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1. Om Innovitaskolan
Om Innovitaskolan
Huvudman för Innovitaskolan Visby är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en del av
AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Visby 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 Visby startade 2002 under namnet Atheneskolan och ligger idag i södra Visby på
Visborgsområdet. Här finns 460 elever i årskurserna F-9 i två parallella klasser, en tillhörande
förskola med 60 barn och två fritidsavdelningar med ca 180 barn. Skolan utökade antalet
elevplatser till skolstarten 2022 och startade 7 nya klasser i årskurserna F-6. Genom utökningen
känns enheten komplett och den nya organisationen har bidragit till utökat kollegialt lärande och
större utbyte mellan klasser och ämnen.

Ledning och organisation
På enheten arbetar 72 personal, fördelat på fem arbetslag: Förskola, F-1, År 2-3,  År 4-6 och År 7-9.
Arbetet i varje arbetslag samordnas av en utvecklingsledare som också ingår i ledningsgrupp
med träff en gång i veckan. I ledningsgruppen finns förutom rektor med huvudansvar och ansvar
för skola äldre åldrar, även biträdande rektor för fritids, biträdande rektor för förskola och yngre
åldrar samt intendent med ansvar för lokaler och administration.

Förutom uppdelningen stadievis, finns även en organisation för mentorslag och ämneslag. Inom
mentorslaget samordnas trygghet, trivsel, vardagsstruktur och kommunikation för respektive
årskurs. Inom ämneslaget träffas ämneslärare inom årskursen varje eller varannan vecka i syfte att
skapa likvärdig undervisning och bedömning. Ämneslärare inom hela stadiet träffas fyra tillfällen
per termin för att kvalitetssäkra undervisningen utifrån läroplan och styrdokument. Till dessa träffar
har vi även kopplat ämneslärare från Innovitaskolor inom basgruppen. Det innebär att samtliga
ämneslärare från Innovitaskolan i Östersund, Kalix, Luleå och Visby träffas i ämnesgrupper för att
diskutera såväl styrdokument som ämnesaktuella frågor. Allt i syfte att skapa ökad likvärdighet i
undervisning och bedömning.

Fyra förstelärare finns på enheten. Förstelärarna har under de senaste två läsåren arbetat utifrån
både ett  enskilt och ett gemensamt uppdrag. De enskilda uppdragen har varit: digitala verktyg,
språkutvecklande arbetssätt, hälsa och varierad undervisning samt matematik. Det gemensamma
uppdraget har varit differentierad undervisning och handlat om att skapa forum och former för att
öka undervisningens tillgänglighet för alla elever.

Personal
På enheten finns en hög andel utbildade och legitimerade pedagoger. På förskolan är 7 av 11
pedagoger utbildade förskollärare. I fritidsverksamheten finns minst en utbildad fritidspedagog
per avdelning. I förskoleklass och skola är den största andelen pedagoger utbildade i det ämne de
undervisar i. Undantag finns i några ämnen och klasser där tex vikarier arbetar tillfälligt eller
kompletterande utbildning pågår. I Skolans elevhälsoteam finns 3 speciallärare och 2
specialpedagoger samt skolkurator och skolsköterska. I elevhälsoteamet ingår även skolledning,
skolpsykolog och skolläkare. I skolans trygghetsteam finns 5 personer, främst professioner från
elevhälsan.
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Barn och elever
Förskolans 60 barn går på tre olika avdelningar: 1-2 åringar på Alfa med 4 personal. 3-4 åringar på
Delta med fyra personal samt 5-åringar på Omega med tre personal. Skolans 460 barn går i
klasserna Alfa eller Omega. Vi har 22 elever i förskoleklass, 24 elever år 1-3 samt 26 elever per
klass i årskurserna 4-9. I år har eleverna i klasserna F-4 varit något färre, vilket vi tror de kommer
vara ett par år till innan vi lyckats fylla alla nya klasser. Eleverna träffas både inom sin klass, sin
årskurs och inom respektive stadie. Vid några tillfällen per läsår genomför vi heldagar med
blandade grupper F-9. Vi har även aktiviteter och faddersystem mellan årskurserna som gör att
eleverna lär känna varandra över stadiegränserna.

Skolans elever kommer från hela Gotland. Ca 60% är från Visby med omnejd. 40% kommer från
landsbygden, både närliggande socknar och orter längre ut i alla väderstreck.
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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
Enhetens systematiska kvalitetsarbete sker på olika nivåer.

Den första nivån är den enskilde pedagogens utvärdering och analys av sin undervisning. Detta
sker systematiskt i mitten och slutet av respektive termin. Många pedagoger har även
vidareutvecklat systematiken och genomför sin analys löpande i anslutning till varje lärområde.
Som utgångspunkt till utvärdering och analys använder pedagogerna en gemensam mall vilken
även delas med närmaste chef.  Den avslutande kolumnen omfattar vad läraren skall ta med sig in
i nästa lärområde och bidrar till att pedagogen reflekterar på djupet och sätter ord på vad som
behöver förbättras eller förändras. Nivå ett är ett system för att säkerställa att det finns en
medvetenhet kring den egna undervisningen och sina resultat, en metod för att undervisningen
förfinas och utvecklas.

Nivå 2 står för det kvalitetsarbete som sker i arbetslaget utifrån läsårets mål och planerade
insatser. Läsårets valda fokus- och utvecklingsområden är ett resultat av föregående läsårs analys
där både elevernas, vårdnadshavarnas och medarbetarnas input vägs in tillsammans med
enhetens resultat. Dessa områden och mål finns samlade i arbetslagets plan, vilka utvärderas och
följs upp vid tre tillfällen innan arbetslaget slutligen gör en sammanfattande analys. En
ämnes/arbetslagsplan finns för arbetslagen samt för förskola och fritidsverksamhet.
Utvecklingsledaren ansvarar tillsammans med närmaste chef för att planen hålls uppdaterad och
att analys och dokumentation följer årshjulet.

Den tredje nivån är det kvalitetsarbete som sker på hela enheten utifrån ett elevhälsoperspektiv.
I vår elevhälsoplan finns fokus- och målområden som rör elevernas trivsel, mående och
kunskapsutveckling. Läsårets utvecklingsområden formuleras på samma sätt utifrån föregående
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läsårs resultat och input med tillägg av  elevernas hälsosamtal och trygghetsenkät. Planerade
insatser i elevhälsoplanen följs upp och utvärderas av elevhälsoteamet vid tre tillfällen per läsår
för att slutligen mynna ut i en avslutande analys och utvecklingsområden framåt.

Nivå 4, den sista nivån för det systematiska kvalitetsarbetet sker på enhetsnivå. I enhetsplanen
samlas enhetens gemensamma mål och fokusområden. Målen som finns på de andra nivåerna
samordnas och dokumenteras för en gemensam uppföljning och analys av helheten. Ansvar för
uppföljning och analys av nivå 4 är skolledningen.

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

Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 90,2% 86,5% 94,1%

Flicka 87,5% 70,6% 88,5%

Pojke 92,6% 94,3% 100,0%

Andel elever med gymnasiebehörighet 94,1% 90,4% 100,0%

Flicka 91,7% 82,4% 100,0%

Pojke 96,3% 94,3% 100,0%

Genomsnittligt meritvärde 257,4 238,5 247,4

Flicka 264,0 232,1 242,1

Pojke 251,6 241,6 252,9

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 96,2% 92,3% 86,3%

Flicka 100,0% 89,5% 86,7%

Pojke 92,9% 100,0% 85,7%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 26% 19% 36% 17% 2% 0% 100%

Matematik 0% 12% 24% 29% 35% 0% 100%

Svenska 2% 18% 31% 26% 22% 2% 100%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 29% 29% 18% 10% 6% 8% 100%

Matematik 10% 18% 18% 27% 20% 6% 100%

Svenska 14% 14% 34% 26% 12% 0% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 85,3%

B 79,4%

C 80,0%

D 91,2%

E 79,4%

F 41,2%

G1 76,5%

G2 85,3%

Svenska A 88,9%

B 80,0%

C 85,3%

D 91,2%

E 91,2%

F 97,1%

G 70,6%

H 81,3%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

● Arbeta för ett fördjupat 1-16 års perspektiv
Vi har känt ett behov av att forma och utveckla bättre förutsättningar för ett 1-16års
perspektiv där pedagoger upplever en samhörighet inom enheten oavsett
verksamhetsform och stadie samt att barn och elever upplever verksamhetens röda tråd.

● Utveckla heldagslärandet
Vi har i flera år arbetat för ett heldagslärande, där skola och fritids har ett tätt samarbete i
elevens lärande och välmående som utgångspunkt över hela dagen. Näst steg är att
heldagslärandet blir ett naturligt arbetssätt där pedagogerna kompletterar varandra och
utvecklar elevens lärande än mer.
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● Utöka likvärdigheten gällande den fysiska, pedagogiska och psykosociala lärmiljön
Vi ser ett behov av att göra mer lika utifrån de tre perspektiven ovan. Vi behöver även
hitta arbetssätt och rutiner som förbättrar elevens upplevelse av studiero. Som det är
idag är det i hög grad beroende på vilken pedagog man träffar, hur miljön och
förutsättningarna är formade. Vi vill skapa former där eleven kan känna igen sig
oavsett pedagog, sammanhang och situation,

● Implementera och genomföra nya koncept: Balance, Explore, Innovate
Under detta läsår kommer vi gå över från Atheneskolan till Innovitaskolan. Det innebär
att vi har nya arbetssätt och koncept att implementera och genomföra. För att göra det
behöver vi organisation och förutsättningar för planering och genomförande.

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

Organisation
Undervisningen organiseras i huvudsak med en ämneslärare per ämne och lektion. För elever i
åldrarna F-6 har mentorerna flera ämnen i sin mentorsklass och ansvarar för den övervägande
delen av undervisningstiden. I kärnämnena finns mer lärartid att tillgå för elevgrupperna, här
schemaläggs ämnena parallellt och tre ämneslärare ansvarar för undervisning i två klasser, Det
ger större möjlighet att nivåanpassa undervisningen och ge 1-1 stöd till fler elever under
lektionerna. Skolans resursteam som består av personal i fritidsverksamhet, arbetar stödjande
utifrån ett identifierat individ- och gruppbehov och tillför sin kompetens där elevhälsan eller
ledningen beslutat om en insats. Detta gör att vi speciellt i yngre åldrar årskurs F-3, kan vara fler
pedagoger i klassrummet och möta ett stödbehov utifrån lärandet och/eller sociala svårigheter.

