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1. Om Rotundaskolan/Noblaskolan Hemdal 
 

Den 1 september bytte Rotundaskolan namn till Noblaskolan Hemdal där vår vision är 

“akademisk ambition varje lektion”. Rotundaskolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 

9 och det går totalt ca 405 elever på skolan. 

 

Huvudman för Noblaskolan Hemdal 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.  

  

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 

Rotundaskolan/Noblaskolan Hemdal leds av rektor, som tillsammans med de två biträdande 

rektorerna utgör skolans skolledning. 

 

Skolledningen är en del av skolans elevhälsa som även består av kurator,  skolsköterska, 

speciallärare (F-4), specialpedagog (5-9), skolpsykolog och skolläkare. 

 

Skolans administratör är vår spindel i nätet och är den första kontakten in till skolan och hon 

hanterar bland annat våran elevkö. 

 

Totalt är vi 60 personal på skolan och personalen är uppdelade i tre olika arbetslag, ett 

arbetslag i byggnaden Rotunda för årskurs F-5, ett arbetslag i byggnaden Hemdal för årskurs 

6-9 och ett arbetslag för fritidshemmet. Vi har två klasser i varje årskurs och 5st 

fritidsavdelningar.  

 

Skolan har 4 st förstelärare som har olika uppdrag. Vi har en förstelärare som fokuserar på 

matematikutveckling, en förstelärare arbetar med IT-utvecklingen och två förstelärare 

arbetar med ledarskap och värdegrund. Personalen har pedagogisk tid varje vecka då de 

får intern fortbildning av skolans förstelärare. 
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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 

Betyg avgångselever (åk 9) 

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

Andel elever med gymnasiebehörighet 84,1% 88,9% 73,3% 

Flicka 80,0% 90,0% 78,9% 

Pojke 87,5% 88,2% 63,6% 

Genomsnittligt meritvärde 224,7 223,4 204,9 

Flicka 225,1 229,0 220,3 

Pojke 224,3 220,1 179,8 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 79,3% 69,2% 51,4% 

Flicka 83,3% 77,8% 50,0% 

Pojke 76,5% 61,9% 52,6% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har mellan 83,8% och 97,3% procent av eleverna som deltagit, och som följer 

kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. Motsvarande andelar för elever 

som följer kursplanen i svenska som andraspråk är mellan 20% och 100% procent. I matematik 

har mellan 60,5% och 88,4% 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. 
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Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - 

Grundskola/Fritidshemmet 
 

● Trygghet och studiero 

● Ökad elevdelaktighet 

● Kommunikation med skola/fritids och hem 

● Utveckla skolans omvärldsarbete (utbildn, yrken, samhälle, entreprenörsskap) 

● Bedömning och betygssättning 

● Fritidshemsstrategin 

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Rotundaskolan är en skola med 405 elever som är belägen på Hemdalsvägen 3 (åk F-5, 

Rotunda) och Olof Palmes torg 4 (åk 6-9, Hemdal). Lokalerna är traditionellt utformade i 

byggnaden för åk 6-9 medan lokalerna i byggnaden för åk F-5 har en annan charm då 

byggnaden tidigare varit Folkets park. Byggnaden för åk 6-9 har även kameror inomhus för 

elevernas trygghet och säkerhet. 

Andel behöriga (legitimerade) lärare har ökat kraftigt de senaste året på skolan. Några av 

de lärare som ej har sin legitimation har endast någon enstaka kurs kvar att genomföra för 

legitimering. Våra lärare har stor kompetens och arbetar för elevernas bästa. Vi har väldigt 

låg personalomsättning bland vår tillsvidareanställda personal. 

Lärarna har under läsåret arbetat i sina respektive arbetslag, vi har ett arbetslag för årskurs 

F-5, ett arbetslag för årskurs 6-9 och ett arbetslag för fritids. Det kollegiala lärandet har skett 

både inom arbetslagen men även mellan arbetslagen då lärarna träffats digitalt en gång i 

veckan med skolans förstelärare där de tillsammans arbetat med utveckling av 

undervisningen, öka studieron i klassrummen och utveckla ledarskapet. Lärarna har även 

arbetat tillsammans med värdegrund som vi har som ett lektionspass varje vecka för 

eleverna då det är viktigt att skapa trygghet och medvetenhet hos eleverna hur vi ska 

vara mot varandra. Under året har även ett språkbruksprojekt tagits fram av skolans 

trygghetsteam som arbetats med i klasserna. Annan kompetensutveckling som vi jobbat 

med är en utbildning på Karlstads Universitet inom betyg och bedömning för våra lärare i 

årskurs 6-9. Arbetet med att säkerställa betyg och bedömning är ett arbete som behöver 

hållas levande på våra skolor för att säkerställa en likvärdig och allsidig bedömning av 

elevernas resultat. 

