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1. Om Noblaskolan Billdal 
 

På Noblaskolan Billdal går elever i åk F-5 och verksamheten hänger samman med 

Noblaskolan Nya Hovås Förskola samt Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9. 

 

Huvudman för Noblaskolan Billdal  är Pysslingen Skolor och förskolor AB, som är en 

del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia har över 

17 000 medarbetare och drygt 650 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter, i 

Sverige, Norge och Tyskland. 

 

Nu består Noblaskolan av 15 skolor, alla med samma fokus på att stötta och utmana 

våra elever för att de ska nå sina mål. 

  

Med en vilja att ge elever de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk 

utveckling grundade vi Noblaskolan år 2020. Genom att förena 14 skolor runt om i 

Sverige, såg vi samtidigt till att samla mer än 100 års gemensam erfarenhet av svensk 

grundskola.  

  

Det är den erfarenheten som gör att vi med säkerhet vågar säga att vi vet vad som 

fungerar. Det är också därför vi kan fokusera på det som en skola ska göra. Vårt 

löfte till varje elev är att erbjuda hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och 

akademisk ambition. 

  

På Noblaskolan arbetar alla skolor med ett systematiskt kvalitetsarbete och tror på 

att utmana, stötta och ställa krav för att på bästa sätt bygga elevernas personliga 

och akademiska självförtroende. Vi vet att våra elever har allt inom sig som krävs för 

att lyckas och att det är vår uppgift att locka fram det. Tillsammans möter vi 

omvärlden med nyfikenhet och positiva förväntningar på lärandeprocessen. Vi vill 

kommunicera en positiv kravbild där eleven ges förutsättningar att nå sin högsta 

potential och lyckas i framtiden. 

  

Vi går in i varje lektion med en akademisk ambition. För vi vet att inom varje elev 

finns potentialen att lyckas, men att ta vara på den är upp till oss. 

 

Personal & Organisation 

 

På Noblaskolan Billdal är vi runt 30 medarbetare som tar hand om våra ca 160 elever om 

dagarna. Operativt drivs skolan av biträdande rektor.  

 

Skolans ledningsgrupp utgörs av biträdande rektor, våra tre arbetslagsledare och 

fritidshemsansvarig.  

 

Elevhälsoteam 
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Rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. Kurator 

har även ett utökat uppdrag som socialpedagog.  

 

Skolans personal är uppdelade i tre arbetslag:  Åk F-1, Åk 2-3 och Åk 4-5. 

 

På Noblaskolan Billdal finns en förstelärare som har i uppdrag att utveckla 

matematikundervisningen med fokus på Noblautmaningen och problemlösning.  
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2. Vårt kvalitetsarbete 

 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen 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 i 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).  

 

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. 
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3. Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål 

som finns i läroplanen för respektive skolform. 

 

Grundskolan 

Nationella prov (årskurs 3) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

 

Hela 90% av våra elever i åk 3 uppnår kravnivån i de olika delproven samt målen i svenska. 

Detta är vi mycket stolta över.  67% av eleverna klarade samtliga delprov i matematik och 

hela 93% bedöms nå målen i matematik. De nationella proven ger en bra överblick över vad 

de olika eleverna behöver arbeta mer med och fungerar bra som underlag för planering 

framåt. 

 

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.  

  

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2020/21 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 

Normer och värden 4,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 

 

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är 

lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, följt av normer och värden samt skapande och 

estetiska uttrycksformer. Funktionell kvalitet implementerades med tre målområden under 

läsåret 20/21 vilket medför att bedömningen inte representerar hela verksamheten och  

progressionen inte går att utläsa förrän kommande läsår. 

 

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 
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möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till 

kraven i styrdokumenten.  

 

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2019/20 2020/21 

Barns delaktighet och inflytande 6,0 6,0 

Kultur 4,0 4,5 

Lek 4,8 6,0 

Matematik 5,2 5,2 

Naturvetenskap och teknik 5,2 4,0 

Normer och värden 6,0 6,0 

Skapande 5,2 5,2 

Språk och kommunikation 4,8 6,0 

 

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är Barns 

delaktighet och inflytande, Lek, Normer och Värden, Språk och kommunikation (samtliga på 

6,0), följt av Skapande och Matematik (på 5,2) Kultur  ligger något lägre (på 4,5). Lägst utfall 

noteras för målområdet Naturvetenskap och teknik (4,0). I jämförelse med 2019/20 ses 0,25 

ökning. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 
 

Normer och värden: 

● Förstärka den röda tråden mellan enheterna Noblaskolan Billdal och Noblaskolan Nya 

Hovås.  

● Varumärkesarbetet 

 

Kunskaper:  

● Tillgänglig lärmiljö för ökad måluppfyllelse  

● Matematik 

● Ämneslag  

 

Elevernas ansvar och inflytande: 

● Ökat elevinflytande  

 

Skola och hem:  

● God kommunikation  

 

Övergång och samverkan:  

● Kommunikation kring handlingsplaner och åtgärdsprogram 

 

Skolan och omvärlden: 
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● Skapa en större förståelse för vår miljö 

 

Bedömning och betygssättning: 

● Säkerställa alla elevers kunskaper 

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Noblaskolan Billdal har en välstrukturerad organisation med legitimerade lärare. Genom att 

vi utvecklat en gemensam struktur i samtliga klassrum och implementerat bildstöd på både 

grundskolan och fritidshemmet skapas en tydlighet för våra elever under hela deras 

skoldag. Med hjälp av tydliga strukturer av årshjul, planeringar och ett kollegialt samarbete 

har vi goda förutsättningar för att utveckla och förbättra undervisningen. Trots ett läsår i 

pandemins tecken har vi tack vare denna struktur lyckats skapa bra och kvalitativa 

skoldagar där personal stöttat upp tillsammans.  

