


Innehållsförteckning

1. Om Innovitaskolan Vendelsö 3

Om Innovitaskolan 3

Om skolenheten 3

2. Vårt kvalitetsarbete 4

Vår kvalitetsmodell 4

Våra framgångsfaktorer 4

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5

3. Resultatkvalitet grundskola 5

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 6

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 7

Undervisning och lärande 7

Likabehandling- och värdegrundsarbete 11

Elevhälsoarbetet 13

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan 14

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 14

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 15

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 17

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 17

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan 18

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan 20

2



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

Innovitaskolan Vendelsö 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 Vendelsö är en förskola och skola som är belägen i Haninge, som tillsammans med
28 andra skolor, är en del av Innovitaskolorna. Vi har ca 440 elever på vår skola årskur F-6 och ca
85 barn på förskolan. Vi är en skola med högt söktryck som har hög måluppfyllelse och det råder
trygghet och studiero. Verksamheten genomsyras av heldagslärande där vi nyttjar barn och
elevers lärande under hela deras vistelsetid. Skolan öppnandes augusti 2012.

Ledning och organisation

Innovitaskolan Vendelsö har en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor och
arbetslagsledare. Enheten är även indelade i arbetslag och utvecklingsgrupper. Arbetslagen är
F-3 lärare, 4-6 lärare, fritids och förskola samt elevhälsan. Vi har utvecklingsgrupper på förskolan,
fritids och skola som träffas en gång i veckan och syftet är att leda den pedagogiska
verksamheten i enlighet med enhetens systematiska kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppen på
skolan leds av förstelärarna som även ingår i Academedias nätverksgrupper.
Personal

Vi har endast behöriga undervisade lärare och hög andel förskollärare på förskolan. Vi har en
komplett elevhälsa med alla kompetenser och som ses en gång i veckan och vi arbetar även med
öppna eht. Vi har en vaktmästare och även ett eget kök med kockar som arbetar enligt
Academedias måltidspolicy.

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.

4



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

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

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

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

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

Enhetens systematiska kvalitetsarbete

Vi planerar, genomför och utvärderar i arbetslagen varje vecka. Analyserna av verksamhetens mål
sker i arbetslagen på personalkonferenser och gemensamma planeringsdagar fyra gånger per år.
Som underlag har vi arbetslagsplaner, fritidshemsplan och förskoleplan samt vår gemensamma
enhetsplan.

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 58,8% 52,0% 77,8%

Flicka 0,0% 61,5% 83,3%

Pojke 62,5% 41,7% 66,7%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 33% 33% 17% 0% 0% 17% 100%

Matematik 0% 0% 25% 50% 25% 0% 100%

Svenska 0% 29% 14% 43% 14% 0% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 91,3%

B 98,6%

C 92,8%

D 92,8%

E 95,7%

F 91,3%

G1 91,3%

G2 85,5%

Svenska A 100,0%

B 94,2%

C 95,7%

D 97,1%

E 98,6%

F 92,9%

G 87,1%

H 94,3%

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

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

Enhetens prioriterade områden 21/22

● Tillgängliga och stimulerande lärmiljöer
○ Eleverna ska kunna agera självständigt i lärmiljöerna

● Heldagslärande
○ Samsyn över verksamheten och förståelse för elevernas lärande under hela

vistelsetiden

● Systematiskt kvalitetsarbete - analysarbete
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○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet

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

Lärarna  är indelade i arbetslag efter elevernas ålder så att man tillhör det arbetslag där man har
de elever som man undervisar i. Lärarna leds av arbetslagsledare som är med i ledningsgruppen
tillsammans med biträdande rektor och rektor och där verksamhetsbeslut fattas. Arbetslagen har
möte en gång i veckan. Samtliga lärare har  lärarmöten en gång i veckan som leds av förstelärare
och som också ingår i utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen leder den pedagogiska
utvecklingen tillsammans med rektor. Utvecklingsgruppen utgår och är delaktiga i skolans
systematiska kvalitetsarbete. Vi har även representanter från samtliga årskurser med i
trygghetsgruppen, hälsogruppen och IKT som driver och organiserar frågor inom respektive
ämne utifrån verksamhetens övergripande mål. Lärare har även en gång i veckan tillsammans
med fritidspersonalen reflektionstid. Samtliga lärare arbetar med kollegialt och kooperativt
lärande efter en gemensam lektionsstruktur, från åk F till 6. Lärarna planerar, genomför och
utvärderar två gånger i veckan årskursvis samt sambedömer alltid under schemalagd tid (F-3), åk
4-6- lärare sambedömer i hela arbetslaget där vi arbetar med ämnesundervisning.

Vi har en trygghetsgrupp som träffas en gång i veckan och där representanter finns med från alla
arbetslag på skolan. Trygghetsgruppen leds av skolans kurator. Alla arbetslag, även EHT har en
stående punkt med trygghetsfrågor. All personal skriver anmälan till rektor när en kränkning
uppmärksammas sedan går det via mig till trygghetsgruppen.