Våra lärare och fritidshemmet jobbat med kompetensutveckling inom heldagslärande som 

är en del i fritidshemsstrategin som startat detta läsår. Vi har haft digital fortbildning inom 

området för ökat samarbete mellan skola och fritids för en helhet mellan de olika 

verksamheterna för att främja elevernas kunskapsutveckling och nå högre måluppfyllelse. 

Pedagoger som jobbar med våra yngre elever har utöver heldagslärandet gått en kurs 

inom Bornholmsmodellen, det är forskningsbaserad metod som tagits fram för att främja 
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elevernas förmåga till läsning genom språklekar. Skolan har sett mycket goda resultat i tidig 

ålder genom Bornholmsmodellen och har beslutat att utbilda alla de pedagoger som 

jobbar med våra yngsta barn i åk F-1. 

Kvalitetsarbetet på skolan leds av rektor. Personalen är delaktiga i det löpande arbetet 

som utvärderas tre gånger per år. Kvalitetsarbetet är något som har uppdaterats under de 

senaste åren och vi kommer under kommande år arbeta mer med processen tillsammans.  

Fritidshemmet har under föregående år arbetat med en ny modell där samtlig personal 

blivit mer delaktiga och kvalitetsarbetet har där fungerat mycket bra och det är ett 

arbetssätt som vi kommer fortsätta med. 

Skolans elevhälsoteam som består av rektor, två biträdande rektorer, kurator, skolpsykolog, 

specialpedagog, speciallärare skolsköterska och skolläkare. Teamets inriktning är avsedd 

att vara främst främjande och förebyggande och vi arbetar för att vara steget före akuta 

situationer som kan uppstå även om det många gånger är svårt att hinna vara steget före. 

Men detta är något vi fortsätter att arbeta med och att hitta rätt metoder för. Elevhälsan 

arbetar även främjande för att öka elevernas skolnärvaro. De elever som noterats med 

sena ankomster är även de elever som har hög oanmäld frånvaro, dessa elever går 

företrädesvis i årskurserna 6-9. Här kan elevvärdens insatser i att påminna eleverna att gå in 

på lektion ha god effekt för att förbättra närvaron hos eleverna. 

 

Arbetet med kränkande och diskriminerande behandling leds av skolans Trygghetsteam 

som består av bitr rektor, två socialpedagoger, teamledare för fritids och en lärare. 

Trygghetsteamet ansvarar även för vår trygghetsgrupp som består av elever i olika åldrar 

som arbetar främjande och förebyggande kring diskriminering och kränkningar. 

 

Trygghetsteamet tillsammans med elevhälsan 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. 

 

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.  

Skolåret 20/21 har varit ett skolår som varit starkt påverkat av den pågående pandemin 

och detta har gjort att vi har behövt tänka om hur vi arbetar för att fortsätta hålla en god 

kvalitet på samarbeten mellan lärarna och en god undervisningskvalitet för våra elever. i 

stort sett alla möten har genomförts digitalt; de möten personalen haft tillsammans på 

skolan, möten med vårdnadshavare såsom föräldramöte, utvecklingssamtal (i enstaka fall 

har de kunnat genomföras utomhus), samt enskilda möten med vårdnadshavare och 

skola. Detta har varit en utmaning men samtidigt har även fördelar kommit fram ur de 

digitala mötena med vårdnadshavare då det lättare har gått att få till mötestider då 

vårdnadshavare inte behöver åka till skolan.  