 

Ett led i arbetet med att utvärdera och utveckla undervisningen på skolan är lärarnas 

analyser på både individ- och gruppnivå. Dessutom har vi tillsammans med lärarna på 

Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 reviderat och utarbetat nya årshjul för samtliga ämnen där 

en röd tråd i övergången mellan åk 5-6 har varit viktig.  

 

Skolans specialpedagog och förstelärare har under läsåret bildat ett Pedagogiskt råd. Där 

följs tester/screeningar, bedömningsstöd och nationella prov upp för att sedan ligga till 

grund för elevhälsans fördelning av resurser för att säkerställa likvärdigheten i gruppernas 

utbildning.  

 

En av skolans lärare ansvarar för Lilla Pedagogiska rådet som är ett forum för eleverna att 

vara med och påverka sin undervisning. Under läsåret har fokus legat på att befästa en 

grundstruktur för varje lektion som kallas “tysta tröskeln”. Det är en metod där läraren 

välkomnar eleverna i dörren till klassrummet och när eleven kliver innanför tröskeln ska 

denne vara tyst för att snabbt komma till studiero. Detta arbete har fallit väl ut vilket 

eleverna är mycket nöjda med.  

 

Skolans elevhälsoteam har arbetat med att följa upp kränkningsärenden och har 

tillsammans med rast- och fritidshem förändrat verksamheten för att öka tryggheten bland 

eleverna. Här har skolans kurator/socialpedagog varit mycket viktig som en brygga mellan 

elevhälsan, rastgrupp och fritidshem. Under läsåret har rastaktiviteter kommit igång varje 

dag vilka har synliggjorts i klassrummen och eleverna har uppmuntrats till ett deltagande 

på aktiviteterna av undervisande lärare. Ytterligare en förändring för att säkerställa 

trygghet är att vi implementerat en rollfördelning för personalen på både rast -och 

fritidshemstid. Vi har utvecklat arbetet med konflikthantering med stöd av skolans 

kurator/socialpedagog samt haft en fortbildning med en av AcadeMedias skoljurister kring 

kränkande behandling. Vidare använder vi oss numera enbart av begreppet rastvärd och 

det är skolans fritidshemspersonal som ansvarar över rasterna. Det gör att skolans lärare 

kan för- och efterarbeta sina lektioner, vilket i sin tur leder till att vi betydligt enklare kan nå 
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hög trygghet och studiero.  

 

 

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 

Undervisning (kunskaper och värden) 

 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag är nöjd med undervisningen på min skola 88% 86% 73% 87% 

Det är bra lärare på min skola 82% 87% 75% 91% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 98% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 80% 76% 72% 84% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
91% 87% 73% 81% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 80% - 79% 

 

Hela 86% av eleverna och 87% av vårdnadshavarna är nöjda med undervisningen på 

skolan, vilket vi är mycket stolta över. Runt 90% tycker att det är bra lärare och man 

upplever i mycket hög grad (87%) att man får den hjälp man behöver. Detta är ett resultat 

av kompetenta lärare som under året arbetat målmedvetet för att våra elever ska 

uppleva trygghet, studiero och få så bra förutsättningar för lärande som möjligt. Vi har 

under pandemin försökt undvika vikarier vid sjukdom och lärarna har istället stöttat upp 

varandra vilket bidragit till både trygghet och lärande i en utmanande situation. 

 

Bedömning och betyg 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i 

de olika ämnena 
86% 88% 65% 76% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
82% 81% 65% 71% 
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Hela 88% av eleverna tycker det är tydligt vad de ska kunna och samma siffra för 

vårdnadshavare har gått upp med 11 (!) procentenheter från föregående år. Eleverna 

upplever, precis som föregående år, att de i hög grad blir informerade om hur det går för 

dem och även här har siffran för vårdnadshavare gått upp ordentligt. Detta är ett resultat 

av den nya struktur vi gjort för arbetet i ämneslag samt kollegialt samarbete. I dessa 

konstellationer har årshjul och upplägg diskuterats, arbetats om och kommunicerats ut. Vi 

ser dock att både vårdnadshavare och elever önskar ännu tydligare återkoppling om hur 

det går i skolarbetet och detta är något vi kommer arbeta vidare med under nästa läsår. 

Vi hoppas då kunna få till fysiska möten och spontana avstämningar igen, som ju försvunnit 

under året av pandemi.  

 

Arbetet med normer och värden 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 89% 84% 80% 83% 

Det är ordning och reda i min skola 61% 74% 60% 78% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 61% 62% 43% 64% 

 

Noblaskolan Billdal har en fortsatt hög upplevd trygghet på 84% vilket är ett resultat av 

personalens trygghetsarbete i grupperna och tydliga rutiner.  