Fyra gånger per läsår följer elevhälsan upp elevers frånvaro i samtliga klasser och två gånger per
läsår har vi klasskonferenser. EHT träffas en gång i veckan och vi har även så kallat öppet EHT en
gång i veckan där personal kan boka in sig eller bli inbokade. Vi har en speciallärare knuten till
varje arbetslag som har varit med både i eht och i arbetslagen detta år för att följa upp och
utvärdera särskilt stöd. Specialpedagogen arbetar övergripande med samtliga lärare och elever
med särskilt stöd. Vi har fokus på främjande och förebyggande arbete i elevhälsan och vi har en
elevhälsoplan där vi planerar och utvärderar varje vecka tillsammans.

För att öka engagemanget och delaktigheten hos eleverna har vi klassråd varje vecka och
elevråd en gång i månaden. Vi utgår från elevernas frågeställningar som sedan beslutas i
respektive elevråd. Vi har numera uppdelade elevråd åk F-3 och åk 4-6, uppstart och avslutning
gemensamt. Vi har även fritidsråd och barnråd på förskolan.

Varje vecka planerar, genomför och utvärderar lärarna i sina arbetslag (åk F-3 och 4-6) och utgår
från det systematiska kvalitetsarbetet. Varje arbetslag har sin egen arbetsplan. Fyra gånger per år
analyserar vi verksamheten utifrån våra prioriterade mål.

Lärarna har arbetat med att utveckla lärmiljöerna och att lektionerna ska ha ett likvärdigt
upplägg i form av struktur över dagen och lektionens innehåll. Lärarna har haft kollegialt arbete
kring extra och generella anpassningar i klassrummet. De har även auskulterat i par  systematiskt
under året. Delmålet har då varit att att eleverna ska agera självständigt i lärmiljöerna vilket
lärarna  har anpassat undervisningen efter och eleverna har arbetat mer självständigt. Vårt mål
har också varit att främja alla elevers utveckling och lärande och en livslång lust att lära som ett
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mål samt att få högre måluppfyllelse. Insatserna har sett olika ut beroende på ålder. Vi har
utvecklat systematiken i arbetet kring tidiga insatser i framförallt svenska och matematik och
gjort satsningar på läsgrupper och matematikgrupper.

Att utveckla heldagslärandet på skolan har utgått från att vi startade en utvecklingsgrupp
bestående av både fritidspersonal och lärare. Vi har gemensamma planeringar och utvärderingar
samt en timme i veckan en reflektionstid tillsammans, lärare och fritidspersonal. All personal
utgår från samma värderingar med elevens bästa i fokus och att undervisningen anpassas så att
alla kan vara delaktiga. Vi  har ett gemensamt förhållningssätt som ställer lagom höga krav på
eleven men med höga förväntningar. Varumärkesarbetet har gjort så att skola och fritids har
samarbetat och haft en gemensam plattform. Mycket av kvalitetsarbetet har all personal arbetat
tillsammans med,

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 84% 77% 92% 90%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 71% 59% 89% 92%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 87% 78% 82% 81%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

94% 87%

Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

96% 78%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 56% 53% 86% 87%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 54% 62% 76% 75%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 62% 43% 83% 84%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 71% 61% 70% 70%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 88% 81% 91% 93%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 57% 47% 79% 78%
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Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Inga större skillnader mellan könen i årskurs 1-3. En möjlig orsak kan vara att vi har ett
homogent elevunderlag där många elever kommer med lika förutsättningar.
Årskurs 4-6 finns en marginell skillnad med fler flickor som når målen. I de högre
årskurserna kan vi just nu se en negativ trend att eleverna läser allt mindre. Antal elever
som inte når kunskapskraven ökar med årskurserna där flest elever finns i åk 3. En möjlig
orsak är att kraven på eleverna ökar, att eleverna ska ha kommit längre i sin utveckling och
att svårigheter därmed syns tydligare. Vi ser att antalet rödmarkeringar även minskat från
åk 2 till 3 vilket visar att åtgärder som gynnat eleverna har upprättats. Här har ett bra
samarbete med hemmet och stöd från specialundervisning hjälpt. Även ett läsprojekt med
fokus på intensivträning var av särskilt stor betydelse för en positiv uppgång mot
måluppfyllelsen i svenska. Vi är bra på att fånga upp dessa elever tidigt och ge dem rätt
stör redan från åk 1. Båda klasserna i åk 4 är jämna kunskapsmässigt och även årskurs 5 och
6. Upplevelsen är att årskurs 5 har varit mest drabbat av pandemin och all frånvaro som det
innebär. Inlärningen har blivit fragmenterad till stor del. Svenska och matte är utmärkande
med högre andel rödmarkerade elever. I jämförelse med andra ämnen som exempelvis No
och So tar Sv och Ma ett betydligt större utrymme i undervisningen och det ställs fler och
större krav på eleverna i dessa ämnen. No och So ofta är av mer praktisk karaktär vilket
möjliggör för eleverna att visa och utveckla kunskaper på andra sätt. Detta skulle i sin tur
kunna påverka möjligheten för eleverna att i högre grad uppnå måluppfyllelsen i dessa
ämnen.  För att öka likvärdigheten behöver vi skapa fler möjligheter för eleverna att visa
och utveckla kunskaper på alternativa sätt. I de ämnen där man läser mer kring
ämnesområden så har det fungerat bättre. De ämnen som är mer praktiska gynnar många
elever. Tematiska ämnen som innehåller praktiska moment gynnar också de flesta elever.

