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1. Om Noblaskolan Hagaberg 
 

Huvudman för Noblaskolan Hagaberg 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. 
 

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.  

 

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

elever för att de ska nå sina mål. 

  

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 

Noblaskolan Hagberg leds av en rektor och en bitr rektor. 40 medarbetare jobbar i årskurs F-

7. Skolan håller på att bygga upp ett högstadium och siktar mot att vara tvåparallellig F-9 år 

2025. Skolan är organiserad i ett arbetslag och tre team. De tre teamen är indelade i 

förskoleklass, fritids och lärare. Varje team leds operativt av en teamledare.  

 

350 elever har under läsåret gått idag på Noblaskolan Hagaberg. 
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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 både i förskolan, 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. 
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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 (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 84,6% 85,2% 89,3% 

Flicka 100,0% 87,5% 100,0% 

Pojke 77,8% 84,2% 85,0% 

 

● Andel elever med minst godkänt i samtliga ämnen (totalt/pojke/flicka – över 3 år) 

2019-  totalt 100% 

2020- 87% totalt,  av flickor var 86% godkända och av pojkar 93% godkända. 

2021- 93% totalt, av flickor var 100% godkända och av pojkar 90% godkända. 

 

Nationella prov (årskurs 3 och 6) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har mellan 97 och 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i 

svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har mellan 91 och 100 procent 

av eleverna som deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven. 

 

Sammanfattning Årskurs 6 

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

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 4,2 

Normer och värden 4,5 

Språk och kommunikation 3,6 
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Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är 

Normer och värden (4,25), följt av Språk och kommunikation(4,0). Lägst utfall noteras för 

målområdet Lekar och fysiska aktiviteter(3,75). Funktionell kvalitet implementerades under 

läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande prognos och antal bedömda målområden. 

Bedömningens resultat är därför inte representativt för hela fritidsverksamheten. 

 

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola och 

Fritidshemmet  
● Lärmiljön 

● Kommunikationen mellan fritids och hemmen 

● Systematik i kvalitetsarbetet 

● Minskad skadegörelse och ökat resultat på “ordning och reda” i Academedias Elev- 

och vårdnadshavarundersökning samt öka elevernas engagemang i skolans lärmiljö 

● Högre måluppfyllelse i engelska och matematik 

● Öka elevernas upplevelse av inflytande över skolans inre arbete 
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Vi har under läsåret haft 355 elever. Andel behöriga (legitimerade) lärare på skolan är 

mycket hög. Alla utom två ämneslärare i prest-ämnen har lärarlegitimation. Våra lärare är 

erfarna och ambitiösa. Vi har väldigt låg personalomsättning i lärarteamet. Med anledning 

av att vi i år startat högstadium utan att ännu ha några nya lokaler har vi under läsåret 

varit extremt trångbodda. Våra lokaler är anpassade för 250 elever, men har alltså i år 

inhyst ytterligare 100 elever.  

 

Lärarna är organiserade i ett lärarteam och bildar tillsammans med skolans övriga team 

(förskoleklass, resurs och fritids) ett arbetslag. Teamet leds operativt av en teamledare. 

Strategiskt och övergripande leds teamen av biträdande rektor och rektor. Vår “platta” 

organisation där skolan i praktiken leds av rektor och biträdande rektor är ytterst medvetet 

vald och framgångsrik. Medarbetarna upplever (enligt samtal och NKI) att det är tydligt, 

tryggt och nära till beslut.  

 

Lärarteamet delar arbetsrum och träffas på möte en gång i veckan för att praktiskt 

samverka. Vi ägnar förhållandevis lite tid till planerade möten, vilket får effekten att lärarna 

har stor frihet att använda sin tid effektivt. Undervisningen organiseras genom s.k. 

klasslärare som undervisar i många ämnen i sin klass i årskurs f-5 och lite mer av 

ämneslärare och mentorskap i årskurs 6-7. Att lärarna har många ämnen i sin klass i de 

yngre åren ger en stor tydlighet och trygga relationer. Det underlättar för lärares ledarskap 

och ansvarstagande. Vi har en väl inarbetad och stark kultur av ansvarstagande och 

lärares ledarskap, vilket innebär en hög grad av samverkan och lärare som är “chef i sitt 

klassrum”. Vi har sedan sju år en ytterst framgångsrik organisationsmodell i form av ett 

resursteam, vilket är avgörande för skolans resultat och beskrivs närmare längre fram i 

rapporten.  