För elever som har behov av ett mindre sammanhang under skoldagen finns två studios, en för
äldre elever och en för yngre. I studion möter specialpedagog eller speciallärare upp på
planerade pass i varierad omfattning. Det finns elever som har flera pass om dagen i studion,
andra elever har bokat någon gång per vecka.

Studiestöd efter skoltid finns för eleverna år 4-9. Det är bemannade pass i anslutning till
skoldagens slut där eleverna har möjlighet att öva på färdigheter de både vill och behöver. En del
elever gör sina läxor vid dessa tillfällen, andra passar på att få extra hjälp med något de kanske
inte hunnit med.

Lärmijöer
Samtliga klassrum är utrustade med projektorer och ljudsystem. Elevplatserna är oftast parvisa,
men även enskilda placeringar förekommer. Lärarna styr placeringen i alla klassrum oavsett
ålder.  I klassrummen finns även möjlighet till enskild placering och avskärmning med skärmar
och lurar för den som önskar. Många klassrum har ett närliggande grupprum för den som är i
behov av att avskärma sig från gruppen. Detta finns tillgängligt för alla. Eleverna i F-6  har
hemklassrum där den största delen av undervisningen sker.  För elever i 7-9 sker undervisningen
i ämnessalar. Salarna är utrustade med material och förutsättningar för det specifika ämnet.
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Trygghet och studiero
Elevens klass och mentor är de viktigaste komponenterna för att skapa en grundtrygghet för den
enskilda eleven. Vi startar därför första skolveckan varje läsår med fokus på att skapa
samhörighet och tillhörighet inom varje klass. Detta sker genom schemabrytande aktiviteter där
eleverna lär känna varandra och får ett tydligt sammanhang att tillhöra. Under terminen fortsätter
gemenskapsaktiviteter inom klassen och elevens mentor genomför enskilda mentorssamtal där
elevens mående, trivsel och lärande följs  upp.

Skolans trygghetsteam arbetar förebyggande och främjande för att motverka trakasserier av
olika slag. Det görs både genom att synliggöra trygghetsteamet, skapa gemensamma aktiviteter
över stadiegränserna samt att informera och utbilda om alla människors lika värde på olika sätt.
Om en elev utsatts för kränkande behandling agerar Trygghetsteamet genom att utreda
händelsen och stödja inblandade elever. Skolan kan även göra en anmälan till huvudman om att
kränkande behandling skett samt en orosanmälan till socialtjänsten om det finns oro för att
kränkningarna kan fortsätta eller om kränkningen är av allvarlig grad.

Kollegialt lärande och utveckling
För det kollegiala utbytet inom ämnet är lärarna är organiserade i ämneslag på olika nivåer. I
första hand och i störst utsträckning träffas de ämneslärare som undervisar i samma ämne inom
årskursen. Det handlar om ett ämneslag på 2-3 personer som gemensamt sätter grovplanering,
innehåll, metoder och bedömning för sitt ämne. Dessa träffar sker vanligen varje eller varannan
vecka. Vid fyra tillfällen per termin träffas alla ämneslärare inom respektive stadie för att
säkerställa likvärdigheten inom undervisningen. Vid sådana tillfällen finns gemensamma
diskussionsfrågor utifrån styrdokumenten. Gör vi rätt saker och hur vet vi det? Den tredje nivån
på ämnesutbyte sker tillsammans med våra basgruppsskolor. Gemensamma digitala träffar två
tillfällen per termin med fokus på centralt innehåll och bedömning.

Det kollegiala utbytet som omfattar normer och värden dvs vår gemensamma kultur och
värdegrund, sker i hög grad inom arbetslaget men även på gemensamma fortbildningsdagar och
stängda dagar där personalen på i fritids verksamhet och förskola ingår. På de gemensamma
dagarna varierar innehållet, men återkommande områden är bemötande och tillhörighet,
trygghet och studiero, samt normkritiskt förhållningssätt, På årets gemensamma dagar har vi
även haft ett återkommande inslag om Differentierad undervisning vilket letts utan skolans
förstelärare .I detta utvecklingsarbete omfattas den fysiska, pedagogiska samt psykosociala
lärmiljön och de ämnen som behandlats har berört både kunskaper och normer och värden.

Delaktighet och inflytande
Den demokratiska processen för eleverna genomförs via klassråd, elevråd och Innovitaråd.
Varje klass har en representant i elevrådet som lyfter frågor via klassrådet in i elevrådet. Det kan
handla om förutsättningar i  lokaler och utrustning, men också önskemål om temadagar,
studiebesök eller skolmat. En representant från skolans elevråd deltar också i Innovitarådet där
elever från Innovitaskolans 28 skolor ingår. Genom Innovitarådet kan eleverna framföra
synpunkter och ge input på Innovitaskolans gemensamma koncept och aktiviteter.

I undervisningen sker elevernas delaktighet på flera plan. Respektive ämneslärare har dialog
med eleverna om planering och mål inför och under ett lärområde. Dialog och påverkan gäller
både metoder och form som t ex innehåll, presentation eller redovisningsform. En stor del av
undervisningen är även uppbyggd med variation och valmöjlighet för eleven inom lärområdets
ram. Likaså avslutas lärområdet med utvärdering av eleverna, vad har varit bra och vad kan göras
annorlunda eller utvecklas för att de skall lära sig mer eller motiveras i högre utsträckning.

10



Elevernas sammantagna bild och uppfattning om skolan och lärandet följs upp genom vår årliga
enkät. Den svarar alla elever på anonymt i januari och resultaten följs upp och analyseras under
vårterminen. En viktig del för oss att få fatt i vad eleverna tycker och känner och utifrån resultaten
kunna identifiera inom vilka områden vi skall skapa förbättringar.

Samverkan skola hem
Att arbeta för en god  samverkan med hemmen är en grundförutsättning för att eleven skall nå
sin optimala nivå. Samverkan startar i och med det första välkomstsamtalet som sker
tillsammans med varje enskild elev och vårdnadshavare innan eleven börjar. Välkomstsamtalet är
en viktig utgångspunkt för att vi skall få en god uppfattning om eleven och elev och
vårdnadshavare skall få en god uppfattning och information om skolan.

I vardagen är veckobreven och dialogen på Schoolsoft centrala i kommunikationen med
hemmen. Varje termin träffas vi för vårdnadshavarmöten och enskilda utvecklingssamtal. Det
finns också möjlighet att besöka skolan och delta på undervisningen när som under terminerna.
En soppkväll där alla bjuds in för att ta del av elevernas arbeten under året genomförs årliga för
att även mötas i mindre formella sammanhang. Elever och vårdnadshavare som önskar ses fler
tillfällen än ovanstående har möjlighet till det tillsammans med sin mentor och/eller fler
professioner om så önskas.

Förutom det vardagliga samarbetet med varje familj finns även vårt förskole- och skolråd. Rådet
träffas två gånger per termin med en vald representant för varje verksamhet och årskurs. På
dagordningen finns aktuella frågor som verksamheten önskar input i, men också möjlighet för
alla vårdnadshavare att lyfta frågor och funderingar via respektive representant.

Överlämningar
Innan ett barn eller elev börjar i verksamheten träffas vi för ett enskilt välkomstsamtal. Under
samtalet pratar vi utifrån barnet och vilka förutsättningar som behövs för att möta barnets behov.
Om barnet gått på en annan förskola/skola tidigare tar vi kontakt med avlämnande verksamhet
för att få fatt i särskilda förutsättningar eller behov. För en sådan överlämning krävs samtycke.

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 80% 73% 88% 81%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 58% 61% 84% 76%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det 85% 81% 92% 83%

Verksamheten i förskoleklassen
förbereder mitt barn för den fortsatta
skolgången

100% 92%
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Verksamheten i förskoleklassen
stimulerar mitt barns utveckling och
lärande

100% 91%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 68% 63% 86% 72%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 63% 61% 73% 65%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 58% 50% 80% 70%

Bedömning och betyg Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 72% 65% 86% 75%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 87% 81% 89% 85%

Jag tycker att eleverna på min skola
behandlar varandra på ett bra sätt 67% 60% 73% 59%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Elevernas resultat ligger i förväntad nivå. Stabila och höjda resultat för år 7-9 där eleverna var
kända för oss sedan tidigare och som omfattats väldigt lite av läsårets omorganisation. De elever
som gjort den största ökningen mot föregående år är eleverna i år 9 som både höjt sitt
meritvärde, andel som når E och behörigheten till gymnasiet. Även eleverna i år 7 och 8 har höjt
sina betyg under läsåret. Ett resultat av ett medvetet arbetssätt med systematiskt studiestöd
veckovis och nära kontakt mellan ämneslärare och mentor. Tydligare rutiner för individuellt
strukturstöd och ökad tillgänglighet för E-nivån har också bidragit till att fler elever höjt sina
resultat.

För eleverna i år 1-6 har läsårets resultat gått ner jämfört med föregående år. Nivåerna ligger
lägre jämfört med tidigare resultat och det finns elever som sänkt sina resultat under läsåret,
Detta är ett resultat av att 50% av eleverna i dessa stadier var nya för oss vid skolstarten i augusti.
Många elever har gjort en väldigt fin utveckling under året och både höjt sina resultat och följt
sina utvecklingskurvor, medan några inte uppnådde godkända kunskapskrav vid läsårets slut. Vi
kan se i våra analyser att vi inte riktigt hunnit med att kartlägga alla nya elevers kunskaper i dessa
åldrar i ett tidigt skede. Fokus och insatser har riktats till elever med redan dokumenterade
svårigheter samt till elever med omfattande svårigheter där kartläggning från tidigare skola
saknats eller varit ofullständig.  Elevhälsan har arbetat nära elever, pedagoger och
vårdnadshavare för att hitta former för en fungerande undervisning för våra nya elever. Vi har
under året bl a skapat en liten studio för elever som behöver bryta det stora sammanhanget,
men framförallt har vi haft en nära dialog och provat oss fram till  olika extra anpassningar och
nivåer av särskilt stöd. Utöver detta har vi genomfört kartläggningar på många elever och skickat
31 remisser till BUP under läsåret. Allt detta sammantaget har medfört att elever som legat på
gränsen till en godtagbar kunskapsnivå, inte fått lika mycket uppmärksamhet och adekvata
insatser. Vi kan se att det finns elever i år 1, 3 och 5 vars kunskapsutveckling vi behöver arbeta
mer aktivt med nästa läsår. Framförallt behöver vi mer systematiskt använda oss av adekvat
kartläggningsmaterial för att i ett tidigt skede uppmärksamma  elever som ligger på gränsen till
en godtagbar kunskapsnivå.