Vi har under ht20 haft närundervisning för alla elever på skolan men när covid tog fart i 

regionen efter jullovet infördes distansundervisning för elever i åk 7-9 på heltid veckorna 3-4 

och sedan växelvis distans veckorna v.5-8, heltid distans vecka 10 till att från vecka 11 

återgå till närundervisning på heltid på skolan igen. Idrottsundervisningen har påverkats 

mycket då eleverna ej kunnat ha idrott inomhus samt att simningen för eleverna har varit 

inställd sedan april 2019. Vi planerar för att ha utökad simundervisning ht21 för att de elever 

som ej fått simundervisning under pandemin ska kunna få hämta in den läsåret 21/22. 
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Skolan har som så många andra haft en mycket hög frånvaro hos personal då man 

behövt stanna hemma vid minsta symtom och det har resulterat i många vikarier för 

eleverna. Vissa klasser har också haft hög elevfrånvaro och där har extra insatser gjorts 

under våren då vi haft speciallärare inkopplad samt en extra matematiklärare i två av 

klasserna. 

 

Eleverna som ej kunnat vara i skolan pga symtom har fått med sig material hem och haft 

kontakt med sina lärare men vi ser ändå att det påverkat måluppfyllelsen negativt och 

betygen som gått ned i år då det inte går att genomföra lika bra undervisning hemifrån 

som eleverna får på plats i skolan. Detta är något vi kommer fortsätta och utvärdera hur vi 

kan förbättra om liknande situation mot all förmodan skulle uppstå igen. 

 

 

 

 

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 64% 56% 57% 65% 

Det är bra lärare på min skola 75% 67% 64% 73% 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 53% 51% 67% 67% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
71% 67% 64% 71% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 68% - 71% 

 

Vi ser tydligt att vårdnadshavarnas nöjdhet med skolan har ökat läsåret 2020/2021 vilket är 

glädjande. Att vårdnadshavare är mer nöjda märker vi även av då vi allt oftare får positiv 

feedback från elevernas vårdnadshavarna kring det dagliga arbetet vi gör i skolan samt 

att nya vårdnadshavare fått rekommendation att söka plats hos oss för sina barn.  

 

Samtidigt som vårdnadshavarna är mer nöjda har eleverna varit mindre nöjda under 

senaste året än tidigare år. Skolans analys av detta är att pandemin har haft stor påverkan 

på eleverna då de haft många vikarier i skolan som de inte haft samma relation till som 

sina ordinarie lärare.  

 

Vi har arbetat hårt under året för att ge eleverna samma möjligheter till lärande trots stora 

påverkningar när det gäller pandemin.  
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Sammanfattningsvis ser vi att de insatser vi startat med som fokus på trygghet och studiero, 

ledarskap i klassrummet och heldagslärandet är sådant som gett resultat och något vi 

kommer att fortsätta med. 

 

 

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 
69% 63% 48% 56% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
64% 56% 55% 57% 

 

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

av kommunikation som vi haft vid distansundervisningen och informationsutbyte i forum vid 

bland annat utvecklingssamtal, och andra inte lika skickliga. Eftersom skolan generellt sett 

har kommit ganska långt inom IKT så saknas andra bra alternativ. Skolan arbetar vidare 

med att ge stöd till de lärare som behöver det inom våra digitala verktyg såsom Google 

och Schoolsoft. Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat något mot föregående år och vi tror 

de veckobrev som skickas ut och de digitala mötena som lett till att flera deltagit i 

utvecklingssamtal har lett till ökad nöjdhet. 

 

Samtliga pedagoger i årskurs 6-9 har genomgått Karlstads Universitets utbildning i betyg 

och bedömning i syfte att stärka pedagogernas förmåga att ge återkoppling och 

säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning. Skolan planerar för att de lärare i åk 1-

5  som inte genomgått utbildningen ännu kommer att göra det kommande läsår. 

 

 

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 73% 73% 66% 76% 

Det är ordning och reda i min skola 39% 31% 34% 49% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 49% 38% 36% 45% 
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Tryggheten bland eleverna ökar desto äldre de blir. Exempelvis i årskurs 6 om är yngst 

i byggnaden Hemdal upplevs en större otrygghet med ett snitt på 60% medan de 

andra klasserna i åk 7-9 har ett snitt runt 80-90%.  Vår analys av detta är att det delvis 

beror på att åk 6 är yngst i byggnaden Hemdal men vi har även haft en hård jargong 

mellan vissa elever i årskursen som trygghetsteam, elevhälsa, elevvärd och lärare 

arbetat mycket med under året. Det är mycket glädjande att vi år efter år ökar 

tryggheten hos våra elever. Det visar att vårt gedigna värdegrundsarbete ger 

resultat.  

