ska fortsätta hela året och inte
enbart intensivt vid terminsstart. Kurator håller i elevråd och går trygghetsvandringar tillsammans
med elever. Kurator, observerar, intervjuar elever och kartlägger.

Kurator konkretiserar vår plan mot diskriminering och kränkande behandling för eleverna i
elevrådet, rektor för övrig personal och vårdnadshavare och lärare för eleverna. Samtliga parter
är med och reviderar planen.

Sker det situationer resursfördelar rektor utifrån behov. Teman för värdegrundsarbetet ändras
utifrån behov och elevgrupp.

Vårt elevhälsoteams styrka är att kartlägga, se mönster och behov. Utvecklingsområdet är ett
mer synligt elevhälsoteam som aktivt interagerar med elever, vårdnadshavare och övrig personal
och som leder elevhälsoarbetet på skolan både genom att planera men att även hålla i vissa
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delar under lektionstid med elever och på möten med personal.

Vi har inga elever med problematisk skolfrånvaro (hemmasittare) för närvarande men behöver
fortsätta arbeta med det förebyggande arbetet. En specifik svårighet på skolan är att
vårdnadshavare tar med sig barnen på långa resor utan att ha fått beviljad ledighet. Här behöver
samarbetet med vårdnadshavare utökas/förbättras för att skapa förståelse för skolplikten. Även
se över varför vårdnadshavare inte tar del av information på Schoolsoft, överväga
kompletterande vägar för information? Se över hur fler vårdnadshavare kan lockas att komma till
informationsträffar.

Arbetet med att öka tryggheten på rastgården har fortsatt, bland annat genom att skapa
rutin för specifika, planerade aktiviteter som barnen kan välja bland. Det återstår vissa
problem med platser på skolgården som ofta lämnas oövervakade, särskilt när personal
fattas och annan personal måste täcka upp. Här behöver arbetet fortsätta för att sätta
rutinen hos samtlig personal att man delar upp sig för att “täcka” samtliga områden på
skolgården, innefattar även elevhälsoteamet.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi har en tydlig rutin och arbetsgång i vårt elevhälsoarbete och är bra på att kartlägga, se och
komma med förslag på insatser. Vi är bra på att se anpassningar som gynnar elever på gruppnivå
vilket underlättar för alla elever på skolan. Vi är effektiva och snabba i det kartläggande arbetet
och i upprättandet av åtgärder och anpassningar.

Alla grundskollärare har gått det specialpedagogiska lyftet som letts av vår förstelärare. Lärarna
har fått nya verktyg för hur de ska bemöta elever med olika behov i undervisningen och vi kan se
att de har blivit skickliga på anpassningar både på gruppnivå och individnivå. När mer
specialpedagogiska kunskaper nu finns i hela lärargruppen skiftas fokus och behovet av
elevhälsoteamet. Elevhälsan behöver ta reda på vilket behov och stöd lärarna behöver för att
därefter kunna matcha det.  Vi behöver utveckla processen, när vi bjuder in lärare till EHT,
angående samtal om elever. För att förtydliga varför pedagogisk kartläggning görs när vi har
besök av lärare på eht-mötena samt också för att diskutera grupper eller individuella behov
utöver PU.

Vi ser att pågående samarbete mellan elevhälsoteamet och pedagoger verkar gynnsamt för
måluppfyllelsen. Gynnsamt med nära samarbete mellan elevhälsoteamet och pedagoger. EHT
har snabbt tagit fram åtgärder/insatser när behov uppdagats i olika grupper. Här behöver
elevhälsoteamet tar mer initiativ då utvecklingsområdet är att bli ett mer synligt elevhälsoteam
som aktivt interagerar med elever, vårdnadshavare och övrig personal och som leder
elevhälsoarbetet på skolan både genom att planera men att även hålla i vissa delar under
lektionstid med elever och på möten med personal.

Fortsatt/ökat fokus på lärmiljö samt extra anpassningar behövs i det fortsatta arbetet.
Diskussioner om extra anpassningar återkommande för att hålla det i fokus och inte halka in
direkt på åtgärdande insatser.

Den pedagogiska utredningen som skickas ut till alla berörda behöver ha kommuniceras ut och
förtydligas då lärarna ofta missar att fylla i alla delar i kartläggningen.
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Utveckla arbetet med överlämningar: process för överlämningskonferens, ta fram mall för att
dokumentera elevs styrkor/utvecklingsområden, stödbehov, PU etc.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

- Skapa ett årshjul för förebyggande och främjande värdegrundsarbete över hela
året med teman och innehåll för de olika årskurserna.