Det som varit väldigt positivt med läsårets arbete är att flera nya elever gått från att inte ha
deltagit i undervisning på tidigare skola till att både ingå i ett klassammanhang och delta i
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undervisningen. Alla insatser för att skapa relation, tillhörighet och trygghet har byggt en god
grund för vidare arbete nästa läsår och framåt. Genom att vi höjt skolsjälvförtroendet hos många
elever och skapat en tillit till skolan och tilltro till sig själv har vi en hög tilltro för att
kunskapsresultaten kommer höjas nästa läsår.

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

Lärarna bedömer elevernas nationella prov i ämneslag med avidentifierade prov. Det betyder att
det är tre legitimerade ämneslärare som tillsammans rättar samtliga NP inom årskursen och
ämnet. Årets prov har rättats av lärare som arbetat minst 10 år på skolan och dessutom har lång
erfarenhet av både undervisning och bedömning. Den vanligaste metoden är att alla tre
genomför rättning av samma prov,  men håller sin bedömning för sig själv. Som ett sista steg
jämför lärarna bedömningarna med varandra. Inom alla ämnen, både år 6 och 9 upplevde lärarna
en stor samstämmighet i rättningen.

Majoriteten av eleverna har fått samma betyg som nationella provets sammantagna resultat.
Årskurs 6 ligger närmare i att ge samma betyg som NP-resultaten jämfört med år 9. Bäst
korrelation har vi i engelska och svenska år 6, 92% resp 86% av eleverna har samma betyg som
NP.  Vi kan även se att de allra flesta, 96% klarat minst E på de nationella proven.

Engelska år 9 sticker ut med fler elever som får ett lägre slutbetyg än nationella provet. 36%
alltså en tredjedel av eleverna hamnar i den kategorin.  Generellt klarar eleverna hör- och
läsförståelsen bättre än att skriva en egen längre text. Trots att vi har tränat en hel del på att
skriva längre texter är det flera som upplever det svårt att strukturera och skapa ett
sammanhang. När det gäller hörförståelse var det flera som upplevde det svårt att uppfatta
engelska som talas på dialekt. Här är det läge att utsätta eleverna mer för engelska som talas
dialektalt. Många elever är mycket bra på att tala engelska och har därför klarat den muntliga
delen galant. I det muntliga är utmaningen de elever som inte känner sig bekväma när det gäller
att prata engelska i klassrummet.

Störst avvikelse har vi när det gäller betygen i svenska år 9. 47% av eleverna når bedöms där få
ett högre slutbetyg jämfört med resultatet på nationella provet. Ett mönster vi inte känner igen
från tidigare år, där svenska år 9 varit det ämne som haft bäst korrelation under flera år.
Bakgrunden till de högre betygen är flera. Ett par elever har presterat dåligt på NP pga
provångest, några har missförstod instruktionen på skrivdelen vilket gett lågt betyg, flera
högpresterande elever fick överraskande dåligt resultat på läsförståelsen. Den erfarenheten har
även många lärare i svensklärarföreningens nationella ämnesgrupp. Läsförståelseprovet var
längre i år. Det bestod av 30 frågor istället för 20-23. Det bestod även av en text som handlade
om språket ur ett mer grammatiskt perspektiv, vilket vi inte har undervisat så mycket om. De här
delarna behöver vi lämna större utrymme för i undervisningen kommande år. Att låta eleverna
träna sin uthållighet gällande läsförståelse, arbeta mer återkommande och repetitivt med
grammatiken samt hjälpa elever med provångest att hitta strategier för att genomföra provet.

Sammanfattningsvis ligger betygen i  linje med resultaten för nationella prov, dock behöver vi
arbeta för att minska avvikelsen i främst svenska år 9. Kommande läsår planeras en satsning
kring bedömning för att öka likvärdigheten både inom skolan och mellan våra skolor. Satsningen
innebär att alla lärare kommer genomföra kursen betyg- och bedömning  i samarbete med
Karlstads universitet. Vi planerar även följa upp kursens utbildningsmoduler inom ämneslagen
för basgruppsskolorna. På så sätt hoppas vi få till en likvärdig bedömning som också delas av
ämneslärarna inom årskursen utanför vår egen skolenhet.
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Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 36% 60% 4% 100%

Matematik 0% 78% 22% 100%

Svenska 4% 49% 47% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 4% 92% 4% 100%

Matematik 2% 78% 20% 100%

Svenska 0% 86% 14% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Generellt har vi höga, stabila resultat från vårdnadshavare gällande undervisningen. Vi har
fått fin  respons både via skolråd, vårdnadshavare som besöker skolan och från årets
vårdnadshavarenkät. Det vi är mest glada över är den höga nöjdheten och förtroendet för
mentor och lärande som ligger på 88%. Likaså att vårdnadshavare upplever att elever kan
få extra hjälp om det behövs.

Det är svårare att se mönster och samstämmighet i elevernas upplevelse om
undervisningen. Vi kan därför konstatera att elevernas återkoppling av lärandet  i hög grad
påverkas av elevens förtroende för mentor och den allmänna känslan i klassen. Dessa
faktorer färgar hur eleven bedömer undervisningen och skolan som helhet. 90% av
klasserna ger positiv respons på skolan och undervisningen, medan 10%, två klasser haft en
mer negativ bild av undervisningen i perioder. Det senare är klasser som under läsåret bytt
mentorer och också uttryckt missnöje över det. Eleverna har känt sig vilsna och efterfrågat
ett tydligare ledarskap i klassrummet, vilket vi inte levt upp till i anslutning till mentorsbytet.
Även våra nior ligger lågt i resultaten, ett mönster vi känner igen från tidigare år och som får
oss att fundera på vad vi behöver göra för att få dem mer nöjda? Vi har haft uppföljningar
både med mentorer, ämneslärare och rektor, men eleverna har svårt att beskriva vad de
saknar för att nöjdheten gällande undervisningen skall öka. Vi behöver således arbeta
vidare med frågan tillsammans med nästa års nior.

Frågor eleverna vill att vi prioriterar och arbetar vidare med:
● Lust att lära mig mer
● Lärarna tar hänsyn till vad vi elever tycker och tänker
● Läraren informerar hur det går för mig i skolarbetet

Motivation och elevmedverkan är frågor som alltid är aktuella. Det första är en utmaning i
allt vi gör särskilt med äldre elever och det andra upplever vi pedagoger som en
självklarhet och bedömer i det att eleverna genom det inte varken  noterar och upplever att
elevmedverkan sker hela tiden. Här behöver vi fundera kring hur vi kan medvetandegöra
eleverna om vad elevmedverkan är och hur mycket de faktiskt är med och påverkar.
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Vår egen bild av undervisningens kvalitet är att vi har en hög lägstanivå när det gäller att
planera och genomföra en undervisning som omfattar det centrala innehållet och knyter an
till gällande kunskapskrav. Det finns en bredd i ledning och stimulans och en systematik för
att arbeta med extra anpassningar både på grupp- och individnivå. En gemensam plan för
innehåll och grovplanering är framtagen i ämnet per stadie, vilken lärarna utgår ifrån när de
lägger upp sin undervisning för läsåret. De allra flesta utgår från en PP, en pedagogisk
planering inför varje lärområde. En PP som också kommuniceras med eleverna och som
man stämmer av mot under lärområdets gång. Vi har kontinuerliga ämnesträffar där vi följer
upp arbetssätt, styrdokument och bedömning, vilket medför att majoriteten av lärarna vet
vad som förväntas av dem och vilka moment de behöver få med för att säkerställa att
undervisningen möter upp mot styrdokumenten. Vi kan genom auskultationer, analyser och
resultatuppföljningar konstatera att undervisningens kvalitet skiljer sig en del mellan lärare.
Det finns lärare med god medvetenhet om sin egen undervisning och det finns lärare som
är ovana med att reflektera över sin egen prestation och hur man kan höja undervisningens
kvalitet. Det kan vi notera både genom lektionsbesök och i pedagogernas skriftliga analys
och reflektion av undervisningen samt elevernas kommentarer om vilka pedagoger som är
nogsamma med extra anpassningar och vilka som behöver påminnas. Gällande extra
anpassningar i praktiken behöver vi göra mer för att säkerställa att alla elever får de
förutsättningar de är i behov av.

Pedagogerna delar vid två tillfällen per termin en summativ bedömning av elevens
kunskapsläge för år 1-5 och betygsläge för år 6-9. Det sker i mitten och slutet av respektive
termin. Pedagogerna delar även en formativ bedömning vid minst ett tillfälle per termin
och många lärare ger skriftlig  återkoppling i anslutning till varje lärområde. Den formativa
bedömningen beskriver vad eleven behöver utveckla i ämnet för att komma längre i sitt
kunskapande. Vi kan konstatera att innehåll och frekvens för den formativa bedömningen
skiljer sig bland lärarna. De erfarna lärarna med en inbyggd systematik har en större
benägenhet att återkoppla efter varje lärområde och ser med det även effekt i elevens
kunskapsutveckling. Nya och oerfarna pedagoger har en lägre frekvens och uttalar också
en svårighet i hur de skall uttrycka sig i den formativa bedömningen. Här har vi ett
utvecklingsområde framåt, att öka pedagogernas kompetens och frekvens gällande den
formativa bedömningen.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Framåt behöver vi värna om våra gemensamma dagar och tillfällen där vi pratar om och
diskuterar ledning och stimulans. Gemensamma, planerade tillfällen som leds av elevhälsa och
skolledning där vi  tillsammans med pedagogerna skapar förståelse för det kompensatoriska
uppdraget och ger goda exempel på hur undervisningen kan breddas för att omfamna alla.
Organisationen för ämneslag och gemensam planering och uppföljning i vardagen bibehålls
tillsammans med systematiken att utvärdera och reflektera över sin egen undervisning. Det har
varit tydliga framgångsfaktorer för att skapa en medvetenhet kring sin egen undervisning och
dess resultat.

I likvärdighetsarbetet har var vi kommit en bit på väg i att forma en större likvärdighet inom
enheten, Längst har vi kommit i den fysiska miljön där de flesta klassrum nu har samma
förutsättningar. Även i den psykosociala miljön har vi tagit steg framåt med gemensamma rutiner
och arbetssätt kring tillhörighet och samhörighet som börjat sätta sig. Den pedagogiska miljön
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skiljer sig fortfarande mycket, vilket gör att arbetet för att höja elevernas lust att lära, upplevelse
av elevmedverkan och studiero är högst aktuella för oss framåt, likaså att mer frekvent och
tydligare att återkoppla elevernas lärprocess.  Vi planerar därför ett fortsatt arbete kring
differentierad undervisning som kommer ledas av skolans förstelärare nästa läsår. Ett arbete som
kommer innebära både diskussioner, arbetsmodeller och auskultationer av elevhälsan i
klassrummen. Förutom ovanstående planerar vi utforma en ny systematik för att följa upp hur
ämneslärare tillämpar extra anpassningar i klassrummen.