 

När det gäller ordning och reda är eleverna mest missnöjda med de allmänna 

utrymmena, t ex toaletterna. Under sommaren har vi  renoverat samtliga toaletter på 

skolan och flera elever har vid skolstart i aug-21 reagerat väldigt positivt på detta. 

Skolan har även genomgått ett flertal andra renoveringar under sommaren som gett 

hela skolan ett stort lyft och fina fräscha lokaler. 

 

Vi ser också att resultatet kring arbetsro sticker ut och där ser vi en skillnad i vad 

eleverna anser är studiero. Vi har under vårterminen haft stort fokus på arbetsro på 

pedagogiska tiden för lärarna samt skapat en handlingsplan för att få bättre studiero 

i alla klasser, och bibehålla god studiero där klasserna är nöjda med studieron. Detta 

är ett arbete som kommer fortsätta som utvecklingsområde även kommande läsår. 

 

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 
61% 54% 63% 68% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
50% 47% 56% 59% 

 

Detta är ett svårt område även om vi ser en positiv ökning hos vårdnadshavarna. 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 att få äta på lektioner och 

mobiltelefoner är också viktigt för många även om det är skolan som tar dessa beslut för 

att få ökad arbetsro och trygghet på skolan.  

 

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

förskoleklass än i den obligatoriska delen av skolan. Elevinflytande är svårt och lite av en 

utvecklingsfråga. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde. Elevrådet har påverkats av covid 

och eleverna har träffats digitalt istället för fysiskt under läsåret. 
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Slutsatser (undervisning) 

 

Vi är en skola som har utvecklats mycket de senaste två åren med bland annat en mycket 

stabil och långsiktigt arbetande skolledning och en utökad elevhälsa med fler 

kompetenser. Personalomsättningen av behöriga lärare har också varit låg under samma 

period. Detta har gett skolan en stabilare grund att stå på och vi har väldigt bra 

förutsättningar att jobba med varje elev utifrån deras egna förutsättningar.  

 

Vi är en skola som har elever med olika grundförutsättningar och för oss är det viktigt att vi 

jobbar med alla våra elever och bygger upp deras akademiska självförtroende utifrån vad 

som är möjligt för den eleven. Spridningen i betygsresultat är stor på skolan.  Våra 

pedagoger har förmågan att både stimulera de elever som har lätt i sin 

kunskapsinhämtning och de elever som av olika skäl har större svårigheter. Även om dessa 

elever inte nått alla mål i sina ämnen och därmed ej fått gymnasiebehörighet i åk 9 eller 

godkända betyg i åk 6 så ser vi en progression i deras kunskapsutveckling tack vare 

pedagogernas gedigna arbete och förmåga att möta eleverna där de befinner sig. Alla 

elever är för oss lika viktiga att stötta och utmana och även om man i statistiken kan läsa 

att betygen har gått ned för årets åk 6 och 9. Elevhälsan som varit väldigt insatt i arbetet 

med de elever som haft det svårt har jobbat mycket med eleverna och nära elevernas 

lärare. Skolan har aldrig gett upp hoppet om dessa elever även om deras förutsättningar 

för att kunna lyckas nå godkänd nivå inte varit den bästa. På en skola är det alltid viktigt 

att ständigt utvärdera och se över om vi kunnat göra något på annat sätt, kunde det ha 

lett till bättre resultat hos någon elev? Detta är något som vi även kommer fortsätta att 

analysera kommande läsår i vårt systematiska kvalitetsarbete tillsammans med lärarna 

men också inom elevhälsans rutiner för att se över vad vi kan utveckla vidare för att öka 

elevernas måluppfyllelse och meritvärden.   

 

Våra duktiga lärare gör ett mycket bra jobb varje dag med våra elever med stort 

engagemang för att bygga upp ett självförtroende och en trygghet för våra elever i 

skolan. 

