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1. Om Noblaskolan Boden 
 

På Noblaskolan Boden går elever från år F-9 med tillhörande fritidsverksamhet.  

 

Huvudman för Noblaskolan Boden 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 placerade i 

Sverige, Norge och Tyskland.  

 

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

grundade vi Noblaskolan år 2020. Genom att förena 15 skolor runt om i Sverige, såg vi 

samtidigt till att samla mer än 100 års gemensam erfarenhet av svensk grundskola.  

 

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.  

 

 

Personal & Organisation 

 

På Noblaskolan Boden är vi drygt 30 personal som tar hand om 310 elever. Skolans 

ledningsgrupp utgörs av rektor och tre teamledare.  

 

Elevhälsoteamet utgörs av rektor, en specialpedagog, en speciallärare, kurator, 

skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare.  

 

Skolans lärare är uppdelade i tre arbetslag: F-3, 4-6 samt 7-9. Fritidshemmet ingår i arbetslag 

F-3.  

 

På Noblaskolan Boden har vi tre förstelärare vars olika uppdrag krokar i varandra och som 

tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen, genom aktuell forskning, för att höja 

måluppfyllelsen.  

 

 

 

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 
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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 

Betyg avgångselever (åk 9) 

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21 

Andel elever med A-E i alla ämnen 76,9% 79,4% 77,5% 

Flicka 86,7% 73,9% 76,5% 

Pojke 70,8% 82,5% 78,3% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 87,2% 92,1% 87,5% 

Flicka 93,3% 91,3% 82,4% 

Pojke 83,3% 92,5% 91,3% 

Genomsnittligt meritvärde 216,4 238,5 216,1 

Flicka 238,2 233,0 231,2 

Pojke 202,8 241,5 205,0 

 

Betyg (årskurs 6) 

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21 

Andel elever med A-E i alla ämnen 81,0% 85,0% 60,0% 

Flicka 75,0% 81,8% 100,0% 

Pojke 84,6% 88,9% 38,5% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har mellan 85 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i 

svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 100 procent av eleverna 

som deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven. 

 

Sammanfattning Årskurs 6 och 9 

Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 eller årskurs 9 

varken under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns fullständiga 

resultat. 

 

 

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 
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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 

Demokrati och samhälle 6,0 

Elevers ansvar och inflytande 6,0 

Fritidshemmet och omvärlden 6,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 

Natur och matematik 6,0 

Normer och värden 6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 

Språk och kommunikation 6,0 

 

Personalen har skattat sig på 6,0 på samtliga målområden inom fritidshemmet. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - 

Grundskola/Fritidshemmet 
 

Normer och värden: 

● Fortsatt arbete med Noblaskolans värderingar.  

● En trygg skoldag i hela skolan och hela dagen.  

 

Kunskap: 

 

● Se till att alla elever får förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. 

● Kompetensutveckling kring betyg och bedömning för ökad likvärdighet.  

● Fortsatt arbete med professionshandledning i hela organisationen.  

● Kompetensutveckling kring skillnader/likheter hos pojkar och flickor.  

 

Elevernas ansvar och inflytande: 

● Ökat elevinflytande genom klassråd, elevråd och mentorstid. Kontinuerliga 

utvärderingar och enkäter.  

 

Skola och hem: 

 

● God kommunikation mellan hem och skola.  

 

Övergång och samverkan: 

 

● Systematik kring övergångar och tydliga kommunikationsvägar.  

 

Skolan och omvärlden: 



 
 

 

 

7 

 

● Förbättra arbetet med hållbar utveckling.  

 

Bedömning och betygsättning: 

 

● Säkerställa likvärdig undervisning i alla klasser och årskurser.  

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

Noblaskolan Boden har en effektiv och välstrukturerad organisation. Lärarna ingår i arbetslag 

som tillsammans planerar och utvecklar sin undervisning utifrån uppsatta mål från analyser 

som lärarna gör löpande under läsåret. Arbetslagen (uppdelade på stadier) ses en 

gång/vecka, en gemensam mötestid för F-9 finns också en gång/vecka. Denna tid avsätts till 

ämnesutveckling, professionshandledning, och förstelärarnas arbete med 

kompetensutveckling i organisationen. Förstelärarna har utöver detta en timme/vecka. 

Genom tydliga strukturer med årshjul, planeringar och kollegialt samarbete har vi goda 

förutsättningar för att utveckla och förbättra undervisningen. Vi har höga förväntningar på 

eleverna och arbetar med att utmana alla på sin nivå för att de ska nå sin fulla potential. 

Noblautmaningen är en viktig del i detta som består av två “ben”: problemlösning i 

matematik samt retorik. Förstelärarna ansvarar för Pedagogiska rådet där elevernas 

synpunkter lyfts genom olika frågeställningar förstelärarna arbetar fram. 