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

Jag känner mig trygg i skolan 88%

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

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

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 69%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Alla elever har en mentor att vända sig till under skoldagen eller skolveckan. Elevens behov av
stöd är högst varierande och kan handla om både lärandet eller måendet. Enskilda
mentorssamtal hålls utöver utvecklingssamtalet vid en till flera tillfällen per termin och veckovis
för elever som är i behov av tätt mentorsstöd. Att genomföra systematiska mentorssamtal har
visat sig vara en framgångsfaktor för att tidigt fånga upp elever som har svårt för något i skolan
såväl i lärandet som socialt.

Varje klass har två mentorer som vid terminsstart och återkommande under terminen genomför
gruppstärkande aktiviteter i syfte att skapa samhörighet och tillhörighet inom klassen. Aktiviteter
för samhörighet och gemenskap genomförs både inom den egna klassen, inom årskursen,
stadiet och för hela skolan. Flera gemensamma traditioner genomförs årligen för att stärka
sammanhållningen mellan eleverna och med det även tryggheten. Aktiviteter där vi blandar
åldrar och skapar kontakter över stadiegränserna. Vi tillämpar även ett faddersystem mellan
klasserna och allehanda inslag där äldre elever vägleder yngre eller yngre elever får äldre elever
som mottagare eller inspiratörer.

Ett Trygghetsteam, bestående av fem personer finns på skolan. Trygghetsteamet synliggörs vid
skolstart och har insatser under bl a friluftsdagar och temadagar för att eleverna skall veta vilka
de är och med det öka möjligheten till att våga ta kontakt. Trygghetsteamet arbetar också
åtgärdande om någon typ av diskriminering eller kränkande behandling skett. Vid sådana
tillfällen kartlägger trygghetsteamet det som inträffat och upprättar en handlingsplan
tillsammans med berörda. En av eleven upplevd kränkande behandling anmäls även till
huvudman för vidare utredning av skoljurist.

En elev som inte når kunskapsmålen eller behöver stöd i det sociala anmäls till rektor via
blanketten, Anmälan till rektor.  Då startar skolans elevhälsoplan med uppföljning av elevärendet
elevhälsoteamet. Mer om det finns att läsa i rubriken längre ner.
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Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Med tanke på att vi vid skolstart hade 160 nya elever och att det även fyllts på i klasserna under
läsåret, var vi förberedda på en nedgång i trygghetsresultaten. Så blev inte fallet utan de allra
flesta, 88% känner sig trygga i skolan. Det vi behöver arbeta med är att få fatt i de övriga 12% och
hitta metoder för att eleverna i större utsträckning upplever att de är en del i trygghetsarbetet. Ett
spännande utvecklingsområde som trygghetsteamet redan börjat fundera kring.

Många elever har 100% trygghet, vilket förstås känns väldigt bra. De elever som har lägre procent
tillhör främst klasser där det genomförts förändringar inom mentorskapet.. Förändringen har
skapat både  oro och en känsla av otrygghet för de elever som berörts.  Om vi gjort
trygghetsenkäten på nytt innan sommaren är vår bedömning att tryggheten upplevts högre även
i dessa klasser. Några enskilda elever upplever inte att de är i rätt klass. Detta är en utmaning för
oss att arbeta med framöver.

Vi har sett en ökad problematik vid skolstart och hemgång för de yngre eleverna då många
kommer själva till skolan och både väntar länge innan skolan öppnar och hänger kvar när skolan
slutat. Här behöver vi ha en tätare dialog med hemmen och ett bättre system för att antingen gå
hem, delta på fritids eller studiestöd. Den fjärde varianten med att hänga kvar runt skolan utan
tillsyn skapar oro och får många gånger konsekvenser i elevernas sociala relationer på ett
negativt sätt.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden
Vi behöver värna om våra traditioner och faddersystem för att bibehålla gemenskapen och
känslan av samhörighet mellan skolans elever. Likaså hålla fast i mentorskapet och
mentorssamtalet som en ventil för eleven och för oss att tidigt uppfatta olika sorters svårigheter
eller oro. Resultaten visar att förtroendet för mentorn är högt, vilket är ett kvitto på att insatserna
gett resultat och skall värnas om även framåt.

Utvecklingsområden är att skapa bättre rutiner och tätare kommunikation för elever år 3-6 vid
skolstart och hemgång. Vi har ett bra system för att säkerställa tryggheten även här, men kan
konstatera att vi vare sig nått alla medarbetare, elever eller vårdnadshavare för att kunna
implementera detta fullt ut.

Vi behöver även fånga upp elever som inte känner att de hamnat i rätt klass. Insatser som
planeras är dels att arbeta fördjupat med tillhörigheten inom klassen, men även att öka
samarbetet och utbytet parallellerna mellan.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Organisation

Skolans elevhälsoteam består av två specialpedagoger, tre speciallärare, kurator, skolsköterska,
skolläkare, skolpsykolog samt rektor och biträdande rektor. Alla arbetar inte heltid i dessa
professioner utan har även undervisning eller andra uppdrag i sina tjänster.

Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. På dessa möten kan pedagoger boka tid för att få stöd
och handledning i elevärenden och upprätta handlingsplaner med uppföljning. Under mötet har
elevhälsoteamet även avsatt tid för att följa upp aktuella elevärenden så som särskilt stöd, extra
anpassningar, frånvaro och kränkningsanmälningar.

De personer i elevhälsoteamet med ansvar för det pedagogiska perspektivet träffas en gång per
vecka för dokumentation, uppföljning och arkivering av pågående ärenden.
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Utöver veckovisa möten har vi fyra elevhälsodagar då vi arbetar med planering och uppföljning
av läsårets mål och insatser.  Två tillfällen leds av huvudman utifrån aktuella ämnen. Två dagar är
teamets egna, den ena för planering vid skolstart, den andra för analys och utvärdering när
eleverna slutat.

Vi har under flera år haft en studio på högstadiet för elever i behov av omfattande särskilt stöd
eller särskild undervisningsgrupp. Under vårterminen har vi skapat en liknande studio för de
yngre eleverna  i år 1-6. Våra studios bemannas av specialpedagoger och speciallärare och
möjliggör för eleverna att få stöd och hjälp på individnivå i ett mindre sammanhang.

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsan startar läsåret med att presentera sig i samtliga klasser och på vårdnadshavarmöten.

Elevhälsoteamet är synliga och tillgängliga för eleverna i den vardagliga verksamheten, tex
genom deltagande på lektioner, raster och lunch med eleverna i skolrestaurangen.
Professionerna deltar även under temadagar och friluftsdagar och hänger med eleverna i caffis.

Skolsköterska och kurator har gemensamma insatser i årskurserna 5 och 7 med temat “Må bra i
skolan”. Vi hade även planerat för insatser i år 4, kost och hälsa, samt i år 8, psykisk ohälsa, stress
och prestationer, men som av olika anledningar tyvärr inte genomfördes detta år.

Kollegial samverkan med undervisande personal

Elevhälsan genomför under året insatser på våra gemensamma dagar för alla pedagoger tex  i
form av presentation och implementering av vår elevhälsotrappa och våra blanketter och mallar.

De olika professionerna är  tillgängliga under arbetsveckan för att stödja pedagogerna genom
handledning eller samtal. Elevhälsan deltar frekvent på EHK, elevhälsokonferenser tillsammans
med elev, vårdnadshavare och  mentorer för att upprätta insatser och planer för att stödja
elevens utveckling framåt.

Elevhälsan erbjuder workshops vid flera tillfällen under året då pedagoger kan komma och få
stöd  tex med upprättandet av åtgärdsprogram och extra anpassningar. Elevhälsan är delaktiga i
arbetslagsmöten och belyser då det specialpedagogiska perspektivet samt agerar bollplank i
pedagogiska frågor.

Specialpedagogen träffar skolans resursteam/fritidshem varannan vecka för att handleda och
stödja pedagoger kring situationer och svårigheter i vardagens lärande.

Skolsköterskan är behjälplig i upprättandet av egenvårdsplaner och ser till att alla pedagoger har
kännedom om dem samt om var medicin finns.

Långvarig frånvaro

Elevhälsan har en genomgång av rutinerna kring frånvaro i början av varje läsår. Under läsåret
följer också elevhälsan upp att rutiner och arbetssätt efterlevs och fungerar.

Mentorerna gör en frånvarouppföljning två gånger per termin. Elevhälsan gör en systematisk
kontroll av frånvaron på samtliga elever två gånger per läsår.

Vid konstaterad hög frånvaro använder vi blanketten Anmälan till rektor, kartlägger och utreder
frånvaron samt upprättar en handlingsplan framåt i samråd med elev och vårdnadshavare.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Medarbetarna på skolan delgav via anonym enkät i juni att de upplever stort stöd från
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elevhälsan, både i vardagsarbetet och det systematiska elevhälsoarbetet med
elevhälsotrappans extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Känslan av att det
finns professioner att ta hjälp av är god, vilket betyder att vi skall bibehålla läsårets höga
grad av tillgänglighet i vardagen  och delaktighet på elevhälsokonferenser och enskilda
möten.

När vardagen snurrar på i högt tempo är kan det vara svårt för pedagogerna att minnas de
olika stegen i elevhälsotrappan och vilka steg man förväntas göra för att stödja en elev som
av olika anledningar inte når målen. Vi kan se att speciellt nya lärare har svårare att hitta rätt
i bokningar till EHT-möten och tillämpning av den EWS-mall som finns som stöd för läraren
i elevhälosarbetet. Tillgängliga workshops och helpdesk från elevhälsan nyttjas inte av nya
lärare i samma utsträckning varför  vi behöver planera för en annan sorts uppföljning med
nya lärare en bit in på terminen för att repetera den information och arbetsgång som delas
vid skolstarten. Ett mer riktat och individuellt stöd istället för allmänna helpdesks.

De klasser som bytt mentor under läsåret avviker från de goda resultaten vad gäller
nöjdhet och rekommendationsgrad både i svaren  från elever och vårdnadshavare. Vi ser
också att samma  vårdnadshavare upplever att eleverna inte behandlar varandra på ett
juste sätt. Detta är en viktig indikation för vårt  framtida elevhälsoarbete, att elevhälsan finns
närmare i klasser där förändring i mentorskapet sker. Vi behöver finnas med i övergången
och öka kommunikation och dialog med elever och vårdnadshavare i känsliga övergångar
som byte av mentor.