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

I svenska har vi läst mycket gemensamt, men där har skillnaderna i kunskaperna ibland
blivit en utmaning i samarbetet då fler elever velat och ibland behövt arbeta självständigt.
Ex i skrivutvecklingen. Vi ser att de elever som har svårigheter (som har ÅP och
specialundervisning) också är de som inte klarat proven. De insatser de fått är inte
tillräckliga.
Eleverna har i högre grad nått kravnivån i svenska än i matte. Orsaken kan vara att
svenskaproven i större utsträckning baseras på vår egen bedömning, medan det i matten
oftast handlar om rätt/fel. Elever i behov av särskilt stöd har svårare att arbeta självständigt,
(Med NP) komma vidare och utmana sig själva (pröva och ompröva) Fler elever blir trötta
för att de behöver anstränga sig mer i sitt arbete.  Fler gav upp (elever i behov av särskilt
stöd) på uppgifter på NP på grund av svårigheterna att ta till sig uppgifter, trots
anpassningar, kring pauser och förtydligande av uppgift.

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 33% 67% 0% 100%

Matematik 0% 50% 50% 100%

Svenska 43% 29% 29% 100%
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Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Vår årskurs 6 sticker ut i år med att eleverna är få (8 st) och svårt att genomföra en rättvis
analys på klass- och årskursnivå. För elever med dyslexi har matematiken varit mer
motiverande än svenskämnet. I matematiken har vi arbetat mer gemensamt och muntligt,
vilket har gynnat dessa elever. Vi har arbetat i grupper och eleverna har kunnat hjälpa
varandra, vilket har varit positivt för inlärningen hos eleverna.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Vi har fortfarande fler flickor som når kunskapskraven än pojkar. Samma mönster fortsätter.
Vi arbetar med att synliggöra det här även för eleverna främst i de högre årskurserna. Vi
fortsätter att arbeta med ett ännu mer varierat arbetssätt så det ska passa alla elever och
att framförallt att man kan visa förmågorna på olika sätt.
Studiero har ökat men är fortsatt låg. Vi behöver föra dialog med eleverna. Vad innebär
studiero och vilka förändringar behöver göras. Diskussion förs i klasserna och på elevrådet.
Lärarna behöver poängtera när de får vara delaktiga och välja. Vi ska också bli bättre på att
genomföra en grundligare inventering inför ett arbetsområde där den enskilda eleven till
exempel väljer hur vill den vill arbeta; läsa, svara på frågor i bok, göra presentation eller hur
den vill avsluta: skriftligt prov, powerpoint på allt du lärt dig och visa upp. Strukturen och
tydligheten vad som förväntas av eleven kan bli ännu bättre och därför ska vi fortsätta med
auskultationer och oftare på varandras lektioner. Vi behöver fortsätta föra diskussioner kring
vad elevinflytande och delaktighet i sin utbildning betyder för såväl eleverna som för oss. Vi
ser att det skulle vara gynnsamt att konkretisera hur elevinflytande och delaktighet kan se
ut i praktiken och synliggöra vad eleverna faktiskt redan har inflytande över.

Lärarna är bra på och positiva till att individanpassa och på att variera undervisningen.
Liknande struktur på lektionerna och behörig personal, tillgång till läromedel och
datorer/Ipads är god. Förklarar och arbetar med arbetsområden på olika sätt. Lyhörda inför
elevernas idéer. Vii behöver synliggöra hur vi hanterar konflikter i skolan genom att belysa
arbetssättet kring konsekvenstrappan. Vi behöver också synliggöra vårt värdegrundsarbete
för att visa hur vi arbetar förebyggande för att förhindra konflikter och kränkningar.

Lärarna kan lyfta fram det positiva mer genom att exempelvis prata vid slutet av varje dag om
vad som har varit bra. Skapa positiv reflektion tillsammans med eleverna. Lärarna  behöver även
synliggöra för vårdnadshavare hur vi arbetar kring arbetsron. Förmedla diskussionen till hemmet
och uppmuntra att diskutera även hemma. Hur upplevde ditt barn arbetsron idag? Vilken “typ” av
arbetsro har ni haft idag? Lärarna behöver göra en mer omfattande läsårsplanering- det här ska
vi arbeta med i ettan/tvåan/trean utifrån läroplanen synlig för vårdnadshavare och fylla i
matriserna ännu mer noggrant samt synliggöra syftet med lektionerna- lärandemål. De behöver
också bryta ner kunskapskraven till mål på elevernas nivå för varje arbetsområde.