 

Skolan elevhälsoteam ses varje vecka och arbetar systematiskt med 

främjande/förebyggande arbete och enskilda elevers behov. En mitterminskonferens varje 

termin säkerställer ytterligare att vi följer varje elevs utveckling och fångar in där särskilda 

behov kan behövas sättas in.   

 

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 80% 80% 88% 88% 

Det är bra lärare på min skola 83% 84% 87% 88% 
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Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 89% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 60% 56% 77% 73% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
81% 79% 81% 78% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 83% - 76% 

 

Juni 2021 låg måluppfyllelsen på 78 % för år 9, flickor 76 % och pojkar 78 %. Eleverna gick ut 

med ett meritvärde på 215, 88. Ett fortsatt arbete kring studieteknik och 

motivationshöjande samtal för att eleverna ska känna motivation för skolarbete. Vi 

behöver fortsätta motverka “antipluggkulturen” som främst visar sig hos pojkar. Detta 

genom fortbildning hos personalen samt relationsskapande aktiviteter med eleverna. 

Fortsatt arbete kring elever som behöver anpassningar för att nå högre måluppfyllelse.  

 

Implementering av Noblautmaningen tror vi skapar större lust och motivation att lära.  

 

 

 

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 
72% 79% 75% 71% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
71% 76% 79% 76% 

 

Eleverna upplever det tydligare vad de ska kunna än föregående år vilket beror på att vi 

systematiskt lyft denna fråga och jobbat med att det ska tydliggöras varje lektion. Detta 

arbete ska fortsätta. Eleverna får genom Schoolsoft kontinuerlig återkoppling kring resultat 

dock behöver den muntliga feedbacken ske oftare för att eleverna tydligt ska se vad som 

behöver utvecklas. En gemensam syn på betyg och bedömning ger en tydlighet och 

något vi fortsätter kompetensutveckla kring.  

 

Vi behöver jobba med en tydlig, gemensam struktur inför utvecklingssamtal där våra 

digitala plattformar är ett bra hjälpmedel för detta.  
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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 87% 84% 85% 85% 

Det är ordning och reda i min skola 70% 64% 79% 80% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 73% 65% 76% 71% 

 

Upplevelsen av trygghet hos våra elever ligger på en hög stabil nivå. När det gäller 

arbetsron har den sjunkit från föregående år. Den är framförallt  kopplad till år 5 och 6 där 

vi i efterföljande samtal och grupparbeten kunde se att svaren inte överensstämde med 

hur de upplevde arbetsro i verkligheten.  Vid utvärdering kan vi se att vi behöver jobba 

med korridorsmiljö och raster för att säkra känslan av ordning och reda på skolan.  

Genom gemensam lektionsstruktur och tydliga regler jobbar vi vidare med trygghet och 

arbetsro.  

 

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 
82% 77% 83% 82% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
75% 65% 73% 67% 

 

Elevernas upplevelse av inflytande har sjunkit sen föregående år . För att få ökat 

elevinflytande har vi infört ett Pedagogisk råd som leds av förstelärarna och består av 

elevrepresentater från varje klass. I detta forum diskuteras lektionsupplägg, 

examinationsformer och framgångsfaktorer för undervisningen. Synpunkterna återkopplas 

till lärarna med uppdrag att förändra det som kommit fram under rådet. Förändringarna 

utvärderas och återkopplas till rådet. Många bra synpunkter har lyfts och även förändrat 

undervisning så som ökad variation i undervisningen.  

 

Pedagogiska rådet samt elevrådet ska fortsättningsvis vara en viktig del i elevernas 

inflytande samt klassrådet som äger rum på mentorstiden.  
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Slutsatser (undervisning) 

 

Vi behöver jobba vidare med ordning och reda utanför klassrum för ökad känsla av 

trygghet och trivsel. Trygghet och trivsel ger en lugnare miljö generellt och bäddar för 

bättre måluppfyllelse. Fortsatt kollegialt arbete kring betyg, bedömning och 

framgångsfaktorer i undervisning kommer prioriteras i utvecklingsarbetet.  

 

 

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 93% 

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

elever på din skola? 
14% 

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

vuxen på din skola? 
10% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
74% 

 

Hela 93 % av eleverna känner sig trygg i skolan vilket är en effekt av att vi har ett elevnära 

arbete där alla vuxna agerar och kommunicerar med alla elever hela dagen. Vi tar 

snabbt tag i händelser och vidtar åtgärder enligt våra policys. Vi behöver utveckla arbetet 

där eleverna känner sig delaktiga genom att involvera dem i förslag och beslut.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Tydliga strukturer för hur lektioner ska genomföras skapar trygghet och likvärdighet. Kurator 

ska ägna mer tid i klassrummen för att prata om aktuella ämnen som rör eleverna utifrån 

ålder. Ett faddersystem införs för att eleverna ska lära känna varandra då det är stort 

ålderspann på skolan från F-9. Vi behöver jobba med rastsituationen då det är trångt i en 

del korridorer vilket skapar oro.  