 

Vad gäller ordning och reda har siffrorna höjts ordentligt från 61% till 74% för elever och från 

60% till 78% för vårdnadshavarna. Detta är ett fantastiskt kvitto på arbetet som gjorts vad 

gäller tex  förändrade arbetsuppgifter mellan skolans fritidshemspersonal och lärare vad 

gäller upplägg av lektioner och raster. En annan insats som bidragit är implementeringen 

av “tysta tröskeln” som initierades av skolans Lilla pedagogiska råd. Även arbetet med 

tillgänglig lärmiljö för att perceptionsanpassa klassrummen, skapa gemensamma strukturer, 

skapa olika typer av inlärningsplatser och utveckla vårt gemensamma förhållningssätt med 

bildstöd har bidragit till förbättringen.  

 

Vad gäller arbetsron är det kul att se att siffran för vårdnadshavare gått upp med hela 21 

procentenheter men vi inte nöjda med 62 respektive 64% utan här kommer vi arbeta 

vidare under nästa läsår. 
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Elevernas ansvar och inflytande 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker 

och tänker 
76% 70% 71% 88% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
68% 67% 63% 79% 

 

Eleverna har en hög delaktighet i både innehåll och arbetssätt på skolan, och vi arbetar 

med att öka förståelsen över vad man som elev kan vara med och påverka. Vi såg en 

ökad måluppfyllelse när arbetssätten för våra elever i åk 5 koncentrerades till fler enskilda 

uppgifter och färre gruppuppgifter. Det var dock en process för eleverna i åk 5 att själva 

förstå sitt eget lärande och hitta rätt framgångsfaktorer. Vi har lärare på skolan som 

arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt och vi tror på ett fortsatt arbete och 

utveckling av det för att öka elevernas ansvar och inflytande.  

 

Vi har under läsåret 20/21 utvecklat både vårt elevråd och vårt lilla pedagogiska råd 

vidare, vilket är två  bra kanaler för eleverna att vara med och påverka, både 

undervisning och annat på skolan. Det arbetet kommer vi att värna om att bygga vidare 

på under 21/22.  

 

Slutsatser (undervisning) 

 

Inför läsåret 21/22 vill vi värna om och fortsätta vårt arbete med tydliggörande pedagogik 

och en tillgänglig lärmiljö. Genom vårt idoga arbete med införandet av bildsstöd i samtliga 

sammanhang har eleverna funnit en trygghet i detta och vi ser nu istället hur detta kan 

förtydligas ytterligare, framförallt på rast- och fritidshemstid där vi vill tydliggöra med bilder 

vilka av medarbetarna som leder rastaktiviteter. Vi kommer fortsätta arbetet med 

problemlösning och genom våra ämneslag hitta ytterligare dimensioner i åldersanpassade 

arbetssätt.  

 

Vi ser också att vi behöver utveckla fler metoder för att skapa en större delaktighet hos 

eleverna. En metod vi kommer fokusera mer på är det kooperativa lärandet. Vi ser också 

ett behov av att utveckla läsningen och där har ämnesgruppen i svenska påbörjat ett 

arbete redan.  

 

Vårt pedagogiska råd kommer fortsätta att utveckla sitt arbete med att analysera resultat, 

bedömningsstöd, screeningar osv. Det arbetet leds av specialpedagog som också är den 

som återkopplar till biträdande rektor som tillsammans med resten av Elevhälsan fördelas 

resurserna.  
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Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 

Indikatorer för utvärdering: 

Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i oktober varje år 

Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel ja%) 

Jag känner mig trygg i skolan 96% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra 

elever på din skola? 
25% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av någon 

vuxen på din skola? 
7% 

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
70% 

 

Hela 96% av våra elever känner sig trygga i skolan vilket är en fantastisk siffra. Det vi vill 

arbeta mer med nästa år är förmågan i att bemöta kamrater med respekt och på ett 

vänligt sätt.  

 

Vår kurator/socialpedagog genomförde både trygghetsvandring och värdegrundsarbete i 

klasserna och kommer arbeta vidare med elevernas delaktighet i det viktiga arbetet.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi har under läsåret 20/21 utvecklat arbetet med främjande och förebyggande arbete 

genom att skolans socialpedagog har arbetat med rast- och fritidshemspersonalen kring 

konflikthantering. Det för att skapa en gemensam förförståelse och en möjlighet till likvärdig 

hantering av konflikter. Genom det främjande och förebyggande arbetet har det också 

lokaliserats att vi behöver tydliggöra skillnaden mellan en rastvärd och en 

rastaktivitetsledare så att rätt vuxen kan stötta eleverna vid en eventuell konflikthantering. I 

läsårsstarten 21/22 särskiljer vi därför rastvärd och rastaktivitetsledare genom olika färger på 

västarna (gul för rastvärd och rosa för rastaktivitetsledare). Detta har fått mycket god 

respons och en tydlighet som saknades innan.  

 

Elevhälsan och lärarna ser också att förutsättningarna till en mer kvalitativ och förberedd 

undervisning genomförs eftersom lärarna inte behöver agera rastvärd utan kan förbereda 

en bättre och lugnare lektionsstart.  