Lärare och fritidspersonal fortsätter att samarbeta kring heldagslärande och samarbeta kring och
med elevernas bästa i fokus. Eleverna
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Likabehandling- och värdegrundsarbete
Utvärdering av värdegrundsarbete
Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja

Jag känner mig trygg i skolan 91%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola? 20%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola? 3%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 67%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Ett normkritiskt förhållningssätt ligger till grund för hela vår verksamheten och de val vi gör för
eleverna. Alla pedagoger har samma positiva förväntningar på alla elever och vi bemöter varje
barn utifrån deras behov, inte ålder eller kön. Vi satsar på kompetensutveckling för pedagoger
kring tidiga insatser i hur vi upptäcker behoven hos eleverna. Hälsa och välmående är
grundförutsättningen för att tillgodogöra sig undervisningen. Förebyggande och hälsofrämjande
arbetet sker på hela skolan med rörelse för elever samt att elevhälsoteamet promenerar med
elever varje dag för att förebygga psykisk ohälsa samt frånvaro hos eleverna.

Pedagog som bevittnar händelse agerar direkt och reder tillsammans ut situationen och skriver
en anmälan till rektor. En pedagog kan även få kännedom om händelse skriver en anmälan till
rektor samt pratar med inblandade elever/barn. och vårdnadshavare. Rektor skickar in till
huvudman och  lämnar över till trygghetsgruppen som in sin tur utreder händelsen och ger
vidare återkoppling till mentor och arbetslag.Sammanfattningar av enskilda händelser där
samtliga inblandade berättat sin sida av händelsen vilket registreras i enskilt dokument. Här
redogörs även för hur skolans personal agerat för att händelsen inte ska upprepas. Ex medlat
mellan eleverna, kontaktat vårdnadshavare samt upprättat ev. handlingsplaner om nödvändigt.
Vendelsö Hages återkoppling från företagsjuristen har hittills varit god där inga vidare åtgärder
rekommenderats utöver de åtgärder som redan vidtagits av skolan.

Personal som blir vittne till diskriminering/kränkande behandling ingriper genast genom att
avbryta handlingen.

Nedan följer beskrivning av “konsekvenstrappan”som används som mall används på skolan när
kännedom ges att en elev känner sig utsatt av annan/andra elev/er:

1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får förekomma
samt följderna om beteendet fortsätter.

2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen, ansvarar
för att utredning påbörjas, samt informerar skolans elevhälsa.)

3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.

4) Åtgärder vidtas vid behov.
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5) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkran om att eleven känner sig trygg i skolan.

6) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans elevhälsa. Handlingsplan upprättas
som kan omfatta exempelvis
- delade rasttider för olika elever/elevgrupper
- ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev
känner sig otrygg

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

I resultaten av enkäten syns  inga större skillnader gällande kön. De få procent som skiljer
kan vi hitta olika “naturliga” orsaker till. Vi vet tex att fotbollsplanen där flest killar brukar
vara kan bli plats för verbala och fysiska kränkningar, något vi arbetar främjande med i
klasserna och åtgärdande/kortsiktigt på planen med vuxennärvaro. Miljön vid de olika
spelplanerna diskuteras även kontinuerligt på elevrådet och eleverna har olika förslag på
hur det kan förbättras. Generellt är det inga stora skillnader på hur årskurser/klasser
upplever tryggheten på skolan. De lägre årskurserna uppger sig ha bättre koll på
ordningsreglerna vilket visar på att det behöver arbetas med även i mellanstadiet.

Den generella tryggheten har minskat sen den senaste enkäten. Eleverna har gott
förtroende för de vuxna på skolan, de vet i stort någon de kan vända sig till om något
händer och är ganska nöjda med hur en händelse hanteras (speciellt de yngre). Däremot
visar svaren på att de upplever att stämningen eleverna emellan blivit sämre, och där kan
även nämnda grupper svarat. Anmälningarna är jämt fördelade över årskurserna f-3 samt
4-6

Vi ser att vårt värdegrundsarbete som har fokus på delaktighet och tillgängliga miljöer både inne
och ute gynnar alla elever med högre resultat. Vi har sett direkta effekter på att
kränkningsanmälningarna har minskat och det råder ett lugn på enheten i allmänhet. En del i
trygghetsarbetet har varit att eleverna ska vara mer aktiva och röra sig mer under skoldagen. Vår
rörelsesatsning på skolan har varit igång ett tag och vi kan se att det främjar inlärningen men
även tryggheten framförallt hos pojkarna.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Anmälningarna gäller både fysiska och verbala kränkningar. Eleverna behöver och får
fortsatt kontinuerlig undervisning gällande sociala verktyg, respekt och integritet. I
förskoleklass är det nya grupper som skall komma samman och lära sig att fungera
tillsammans. Pedagogerna kartlägger och ser vad som behövs fokuseras på. Rutinerna och
arbetet med gruppen ger resultat vartefter. Likaså är grupperna nya även i åk 4 varför det
blir något turbulent inledningsvis när eleverna hittar sina roller. Extra viktigt under dessa
perioder att fokusera på att få samman gruppen. Både i det vardagliga och med
“happenings”.