I enkäten från vårdnadshavarna framkommer också att förtroendet för fritidsverksamheten
gått ner och upplevelsen av en god kommunikation gällande fritids likaså. Två parametrar
som förstås ligger väldigt nära och påverkar varandra. Här behöver vi fundera kring hur
ledning och elevhälsa kan stötta fritidsverksamheten på ett annat sätt än idag. Vilket stöd
och vilka rutiner behövs för att öka vårdnadshavarnas förtroende för fritids?

En elevgrupp som utmärker sig i resultaten är elever med särskilt stöd. Om år 8 undantas är
det 90% av eleverna som inte når målen som har pågående extra anpassningar och
åtgärdsprogram. Flera av eleverna har gjort en progression och når målen i fler ämnen än
tidigare, medan vissa ligger kvar på samma kunskapsbedömning som tidigare år. Frågan att
följa upp är huruvida de insatser vi genomför är rätt insatser som på sikt kommer leda till en
högre måluppfyllelse för individen eller om vi behöver omvärdera och prova annat?

Vi kan också konstatera att det i yngre åldrar, elever år F-5 nästan enbart är pojkar som har
åtgärdsprogram och särskilda insatser, medan det i årskurserna 6-9 är fler flickor än pojkar
som har åtgärdsprogram. Fokus i ÅP för pojkar yngre åldrar är övervägande socialt stöd,
medan för flickor äldre åldrar handlar mer om insatser för att motverka och anpassa i
förhållande till en psykisk ohälsa. Vi behöver bli bättre på att fånga upp flickorna tidigare,
särskilt flickor som är följsamma och fungerande i det sociala sammanhanget. Vi behöver
skapa fler förebyggande och främjande insatser gällande den psykosociala miljön.

Vi ser att vi har fler åtgärdsprogram för elever som gått hos oss tidigare, jämfört med elever
som började  i augusti eller under läsåret. Eftersom andelen nya elever ökat med ca 20%
borde rent statistiskt även andelen åtgärdsprogrammen ökat i samma utsträckning, vilket
inte är fallet. Andelen åtgärdsprogram har både blivit färre och är som sagt övervägande
knutna till för oss redan kända elever.  Frågan som är högst aktuell för oss att följa upp är
hur lång tid det tar för skolan att  identifiera elevers kunskapsläge. Vi ser ett behov av att
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komplettera de screeningar vi har i kärnämnena med fler kartläggningar och adekvat
bedömningsunderlag i fler ämnen för speciellt yngre åldrar.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi behöver värna om tillgängligheten för elevhälsans professioner som tillsammans med
elevhälsotrappan och EWS-mallen varit ett gott stöd för pedagogernas och verksamhetens
systematiska elevhälsoarbete.  Majoriteten av pedagogerna  uttrycker att de känner sig trygga
med systematiken i elevhälsoarbetet och vet vad de förväntas göra för att stödja elevens lärande
och mående. Även elever och vårdnadshavare uttrycker att det finns stöd och resurser att möta
elevers behov av stöd. Där vi inte nått hela vägen, för nya och icke legitimerade pedagoger
planerar vi riktade insatser för att följa upp arbetssätt och rutiner i elevhälsoarbetet även en bit in
under terminerna.

Att hålla fast i vårt gemensamma arbete gällande differentierad undervisning kommer vara
viktigt även kommande läsår. Att öka enhetens likvärdighet gällande den fysiska, pedagogiska
och psykosociala miljön kommer vara en del av även elevhälsans uppdrag framöver. Vi planerar
bl a genomföra auskultationer i klassrummen som elevhälsans professioner genomför utifrån en
gemensam utgångspunkt om ledning och stimulans och ledarskapet ti klassrummet.

Det vi vill utveckla är att öka förståelsen för och vikten av att använda skolverkets
bedömningsmaterial i fler ämnen. Vi behöver säkerställa att vi kartlägger och med det identifierar
nya elevers och även flickors behov av stöd i ett tidigt skede. Vi behöver också se över insatserna
i de åtgärdsprogram som löpt under flera år och som hitintills inte gett önskad effekt. Gör vi rätt
saker, eller finns det andra sätt som vi inte provat

Ett annat utvecklingsområde är att mer systematiskt följa upp hur extra anpassningar efterföljs av
ämneslärare. Här har vi tankar på ett nytt system där extra anpassningar följs upp per klass
istället för enbart individuellt som vi gör idag. Vi vill skapa ett system som är mer hållbart för
pedagogerna att förhålla sig till i sin planering och genomförande av undervisningen.

Elevhälsan planerar även att erbjuda pedagogerna tre olika lektionspaket till skolstarten i augusti.
Områden som både pedagogerna och elevhälsan noterat att vi behöver mer förebyggande
arbete och systematik för att genomföra under läsåret. Lektionspaketen att använda till eleverna
handlar om::  “ Jag och  måendet”, “Jag och lärandet” samt “Jag och omvärlden” i syfte att stödja
elevens lärprocess samt förebygga och främja det psykiska och fysiska måendet hos våra elever.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Fortsatt fokus på differentierad undervisning.
Bredda undervisningens ledning och stimulans för att omfatta alla elevers utveckling och
lärande. Detta innebär ett arbete med ledarskapet i klassrummet, att skapa likvärdiga
förutsättningar i den fysiska, pedagogiska och psykosociala miljön.

● Stärka och utveckla pedagogernas bedömarkompetens.
Genomföra utbildning tillsammans med Karlstads universitet. Skapa rutiner och
former för tidigare kartläggning av elevernas kunskapsläge i samtliga årskurser och

20



ämnen. Öka skolans användning av skolverkets bedömningsportal och samarbetet
inom ämnesgrupperna för basgruppsskolorna,

● Systematisera uppföljning av  åtgärdsprogram och riktade insatser.
Utvärdera och analysera effekterna av åtgärdsprogram som löpt under flera läsår.

● Skapa en hållbar organisation för implementering och genomförande av
Innovitaskolans koncept.
En organisation där det blir lättare att genomföra gemensamma kampanjer och
hitta metoder för att färga in koncepten i den vardagliga aundervisningen.

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

Organisation
Vi har under året expanderat som skola och i och med detta skapat ytterligare en
fritidsavdelning..Idag har vi  två fritidsavdelningar. En avdelning för år F- 1 och en avdelning med
år 2-6. På varje avdelning arbetar en utbildad och legitimerad fritidspedagog med övergripande
ansvar för verksamheten.. Därtill har vi både barnskötare, lärare  och fritidsledare på
avdelningarna. Båda avdelningarna har gemensam planeringstid varje vecka med ledning av
biträdande rektor. Vid flera tillfällen under läsåret deltar även  skolans specialpedagog på
mötena då med fokus på extra anpassningar och åtgärdsprogram samt stöd och handledning till
pedagogerna. Alla pedagoger har även en egen planeringstid  samt gemensamma “husmöten”
med sina respektive arbetslag varannan vecka. Vissa arbetsplatsträffar är riktade till
heldagslärande och funktionell kvalite. Alla pedagoger ingår i varsin projektgrupp på skolan.
Detta för att få till ytterligare samverkan mellan skola och fritids samt kring våra gemensamma
koncept; Explore, Innovate och Balance.

Gruppsammansättning
På avdelning  Kosta går elever från år F-1. Här har vi ett högt elevantal då många av eleverna är i
behov av fritidsverksamhet. Vi har ca 75 elever inskrivna på denna avdelning. På avdelning Bysen
går elever från år 2-6. Bysen har ca 80 elever inskrivna. Främst finns behovet av omsorg för
eleverna som går i årskurs 2-4.. Avdelning Kosta och avdelning Bysen ligger i två olika byggnader
med en gemensam skolgård som förenar.

Lärmiljöer
Eftersom vi är en enhet tillsammans med skolan så använder vi i Kosta främst klassrummen som
lokaler och lärmiljö även på fritids. Vi har tillgång till flera grupprum som är inredda och ger
inspiration till lek och anpassade aktiviteter på eftermiddagarna. Vi utnyttjar ofta skolgården där
olika typer av lekar och aktiviteter erbjuds. Dessutom har vi tillgång till vår dans- och fäktsal,
samt  idrottshall IBC som vi har till vårt förfogande alla dagar i veckan.

Bysens fritids har sin verksamhet i särskilda klassrum och i skolrestaurangen.  I det senare  äter vi
mellanmål, har samling och erbjuder olika aktiviteter inom främst skapande varje eftermiddag.
Precis som Kosta, har även Bysens avdelning tillgång till både dans- och fäktsal samt
idrottshallen IBC för fysiska aktiviteter. Även skolgården utnyttjas varje eftermiddag.
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För båda avdelningarna finns möjligheten att nyttja skolans ämnessalar på eftermiddagarna så
som t ex slöjdsalar, hemkunskap och bibliotek. Dessa rum skapar andra möjligheter till inspiration
i form av lärmiljö, verktyg och material. Även natur och skog  ligger i nära anslutning till skolan.
Här skapas lärmiljöer utomhus med naturmaterial som verktyg och inramning.. För de yngre
eleverna har vi även en fast dag i veckan då eleverna i år 1  går till ytterligare att naturområde i
närheten. Där får elever tillsammans med pedagoger göra mellanmål tillsammans utomhus.
Därefter har eleverna möjlighet till kreativ lek eller till styrda gemensamma aktiviteter.

Kompetenshöjning gällande läroplansuppdraget
Under läsåret har ansvariga fritidspedagoger ingått i en basgrupp tillsammans med flera
Innovitaskolor. Detta har lett till inspiration och utbyte med andra pedagoger och fritidshem,
vilket varit betydelsefullt för att se sin verksamhet genom andras ögon. I det arbetet synliggörs
både styrkor och utvecklingsområden. Pedagogerna har även gått en utbildning kring
rastverksamhet, vilket lett till att vi påbörjat ett arbete med en rastbod som vi till hösten vill
utveckla till att mer systematiskt uppdateras med material och förslag på aktiviteter.

Fritidshemmets kvalitetsarbete
Eftersom vi växt som organisation och expanderat med en ytterligare fritidsavdelning har
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering varit oerhört viktigt  under läsåret. Vi har
arbetat  för att få till en likvärdighet och systematik för båda avdelningarna. Rutiner och aktiviteter
har därför varit likvärdiga och utgått från samma läroplansmål.  Vi har även vävt in elevernas
inflytande via bl a  fritidsråd. Genom återkommande arbetsplatsträffar har vi arbetat med ULM(
funktionell kvalite) för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. ULM har inneburit en konkret
struktur för medarbetarna att systematiskt följa upp måluppfyllelsen på respektive avdelning.