 

Vidare ser vi att förändringen på fritidshemmet med utefritids på morgonen tillsammans 

med en rörelseaktivitet innan första lektionen har fallit ut väl. Tillsammans slussar 

fritidshemspersonal in eleverna till lektion där lärarna möter dem i en lugnare miljö. Tidigare 

läsår har fritidshemsverksamheten varit inomhus på morgonen men under pandemin 

förändrade vi det och idag ser vi bara vinster i att eleverna har börjat dagen utomhus och 

med möjlighet till rörelse före lektionsstart.  
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vi har under läsåret 20/21 vässat till våra rutiner vid kränkande behandling genom att 

utveckla arbetet med skolans konsekvenstrappa. Redan under höstterminen förtydligade 

vi trappan genom att tillsammans exemplifiera olika konsekvenser vid upprepade 

kränkningar. Rutinerna har implementerats hos all personal på skolan som är trygga i 

rutinerna ser ut.  

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Vi ska värna om vårt arbete kring raster, konflikthantering och annat trygghetsarbete vi gör 

för att fortsätta hålla uppe den höga tryggheten vi har på skolan.  

 

En framgångsfaktor vi kommer hålla fast vid är den rollfördelning som har införts på rast- 

och fritidshemstid vilket skapat trygghet både hos eleverna men också hos medarbetarna, 

då rätt person är på rätt plats.  

 

Vi ser att vi behöver utveckla trygghetsarbetet ytterligare i trånga utrymmen och i 

övergångar mellan rast-lektion eller lektion-fritidshem så att dessa blir konfliktfria. Det gör vi 

genom kommunikation och rätt organisering av resurser samt ett tätt samarbete mellan 

lärare och fritidshemspersonal. Vi kommer även utveckla trygghetsarbetet utifrån tänket 

med heldagslärande vilket kommer vara ett av de prioriterade utvecklingsområdena för 

läsåret 21/22.  

 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)  

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 

Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 80% - 79% 

 

Hela 80% av våra elever upplever att de kan få extra hjälp om de behöver vilket är ett fint 

resultat. Förutsättningar för detta skapas genom ett ändamålsenligt elevhälsoarbete med 

tätt samarbete mellan specialpedagog, socialpedaog/kurator och undervisande lärare. 

Parallellt har även både lärare- och fritidshemspersonal arbetat med sitt ledarskap för att 

utveckla sin förmåga att möta våra olika elever och deras behov.  

 

I det förebyggande och främjande arbetet är en viktig del att kurator har ett utökat 

uppdrag som socialpedagog och därför även arbetar på raster och fritidshemstid. Det 

skapar en naturlig brygga mellan vårt elevhälsoteam och rast- och fritidshemspersonal.  
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Vi arbetar ständigt med att befästa, utvärdera och uppdatera våra rutiner, inte minst i ett 

pandemiår där vi ofta tvingats tänka om och göra annorlunda utifrån både personal- och 

elevsjukfrånvaro. Vi har under läsåret implementerat nya rutiner för att tidigare upptäcka 

frånvaro hos eleverna för att snabbt kunna sätta in rätt stöd för fortsatt utveckling mot 

målen.  

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Noblaskolan Billdal är en mindre enhet, vilket gör att lärare och elevhälsa arbetar tätt ihop 

vilket är en framgångsfaktor. Vi har under året sett ett behov av att förtydliga de skriftliga 

rutinerna för hur lärarna anmäler en elev som de anser är i behov av särskilt stöd. Under 

läsåret 20/21 har det ofta blivit muntlig överlämning från lärare till specialpedagog som 

sedan har lyft det i elevhälsan men nu har vi tagit fram en rutin för att få det även skriftligt.  

 

I Elevhälsan har vi även utvecklat vår gång för att avgöra vilken typ av utredning en elev 

eventuellt är i behov av, social eller pedagogisk. I vissa fall används båda vilket ger 

Elevhälsan bra förutsättningar för att hitta rätt typ av stöd och insatser.  

 

Vi ser att vi har behov av att arbeta vidare med problematisk skolfrånvaro. Våra rutiner 

kring att tidigt upptäcka skolfrånvaro har implementerats under läsåret och följer en 

trappa där mentor tar de första stegen innan ärendet eventuellt överlämnas till elevhälsan. 

Vi ser att detta arbete behöver fortsätta att utvecklas, och både tror och hoppas att det 

förenklas när frånvaron på grund av pandemin planar ut.  

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi är mycket stolta över utvecklingen av det främjande och förebyggande arbetet på 

rast- och fritidshemstid. Under läsåret 19/20 påbörjades arbetet med att fritidshemspersonal 

ansvarar för rasterna och vi förändrade synsättet från rastvakt till rastvärd. I samband med 

att fritidshemspersonalen tog över hela ansvaret för rasttiden kunde lärarna fokusera på att 

för- och efterarbeta sina lektioner. Effekten av det arbetet har främst gått att se under 

vårterminen 2021 då våra nya rutiner och roller blivit mer befästa. Det vi kan se är att vi har 

en ökad studiero i våra klassrum då våra lärare vittnar om att de kan förbereda lektionerna 

och ta emot eleverna på ett lugnare sätt.  