- Att elevhälsoteamet arbetar på att bli mer synliga som aktivt interagerar med elever,
vårdnadshavare och övrig personal och som leder elevhälsoarbetet på skolan både
genom att planera men att även hålla i vissa delar under lektionstid med elever och på
möten med personal.

- Skapar ett forum där elevhälsan möter lärarnas behov av stöd. Ett behov som har
uppstått i och med större kunskaper inom specialpedagogik hos samtliga lärare.

- Elevhälsan ger utbildningar efter verksamhetens behov, som
utbildning/föreläsningoch workshops om ämnet skolpsykologi, ADHD/AST, positivt
beteendestöd (PBS) och /eller CPS. Hanledning/ konsultation av skolpsykolog.

- Fortsatt arbete med att samtala och diskutera anpassningar för att säkerställa att
inte åtgärder sätts upp där inte behov av det finns.

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

Varannan vecka har fritidshemmet planeringstid tillsammans med grundskolan. En
timma/veckan har fritidshemmet planeringstid. En timma/ veckan har all fritidspersonal
individuell planering. Övrig tid för att planera och utvärdera undervisning och
värdegrundsarbetet är på APT/kvällsmöten och studiedagar.  All fritidspersonal tillhör en klass
på grundskolan vilket underlättar för heldagslärande. Arbetslagsledare mot fritidshemmet är
med på ledningsgruppsmöte 2 timmar/veckan där rektor, biträdande rektor och
arbetslagsledare i grundskolan medverkar.

Fritids har en fritidshemsplan som de sätter upp i början av läsåret efter föregående års analys
och utvärdering, tillsammans med arbetslagsledare och rektor. Dessa ska utvärderas och
analyseras efter årshjul. Mer fokus detta läsår har varit på funktionell kvalitet och på
kvalitetsundersökningen.

Undervisningen på fritidshemmet planeras tillsammans på de veckovisa fritidshemsmötena
under året. Vi arbetar med veckovisa teman kopplat till det arbete som sker under skoltid på
grundskolan. Förutom stationerna som fritidshemspersonalen håller i på eftermiddagarna har
lärare haft stationer under fritidstid. Vi har haft extra rörelse /balance med idrottslärare, extra
skapande med bildläraren och LOUD ( vårt musikprogram). Stationerna som görs kopplas till
fritidshemmets mål i läroplanen, ibland medvetet och ibland spontant. Arbetet med undervisning
kopplat till läroplanen görs mer fördjupande och med större medvetenhet när grundskolan har
gemensamma och längre temaarbeten, vilket underlättar för ett heldagslärande.

Rastaktiviteter planeras upp på de veckovisa fritidshemsmötena, vem, vad, var som
frågeställningar. Aktiviteterna delas med lärarna så eleverna är förberedda innan de går ut på
rast.

Fritidsklubben åk 4-6 arbetar kontinuerligt med elevers inflytande och ansvar. Rutiner och
strukturer sitter, tydliga förhållningssätt och ordningsregler finns vilket ger eleverna
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förutsättningar att vara delaktiga i innehåll och lärmiljö.

På fritids F-3 har fokus legat mest på att skapa tydliga rutiner och strukturer för att skapa
trygghet och studiero och stimulerande aktiviteter kopplat till läroplan.

Rutiner för anmälan och utredning av kränkningar gås igenom i en introduktion vid nyanställning i
början av läsåret. Ett tydligt dokument, schema, behöver skapas vid nyanställning under termin.

En samverkan sker mellan fritidshem och grundskola om vem som gör vad när en situation
uppstår. All fritidspersonal tillhör en klass på grundskolan vilket gör överlämningar smidiga och
kontakt med vårdnadshavare naturligt och självklart. Fritidspersonal och lärare är goda
relationsskapare och har god relation med hemmen.

Varje termin på fritids startas upp med ett värdegrundstema som kan se olika ut beroende på
behov och förutsättningar/elevgrupp. Upplägget planeras efter utvärdering av verksamheten i
juni och november. Tid för planering har vi under studiedagarna i juni och uppstartsdagarna i
augusti.