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Skolan har tydliga rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling. Vi 

har också ett trygghetsteam som har i uppgift att utreda och följa upp ärenden. Skolans 

konsekvenstrappa görs tydlig för alla elever och vårdnadshavare i början av året. Delar av 

elevhälsoteamet/trygghetsteamet informerar vid skolstart om trygghetsarbetet. All 

personal är ansvarig för alla elever på skolan vilket gör att alla agerar direkt.  
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Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

En viktig framgångsfaktor i trygghetsarbetet är det nära samarbetet mellan alla lärare, 

elevhälsoteam samt trygghetsteamet. En utvecklingspunkt är att alla elever ska känna sig 

delaktiga i detta arbete. Vi bör därmed ha trygghet/studiero som en stående punkt på 

mentorstid varje vecka.  

 

 

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 
- 83% - 76% 

 

En väldigt stor del, 83 % upplever att de får de stöd de behöver. Målet är att 
elevhälsoteamet ska förstärkas med ytterligare en specialpedagog/speciallärare vilket 
gör att vi kan möta elever år 4-6 ytterligare.  

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Skolan har välfungerande rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt 

stöd.  

 

Varje vecka görs en uppföljning av anpassningar och elever i behov av stöd både 

på teammöten samt EHT. En gång/termin har vi även mitterminskonferens för att 

ytterligare säkerställa att resurser fördelas på rätt sätt samt att elever får de stöd de 

behöver. Vi har även kunskapsprognoser två gånger/läsår för att fånga upp elever 

behov.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Genom kontinuerligt arbete i EHT med förebyggande och främjande arbete undviker vi i 

möjligaste mån att någon elev inte ska få det stöd de har rätt till. Vi lyfter också 

förbättringsområden vi upptäcker under läsår för att utvärdera dessa.  
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Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Noblaskolan Boden har ett välfungerande och strukturerat arbetssätt kring 

elevhälsoarbetet. Vi kommer ha ytterligare tillgång till snabbare utredningar vilket gör att vi 

i än större utsträckning kan ge eleverna det stöd de behöver. Ett mer systematiskt 

arbetssätt kring hög frånvaro har gett tydliga positiva resultat och det är ett arbete vi 

fortsätter utveckla under läsåret.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Noblautmaningen: Implementering och fortsatt arbete med retorik och problemlösning.  

Trygghet/studiero: Fortsatt medvetet arbete med trygghet/studiero genom tydliga 

strukturer och snabba åtgärder.  

Ledarskap: Fortsatt arbete med ledarskap genom professionshandledning.  

Likvärdig bedömning: Fortbildning och tid för sambedömning för att nå högre likvärdighet 

och måluppfyllelse.  

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmet Noblaskolan består av 4,5 personal och knuten till fritidshemmet jobbar 2 

lärare för att hålla ihop skola med fritidshem. Gemensamma möten sker två 

gånger/vecka. F-klass personal sköter morgonfritids så eleverna möter endast två olika 

personal på morgonen vilket bäddar för en trygg skolstart. Undervisningen på 

fritidshemmet sker på eftermiddagen mellan 1330-1800 i åldersblandade grupper. Eleverna 

väljer aktiviteter utifrån intresse och ibland styrs aktiviteterna av olika teman.  

 

 

Utvärdering av 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 
82% 80% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 85% 96% 

Utveckling och lärande 
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Undervisningen syftar till att stimulera elevernas utveckling och lärande hela dagen. vi 

strävar efter att ha en röd tråd genom skolan till fritidshemmet aktiviteter. Fritidshemmets 

aktiviteter bygger mer på praktiska- och fysiska aktiviteter. Vårdnadshavare är i stor 

utsträckning nöjda med fritidshemmets aktiviteter och eleverna känner sig trygga på 

fritidshemmet.  

 

Arbetet med normer och värden 

Eleverna känner sig väldigt trygga på fritidshemmet. Fritidshemmet jobbar med 

värdegrundsfrågor i den dagliga verksamheten.  

Värdegrundsuppdraget 

Genom fritidsrådet får eleverna lyfta synpunkter och frågor med personalen. 

Fritidshemmet har en förslagslåda där eleverna kan lägga förslag på tema, inköp 

och aktiviteter.  

 Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmet har god verksamhet med aktiviteter kopplade till skolan och som upplevs 

stimulerande och utvecklande. Vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna sina 

barn och eleverna upplever trygghet. Under pandemin blev aktiviteterna något färre då 

det var fler vikarier inne och arbetade i fritidshemmet.  

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

● Fler rastaktiviteter 

● Implementera Noblautmaningen 

● Utveckla heldagslärandet 

 

 