De avslutade anmälningarna från huvudman remitteras ofta i enlighet med att “ingen
kränkning kan anses ha begåtts”. Det vill säga det är flest händelser som kommer ur lek
som gått över till otrevligheter. Att någon inte respekterat när någon sagt nej/stopp.
Mönstret är gränser som ej respekterats. Kränkningarna är också brist på respekt av andras
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integritet i form av elaka “pranks” samt  långvariga konflikter som blossar upp emellanåt
mellan elever som inte tycker om varandra. Det förekommer även kränkningar av rasistisk
karaktär. Vi kan se att de elever med behov av särskilt stöd är representerade i statistiken.
Skolan och dess utformning kan dels i sig själv vara en utmaning som kräver mycket av
elevernas energi som då inte räcker till att hantera de sociala situationerna vilka också ingår
i dagen. Dels kan de sociala situationerna vara en större utmaning för eleverna med behov
av särskilt stöd än andra.

För att få ännu bättre stämning eleverna emellan fortsätter vi med det långsiktiga,
systematiska värdegrundsarbetet i klasserna, men behöver också se över olika omedelbara
ändringar ute i exempelvis aktiviteterna på skolgården, vilken är den planerade
målgruppen, vad är aktiviteten, varför och hur den utförs.

Pedagoger arbetar kontinuerligt med att upprätta och utvärdera handlingsplaner för dessa
situationer samt  med träning av sociala färdigheter på ett främjande plan. Allt behöver
arbetas främjande och förebyggande med i klassrummen och på skolgården kontinuerligt.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, psykolog, speciallärare och
kurator. Vi träffas en gång per vecka för att samtala om individ, grupp och organisationsnivå
angående särskilt stöd. I detta tvärvetenskapliga forum ges utrymme för allas kompetenser att
se elevens behov. Varje vecka på onsdagar har vi något som kallas Öppet EHT” där delar av
elevhälsan närvarar för att ta emot pedagoger eller fritidspersonal som vill lyfta olika dilemman
eller bolla specialpedagogiska frågor.

Innan varje sommarlov så har vi överlämningar till de skolorna som eleverna börjar på. Vi har
även överlämning mellan förskoleklass och åk. 1 och överlämning mellan åk.3 och åk.4 för att
förebygga hinder i lärmiljön. Ett hälsofrämjande arbete sker kontinuerligt, med dialog med
vårdnadshavare, pedagoger och elevhälsan. Vår värdegrund i elevhälsan och på skolan
genomsyrar vårt bemötande till alla vi möter och främst till våra elever och deras
vårdnadshavare.
När det gäller elever i behov av särskilt stöd som börjar hos oss så har vi ofta samarbete med
kommunens skolpsykolog. Arbetet förbereds och planeras noga för att eleven ska få en sådan
bra start som möjligt. Vi möjliggör flera besök innan sommarlovet för elever som har omfattande
behov och om elevens behov är att träffas på hemmaplan. Alltid med elevens bästa i fokus.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi kan bli bättre på att arbeta förebyggande när nya elever börjar under terminen och att
fortsätta arbeta med värdegrundsarbete för att hålla i det vi är bra på, men också att
vidareutveckla trygghetsarbetet. Elevhälsan och pedagoger har en god värdegrund med en bra
människosyn och elevsyn samt att personal på skolan har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Utifrån NKI: n framkommer att elever och vårdnadshavare upplever att vår värdegrund
genomsyras i vårt förhållningssätt.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Våra möten har haft en tydlig dagordning och vi har prioriterat förebyggande och främjande
åtgärder vilket vi kan se har gett effekt i verksamheten i form av att pedagogerna arbetar mycket
med anpassningar på gruppnivå  i sin undervisning i förskola, fritidshem och grundskola.
Elevhälsan låter alla professioner vara delaktiga i beslut men vi ser till att dela upp oss vid behov,
till exempel vid möten med vårdnadshavare. Vi ser alltid till att få in våra olika roller och
erfarenheter när ärenden diskuteras. Vi behöver få våra klasskonferenser än mer strukturerade
och sprida ut över terminerna och att vi prioriterar efter gruppens behov i vilken ordning vi
genomför.

Eftersom vi ser tendenser till att frånvaron ökar redan från åk 4 så behöver vi sätta in
insatser redan i början på terminen tillsammans med  mentor. Antalet elever som har en
hög frånvaro ökar i åk. 5. Möjlig förklaring kan vara ökade krav kunskapsmässigt och socialt.
De elever som vi har med hög frånvaro i nuläget är orsaken inte kopplad till något ämne
specifikt, utan mer energiåtgången det krävs för att nå kunskapskrav och förväntningar från
samhället. Vi behöver ha ett nära samarbete med vårdnadshavare redan från skolstart och
arbeta förebyggande.