Kollegialt lärande och utveckling
Det kollegiala lärandet sker på olika nivåer. Dels genom fritidsträffarna på enheten med
påfyllning från specialpedagog och utbildningsmoduler från huvudman med särskilda teman.
Dels inom arbetslagets husmöten med inspiration och utbildningsmoduler till Innovativaskolans
gemensamma koncept och sist men inte minst genom utbytet mellan våra basgruppsskolor. Det
senare har gett oss möjligheten att bekanta oss med kollegor runt om i landet Detta har gett
inspiration inom främst utemiljö och rastaktiviteter.

Elevers ansvar och delaktighet
På båda våra fritidsavdelningar har vi fritidsråd, vilket kom igång ordentligt  under vårterminen.
Där har elevernas inflytande fått råda och i möjligaste mån har vi skapat aktiviteter med ett
varierat utbud utifrån elevernas önskemål samt med läroplanen som grund. Till hösten önskar
fritids att finnas med som representant även på elevrådets träffar.

Normer och värden
Fritidshemmet ingår på samma sätt som skolan i elevhälsoplan och plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Vi arbetar på samma sätt med samma styrdokument, mål och arbetssätt
oavsett verksamhet. Alla elever på fritidshemmet skall känna sig  accepterade och kunna
interagera med varandra. Fritidshemmet inkluderas även  i trygghetskartläggningen som görs på
höstterminen och som sedan används som utgångspunkt när vi skapar planen mot
diskriminering och kränkande behandling. Vid trygghetskartläggningen och via mentorssamtal
synliggör vi miljöer och sammanhang där vi behöver göra insatser för att öka tryggheten.
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Rastverksamhet
Till årets lärårsstart var tanken att vår rastbod på skolgården skulle öppnas upp och bli en
samlingspunkt för olika utbud av aktiviteter och lekar på rasttid. Vi anställde även en ansvarig
pedagog för att arbeta med  detta uppdrag. Av olika anledningar behövde vi prioritera om i
verksamheten och detta uppdrag fick lägre prioritet.  Detta är ett fokusområde för oss att arbeta
vidare med i höst. Pedagogerna behöver vara aktiva inom sina zoner på skolgården. Säkerställa
att det finns aktiviteter som eleverna väljer och som är attraktiva. Allt i syfte att förebygga, öka
aktivitetsgraden hos eleverna  och skapa en meningsfull rastverksamhet.

Samverkan med hemmen
Samverkan med hemmen sker dagligen vid hämtning och lämning samt skriftligt via
anslagstavlor och informationsbrev på Schoolsoft. En särskild pedagog markerad med väst tar
emot på skolgården både när eleverna kommer och när de slutar för dagen.  Den skriftliga
informationen finns på anslagstavlor synliga för vårdnadshavare utan att gå in i byggnaderna
samt delas på Schoolsoft  från biträdande rektor om det gäller övergripande information till båda
avdelningarna eller direkt från fritidsavdelningen om informationen är mer riktad. Under läsåret
har personalen även upprättat en verksamhetslogg på Schoolsoft där vårdnadshavarna kan ta
del av bilder och innehåll från fritidsverksamheten. Ett uppskattat inslag som vi planerar att
utveckla kommande läsår.

Fritidspersonalen upplever att kommunikationen med vårdnadshavarna är god när den sker
muntligt via lämningar och hämtningar av vårdnadshavarna, medans siffrorna i NKI.n visar något
annat. Inför höstens föräldramöten kommer vi att lyfta frågan kring kommunikation och trygghet
för att få en direkt dialog med vårdnadshavarna och för att kunna arbeta vidare med dessa
fokusområden. Med denna insats och med  fortsatt  kommunikation via Schoolsoft samt när
vårdnadshavarna lämnar och hämtar sina barn,  tror vi att resultaten kan höjas till  nästa läsår.

Överlämningar skola-fritidshem
Övergången mellan skola och fritidshem sker naturligt eftersom pedagoger och elever är kända
för varandra genom resursteamet. Samtlig personal inom fritidsverksamheten ingår i
resursteamet som stödjer elevens lärande och utveckling under hela skoldagen. Resursteamet
får information om nya elever samt uppdaterade extra anpassningar och behov av stöd löpande
genom veckovisa möten i resursteamet. Resursteamet är tätt knutet till elevhälsan och får
informationen från samma källa som skolans pedagoger, dvs biträdande rektor och
specialpedagog.

Trygghetsarbete och främjande arbete mot diskriminering
Skolans trygghetsteam arbetar förebyggande, stödjande och åtgärdande. för att hjälpa de elever
som upplever att dom har hamnat i en utsatt position, bråk eller en obekväm situation.
Trygghetsteamet finns även som bollplank för pedagoger som behöver stöd i bemötande eller
trygghetsarbete. Via återkommande resursteams möten får fritidsverksamheten uppdatering
gällande  extra anpassningar och fungerande arbetssätt för individer och grupper och har i större
utsträckning än tidigare planerat för rätt förutsättningar under elevens hela dag i verksamheten.
Fritidshemmet  arbetar även aktivt med att skapa förutsättningar och aktiviteter som främjar
trygghet,och inkludering i flera av våra aktiviteter.
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Elevhälsa och fritidshem
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan leder veckovisa uppföljningsmöten med
resursteamet, vilken består av pedagoger från fritidsverksamheten. Genom dessa möten delges
fritidshemmens personal elevers behov och förutsättningar för utveckling. Under mötet sker en
systematisk uppföljning av insatser både på grupp- och individnivå som också anpassas och
korrigeras under läsårets gång. För en del elever minskar behovet och för andra behövs nya eller
förändrade insatser. Under läsåret har även elevhälsans specialpedagog medverkat på
fritidsverksamhetens gemensamma möten, genom ett riktat elevhälsomöte en gång per månad.
Det ges då  möjlighet att fokusera på aktuella elevärenden, extra anpassningar och
åtgärdsprogram. Vi har även utformat vissa extra anpassningar för de elever som behöver det för
tiden på fritidshemmet. Allt för att skapa rätta förutsättningar under hela dagen

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Sammantagen bedömning av undervisningens kvalitet
Över lag kan vi se att våra siffror för fritidshemmet har gått ner  när vi utgår från
vårdnadshavarnas bedömning via NKI. jämfört med förra läsåret. Fritids har fått många nya elever,
vårdnadshavare och pedagoger till verksamheten under läsåret. Det tar tid att hitta rätt i nya
rutiner, strukturer och  relationer. Att både organisation, struktur och många personer varit nya för
fritidsverksamheten detta läsår bedömer  vi ligga  till grund för siffrorna. Pandemin som härjade
större delen av hösten och början av vårterminen har också bidragit till att det varit svårare att
skapa relation med nya vårdnadshavare. Det personliga mötet har fått ge efter för avstånd och
mer skriftlig kommunikation, vilket också påverkat resultaten. Vår förhoppning är att vårens
arbete med att tydliggöra rutiner, intensifiera informationen och  bjuda in till att träffas och se
verksamheten redan bidragit till att vårdnadshavarnas upplevelse av fritidshemmet var mer
positiv när eleverna gick på sommarlov. Vi kommer hålla i och ta vid vårens utvecklingsarbete till
kommande läsår och än mer arbete för att verksamheten på fritids synliggörs och tydliggörs.

Målstyrda processer
Under läsåret har vi tagit stöd av ULM (funktionell kvalite) för att bedöma måluppfyllelesen
gentemot läroplanen. Det har varit svårt att få med alla pedagoger i detta arbete även om de två
ansvariga fritidspedagogerna varit insatta i processen. Pedagogerna upplever dock att den
systematiska uppföljningen hjälper dom i vardagsarbetet, även om alla inte deltar aktivt.,
Framförallt synliggör kartläggningen våra framgångsfaktorer och vad vi behöver utveckla framåt..
Under veckomötet har vi återkommande  uppföljning kring vilka processer och aktiviteter vi
befinner oss i för tillfället. Där får alla pedagoger chansen att vara med och påverka. Detta
verktyg behöver bli ännu mera synligt och systematiskt för alla pedagoger framåt.

Elevernas uppföljning och utveckling
Pedagogernas upplevelse är att det behövs mer tid för att på individnivå följa upp elevernas
utveckling och lärande. Däremot har pedagogerna lättare  att följa upp och utvärdera respektive
lärområde som utförts under läsåret. Utvecklingsområdet framåt handlar därför om att flytta
fokus från vad man genomfört till hur genomförandet påverkat eleverna. Vilka effekter har vi sett
av lärområdernas innehåll och form? I hur stor utsträckning får vi till elevinflytande i vardagen
och hur påverkar det elevernas motivation och upplevelse av aktiviteterna på fritids?
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Samverkan skola och fritidshem
Under läsåret har ett av våra prioriterade mål varit att systematiskt arbeta med heldagslärandet
på båda fritidsavdelningarna. I de äldre åldrarna har det varit lättare att få till en systematik då
lärarna varit tillgängliga och delat med sig av grovplaneringar. och lärområden .I de yngre
åldrarna har vi haft en del pedagogbyten vilket har gjort att överlämningarna mellan lärare och
fritidspedagog minskat eller helt uteblivit. Båda avdelningarna behöver i sina respektive
arbetslag arbeta fram rutiner för överlämningar och heldagslärande redan i startveckorna och
arbeta för en hållbarhet och kontinuitet i heldagslärandet.

Anpassad lärmiljö
I de lägre åldrarna har eleverna sin hemvist i skolans klassrum. Fritidspedagogerna förbereder
olika stationer och vagnar med inspirationsmaterial som erbjuds varje eftermiddag.  För  äldre
åldrar har fritids även tillgång till skolrestaurangen. Här  sker den mesta av undervisningen för
fritids med förberett material  och aktiviteter på olika stationer.  Båda avdelningarna använder sig
även av skolgården, närmiljön, skolans fäktsal samt idrottshall. Lärmiljöerna har varit ett
framgångsrikt upplägg som vi kommer att fortsätta  utveckla under nästa läsår..

Centralt innehåll
Under läsåret har vi haft UML som stöd och vägvisare i verksamheten. Genom den får vi med alla
delar från fritidshemmets läroplansmål.. Det vi kan se är att fritidshemmets främsta fokus varit
normer och värden, skapande och estetiska uttryck samt lekar och fysisk aktivitet. under året som
har gått. Dessa områden sticker ut i bedömningen med mest positiva resultat. Inför nästa läsår
vill båda avdelningarna arbeta mer med Språk och kommunikation, ett område där de skattat sig
själva lågt.