 

Vår rastgrupp fick under läsåret 20/21 en timmes gemensam planeringstid. Till en början 

användes tiden till att planera rastaktiviteter men efter ett tydliggörande av skolans 

socialpedagogs uppdrag så förändrades rastgruppens arbete. Socialpedagogen tog över 

ledarskapet i gruppen under senare delen av 2020 och under vårterminen effektiviserades 

arbete till att bli förebyggande och främjande genom pedagogiska diskussioner kring 

skolans konsekvenstrappa, konflikthantering och rollfördelning på raster. Det arbetet gav 

effekt då vi kunde se ett minskat antal kränkningsrapporter under vårterminen.  

 

Specialpedagog har tillsammans med lärarna fortsatt utveckla arbetet med tillgänglig 

lärmiljö vilket har lett till att vårt visuella stöd har utvecklats på hela skolan. En likvärdighet 

har skapats i våra klassrum med samma tydliga tavelstruktur och implementeringen av 

Noblakodens lektionsstruktur har skett med framgång.  
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Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Noblaskolan Billdal har ett mycket välfungerande elevhälsoarbete men vi vill fortsätta 

utveckla samarbetet mellan lärare och elevhälsoteam. Vi kommer skapa förutsättningar 

för att specialpedagog ska kunna delta på samtliga ämneslagsmöten för att där kunna 

samarbeta kring t ex ämnesspecifika anpassningar. Vi vill även arbeta vidare med skolans 

arbetslag där både  specialpedagog och kurator ska ges möjlighet att delta på arbetslag 

varje vecka och/eller ha individuell handledning vid behov på samma tid.  

 

Vi kommer också värna om att ha kurator/socialpedagog knuten till rast- och fritidshemstid 

då vi ser att det är en framgångsfaktor för att skapa en trygg och meningsfull rast.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Det vi ser efter att ha avslutat läsåret 20/21 är att vi utvecklat det kollegiala samarbetet 

och skapat pedagogiska diskussioner kring tillgänglig lärmiljö och ledarskap. Lärarna har 

också inlett och ökat samarbetet med lärarna i åk 6-9 där vi tillsammans har uppdaterat 

och skapat årshjul för varje ämne samt påbörjat en bättre delakultur. Inför läsåret 21/22 har 

vi en gemensam materialplattform för att lättare kunna arbeta kollegialt mellan skolorna.  

 

Vi har under 20/21 också gått in i Noblaskolan och det arbetet har gått över förväntan. Vi 

upplevde oss väl förberedda för övergången och har utan svårigheter utvecklat 

verksamheten i enlighet med Noblakoden.  

 

Det kollegiala samarbetet har också utvecklats i rast- och fritidshemsgrupperna med det 

förebyggande och främjande arbetet i fokus på mötestid.  

 

Noblaskolan Billdal har i sin Enhetsplan för 20/21 (med stöd från fritidshems-, elevhälso- och 

arbetslagsplanen) identifierat följande prioriterade områden: 

 

● Heldagslärande  

● Tillgänglig lärmiljö  

● Trygghetsarbete   

 

Dessa tre huvudpunkter är väl förankrade i verksamheten 21/22 och medarbetarna har 

varit delaktiga i att både ta fram prioriterade mål, men också vilka insatser vi ska 

genomföra för att nå vårt mål.  
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5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Läsåret 20/21 började där förra läsåret slutade, mitt i pandemin och att bedriva största 

delen av verksamheten utomhus. Under vårterminen 2020 hade vi insett att eleverna börjat 

första lektionen betydligt bättre när de hade haft utomhusfritids på morgonen, så vi 

förändrade det från skolstart; morgonfritids sker utomhus oavsettt väder.  

 

Vidare utvecklade vi lämningsrutinerna på morgonen för de elever som äter frukost och 

begränsande lämningstiden inför frukost för att eleverna skulle få en lugn och harmonisk 

start. Det skapades även en rörelseaktivitet på morgonfritids utomhus med frivilligt 

deltagande hos eleverna. 

 

Biträdande rektor har organiserat fritidshemmets möten genom att tillsätta regelbunden 

handledning av en utbildad samtalscoach för att leda gruppens arbete framåt. 

Tillsammans har biträdande rektor och fritidshemsansvarig implementerat arbetet med 

fritidshemsplan, funktionell kvalitet och utvecklandet/skapandet av pedagogiska 

planeringar. Samtlig personal på fritidshemmet har haft gemensam mötestid och enskild 

planeringstid.  

 

Fritidshemspersonalen har med stöd av skolans socialpedagog utvecklat arbetet med 

tydliggörandet av olika roller. Vi har utgått från Gustav Sundhs bok “Skolgårdens lärande” 

och samma rollfördelning används också på rast. I rollen som utcheckare förändrade vi 

platsen för utcheckning vilket ökade tryggheten och vuxennärvaron där. Vidare 

utvecklades utcheckarens roll till att skapa en aktivitet runt utcheckningen.  

 

Vi har genom funktionell kvalitet kunnat se att undervisningen på fritidshemmet varit starkt 

fokuserad på lekar och fysiska aktiviteter. Vår skolgård bjuder in till den typen av aktiviteter 

och vi såg ett behov av att utveckla undervisningen mer inom de andra läroplansmålen. 

Under vårterminen 2021 kunde vi se hur undervisningen flyttade ut i vårt närområde 

regelbundet med fokus på bland annat natur och samhälle. Samtidigt utvecklades också 

skapande och estetiska uttryck genom att flytta ut material som t.ex. pärlor utomhus.   