Vi behöver utveckla återkoppling till pedagogerna vid ärenden som har pedagogerna har
kommit med till elevhälsan. Vi har delat upp mycket, men behöver göra en struktur som
även pedagogerna känner till.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Tillämpa Innovitaskolans koncept som en naturlig del i undervisningen.
○ Implementera Innovitamodellen

● Heldagslärande
○ Samsyn över verksamheten och förståelse för elevernas lärande under hela

vistelsetiden
● Systematiskt kvalitetsarbete

○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet
○ Implementera LGR 22

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

Arbetslaget består av pedagoger med olika utbildning. Vi har barnskötare, fritidspedagoger, en
grundlärare mot fritidshem och några utan adekvat utbildning

Fritidspedagogerna är ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare som är med i
ledningsgruppen tillsammans med biträdande rektor och rektor och där verksamhetsbeslut
fattas. Arbetslaget har möte en gång i veckan. Fritids arbetslag är uppdelat i avdelningar och
arbetar utifrån elevernas ålder det vill säga att varje årskurs är en avdelning. Vi har fyra
avdelningar; Rosa, Gul, Röd och Grön. Varje avdelning har planeringsmöte en dag i veckan.

Vi har satt samman en utvecklingsgrupp som leder den pedagogiska utvecklingen tillsammans
med biträdande rektor. Utvecklingsgruppen utgår och är delaktiga i skolans systematiska
kvalitetsarbete. Detta året har fokus legat på att  fortsätta implementeringen av  funktionell
kvalitet. Vi har även representanter från samtliga avdelningar med i trygghetsgruppen,
hälsogruppen och IKT som driver och organiserar frågor inom respektive ämne utifrån
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verksamhetens övergripande mål. Fritidspersonalen har även reflektionstid tillsammans med
lärarna en gång i veckan. Vi har även satt samman en ny grupp bestående av utvecklingsledarna
på fritids och två lärare. Deras gemensamma fokus har varit att utveckla samverkan mellan lärare
och fritids.

För att öka elevernas delaktighet och inflytande har alla avdelningar infört återkommande
fritidsråd. Barnens åsikter och intressen tas tillvara och ligger till grund för vidare planering.

Ett normkritiskt förhållningssätt ligger till grund för hela vår verksamheten och de val vi gör för
eleverna. Alla pedagoger har samma positiva förväntningar på alla elever och vi bemöter varje
barn utifrån deras behov, inte ålder eller kön.

Rastverksamheten har utvecklats under året. Vi har sett till att det finns fler vuxna ute på rasterna,
både lärare och fritidspersonal. Vi har tillsatt en Bodengrupp som arbetar med att utveckla
rastverksamheten. Vi ser att det har gjort stor skillnad för eleverna då det alltid finns något att
göra på rasterna. Vi har fortfarande en del platser på skolgården som upplevs otrygga och där
fortsätter det främjande och förebyggande arbetet.

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Normer och värden 4,0 4,4

Språk och kommunikation 4,5

Skapande och estetiska uttrycksformer 5,5

Natur och matematik 4,9

Demokrati och samhälle 4,4

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 3,0 4,9

Elevers ansvar och inflytande 4,6 4,9

Fritidshemmet och omvärlden 5,5

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 89% 91%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 90% 92%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
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Under läsåret har undervisningen utvecklats till det bättre. Vi kan se att vårdnadshavare
och elever är nöjda och anser att det finns meningsfulla aktiviteter på fritids. Vi har en
planerad fritidsverksamhet med ett didaktisk innehåll. När vi planerar verksamheten börjar
vi med att inventera elevernas önskemål och sedan utformas undervisningen efter där
eleverna befinner sig i nuläget. Denna struktur är genomgående för alla avdelningar.
Tydligt strukturerade planeringsmöten och gemensamma dokument har lett till denna
systematik.

Vi har gjort en tydlig årsplanering där det framgår vilka olika målområden vi ska arbeta
med. Detta har bidragit till tydlighet och bättre struktur. Vi har även börjat synka
årsplaneringen med lärarnas planering och det kommer vi att fortsätta med under nästa
år.

Alla avdelningar har utvecklat sina lärmiljöer men vi behöver fortsätta att arbeta på att
göra eleverna delaktiga. De flesta miljöer vi har är stimulerande och anpassade utifrån
läroplanens innehåll och barnens intressen.

I bedömningen av de olika läroplansmålen så ser vi att vi fortfarande är ojämna mellan de
olika målen. Det varierar mellan siffran 4 och 6. Till viss del kan det bero på bristande
ämneskunskaper och att man anser att vissa målområden är svårare att undervisa i men
det beror även på att det fortfarande saknas systematik.