Det förebyggande arbetet som sker kontinuerligt innebär att alla grupper på fritids har
samarbetsövningar, gemenskapsövningar, avslappning, massagesagor, lärakännalekar och andra
lekar tillsammans för att skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

På rasterna har vi styrda rastaktiviteter som personal håller i för att skapa trygghet och för att alla
ska ha en aktivitet att vara med på. Lärarna på grundskolan förbereder eleverna på vilka
aktiviteter som finns innan rast. Planerade samtalslektioner om värdegrund genomförs mer
intensivt i början på terminerna, samtal om respekt mot andra, ansvar för sina handlingar och
respekt för sig själv, därefter efter behov. Förhållningssätt och spelregler tas fram efter samtal
tillsammans med eleverna. I början på terminerna går lärarna igenom skolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling tillsammans med eleverna.

Kurator går trygghetsvandringar tillsammans med elever, som sitter i elevrådet. På elevrådet
medverkar även fritidspersonal. En kartläggning på vilka platser elever kan känna sig otrygga
görs. Här får eleverna möjlighet att berätta om sina behov utifrån ett elevperspektiv och ta upp
insatser som de ser behöver göras.  Kurator stöttar upp i klasser vid behov genom samtal
individuellt, i grupp och genom att ha värdegrundslektioner.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetas igenom med fritidspersonalen en
gång om året, analyseras, utvärderas och revideras och därefter med vårdnadshavare på
föräldrarådet.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vilken är den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalitet (rektors, fritidspersonal
och /vårdnadshavares bedömning)?
Den sammantagna bedömningen i förskoleklass och åk 1 är väldigt god men låg i åk 2 och 3.
Den sammantagna bedömning för fritidsklubben, åk 4- 6,  är mycket god.

Fritidsklubben har inte några krav på sig att arbeta med läroplanens mål men gör det mycket
medvetet, främst under de gemensamma temaveckorna.

Fritidshemmet medverkar på lärarmöten varannan vecka och väljer då ut teman för
fritidsstationerna utifrån det eleverna arbetar med i grundskolan. De planerar fritidsstationernas
innehåll med en koppling till läroplanens mål. Grundtanken är att aktiviteterna på fritids ska
befästa kunskaper de fått under skoldagen, till exempel, matematiklekar, brädspel, frågesporter,
skapande utifrån något de arbetar under skoldagen. Rastaktiviteter utformas utifrån en bank av
lekar/aktiviteter som vi samlat på oss. Eleverna kommer med förslag och olika typer av
aktiviteter görs på rasterna, många valmöjligheter, så att alla elever kan vara med. Alla aktiviteter
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styrs av en pedagog. Vi har alltid några “lösa” pedagoger som stöttar upp när något händer,
någon behöver prata eller dricka vatten etc.

Fritidshemspersonalen är med på lärarmöten varannan vecka och får därmed ta del av hur det
går för eleverna, kunskapsmässigt. På fritidshemsmöten har vi kort reflektion som är mer fokus
på gruppnivå och enligt årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet gör de djupare analyser
och utvärderingar, samt reviderar insatser utifrån behov.

I januari utvärderade vi lärmiljön på fritids och vi satte upp en plan för hur den ska utvecklas till
att stimulera lärande och utforskande arbetssätt genom lek och undervisning. Vi ser att lärmiljön
inte är tillräcklig och har det som utvecklingsområde nästa läsår. Vi har material på fritids som
plockas undan på eftermiddagen och plockas fram till fritidsstationern. Den lärmiljön vi kommer
att skapa ska vara tillgänglig och utvecklas på så sätt så eleverna leker och lär sig bättre.

Under detta läsår har fritidshemmet varit med i alla alla utbildningsmoduler inom explore,
innovate och balance och genomfört de tillhörande lektionerna tillsammans med eleverna.

Skolans prioriterade mål har varit bland annat språkutveckling och matematik vilket
fritidshemmet har fokuserat på mellan temaarbetet med våra innovitaskills.

Vilka styrkor respektive utvecklingsområden har ni identifierat under året?

Alla pedagoger är mycket engagerade och stöttar varandra, ett starkt team. De är praktiskt lagda
och är mycket skickliga på att hålla i gruppövningar, lekar och skapandeaktiviteter. De är goda
relationsskapare och har nära pedagogiska relationer med elever och vårdnadshavare.
Pedagogerna tar tag i händelser och situationer, följer upp och avslutar.