 

Vi har tre förstelärare. Deras tre utvecklingsområden var initialt; matematik, lärmiljö och IKT 

men omstrukturerades under läsåret till matematik, svenska och engelska. Dessa tre 

förstelärare ansvarar för ett kollegialt lärande och har tidigare läsår haft s.k. pedagogiska 

caféer en gång per månad som sin arena att utöva sitt förstelärarskap på. Dock har dessa 

möten (liksom i princip hela det kollegiala lärandet) i år ställts in i pandemins fotspår, vilket 

gör att effekterna av våra förstelärarområden är lite svåra att utvärdera.  

 

Arenorna för elevinflytandet har under detta läsår tagit tydliga steg framåt. Vårt tidigare 

elevråd som i ärlighetens namn behandlats styvmoderligt, har detta läsår ersatts av ett 

pedagogiskt råd som letts av rektor och biträdande rektor. Rådet har sammanträtt 

regelbundet med tydliga teman. Temana har aviserats innan, så att dessa har kunnat 

behandlas på klassråd och har tex varit; arbetsro, trygghet, NKI-resultat, lärmiljö och “hur 

gör mina lärare så att jag lär mig mer”. Vi har haft samtalsgrupper på högstadiet där 

skolledningen träffat elever och samtalat om deras upplevelse av sin skolsituation. Rektor 

har under vårterminen haft regelbundna högstadieråd och med elevrepresentanter 

diskuterat utifrån frågeställningen “hur bygger vi Västerås bästa högstadium?”. Dessa råd 

och samverkan med eleverna har under läsåret lett till flera praktiska beslut, såsom t.ex. 

“öra” i matsalen och mycket tydligare och samlad bild av elevinflytandet på skolan.  
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Vi rättar alltid alla nationella prov tillsammans i lärarteam, d.v.s. bedömningen är “allas 

angelägenhet”. Detta ger både en mer rättssäker bedömning för varje elev och utvecklar 

en allt större samsyn i lärarteamet runt bedömning. Lärare i samma årskurs diskuterar alltid 

bedömningar med varandra inför bedömning och ifyllandet på Schoolsoft (prognoser och 

omdömen).  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet har i många år både letts och skötts av rektor utan särskilt 

stor inblandning eller delaktighet av medarbetare. Det har i år varit ett utvecklingsområde 

att göra hela skolan mer delaktig i utvecklingsarbetet. I fritidsteamet har detta arbetet 

kommit lite längre. Inom fritidsstrategins  ramar har detta utvecklats till en stående punkt på 

teamets agenda. I förskoleklass och lärarteam har det skett med mindre regelbundenhet. I 

båda teamen har lärarna varit delaktiga i framtagandet av både mål och insatser.  

 

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, 

skolläkare och leds av skolans biträdande rektor (som också är speciallärare). I teamets 

arbete deltar självklart även rektor, men har av praktiska skäl (veckovisa möten med 

smittskyddsenheten som oturligt nog legat på exakt samma tid som eht-mötena) i år inte 

fungerat. Teamet har hög status och mandat på skolan. Teamets inriktning är främst 

främjande och förebyggande och har ganska låg frekvens av brandkårsutryckningar och 

akuta problem. Teamet har ansvar för vårt trygghetsarbete och tar varje år fram en plan 

mot kränkningar. Teamet initierar och leder också varje år trygghetsvandringar med alla 

skolans elever och analyserar utkomsten av denna. Vi ser att elevhälsoteamet med 

ovanstående organisation blivit mer systematiskt och mötena är bättre förberedda och 

teamets roller har blivit både tydligare och effektivare.  

 

Varje lärare (alla medarbetare på skolan är i detta avseende lärare) har ansvar för att 

uppmärksamma och tidigt utreda kränkningar och nedlåtande beteenden. Alla sådana 

anmäls till rektor som anmäler till huvudmannen enligt gängse rutiner.  