Styrkor och utvecklingsområden samt dess effekter
Styrkorna för fritidshemmet har varit att vi  lyckats starta och implementera två olika
fritidsavdelningar, i en ny organisation, under en pandemi. Det har funnits ett engagemang att
skapa något bra och hållbart framåt, Pedagoger och biträdande rektor har även arbetat för att få
till  en likvärdighet för båda fritidsavdelningarna. En likvärdighet i struktur, rutiner, förhållningssätt
och aktiviteter. Att hitta varandra som ett arbetslag och ett WE har också varit ett prioriterat
utvecklingsområde. I sin tur har arbetet genererat att avdelningarna har ett bra samarbete samt
har kunnat utbyta erfarenheter och kompetenser som gynnat hela verksamheten.

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 6,0 5,0

Språk och kommunikation 6,0 4,0
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Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0

Natur och matematik 4,0

Demokrati och samhälle 5,0

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 8,0 4,0

Elevers ansvar och inflytande 4,0

Fritidshemmet och omvärlden 4,0

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

Undervisning Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter
som stimulerar mitt barns utveckling 86% 75%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 88% 77%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet
Generell analys av båda avdelningarna
Kosta har legat stabilare i alla lärområden under läsåret jämfört med Bysen. Det som har varit
avgörande i detta är att vi på den avdelningen har haft en utbildad fritidspedagog som planerat,
delegerat och hållit i uppföljningen av planerade insatser. Trots mycket bortfall och vikarier på
grund av pandemin har vi bibehållit en stabilare verksamhet i Kosta.

I Bysen har det saknats en ansvarig fritidspedagog till in på vårterminen. Det har även varit
svårare att arbeta efter en gemensam samsyn kring uppdraget, vilket har gjort att både
pedagoger och elevgrupp haft olika fokus, saknat struktur och systematisk uppföljning under
läsåret. Det har saknats förståelse för helheten och uppdraget, vilket syns tydligt i prognosen och
kring alla lärområden förutom rubriken Normer och värden som fortfarande ligger högt.
Pedagogerna har haft svårt att få eleverna motiverade i valda aktiviteter och rutiner, vilket
emellanåt skapat oro i både grupp och sammanhang.

Kommande läsår
Inför nästa läsår är ett av fritids prioriterade målområden att få till ett fortsatt likvärdigt innehåll
genom gemensam planering, genomförande och uppföljning. Även att skapa systematik och
större samsyn i uppföljning av läroplanens mål och kvaliteten på undervisning för båda
avdelningarna. Detta får vi till dels genom att de ansvariga fritidspedagogerna för respektive
avdelning ses kontinuerligt för gemensam planering. Denna planering skall sedan utmynna i en
systematisk och återkommande planering som alla pedagoger tar del av, oavsett avdelning. Vi
behöver även utbilda pedagogerna i kvalitetsarbete för att skapa en större förståelse för hur vi
följer upp och vet att det vi gör ger effekt på elevens lärande och utveckling.

Heldagslärandet är ett fortsatt prioriterat arbete som skall löpa som en röd tråd för hela
fritidsverksamhetens samarbete med skolan och vice versa. Även våra koncept kommer att
synliggöras och finnas som naturliga inslag i fritidsverksamheten.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi behöver värna om engagemanget hos pedagogerna på fritids. Att det finns en stark vilja att
eleverna skall uppleva verksamheten som meningsfull och att innehållet skall bidra till elevens
lärande och utveckling samt att vårdnadshavare skall vara nöjda med fritidshemmet. Vi behöver
hålla fast vid vårens framtagna rutiner kring kommunikation och vardaglig dialog med
vårdnadshavarna. Ju mer fritidsverksamheten synliggörs och tydliggörs, desto nöjdare
vårdnadshavare. Vi skall även fortsättningsvis prioritera den mötesstruktur vi skapat under våren,
att pedagogerna träffas kontinuerligt i de olika sammanhangen de verkar i: Inom resursteamet,
inom respektive avdelning, inom arbetslaget med skolan, dvs husmötet samt tillsammans med
båda fritidsavdelningarna.

Vi vill fortsätta värna om heldagslärandet och det goda samarbetet mellan fritids och skola. Ett
ömsesidigt utbyte där båda verksamheterna bidrar till elevens dag från ankomst till hemgång.
Hur kan vi i ännu större utsträckning knyta samman skolans läroplans mål med fritidshemmets?
Hur kan vi få skolans mer teoretiska kunskapande att tillämpas och konkretiseras  i
eftermiddagens aktiviteter i ännu högre grad än vad som görs idag? Här behövs rutiner och
system för att dela planeringar och samtala om såväl läroplansmål och innehåll som
kunskapskrav och förmågor som behöver tränas hos eleverna. Viljan till heldagslärande finns,
likaså grundförutsättningar, nu strävar vi efter att få till ett hållbart system och strukturer som får
heldagslärandet att ske naturligt i vardagen.

Framåt  behöver vi utveckla arbetssätt och systematik i det vardagliga kvalitetsarbetet. Idag
utvärderar vi huruvida vi genomfört respektive målområde eller inte,  men haft svårare att
utvärdera effekten av aktiviteterna och insatsen. Vi behöver synliggöra läroplansmålen via UML
så att alla pedagoger kan följa processer, aktiviteter, genomförande och följa upp med en
utvärdering  och analys utifrån effekten på elevens lärande och utveckling.

Inom fritidsverksamheten vill vi även fortsätta att arbeta aktivt med att väva in Innovitaskolans
koncept Innovate, explore och balance som ett naturligt inslag  i verksamheten. Det har varit
inspirerande både för pedagogernas vikänsla och eleverna motivation och känsla av
sammanhang  att sammanföra all personal och alla elever genom konceptets
utbildningsmoduler och mål.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Stärka likvärdigheten inom fritidsverksamheten med likvärdig struktur, gemensamma
rutiner, förhållningssätt och aktivitetsutbud.

● Skapa en tydligare systematik och arbetssätt för uppföljning av verksamhetens resultat
och dess effekter på elevens lärande och utveckling.

● Synliggöra och  tydliggöra kommunikationen mellan verksamhet och hem.

● Stärka heldagslärandet genom tydligare struktur och fasta former för att dela
ämnesområdens innehåll, mål och syften samt uppföljning av densamma.
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan
Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan

Organisation
På förskolan på Innovitaskolan Visby går det 60 barn och det finns 11 anställda pedagoger. Av de
ordinarie pedagogerna är 9 förskollärare. Under året har tre förskollärare varit föräldralediga och
ersatts av vikarierande barnskötare.

Förskolan har tre avdelningar, Alfa, Delta och Omega. På Alfa går 20 st 1-2 åringar, på Delta 24 st
3-4 åringar och på Omega 16st 5 åringar. På Alfa och Delta  undervisar fyra pedagoger, på Omega
ansvarar två pedagoger för undervisningen.  Den elfte pedagogen har en tjänst som innefattar
organisation för lunch och mellanmål, övrig tid är pedagogen i barngrupp efter vilka behov som
finns.

Lärmiljöer
Förskolans tre avdelningar har flera olika rum per avdelning, både större och mindre utrymmen
att samlas i, äta och bedriva undervisning i med olika gruppstorlekar. Avdelningarnas större rum
är även konstruerade för att skapa flera mindre rum i rummen för avskärmning och möjlighet till
olika typer av aktiviteter parallellt.

Alla avdelningar har fasta projektorer som möjliggör digitala upplevelser tillsammans med
barnen, det kan handla om t ex rörelse, reflektion eller konkretisera ett lärmoment.

Förskolan är belägen i ett egen byggnad  nära skolan och har gård runt hela förskolan som
nyttjas av barn och pedagoger.  Gården är uppdelad i två delar med möjlighet att dela
barngruppen. På gårdarna finns gungor, hinderbana, lekstugor, grillkåta, scen, cykelbana,
sandlåda, kiosk/kök samt möjlighet att duka fram olika aktiviteter så som måla, pyssla, läsa,
bygga, snickra, rollek osv vid såväl bord med bänkar/stolar som filtar på marken. Det finns
möjlighet att vara under bar himmel men det finns också tillgång till två terrasser med tak som
man kan använda till aktiviteter.

Förskolans kvalitetsarbete
Förskolans utvecklingsgrupp består av en förskollärare från varje avdelning och biträdande
rektor. På avdelningarnas individuella planeringar sätts mål och aktiviteter i samråd med
respektive pedagoger. Där sker också utvärdering och analys av arbetet. I utvecklingsgruppen
arbetar vi med helhetsperspektivet på förskolan, våra gemensamma mål och måluppfyllelsen
samt ansvarar för att förskoleplanen följs upp och dokumenteras i löpande.

Avdelningsmöten, husmöten och arbetsplatsträffar nyttjas under året för att tillsammans arbeta
med det systematiska kvalitetsarbetet och Innovitaskolans koncept. Arbetet med ULM
(funktionell kvalitet) gör  att läroplanen och våra mål blir synliga och ett levande arbetssätt för att
sätta fokus på vårt uppdrag.

Pedagoger från förskolan är även med i hela verksamhetens projektgrupper för  Balance,
Explore/Innovate, Trygghetsteam och Atheneanda. Detta är en framgångsfaktor för att få till en
helhet och röd tråd för hela verksamheten.

Kollegialt lärande och utveckling
Under läsåret har vi haft fokus på matematik och skapande. Här har vi haft kollegiala utbyten
med skolan där vår förstelärare i matematik samt vår bildlärare bidragit med inspiration och
aktuell forskning till våra pedagoger på förskolan. Ett samarbete som resulterat i höjda resultat i
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läroplansmålen i dessa lärområden.

Vi har även haft hjälp och stöd i utvecklingen av TAKK, tecken som alternativ och
kompletterande kommunikation, av en specialpedagog som är mycket kunnig inom området. Ett
gemensamt arbete under två år som gjort att vi nu använder oss av tecken som ett sätt att
kommunicera med barnen både i vardagshändelser som i planerade aktiviteter.

Barns delaktighet och inflytande
På vår förskola använder vi oss gärna och ofta av barnens tankar och förslag. Det görs på olika
sätt beroende på ålder och kommunikationsförmåga. Pedagogerna observerar barnen för att se
vad de är intresserade av, de samtalar med barnen om vad de vill göra eller hur de vill att deras
miljöer ska se ut och använder sig av barnens intresseområden för att skapa aktiviteter och
miljöer som främjar barnens utveckling och lärande. Tex har det under året skapats en
akutmottagning på en avdelning och ett dinosaurieland på en annan samtidigt som den tredje
valde att göra fler utflykter till skogen än planerat eftersom barnen efterfrågade det.