Pedagogerna är osäkra på pedagogiska arbetssätt kopplat till modeller och lärmijlön. De är inte
självgående i att undervisa utifrån läroplanen.

Då pedagogerna inte är väl förberedda inför fritidssektionerna på rast och under eftermiddagens
stationer, främst i åk 2 och 3,  blir det rörigt i elevgruppen. Kränkningar sker på rast och på fritids.

Hårt arbete har gjorts gällande rutiner och strukturer, anpassningar gällande förhållningssätt och
spelregler vid övergångar, i matsal, under lektionstid under skoldagar och de goda relationerna
har gjort att det överlag har blivit större arbetsro i skolan. Nästa steg är att implementera dessa
rutiner, anpassningar och strukturer i fritidshemmet. Vi tror även att en stimulerande lärmiljö
kommer att visa på goda effekter nästa läsår.

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och värden, Språk
och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, Demokrati och
samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och inflytande samt
Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv:
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.
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Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 4,0 4,5

Språk och kommunikation 4,0 2,5

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 2,5

Natur och matematik 4,0 2,5

Demokrati och samhälle 4,0 4,0

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

Elevers ansvar och inflytande 4,0 3,1

Fritidshemmet och omvärlden 4,0 2,5

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 75% 74%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 85% 74%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Läsåret började med målmedvetenhet, en tydlig plan och med en arbetslagsledare i
fritidshemmet. I mitten av läsåret stod fritids utan arbetslagsledare och en tydlig ledare har inte
funnits under vårterminen. Fritidshemspersonalen är handlingskraftiga och engagerade. Deras
styrka ligger i att genomföra och avsluta och de har goda relationer med varandra, eleverna och
vårdnadshavarna. Utvecklingsområdet som finns handlar om de teoretiska delarna då de är
osäkra på pedagogiska metoder som vilar på vetenskaplig grund. De gör stimulerande aktiviteter
men kopplar inte dessa till läroplan kontinuerligt.

Vårdnadshavare är mycket nöjda med fritidshemmet i förskoleklass och åk 1 och med
fritidsklubben 4-6. Vidare nästa läsår tänker vi lägga vikt vid kollegialt lärande där vi tar del av
varandras undervisning och lär av varandra.

Det är högre studiero och trygghet under skoldagarna och lärarna har lyckats med anpassningar
på gruppnivå som gynnat hela gruppen. Nästa steg är att göra liknande anpassningar i
fritidshemmet med hjälp av lärare och elevhälsoteamet.

Det har varit framgångsrikt att ha grundskollärare på fritids på eftermiddagarna. Aktiviteterna som
lärarna har haft har varit uppstrukturerade och förberedda och uppskattade.

Då inte fritidspersonalen ännu arbetar medvetetet med de målstyrda processerna blir
verksamheten extra känslig vid hög frånvaro, vilket vi haft, främst på grund av pandemin. Vid hög
frånvaro har möten och planeringstid ställts in vilket har påverkat undervisningen negativt.
Överlämning till vikarier har inte blivit tillräckligt tydliga i och med utebliven planering.

De gemensamma teman vi haft i det nya varumärket har varit framgångsrika och undervisningen
på fritidshemmet har haft hög kvalitet dessa veckor.

Vi behöver ha fortsatt stort fokus på struktur eftersom struktur ger trygghet och stabilitet. När
arbetslagsledare inte finns på plats är inte personalen självgående med att hålla strukturen. Alla
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behöver vara delaktig i planer/utvärdering och planeringar och känna sig säkra på hela
uppdraget. Håller vi strukturen och planen kommer resultaten bli bättre. Vi behöver också
utveckla lärmiljön så den blir tillgänglig och ska lära oss av förskolan. Vi behöver även öka
vårdnadshavarnas förtroende till fritids. Fler positiva samtal med vårdnadshavare, dela med
mentor. Tydlig överlämning och samverkan med skolan så vårdnadshavare får all info de behöver,
men även mellan fritidspersonal. Vi behöver även visa upp våra aktiviteter via sociala medier och
“öppet hus” och levande veckobrev med bilder. Planeringar ska sitta uppe på plan fyra med
scheman och aktiviteter. Pedgogfoton på tavlan och pedagogintervjuer på sociala medier.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi behöver fortsätta att utveckla förståelsen och kompetensen i att koppla läroplanen till de
aktiviteter som görs på fritidshemmet. Vikten vid att ha förberedda lektioner på fritids har vi sett
då det skapar trygghet och studiero, vilket vi måste fortsätta att implementera så det verkligen
görs planeringar och att material är framtaget inför lektionerna. Tydliga planering under
rastverksamheten innebär också att vikarier kan utföra det som är planerat, vilket behöver sätta
sig nästa läsår.