 

Tack vare att skolans socialpedagog/kurator arbetat på fritidshemmet har bryggan mellan 

elevhälsan och fritidshemmet varit hel. Vi har utnyttjat det på maximalt sätt genom att 

kunna väva in hela elevernas skoldag i t.ex. utredningar och handlingsplaner. Information 

har därför kunnat ske varje vecka, vilket har varit mycket uppskattat från 

fritidshemspersonalen. De nämner i en intervju under vårterminen 2021 att arbetet kring 

specifika elever samt det förebyggande och främjande har varit helt avgörande med att 

alltid ha en representant med från elevhälsan i alla sina möten.  

 

Samtidigt har vi under läsåret 20/21 skapat en större förståelse för heldagslärandet genom 

att vi har genomfört tre stycken workshops från huvudmannen kring heldagslärande. De 

tre workshopsen har skett med samtlig personal på skolan och det har lett fram till ett 

gemensamt beslut om en organisationsförändring läsåret 21/22, för att kunna möta 

behovet om heldagslärandet på ett bättre sätt. Vi har under läsåret 20/21 arbetat hårt 

med att utveckla samsynen på skolan i stort, både på fritidshemmet men också utifrån 

heldagslärandet.   
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Utvärdering av Fritidshemmet 

 

Vår samlade utvärdering av fritidshemmet 20/21 är att vi fokuserat på förändringar för att 

säkerställa tryggheten på både rast- och fritidshemstid. Vi ser att den viktigaste faktorn i 

det arbetet har varit att ha en nyckelperson, skolans socialpedagog/kurator, som lett 

trygghetsarbetet och utvecklat värdegrundsarbetet. I funktionell kvalitet kan vi utläsa att vi 

förbättrat vårt arbete kring planering och dokumentation för fritidshemmets undervisning. 

Vi ser också att vi förstärkt arbetet med lekar och fysiska aktiviteter genom ett tätare 

samarbete med skolans idrottslärare.  

 

I höstens trygghetsenkäter och antal kränkningsrapporter såg vi ett stort behov av att 

strukturera om raster, övergång mellan skola-fritids och fritidshemstid för att kunna 

säkerställa tryggheten för våra elever. Vi påbörjade en zonindelning av skolgården och 

det utvecklades senare till en tydligare rollfördelning bland personalen. Det här gjorde vi 

efter att gemensamt ha bearbetat de resultat som framkommit och tillsammans arbeta 

mot samma mål genom handling.  

 

Vi ser att det varit en framgångsfaktor att ha med skolans socialpedagog/kurator i 

fritidshemmet då den kompetensen har behövts för att skapa en bättre trygghet och en 

tydligare koppling till värdegrundsuppdraget.  

 

Vi påbörjade en omorganisationen under senare delen av läsåret 20/21 och genom det 

har vi haft möjlighet att rekrytera ny behörig personal till fritidshemmet.  

 

 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som 

stimulerar mitt barns utveckling 
72% 89% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 83% 81% 

Utveckling och lärande 

 

Att hela 89% av barnen upplever att fritidshem erbjuder meningsfulla kapaciteter, vilket är 

en ökning med 17 procentenheter från föregående år är ett kvitto på att det arbete med 

implementeringen av heldagslärande har fallit väl ut. 

 

Vi har genom funktionell kvalitet utvecklat medarbetarnas förmåga att planera 

undervisningen och följa upp dess resultat genom att gemensamt utvärdera för att skapa 

förändring. Fritidshemmets verksamhet har även flyttats ut i närområdet och med ett tydligt 

syfte kopplat till natur och samhälle. I samband med pandemin har i princip all vår 
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verksamhet bedrivits utomhus, oavsett väder, och vi har skapat olika typer av aktiviteter 

där även kreativitet och skapande har fått plats utomhus.  

 

Under vårterminens senare del hakade fritidshemmet i arbetet med elevernas läsförmåga 

och det arbetet ska utvecklas vidare under läsåret 21/22.  

 

 

Arbetet med normer och värden 

Under höstterminen 2020 upptäckte vi att det skedde kränkningar i korridoren mellan 

övergång lektion-rast-lektion och/eller lektion-fritids. En viktig åtgärd var att skapa en 

zonindelning och senare också en tydligare rollfördelning enligt en väl beprövad modell. Vi 

utvecklade också vårt arbete med rastaktiviteter för att locka in fler elever i styrd lek. 

Samtidigt ökade vi vuxennärvaron i korridor och hall genom ett samarbete mellan lärare 

och fritidshemspersonal. Vi såg att behovet av att hitta gemensam mötestid för personalen 

blev allt större vilket har lett fram till en omorganisation 21/22.  

 

De stora förändringarna med en tydliggjord rollfördelning skapade en tryggare 

skolgårdsmiljö. Den samverkan som skedde i våra övergångar skapade också en tryggare 

miljö för eleverna.  

 

Vi kan också tydligt se hur viktig rollen som socialpedagog/kurator är för både rast- och 

fritidshemmet då närheten till elevhälsan och den typen av profession för att utveckla 

förmågan kring t.ex. konflikthantering har varit betydelsefull.  Medarbetarna har fått en 

bättre samsyn och utvecklat det förebyggande arbetet. 