Vi kan även se att den upplevda tryggheten har ökat och det som har genomförts är att
alla avdelningar har infört fritidsråd där barnen kan komma med förslag på olika aktiviteter
och deras åsikter och tankar tas tillvara. På alla fritidsavdelningar finns tavlor där barnen
kan göra sina val. Barnen vet vilka aktiviteter som erbjuds och vad som förväntas av dem.
Det skapar trygghet hos eleverna.

Det gemensamma fritids som vi har haft på måndagar och fredagar har lett till att alla
barn får träffa olika pedagoger och barn, inte bara de från sin avdelning. Närvarande och
aktiva pedagoger leder till att barnen upplever trygghet.

Värdegrundsarbetet pågår under hela läsåret. Allt ifrån dagliga samtal, konflikthantering,
gestaltning av olika dilemman, känslokort och gruppövningar.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Handledningen av specialpedagog och kurator som fritidspersonalen har haft varannan vecka under
våren har lett till en ökad förståelse, samsyn och även gett dem verktyg för att anpassa
undervisningen utifrån varje enskilt barn. Denna handledning kommer att fortsätta även nästa läsår

Vi behöver fortsätta med att utveckla systematiken kring planering, genomförande och utvärdering.
Vi behöver ha en ännu tydligare struktur av mötestiden på fredagar. Alla pedagoger ska veta hur de
kan bidra till det systematiska kvalitetsarbetet

Vi behöver bli bättre på att utvärdera aktiviteterna tillsammans med barnen. Vi kommer att se över
hur utvärderingen ser ut i dagsläget och göra förbättringar.

Vi kommer att ta fram gemensamma observationsprotokoll för att fortsätta utveckla våra
lärmiljöer tillsammans med barnen.
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Kommunikationen mellan fritids och lärare har ökat. Reflektionstiden och modulerna har
bidragit till en ökad samsyn. Utvecklingsgruppen som består av lärare och fritidspedagoger
har bidragit till ökad samverkan och en likvärdighet mellan avdelningarna.
Utvecklingsgruppen fortsätter att träffas varannan vecka även nästa läsår. Vi behöver få till
en systematik så att man gör likadant mellan de olika avdelningarna. Utvecklingsgruppen
kommer att delta på lärarmöten och fritidsmöten under hösten.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Tillämpa Innovitaskolans koncept som en naturlig del i undervisningen.
○ Implementera Innovitamodellen

● Heldagslärande
○ Samsyn över verksamheten och förståelse för elevernas lärande under hela

vistelsetiden
● Systematiskt kvalitetsarbete

○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet
○ Implementera LGR 22

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

Arbetslagen på förskolan består av förskollärare och barnskötare. Alla pedagoger har adekvat
utbildning. Varje arbetslag är sammansatt så att pedagoger kompleterar varandra och varje
kompetens tas tillvara. Förskollärarna har möte varje vecka som leds av biträdande rektor. Här
förs pedagogiska diskussioner utifrån aktuella ämnen, man diskuterar forskning och  samverkar
för att skapa en likvärdighet mellan  alla avdelningar.

Alla pedagoger på förskolan deltar i pedagogmöten varannan vecka. Dessa leds av vår
utvecklingsledare på förskolan. Här finns möjlighet till kollegial samverkan och pedagogiska
diskussioner. Detta forum är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och en tydlig
framgångsfaktor.

Lokalerna är väl anpassade efter den verksamhet som bedrivs och miljöerna är utformade för att
ta tillvara på barnens intressen och ge dem möjlighet att upptäcka, utforska och förundras. Vi för
löpande samtal med barnen kring förskolans miljö och material och hur man tar hand om det
både inne och ute på gården.

Vår undervisning utgår alltid från läroplanens mål och barnens intressen ligger alltid till grund för
vidare planering. För att kunna bedriva undervisning som målstyrda processer har vi en
dagsstruktur som möjliggör undervisning under hela dagen. Vi har en tydlig struktur för
planering, uppföljning, utvärdering och vi har gemensamma dokument som används av alla
avdelningar. Alla pedagoger har avsedd tid för att delta i olika reflektioner.

Genom våra pedagogiska kartläggningar säkerställer vi att vi ger varje barn stöd och stimulans
så att de utvecklas så långt som möjligt. Vi kartlägger utifrån fysisk, social, kulturell och
känslomässig trygghet. Vi karlägger även vår pedagogiska miljö och undervisning. Barnen görs
delaktiga genom observationer, intervjuer och trygghetsvandringar. Vi har rutiner för anmälan
och utredning av kränkningar.

Ett normkritiskt förhållningssätt ligger till grund för hela vår verksamheten och de val vi gör för
barnen. Alla pedagoger har samma positiva förväntningar på alla barn och vi bemöter varje barn
utifrån deras behov, inte ålder eller kön.
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Vi utvecklar ständigt vår samverkan med vårdnadshavare så att de har insyn och är delaktiga i
utbildningen på förskolan. Vi har föräldramöten, städdagar, utvecklingssamtal och en daglig
kommunikation.