 

 

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 82% 73% 92% 88% 

Det är bra lärare på min skola 85% 79% 94% 92% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 88% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 68% 64% 91% 85% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
83% 79% 92% 86% 
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Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 78% - 85% 

 

Vi har generellt sett mycket nöjda föräldrar och något mindre nöjda elever. Den mycket 

höga nöjdheten hos föräldrar märker vi på många andra vis. När föräldrar hör av sig är det 

oftast positivt, skolan har ett gott rykte (vilket vi får höra från olika håll) och föräldrar visar 

skolan ett stort förtroende på många andra vis. Att nöjdheten är lägre hos eleverna har 

olika förklaringar. När vi samtalar med eleverna så är de dock betydligt nöjdare än vad 

enkäterna visar och eleverna förklarar ofta detta i termer av “orka svara seriöst!” eller att 

man t.ex. inte tycker att man har inflytande eftersom man inte har flextid eller får pizza. 

Utöver dessa förklaringar så har vi en utmaning i att behålla den familjära kultur med nöjda 

elever upp i åren. Vi upplever att eleverna i årskurs 7 är för unga för att vara “äldst på 

skolan”. Vi har en del utmaningar med balansen mellan “ramar och kramar”. Resultaten 

varierar en smula uppåt och nedåt år från år. Detta år ser vi en generell trend nedåt. Vi gör 

tolkningen att förändringen är så pass liten att den är svår att analysera. Vi tror att 

(åtminstone för föräldrar) den kan bero en del på att vi detta år inte haft några fysiska 

möten eller andra tillåtna besök på skolan. Vi tror att elevernas något lägre resultat kan 

handla till viss del om att det varit en ganska tufft och rörigt år med den akuta 

trångboddheten och osäkra besked om ett högstadium.   

 

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 
80% 73% 89% 77% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
77% 64% 86% 75% 

 

Eleverna upplever att olika lärare är olika tydliga. Vissa lärare är skickligare i digitala former 

av kommunikation och informationsutbyte. Eftersom skolan generellt sett har kommit 

ganska långt inom IKT så saknas vettiga alternativ för de lärare som tycker det är besvärligt 

med Google och Schoolsoft. I år har informationen till föräldrar haltat lite mer då vi inte 

haft vare sig föräldramöten eller utvecklingssamtal fysiskt.  

 

Vi ser och tolkar effekten av ovanstående som mycket god. 96% av skolans elever når 

kunskapskraven i alla ämnen.  

 

Arbetet med normer och värden 

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

användas som stöd i utvärderingen. 
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Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 88% 85% 93% 87% 

Det är ordning och reda i min skola 68% 64% 86% 82% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 58% 63% 76% 74% 

 

Eleverna upplever stor trygghet både i samtal och i enkät. Detta är resultat av att detta är 

ett prioriterat område. Både arbetsro och ordning & reda är komplexa områden som är 

svåra att utvärdera med enkla frågor. Elever och föräldrar har vitt skilda uppfattningar av 

vad arbetsro och ordning innebär. Vissa tycker att arbetsro är när det är knäpptyst och 

andra när alla känner sig bekväma med att tala fritt. Vissa tycker det är ordning och reda 

när väggarna är fria från klotter och andra när ledarskapet är tydligt. Dessa båda 

områden har varit prioriterade i många år.  

 

Frågan om jämställdhet mellan könen är en komplex fråga. Vi vill helst inte göra någon 

skillnad på eleverna utifrån kön, ens i denna analys. Vi ser att detta med könstillhörighet 

kan vara problematiskt. Våra resultat visar, eller åtminstone antyder, att vi lyckas bra i vår 

ambition om att vara könsneutrala. Vi har ingen tydlig skillnad i pojkars och flickors resultat, 

oavsett till vilken kategori vi delar in de “obestämbara”.   

 

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 
72% 73% 94% 87% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
64% 61% 83% 78% 

 

Ytterligare ett svårt område. Det är svårt med inflytande, då de områden som eleverna vill 

ha inflytande över (antal undervisningstimmar i olika ämnen, kunskapskraven, läsårets 

längd etc.) är sådana områden de inte ska ha inflytande över. Frågor om tuggummi, raster 

och mobiltelefoner är också viktigt för många, men inte helt lätt att mötas i konsensus runt.  

Områden där de kan ha inflytande är inte lika intressanta för eleverna.  