Värdegrundsuppdraget 

 

Vi har i arbetet 20/21 sett att vi behövde skapa bättre förutsättningar kring övergångar och 

i det arbetet har vår specialpedagog varit involverad i att tydliggöra fritidshemmets 

verksamhet med hjälp av bildstöd.  

 

Utifrån kooperativa metoder har fritidshemmets medarbetare prövat metoder för 

utvärdering av olika aktiviteter på fritidshemmet vilket vi kommer fortsätta arbeta med 

under kommande läsår. 

 

 

  

Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Vi vill under läsåret 21/22 utveckla vårt trygghetsarbete ytterligare där vi önskar se fortsatt 



 
 

 

 

20 

effekt av rollfördelning, strukturerade aktiviteter, tydliga övergångar med bildsstöd för att 

skapa en tryggare miljö i korridor och utomhus. Vi vill också att fritidspersonal tillsammans 

med lärarna utvecklar synen på heldagslärande. Genom ett tätt samarbete ser vi större 

möjligheter att fördjupa fritidshemmets undervisning och att den tydligare ska förankras i 

den timplanestyrda tiden.  

 

Olika möten för fritidsundervising och rastverksamhet med en strukturerad agenda har varit 

en framgångsfaktor för verksamheten. Två nyckelpersoner lett mötena framåt utifrån sina 

professioner. Det har tydliggör innehållet på mötet på ett mer strukturerat sätt. 

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

Fritidshemmet på Noblaskolan Billdal har samma prioriterade utvecklingsområden som 

grundskolan:  

● Heldagslärande 

● Tillgänglig lärmiljö 

● Trygghetsarbete  

 

Dessa tre målområden återfinns i vårt systematiska kvalitetsarbete och det kommer att 

upprättas insatser som fritidshemmet behöver genomföra för att nå dit.  

 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

 

I januari 2021 flyttade vi förskolan Billdal till vår nybyggda förskola Nya Hovås samtidigt som 

vi tog emot 65 nya barn och vårdnadshavare. Barnen är fördelade på 8 avdelningar, där 4 

är avdelningar med barn i åldern 1-2, 2 avdelningar i åldern 3-4 och 2 avdelningar med 

barn som är 5 år. Det jobbar 2-3 pedagoger på varje avdelning och varje avdelning leds 

av en legitimerad förskollärare.  Det finns en biträdande rektor som har ansvar för förskolans 

verksamhet och som arbetar nära, ger stöd i exempelvis systematiskt kvalitetsarbete och 

arbetsmiljö samt har det övergripande ansvaret för att undervisningen bedrivs enligt 

styrdokument. Rektor följer upp förskolans verksamhets via skolans ledningsgrupp varje 

vecka samt genom kontinuerliga besök på förskolan.  

 

Verksamheten har tydliga strukturer av årshjul, planeringar och ett kollegialt samarbete 

vilket medför goda förutsättningar för att utveckla och förbättra undervisningen. Våra 

förskollärare är yttersta ansvariga för att enhetsplaner följs och att undervisning bedrivs på 

avdelningarna. Alla pedagoger på förskolan följer upp undervisningen i förskoleplan, 

kontinuerligt i olika konstellationer såsom planering i grupp, studiedagar och husmöten.  

Biträdande rektor säkerställer avdelningarnas undervisning genom att vara tillgänglig, 

kontinuerligt vara ute på avdelningarna samt hålla i gemensamma möten för alla 

pedagoger eller för enskilda avdelningar. 

 

Våra lärmiljöer är tillgängliga, inspirerande och skapar nyfikenhet hos barnen genom att 

pedagoger är tillåtande samt vågar vara föränderliga i deras undervisning. Barnen är 

delaktiga i vårt förändringsarbete kring lärmiljö, då vi ser barnens delaktighet i våra dagliga 
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rutiner som deras inflytande i vår verksamhet. 

 

 

Utvärdering av undervisningen (Förskolan) 
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021 

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 90% 70% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 57% 

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 53% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
90% 80% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 90% 76% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
66% 47% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
85% 64% 

 

I den sammantagna utvärderingen av vår undervisning kan vi se att arbetet med att 

bygga  nya lärmiljöer i samband med att vi flyttade till vår nybyggda förskola, har ökat 

förståelsen och kompetensen hos våra medarbetare kring lärmiljöns betydelse för 

undervisningen. De har varit delaktiga i inköp, förändringar och många diskussioner har 

förts kring hur våra pedagogiska miljöer behöver vara - tillgängliga, inspirerande och locka 

barnen till samspel och utforskande. Pedagogerna har också ökat sin förståelse och 

kompetens för lärmiljön men även att undervisningen behöver vara flexibel och föränderlig 

för att vi på bästa sätt ska kunna möta alla barn och deras behov. Genom husmöten, 

studiedagar och APT har vi skapat forum för pedagogerna där de kan dela med sig av 

metoder och arbetssätt, detta har bidragit till ett ökat kollegialt lärande där pedagogerna 

inspireras och tar stöd av varandra. Vi kan se i vår bedömning från funktionell kvalitet samt 

genom samtal med medarbetare att lärmiljöerna har en större, viktigare roll i 

undervisningen på varje avdelning. 