Ett stort fokusområde är att utveckla lärmiljön så den är tillgänglig och inbjudande. Lärmiljön
behöver stämma överens med våra innovitaskills och fokus nästa läsår är att skapa en miljö där
ett utforskande lärande kan ske.

Kommunikation med vårdnadshavare är ett utvecklingsområde. Personalen kommunicerar inte
ut allt bra de gör. Skolan och förskolan är aktiva på sociala medier och nu behöver fritidshemmet
komma i fas med de andra verksamheterna på skolan.

Anpassningar på fritidshemmet behöver vi utveckla för att nå alla elever och tillmötesgå deras
behov.

-Stimulerande aktiviteter har vi och ska bevara,
-Nöjdhet i F-klass och åk 1 helhetsmässigt, bevara nöjdheten men också  se till att all personal
får ta del av vad F-klass och åk 1 har gjort som fungerat framgångsrikt.
- Goda relationer, samverkan med vårdnadshavare, elever och personal.
Personalen är fexibla och är ett starkt team som stöttar varandra. De har en förståelse för
resursfördelning utifrån behov då de har förmåga att se verksamhetens behov före sina egna.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

- Arbete med läroplanen kopplat till fritidshemslektioner och aktiviteter.
- Strukturerad planering och utvärdering av verksamheten där alla pedagoger medverkar

varje vecka.
- Tydliga ansvarsområden.
- Utveckla lärmiljön så den blir anpassad till ett utforskande arbetssätt.
- Samarbeta med elevhälsoteamet i arbetet med anpassningar på fritidshemmet.
- Samplanering med lärarna inför heldagslärande och temarbeten.

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

Rutiner för anmälan och utredning av kränkningar gås igenom i en introduktion vid nyanställning i
början av läsåret. Ett tydligt dokument, schema, behöver skapas vid nyanställning mitt under
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pågående termin.

Fortsatt utvecklingsarbete gällande vad som händer när en anmälan har gjorts och hur ärendet
ska följas upp behöver vi ha på förskolan.

Varje termin på förskolan startas upp med ett värdegrundstema som kan se olika ut beroende på
behov och förutsättningar/barngrupp. Upplägget planeras efter utvärdering av verksamheten i
juni och november. Tid för planering har vi under studiedagarna i juni och uppstartsdagarna i
augusti.

Det förebyggande arbetet utgår från arbete med Barnkonventionen. Vi läser kompisböcker, har
samarbetsövningar, gemenskapsövningar, avslappning, massagesagor, lärakännalekar och andra
lekar tillsammans för att skapa gemenskap och trygghet i barngruppen.

På utegården har vi stimulerande stationer. Pedagogerna förbereder barnen på vilka aktiviteter
som finns och introducerar dessa. Barnintervjuer, observationer, trygghetsvandringar och samtal
med vårdnadshavare på utvecklingssamtal startas upp i början av läsåret mer intensivt för att
fortsätta utifrån behov och enligt vårt årshjul för värdegrundsarbetet. Förhållningssätt och
spelregler tas fram i samtal med barnen.  I början på terminerna går pedagogerna igenom
skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling tillsammans med de äldre barnen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetas igenom med pedagogerna en gång
om året, analyseras, utvärderas och revideras och därefter med vårdnadshavare på föräldrarådet.

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 4,5 3,7

Kultur 4,0 3,7

Lek 4,5 3,7

Matematik 5,0 3,7

Naturvetenskap och teknik 4,5 3,7

Normer och värden 5,0 3,7

Skapande 4,5 3,7

Språk och kommunikation 4,5 3,7
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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 59% 73%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 76% 76%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 68% 82%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 74% 81%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 52% 72%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 83% 79%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 70% 67%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 84% 72%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 88% 84%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

En del avdelningar genomförde observationer och barnintervjuer i början av terminen som
underlag och metod för planeringen av verksamheten (tex Projekt fjärilar, projekt vatten,
vattenprojekt, vulkanprojekt och  sagoprojekt).