 

När det kommer till elevinflytande rörande undervisning är det lättare på fritids och 

förskoleklass än i den obligatoriska delen av skolan. 

. 
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Slutsatser (undervisning) 

 

Vi vill värna om den kultur av engagemang, ansvarstagande och samverkan vi har. Våra 

skickliga lärare gör ett riktigt bra jobb med mycket lust och glädje, vilket måhända kan låta 

glättigt eller oseriöst men är ytterst framgångsrikt. Den, ofta benämnd som unik, kultur vi har 

och i flera år har haft, är mycket viktig. En farhåga när skolan nu ska växa med 50 elever 

och flera nya lärare varje år, är att skolans kultur (det vi ofta lite slarvigt pratar om det där 

som sitter i väggarna) ska blekna eller utvecklas åt ett oönskat håll. Vi kommer ha en 

utmaning i att hålla ihop skolan och dessutom inse att inte alla kan göra allt hela tiden på 

en stor skola i samma utsträckning som på en liten. Vi har en hög grad av frihet när det 

kommer till val av metoder, läromedel och didaktiska strategier. Detta är ett medvetet och 

viktigt val då vi (skolledningen) anser att “stjärnor inte ska detaljstyras”. 

 

När det gäller ramar såsom Noblalektionen och Noblamentorn så behöver vi 

vidareutveckla eller i alla fall bevaka efterlevandet av dessa viktiga styrdokument eftersom 

vi (skolledningen) är starkt övertygade om att sådana ramar som struktur, övergångar, 

inledning och avslut av lektioner, lärares ledarskap och tavelstruktur är starka 

framgångsfaktorer för undervisning och i förlängningen elevernas resultat.  

 

 

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 91% 

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

elever på din skola? 
26% 

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

vuxen på din skola? 
14% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
76% 
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Vår skola är en trygg miljö. Vi kan genom olika mätmetoder se att vi kommit mycket långt i 

arbetet för en trygg och trivsam skola. En viktig förutsättning för en trygg skolmiljö är 

lärarens ledarskap i klassrummet och ett viktigt komplement är vårt resursteam. Vi skulle 

kunna ägna flera dokumentsidor åt att beskriva vårt resursteam, dess organisation och 

metoder men en kvalitetsrapport torde inte vara rätt forum för detta. Vi kan dock 

konstatera att när det kommer till elevernas trygghet och den så viktiga känslan av 

tillhörighet så är resursteamet en viktig nyckel. Tack vare att resursteamet är stabilt och 

deras arbete är förberett, systematiskt och handlingskraftigt blir elevernas skoldag begriplig 

och därmed ökar tryggheten. Resursteamet är inte bara en viktig faktor i det vardagliga 

arbetet men också en viktig stomme i skolans organisation och i förlängningen i vårt 

heldagslärande.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi har kommit långt i det främjande och förebyggande arbetet och det vill vi värna om. 

Det är svårt att direkt mäta effekterna av elevernas trygghet på deras kunskapsresultat 

men vi vet att det tydligt hänger ihop.   

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vi har mycket få kränkningar. Vi kan bli bättre i systematiken rörande anmälan, utredning 

och uppföljning. Både från lärare till rektor och från rektor till huvudman. Det skiljer sig lite 

mellan olika lärare för både var man drar gränser mellan konflikter/kränkningar och hur 

man agerar administrativt.  

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Vi vill hålla fast vid den framgångsrika modellen som vårt resursteam utgör. Vår samverkan 

och lösningsfokus runt elevers trygghet och otrygghet vill vi värna. Vi har en stark kultur av 

att höra till och vara en del av som är viktig och där vi kommit långt. Detta ska vi vara 

rädda om då detta är en stark faktor i att vi har extremt låg personalomsättning och 

elevomsättning. Noblaskolan skall vara, och är, en bra plats att vara på.  

 

 

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 
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Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 78% - 85% 

 

Vi har i dagsläget ett förhållandevis lågt antal ÅP. Det beror på att vi under många år 
utvecklat ett arbetssätt på hela skolan där anpassningar och extra anpassningar är 
något alla arbetar med för att tillgodose alla elevers behov- det arbetssättet gagnar i 
sin tur de elever som är i störst behov av stöd men behöver inte alltid mynna ut i särskilt 
stöd.. 