Pedagogerna tillämpar frekvent demokratiska metoder och röstar t ex tillsammans med barnen
om vilka av förslagen som ska genomföras. Man kan se i barnens lek att barnen  anammat detta
då det även i den fria leken förekommer demokratiska omröstningar om vilken lek som ska lekas
eller vilka material som ska användas.

Normer och värden
Vi genomför årligen en trygghetsvandring tillsammans med barnen som en kartläggning av
barnens upplevda trygghet. Den kartläggningen blir tillsammans med pedagogernas input
grunden till den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kan genom
trygghetsvandringen uppmärksamma platser eller tillfällen då barnen inte känner sig trygga och
i planen mot diskriminering och kränkande behandling planera insatser som motverkar och
förebygger resultaten av trygghetsvandringen. Under året kan otrygga platser och situationer
ändras och pedagogerna har en lyhördhet för förändringar i barnens upplevelser för att säkra
tryggheten för alla barn i förskolan.

Vi använder systematiken i barnhälsotrappan för att säkerställa att varje barn får det stöd i form
av extra anpassningar och handlingsplaner som de behöver. Specialpedagog och biträdande
rektor är de delar av skolans elevhälsoteam som arbetar med förskolans personal  i form av
handledning och stöd. Varje termin har specialpedagog och biträdande rektor en barnkonferens
tillsammans med pedagogerna där syftet är att skapa en helhetssyn över barngrupperna samt
enskilda barns och deras förutsättningar och behov.

Rutiner kring anmälan och utredning av kränkande behandling följer samma princip som i skolan
dvs att pedagogerna kartlägger händelsen och gör en anmälan till rektor som sedan tar ärendet
vidare till huvudman samt ser till att förutsättningar skapas för att det inte ska hända igen.

I förskolan arbetar vi aktivt med att motverka stereotypa könsroller i vårt bemötande, vårt språk
och hur vi väljer pedagogiskt material. Pedagogerna har ofta diskussioner kring våra olikheter
och friheten att själva välja, tex  hur man vill klä sig eller ha håret klippt, tillsammans med barnen.
I juni hade vi dessutom en workshop tillsammans med Peter Rung kring huskurage och
stereotypa könsroller tillsammans med alla pedagoger i skolan. Det gav oss bra diskussioner
samt ögonöppnare för våra egna fördomar och generaliseringar.

Samverkan förskola hem
Pedagogerna sätter stort värde i att dagligen ha en bra kommunikation med vårdnadshavare vid
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hämtning och lämning. Målet i den vardagliga kommunikationen är att alla vårdnadshavare
lämnar förskolan i slutet av varje dag med vetskap om vad deras barn gjort och upplevt under
dagen. Alla vårdnadshavare på förskolan erbjuds minst ett utvecklingssamtal per läsår där de
tillsammans med en pedagog samtalar om barnets utveckling och lärande.

I vår senaste vårdnadshavarundersökning kan vi se att just resultaten när det gäller
kommunikation förskola och hem har minskat. Kanske beror nedgången på att pandemin tvingat
oss hålla avstånd och begränsa de fysiska mötena, kanske var det höstterminens många vikarier
och att de ordinarie pedagogerna prioriterade arbetet med barnen före vårdnadshavarna i vissa
lägen. Kanske är det så att våra nuvarande vårdnadshavare har andra tankar kring
kommunikation än de haft tidigare. Vi kommer följa upp detta under hösten och se vilka
förbättringar vi kan göra.

Överlämningar
100% av våra 5-6 åringar fortsätter efter förskolan i våra egna förskoleklasser. Under året görs
flera insatser för att barnen ska känna sig trygga med att börja skolan. Öppningar och
stängningar genomförs på förskolan tillsammans med fritids och med pedagoger från båda
verksamheterna. Här finns en första chans att skapa relationer med de pedagoger de kommer att
möta i förskoleklass och på fritids. De äldsta barnen på förskolan  använder under året skolans
lokaler i form av skolgård, dans/fäktsal, bibliotek och matsal och gör sig bekanta med dessa
miljöer i trygga och lugna former. I maj har vi en besöksdag där alla blivande elever i F-klass
träffas tillsammans med sina blivande pedagoger.

Under våren har pedagogerna på förskolan avslutande samtal med alla barn som ska sluta på
förskolan och deras vårdnadshavare. Där pratar de om vad som är viktigt att lämna över till
förskoleklass och deras förväntningar och farhågor. Denna information lämnas sedan över till
förskoleklassens och fritidshemmets pedagoger vid ett överlämningsmöte. Önskar
vårdnadshavarna att delta bokas en separat överlämning tillsammans med dem.

Specialpedagog och biträdande rektor som är delaktiga i arbetet kring barnen på förskolan är
även delaktiga kring eleverna på lågstadiet så att de insatser och anpassningar som finns på
förskolan följer med in i skolans elevhälsoarbete  på ett naturligt sätt.

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 7,3 7,3

Kultur 6,7 6,0

Lek 6,8 7,3

Matematik 6,0 8,0

Naturvetenskap och teknik 8,0 6,5
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Normer och värden 6,0 7,3

Skapande 4,5 8,0

Språk och kommunikation 8,0 7,3

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 93% 85%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 94% 92%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling 93% 93%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig
mer 96% 93%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan 91% 82%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 90% 94%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek
och lärande 81% 80%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 87% 84%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 91% 89%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

Undervisningen på förskolan är något som prioriteras högt av alla pedagoger. I perioder där de
planerade undervisningstillfällena minskat, pga yttre omständigheter som tex Corona, uttrycker
samtliga pedagoger att de är frustrerade över att lärandet inte fått lika mycket fokus. I år har det
genomsnittliga värdet på undervisningen ökat från 6,7 till 7,2. En ökning som är utvecklande och
inspirerande och till viss del beror på att vi fått en nytändning i kollegiet när nyutbildade
förskollärare anslutit.

I siffrorna från årets ULM kan vi tydligt se att de delar vi fokuserat på under året ökat avsevärt.
Matematik och skapande var de områden vi hade lägst siffror i föregående år och som nu ligger
på stadiga åttor. De områden vi hade fokus på förra året naturvetenskap och teknik samt språk
och kommunikation har istället minskat när fokuset på dem sjunkit, dock har de inte minskat till
samma låga siffror de hade året innan utan ligger på en högre nivå.

De områden som också ökat är normer och värden. samt lek. Dessa områden hade vi inte som
fokusområden över året men de har tagit en stor del av undervisningen då vi har haft
barngrupper som behövt stöd i leken och i relationerna med varandra. Därför har pedagogerna
lagt mycket tid på gruppstärkande övningar, turtagning, lyssna och respektera varandra, rollek,
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styrda lekar och samspel. Ett arbete som gett resultat i både det vardagliga arbetet som i
resultaten från ULM..

Den del som i år och även tidigare legat lågt är området  kultur som många pedagoger upplever
som ett diffust och svårtolkat område. Här finns det insatser att göra för att öka tolkningen av
begreppet kultur samt dess inslag i undervisningen.

Slutsatser och utvecklingsområden
Förskolan har goda förutsättningar för bra undervisning med fokus på utveckling och  lärande för
våra barn. Detta ska vi hålla i och värna om även framåt. Likaså skall vi värna om kollegiets
arbetsglädje, positiva inställning och ambition i sitt uppdrag. Det vi behöver utveckla vidare är att
få till hela lärandeprocessen från planering, genomförande, dokumentation, reflektion,
utvärdering och tillbaka in i undervisning igen.

I spåren från Corona har både dokumentation och reflektion fått stå tillbaka till viss del pga
personalbortfall och mer utomhusaktiviteter. Här ser vi förbättringspotential både när det gäller
struktur och innehåll. Därför blir utvärdering, uppföljning och utveckling en självklar prioritet att
jobba med nästa år. Ett arbete som även kommer att spegla av sig i undervisningens resultat.

Ett behov av att utveckla utomhuspedagogiken finns också där vi under nästa år kommer arbeta
för  att erbjuda fler aktiviteter utomhus som kopplas till läroplanens mål. I anslutning till detta
kommer vi även att utveckla lärmiljöerna både inom-och utomhus.

Även kultur är ett område som vi behöver belysa och jobba aktivt med för att öka förståelsen och
arbetssätten hos pedagogerna.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan
Överlag har  vårdnadshavarnas input och uppfattning,  sjunkit i jämförelse med  förra året.

Den främsta orsaken till de lägre resultaten tror vi beror på höstens höga personalfrånvaro i och
med pandemin samt förändringen inom pedagoggruppen som varit under året. Allt detta
sammantaget gav en instabil personalgrupp under hösten, att vårdnadshavarna ofta möttes av
en tillfällig vikarie vid hämtning och lämning. Efter denna tunga period med många vikarier i
verksamheten och en personalgrupp som av förståeliga skäl inte riktigt var i balans genomfördes
enkäten. Vi kommer därför att följa upp vissa av svaren under höstens föräldramöten för att möta
våra vårdnadshavares behov och önskan kring vår verksamhet och på så sätt utveckla den ännu
mer.

Trots en varierande pedagoggrupp hade vi trygga barn på förskolan. Alla pedagoger, både
ordinarie och vikarier, gjorde vad de kunde för att alla barn skulle känna sig trygga och
uppmärksammade varje dag. Kort och gott kan vi säga att graden av omsorg ökade, medan
systematiska insatser för undervisning och lärande på individnivå  minskade.

Vårens förändringar och frånvaro av pandemi har lett till en hög närvaro bland personalen och en
nytändning och ambition för både det enskilda uppdraget och för förskolan som helhet.
Vårdnadshavarnas nöjdhet under våren fick vi till oss både via enskilda kommentarer och på
förskolerådet.
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Slutsatser och utvecklingsområden
- Värna om kollegiets  höga ambition och vilja i uppdraget med  tydliga mål och insatser

gentemot undervisningen.

- Hålla i barnens känsla av trygghet  och vårdnadshavarnas ökade nöjdhet med
verksamheten under våren.

- Kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare har minskat avsevärt detta år. Vi
behöver undersöka mer ingående vad detta betyder och förändra våra rutiner och
arbetssätt för att bättre möta våra vårdnadshavare.

- Följa upp med vårdnadshavarna under höstens föräldramöte för att bättre möta deras
önskemål ang kommunikation.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

● Systematisk utvärdering, uppföljning och utveckling i alla delar av förskolans uppdrag
● Fortsätta utvecklandet av inom- och utomhusmiljöerna
● Tydliggöra och synliggöra kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare
● Utveckla skapandet
● Utveckla 1-16 års perspektivet med utvecklat arbete i bla  koncepten Balance, Innovate

och Explore
● Utveckla området Kultur på förskolan

33