Samtliga avdelningar har uppdaterat undervisnings- och superstruktur i januari på
planeringsdagen. Vi har skrivit detaljerat vilka barngrupper som  tex ska  ha undervisning i
skogen eller på gården och vilka  barngrupper som ska ha undervisning på avdelningen. Vi
har skrivit ut veckoscheman och satt upp det i hallen (det är tydligt för barnen med bilder
som skapades i programmet widgit online). Samtliga pedagoger har kommit igång med
planering av undervisningen veckovis.

En del avdelningar har arbetat i mindre grupper i alla situationer och under hela dagen.
Fasta och tydliga rutiner och regler.  Arbetet i mindre grupper har gett trygghet för varje
barn samt utrymme att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. En del avdelningar har inte
arbetat i mindre grupper i alla situationer pga personalbrist och inskolningar, som har gjort
att pedagogerna inte följt planeringen. Samtliga avdelningar har haft hög personalfrånvaro
samt inskolningar som i början av terminen påverkade kontinuiteten i arbetet och skapade
oro i barngruppen då barnen fått vara med olika pedagoger under flera tillfälle. Vi har
under de sista två månaderna på läsåret haft fasta vikarier som påverkade barngruppen på
ett positivt sätt. Barnintervjuer och observationer som genomfördes i slutet av terminen
visade att barnen har blivit tryggare med de pedagoger som har fått introduktion och
inblick i undervisningsstrukturen.

Varje vecka har vi haft planeringstid avdelningsvis och individuella planeringar men vid hög
personalfrånvaro prioriterades barngruppen och vi hoppade över våra planeringar. I sådana
situationer brukar vi ge varandra tid för planeringen vid ett annat tillfälle.
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Samtliga pedagoger har introducerat stationer/lärmiljöer och dess material för barnen men
alla barn har ännu inte kunskap om hur materialet ska användas eller kan ta ansvar för
material och miljö ( de barn som började under VT).
Vi har utvecklat lärmiljöer med tillgängligt material på samtliga avdelningar. Material är
tillgängligt för barnen och är på barnens nivå, där barnen själva kan nå det material de behöver.
Avdelningar med äldre barn har stationer där barnen själva väljer vilken station de vill vara på och
på så sätt kan de påverka sin egen vardag.

Genom våra observationer och barnintervjuer, som en del avdelningar genomförde i slutet av
terminen, kan vi se att barnen har blivit tryggare, självständiga och delaktiga, tar eget ansvar för
materialet som finns på avdelningen. Den sociala förmågan har utvecklats då vi har sett att
barnen hjälper varandra, börjat kommunicera mera och lösa konflikter på egen hand. De vet vad
ordet turtagning innebär, när de ska säga stopp och vad en bra kompis innebär, Vi ser att barnen
använder turtagningsstrategier i sin vardag och med sina kompisar.

Lärmiljön uppdateras ständigt och vi använder oss av veckoplanering, individuell reflektion, följer
upp och dokumenterar. Sagotema har varit alla avdelningars utgångspunkt.

Undervisningen är målstyrt utifrån läroplanen. som till exempel när vi läser vi boken “Stopp min
kropp” så har vi ett syfte med boken innan vi läser den.

Vi utgår ifrån barns intresse men har alltid mål och syfte för att komma fram i vårt lärande. Vi vill
att varje barn ska bli självständigt.

- Resultat ser vi genom barnintervjuer, observationer (en del avdelningar), dokumentationer,
barnens handlingar och ibland genom samtal med vårdnadshavare.

Slutsatser och utvecklingsområden
-Vi ska arbeta utifrån ett utforskande arbetssätt som metod
Insatser:
Samtliga avdelningar ska genomföra kontinuerliga observationer av barnens vardag eller olika
processer som blir ett underlag för en gemensam analys av barnets lärande och för att planera
undervisning.

Delade, mindre grupper under hela dagen.
Fördjupa pedagogernas kompetenser i utforskande arbetssätt (litteratur, kollegialt lärande och
föreläsningar på planeringar och APT), samt i utbildningen i det nya varumärket.