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Vi anser att våra rutiner i EHT har fungerat väl under året. Alla medarbetare vet hur de ska 

gå tillväga om de har ett ärende de vill lyfta i teamet. Vi har i EHT under året arbetat med 

att kvalitetssäkra att inget faller mellan stolarna och det har lett till att vi är mer 

systematiska och tydliga i våra egna rutiner. Vi har också fått till en systematik vad gäller 

att ha koll på elevers frånvaro med tydliga avstämningsperioder under läsåret och 

återkopplingar till både klasslärare och VH.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

Vi arbetar nära verksamheten i våra olika roller i EHT och är en del av hela skolans 

främjande och förebyggande arbete. Resursteamet och dess insatser är tydligt kopplade 

till EHT och vice versa, vilket leder till att vi säkerställer att insatser sker och att prioriteringar 

av de samma är väl förankrade i EHT.  

 

Vi har under med jämna mellanrum, året haft förlängt veckomöte för att hinna diskutera 

och samtala om områden i skolan som är av mer övergripande karaktär. Bla. har hur vi ska 

främja skolnärvaro varit ett sådant ämne. 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

Vi vill hålla fast vid den framgångsrika organisation i form av elevhälsoteam, resursteam 

och att elevhälsan börjar i klassrummet.  

Vi kommer fortsätta utveckla det systematiska arbetet i elevhälsoteamet. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Vi behöver läsåret 21/22 prioritera att öka måluppfyllelsen i matematik, svenska och 

engelska. Vi behöver också fortsätta implementeringen av Noblakodens olika delar. Vi 

behöver också ägna mycket kraft åt att starta ett högstadium och behålla vår kultur.  
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

I dagsläget har vi ca 210 antal elever inskrivna på fritidshemmet. Vi har tre avdelningar som 

är åldershomogena från år F-klass till år 2. Avdelningen med de äldsta har elever från 

årskurs 3-5, där ett fåtal går i de högre årskurserna. I personalgruppen arbetar fyra 

förskollärare, en socialpedagog, fyra fritidsledare, två barnskötare samt en medarbetare 

som saknar behörighetsgivande utbildning. Inför nya läsåret 21/22 har det börjat fyra nya 

medarbetare på fritidshemmet.  

Fritidsavdelningen i f-klass har samma lokaler under förskoleklasstiden som fritidstiden och 

de övriga avdelningarna har en egen hemvist med tillhörande klassrum att förfoga över 

under fritidstid. 

Alla avdelningar skriver sina veckoplaneringar i en veckokalender som är tillgänglig för VH.  

Fritidshemmet har ett gemensamt årshjul där det finns gemensamma aktiviteter/tema som 

alla har tillsammans på alla avdelningar, detta årshjul följer vi regelbundet upp på våra 

teammöten. Varje vecka träffas fritidsteamet och har ett veckomöte där vi tar upp 

aktuella frågor och även regelbundet arbetar med SKA. Under året har vi även några 

gemensamma arbetskvällar  

 

 

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 
89% 81% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 91% 90% 

 

Utveckling och lärande 

 

Undervisningen på fritidshemmet erbjuder alla elever olika aktiviteter. Då vi, sedan flera år, 

arbetat med begreppet heldagslärande, och genom att fritids är direkt och operativt 

involverade i den obligatoriska skoldelen, syftar fritidsverksamheten i hög grad till att 

stimulera utveckling och lärande.  
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Arbetet med normer och värden 

 

Vi har (enligt Academedias elev- och vårdnadshavarundersäkning) trygga elever på fritids 

som vet vilka vuxna de kan vända sig till vid behov. Vi jobbar med jämställdhet mellan 

könen och har en hög medvetenhet om genusfrågor och arbetar för att inte göra skillnad 

på barn utifrån kön i fritidshemmets verksamhet.  

Värdegrundsuppdraget 

I dagsläget har mycket av elevernas delaktighet och inflytande handlat om att ha 

valmöjligheter att välja olika aktiviteter utifrån intressen och lust. Vi behöver och ska 

utveckla inflytandet till nästa år genom att ta med eleverna redan i planeringsstadiet.  