 

Kundundersökningen för vårdnadshavare gjordes innan flytten till Nya Hovås och kan 

därför härledas till höstterminen i Billdal. Vi kan se i vårdnadshavareundersökningen att 

resultatet har minskat. Efter utvärdering i Funktionell kvalitet samt dialoger med 

vårdnadshavare kan vi nu se ett förbättrat resultat kring dokumentation om barnens 

lärande samt systematisk information till vårdnadshavare. Efter förändring i organisation så 

skapades mer tid och utrymme till reflektion för varje pedagog, vilket gav bättre 

förutsättningar för pedagoger att dokumentera samt planera den pedagogiska 

verksamheten. 
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Slutsatser (undervisningen) 

 

I det fortsatta arbetet behöver vi förvalta den organisation vi byggt upp för undervisning 

samt reflektera, följa upp och utvärdera den systematiskt för att få syn på nödvändiga 

förändringar. Enhetsplaner och strukturer revideras utefter barnens behov, både på grupp 

och individnivå. Vi behöver fortsätta vårt arbete att synliggöra dokumentation kring 

barnens utveckling och lärande till vårdnadshavarna. 

Vi ser ett fortsatt behov av vidareutveckling av pedagogers kompetenser kring bland 

annat dokumentation och lärmiljö. Detta blir av stor vikt då pedagoger ska ta sitt ansvar, 

våga förändra sitt förhållningssätt och ha tillit till att deras arbetssätt är väl förankrad i 

beprövad erfarenhet och forskning. 

 

 

Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan) 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021 

Mitt barn känner sig trygg i förskolan 85% 77% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 75% 57% 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Kundundersökningen för vårdnadshavare gjordes innan flytten till Nya Hovås och kan 

därför härledas till höstterminen. Vi kan se att vårt resultat är betydligt lägre än förra året 

och vi tror det till viss del beror på att det gjordes innan flytten till nya förskolan och 

vårdnadshavare samt pedagoger kände sig oroliga inför flytt.  

För att öka känslan av trygghet under uppstart startades terminen med ett digitalt möte 

där alla vårdnadshavare deltog under ledning av biträdande rektor. Mötet avslutades 

med ett öppet forum där vårdnadshavare fick utrymme för frågor, funderingar och 

diskussioner. Efter det skapade vi och ändrade om rutiner och strukturer som skulle medföra 

mycket tid för lugna, positiva inskolningar. Barn delades in i mindre grupper för att få 

utrymme att i lugn och trygg takt lära känna våra lärmiljöer inomhus och utomhus. 

Pedagogernas fokus blev att vara närvarande i barnens alla aktiviteter för att hinna 

uppmärksamma varje individ. 

Vårdnadshavare fick vistas i vår utomhusmiljö och information om inomhusmiljön och vår 

undervisning fick de ta del av på SchoolSoft eller via samtal, bilder och filmer. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vid läsårsstart uppdateras en Plan mot diskriminering och kränkande behandling som hela 

arbetslaget går igenom på en studiedag. Planen finns alltid tillgänglig på SchoolSoft, på 
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vår gemensamma drive och utskrivna kopior finns upphängda på varje våningsplan. 

I vår förskoleplan ges arbete med värdegrund stort utrymme, vilket gör att det följs upp, 

utvärderas  och revideras systematiskt av biträdande rektor tillsammans med pedagoger 

under hela läsåret. 

Pedagoger är närvarande i barnens lekar och aktiviteter vilket skapar förutsättningar för att 

stötta barnen i deras konflikthanteringar vilket skapar trygghet. 

 

Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

 

Nya rutiner, strukturer och närvarande, tydliga pedagoger har skapat ett lugn i 

verksamheten där vi upplever trygga barn som tycker om att komma till förskolan. Genom 

kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare via mail, telefonsamtal och 

vårdnadshavaremöte beskrivs det att de och deras barn känner en trygghet till förskolan. 

 

Även om dokumentation och information ut till vårdnadshavare har förbättrats så ser vi ett 

behov av fortsatt utveckling kring detta. Dialog med vårdnadshavare kring vad de anser 

att de saknar har skapats och planering för vidareutveckling har startat från personalen, för 

att få en likvärdighet över hela verksamheten. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 - Förskolan 
 

Utifrån våra slutsater så ser vi ett fortsatt behov av att utveckla vår undervisning och våra 

lärmiljöer, så förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga till självständighet och ta 

ansvar för miljö och material skapas. I enlighet med vår nya skolprofil kommer vi ha stort 

fokus på språk och kommunikation samt problemlösning under nästa läsår. Vi kommer att 

fortsätta säkerställa rutiner för likvärdig kommunikation och dokumentation till 

vårdnadshavare så de kan känna sig mer delaktiga i barnens utveckling och lärande. I 

arbetet med trygghet kommer vi fortsätta uppmärksamma barnen och vara närvarande i 

deras lekar och rutiner. Barnen ska känna sig självsäkra och ha självständighet i våra 

dagliga rutiner på förskolan genom att vi ger dem tydlighet kring hur våra dagar ser ut på 

förskolan samt tid och utrymme att öva på tilliten till sin egen förmåga. 

 

Förskolan har i sin förskoleplan upprättat dessa prioriterade målområden för 21/22: 

Språk & Kommunikation 

Problemlösning 

Självständighet 

Dokumentation 

 

 