Pedagogisk dokumentation som arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla förskolans verksamheten.
Insatser:
Vi ska ha kontinuerliga reflektioner med barnen och i respektive arbetslag samt dokumentera
barnens lek, samspel, barnens hypoteser, frågor. Tillsammans med barnen reflekterar och
diskuterar vi om dokumentation som gjorts och gör den tillgänglig och använder den i
verksamheten. På detta sätt får dokumentationen ett pedagogiskt syfte och användbarhet.
Fördjupa pedagogernas kompetenser i pedagogisk dokumentation ( litteratur, kollegialt lärande
och föreläsningar på planeringar och APT)

-Kommunikation mellan förskolan och hemmet-
Insatser:
Samtliga pedagoger ska på ett professionellt sätt bemöta vårdnadshavare och anpassa
kommunikationen efter föräldrarnas förståelse och deras behov till vad de vill höra/veta
och inte tvärtom. Vi ska skapa goda relationer med vårdnadshavare genom att involvera
dem i verksamheten genom olika “hemuppgifter/läxor” (exempelvis att samla
återvinningsmaterial, skriva olika ord på barnets modersmål mm).
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Vi ska i början av höstterminen ha inskolningssamtal/uppföljningssamtal med alla
vårdnadshavare. Vi ska under uppföljningssamtal synliggöra våra lärprocesser, göra
språkkartläggningar, gå igenom vår plattform Schoolsoft (information, verksamhetslogg,
portfolio), visa lärmiljöer.

Vid hämtning ska stängningspedagoger använda sig av dagrapporter som innehåller alla
aktiviteter och rutiner för att kunna berätta hur barnets dag har varit. Samtliga avdelningar
ska skapa en gemensam checklista/ dagrapport för alla barn på förskolan.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Samtliga avdelningar har arbetat med introduktion av grundverksamheten med alla barn under
vårterminen, samt genomfört introduktionen under inskolningen av barnen som har börjat under
vårterminen.

Vi ser att samtliga barn har lärt sig avdelningens rutiner och vad som finns att leka med. Vi
upplever, utifrån barnintervjuer, att barnen vet hur man gör så att det fungerar med kompisar när
de leker. Samtliga avdelningar har presenterat och introducerat nytt material och nya leksaker.
Vissa avdelningar som har barn med särskild behov har ändrat och anpassat rutiner efter
barngruppen.

Övergripande Kompistema -yngre barns avdelningar- har arbetat med nya kompisböcker som är
anpassade för yngre barn. Äldre barn har arbetat med kompisböcker och Barnkonventionens
övningar. Observationer och barnintervjuer, som en del avdelningar genomförde, visade att
barnen använder sig av händelser i böckerna och barnkonventionens övningar i leken, i samspel
med andra kompisar ( stopptecken, hur ska en kompis göra, hjälpa andra, klappa kompisen,
trösta kompisarna mm)

Samtliga avdelningar fortsätter med utvecklingen av lärmiljöer inomhus. Vi har skapat eller
utvecklat flera stationer med tillgängligt material med syftet att barnen ska utmanas och lockas
till utforskande, lek och lärande.

Samtliga avdelningar har följt superstrukturen och följt veckoplaneringen.
Genom att följa superstrukturen så skapar vi fysisk trygghet för barnen ute på gården, dels för att
vi nu har dokumentationstavlan -där varje avdelning/personal kan se i vilken station man ska
befinna sig men också för att vi utvecklat vår utomhusmiljö med till exempel nytt material. Detta
gör att det blir en tryggare miljö för barnen att utvecklas i.

Slutsatser och utvecklingsområden
Vi behöver utveckla vårt arbetssätt och rutinerna kring att få barnen mer involverade i
likabehandlingsarbetet samt utveckla det gemensamma förhållningssättet hos pedagogerna.
Samtliga pedagoger ska ha kontinuerliga diskussioner om ett gemensamt arbets- och
förhållningssätt sätt på alla fem avdelningar (på APT, studiedagar, planeringstid). Vi ska använda
oss av Barnkonventionens övningar för personal med syftet att belysa vår egen syn på barn och
samtala kring vår barnsyn.

Fortsätta utveckla vår lek- och lärandemiljö genom olika projekt (tex skapa med
återbruksmaterial), inomhusmiljö och utomhusmiljö. Pedagoger behöver engageras mer i
utvecklingen av lärmiljöer. Under höstterminen börjar vi med observationer och barnintervjuer för
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att kunna ändra stationer efter barns behov och intresse (inomhus och utomhus).

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

-Ett utforskande arbetssätt

-Kommunikation mellan förskolan och hemmet

-Pedagogisk dokumentation
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