Vi ser att våra kollegiala forum som t ex PK och andra arbetsgrupper med tillfällen för
fördjupning, pedagogiska samtal och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare har lett till ökad
samsyn och ett kollektivt lärande.

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22

Barns delaktighet och inflytande 6,0 5,4

Kultur 6,0 5,4

Lek 6,0 5,4

Matematik 6,0 5,4

Naturvetenskap och teknik 6,0 5,4

Normer och värden 6,0 5,4

Skapande 6,0 5,4

Språk och kommunikation 6,0 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 100% 98%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 100% 91%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 100% 100%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 99% 100%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 91% 81%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 97% 95%
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Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 81% 81%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 83% 89%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 98% 98%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Den sammantagna bedömningen är att undervisningen på förskolan håller god kvalitet. Det finns
närvarande och engagerade pedagoger som alltid strävar efter att utveckla verksamheten och
ser till varje barn bästa.

Det finns en tydlig struktur och systematik. Arbetssätt och metoder utvärderas och följs upp
kontinuerligt. Vi har under året kritiskt granskat vår undervisning genom kollegial observation och
genom att använda oss av forskning. Forskning och beprövad erfarenhet har stöttat oss i vår
undervisning då vi kunnat bekräfta våra metoder och planeringar. Forskningen har också hjälpt
oss i vårt arbetssätt kring bemötandet av barnen. Under nästa år vill vi fortsätta med detta men
även få till auskultation mellan avdelningarna.

En annan styrka är att vi kombinerar fler läroplansmål när vi undervisar. Detta för att göra
undervisningen tillgänglig för alla barn och ge dem möjlighet att upptäcka med fler sinnen och
utifrån olika intressen.

Vi har planerade och spontana undervisningstillfällen under hela dagen. Undervisningen sker
både inomhus och utomhus. Under läsåret har vi sett över vår grundstruktur och skapat flera
undervisningstillfällen under hela dagen.. Detta har i sin tur lett till att barnen får möjlighet att
delta i undervisning flera gånger under en dag.

Vi har fått till en systematik med att följa barnens intresse för att få dem mer delaktiga och
intresserade av det aktuella målområdet. Vi har tillfört material genom introduktion för att sedan
observera och se hur barnen utforskar vidare. När vi är medforskande pedagoger ser vi att
barnens intresse för målområdet ökar.

Under läsåret har vi utvecklat reflektionen tillsammans med barnen. Barnen väljer olika metoder
att dokumentera såsom fotografering, bygga, rita, ipad, skriva själv eller med hjälp av en
pedagog. Under processens gång har barnen utvecklat en större förståelse för dokumentation
och eftersom vi utgår från denna dokumententation när vi planerar undervisningen görs barnen
delaktiga i den fortsatta planeringen. De får även större möjlighet att påverka utformningen av
undervisningen.

Vi har skapat flera platser för reflektionpå avdelningarna och på så vis gett barnen fler
möjligheter att reflektera över sin lärprocess. Vi har även introducerat dokumentationspärmar till
de yngre barnen där de tydligt kan se sin lärprocess.

Slutsatser och utvecklingsområden

Vi ser att våra kollegiala forum som t ex PK och andra arbetsgrupper med tillfällen för
fördjupning, pedagogiska samtal och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare har lett till ökad
samsyn och ett kollektivt lärande. Det påverkar vår undervisning positivt. Den systematiken
behöver vi förvalta även nästa läsår.

Vi kommer fortsätta utveckla våra lärmiljöer då vi fortfarande ser att vi behöver arbeta vidare
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med vår utemiljö samt förvalta de arbetssätt och metoder vi byggt upp under året..

Vi kommer att fortsätta utveckla reflektionstillfällena tillsammans med barnen. Vi vill ge dem
varierade dokumentationsmöjligheter. För att kunna göra det behöver vi kompetensutveckla
pedagogerna.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Vi började höstterminen med läroplansområdet Normer och Värden. Vi har genomfört
trygghetsobservationer på varje enskilt barn. Vi är medvetna och närvarande pedagoger.
Värdegrundsarbetet finns i vår grundstruktur och genomsyrar allt vi gör under dagen.

Pedagogmöten varje vecka leder till att vi får en samsyn kring hur vi bemöter och samtalar med
barnen.

Barnen är trygga med alla eller flera olika pedagoger. De tar också mer eget ansvar och är
självständigare.

Förmågorna respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
är ett mål som har varit en stor del i det pedagogiska arbetet med barnen under vt 2022.

Slutsatser och utvecklingsområden
För att barnen ska känna sig trygga är det av största vikt att vi fortsätter att arbeta med barnens
inflytande och delaktighet. Vi behöver fortsätta utveckla systematiken kring våra kartläggningar.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

● Tillämpa Innovitaskolans koncept som en naturlig del i undervisningen.
○ Implementera Innovitamodellen

● Lärmiljöer
○ Utveckla inomhus- och utomhusmiljöerna

● Systematiskt kvalitetsarbete
○ Utveckla arbetsprocessen kring analysarbetet
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