  

Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

För fritidshemmet har året inneburit att ställa om stora delar av verksamheten på ett 

omfattande sätt vad gäller strukturer och rutiner pga. av coronaläget och samtidigt ta 

emot, inte mindre än fem nya medarbetare, och samtidigt som det implementera 

fritidshemplan och funktionell kvalitet. Det har varit en utmaning att få till meningsfull 

verksamhet i perioder då det har varit  stor frånvaro av personal och då har det handlat 

om att få dagarna att flyta så bra som möjligt. Att mitt i detta ändå få igång ett SKA- 

arbete hos medarbetarna med betydligt mer dokumentationskrav och “styrda” 

diskussioner är ett jobb vi ska vara stolta över.  

Vi kan se att SKA-arbetet har blivit något alla på fritids är involverade och delaktiga i. Alla 

avdelningar planerar idag utifrån det centrala innehållet på ett helt annat sätt än tidigare 

och är mer medvetna om både mål och syfte med sina aktiviteter på avdelningarna. 

Självklart har och kan detta i en förlängning bidra till att fler elever får tillgång till en mer 

kvalitativ tid på sin fritidsavdelning. Vi ser att när vi sätter upp tydliga målbilder och arbetar 

efter det vi sagt på ett systematiskt sätt i personalgruppen är det färre saker som “glöms 

bort” eller faller mellan stolarna, det blir styrfart på olika processer. Ett exempel på det är 

att vi varje vecka checkat av på våra veckomöten vad som är aktuellt som SKA-punkt. Vi 

har också haft en tydlig dagordning som följs och även en tydlighet i att följa upp beslut vi 

fattat. Det har under året varit tydligare på skolan att när fritids har sina möten och 

planeringar på avdelningarna är de ej tillgängliga för att hoppa in och vikariera när någon 

lärare i klass saknats. Detta har bara skett i undantagsfall och gjort att planeringstid på 

fritids både prioriterats och fått en annan status på skolan. Det har också bidragit till att tid 

har funnits för både fritidshemsplanen och funktionell kvalitet och implementeringsarbetet 

har inte behövt stanna upp under året. Detta ska vi fortsätta värna om på skolan då 

utvecklingen på fritidshemmet och övriga skolan går hand i hand. 

 

Det framgår tydligt i våra uppföljningar under året att pandemin satt sina spår i olika utfall 

som vi analyserat. Ett sådant område är lärmiljön inomhus som fått stå tillbaka då det 

mesta av verksamheten på fritids har förlagts utomhus. Här finns mer att jobba med 

framöver vad gäller att göra den fysiska lärmiljön inomhus både mer attraktiv och 
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tillgänglig för eleverna. Till hösten får fritids egna “hemvister” som också blir ett led i att 

kunna jobba med lärmiljön på ett mer inriktat sätt med fokus på fritids, i år har fritids varit i 

befintliga klassrum. 

 

Samarbetet på fritids har under året mestadels handlat om att lösa praktiska situationer 

såsom personalfrånvaro, här hjälps alla åt med både frukostar och stängningar som ex. 

Samverkan har skett mellan avdelningarna i grovplanering för året då vi har ett årshjul som 

vi följer och har genomfört i möjligaste mån (en hel del aktiviteter har inte gått att 

genomföra pga. restriktioner). Vi kan utveckla detta genom att ha en mer uttänkt 

progression i våra aktiviteter samt sociala mål från de yngsta till de äldsta eleverna på 

fritids, att den röda tråden på fritids blir tydligare både vad gäller lärande och det sociala. 

 

Samverkan med VH, genom våra planeringskalendrar som hänger i fönstret vid entrén och 

att skicka egna veckobrev från respektive avdelning har det blivit synligare och tydligare 

med vår fritidsverksamhet för VH. Vi ser dock fram emot att nästa år få kunna ha VH 

inomhus vid hämtning och lämning på våra avdelningar, det kommer ge oss större 

möjligheter att prata om och samtidigt kunna visa vad vi arbetar med.  

 

I dagsläget har eleverna främst kunnat påverka genom olika valmöjligheter, tex. att välja 

mellan olika aktiviteter. Det vill vi utveckla genom att redan i planeringsstadiet ta med 

elevers idéer och dessutom att utveckla elevledda aktiviteter på fritidshemmet.  

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

Progression i lärandet på fritids från yngsta till äldsta avdelningen 

Elevmedverkan 

Lärmiljön- inomhus 

 

 