 

Nästa läsår går vi över till Noblaskolan då vi kommer ha en gemensam struktur med 

Noblakoden, Noblalektionen och Noblamentor bland annat. Detta är något vi arbetat 

fram under läsåret och kommer att vidareutveckla när läsåret 21/22 startar så att skolan 

efterlever 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.  
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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 83% 

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

elever på din skola? 
27% 

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? 
59% 

 

Vi har ökat till 83% på tryggheten i skolan och 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 

trygghetsteam och elevhälsoteam.  När det kommer till elevernas trygghet och den så 

viktiga känslan av tillhörighet så är trygghetsteamet och trygghetsgruppen som består av 

elever en viktig nyckel. Skolan har även två förstelärare som arbetar med värdegrund och 

varje klass har värdegrundspass på schemat varje vecka för att arbeta med bland annat 

empati och omtanke om varandra, arbete med likabehandling samt elevers delaktighet 

och inflytande. 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Skolan genomför varje en trygghetsenkät för eleverna och efter genomförd enkät 

genomför vi alltid en trygghetsvandring tillsammans med elever från elevrådet och 

trygghetsrådet för att identifiera områden som kan upplevas som otrygga för eleverna. 

Trygghetsteamet träffas varje vecka för att arbeta med frågor kring främjande och 

förebyggande arbete för våra elever och trygghetsteamet tillsammans som eleverna som 

ingår i trygghetsrådet arbetar med olika aktiviteter i klasserna för att förebygga kränkningar 

och skapa trygghet hos våra elever. På Hemdal (årskurs 6-9) hade vi en skolstart ht20 med 

flera nya elever och vi fick arbeta hårt med att utveckla klimat, kultur och språkbruk bland 

eleverna. Detta resulterade i att skolan anställde en elevvärd som är i skolans uppehållsytor 

samt att skolan även monterade upp kameror inomhus för elevernas utökade trygghet. 

Detta togs emot mycket positivt av alla våra vårdnadshavare och insatserna gav ganska 

omgående en mycket positiv effekt och skapade en tryggare miljö för våra elever i 

byggnaden Hemdal.  

 

Vi ser sammantaget att alla de insatser vi har gjort har lett till minskat antal 

kränkningsanmälningar på skolan vilket är väldigt positivt att se. 
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

På skolan finns inarbetade metoder som används när det inträffar händelser som kan 

anses vara kränkande och en kränkningsanmälan ska alltid upprättas skyndsamt när en 

kränkning har skett. Samtal förs alltid med de inblandade och deras vårdnadshavare och 

uppföljning sker efteråt. När det upptäcks att det i vissa situationer eller på vissa platser sker 

fler kränkningar sätts åtgärder in för att försöka förhindra att kränkningar sker. Vi ser att det 

systematiska arbetet vi har kring kränkningar på skolan har gett positiva resultat och 

tryggheten har ökat, även om händelser fortsatt inträffar. Det är av stor vikt att all personal 

alltid arbetar förebyggande med med våra elever. 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Vi ser att det arbetssätt vi har infört för att skapa trygghet för våra elever och minska 

kränkningar har gett goda resultat och det är ett arbete vi kommer fortsätta med för att 

skapa trygghet för alla våra elever på skolan. Nästa steg som vi kommer att ta i vårt 

främjande och förebyggande arbete är att vi hösten 2021 kommer att starta igång 

projektet, TL (trivselledare) där både personal och elever utbildas i att tillsammans hålla i 

aktiviteter på rasterna för alla elever på skolan (F-9) för ökad sammanhållning och 

trygghet. 

 

 

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 
- 68% - 71% 

 

Skolans elevhälsa är en mycket viktigt del av arbetet med att stötta våra elever så de ska 
nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det är av stor vikt att ha med 
samtliga elevhälsokompetenser när vi träffas tillsammans med klassens mentorer och 
lärare för att fånga upp hur vi ska ge stöd till eleverna i form av extra anpassningar eller 
särskilt stöd (då åtgärdsprogram skrivs). En viktig del av elevhälsans arbete är även det 
främjande och förebyggande arbetet och detta är något som vi under åren sett att vi 
kunnat systematisera på ett bättre sätt och vi har därmed infört att elevhälsan har 
särskilda mötestider varje vecka för att enbart jobba med främjande och förebyggande 
frågor på skolan. 

 



 
 

 

 

15 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

VI har en väl utarbetad rutin för anmälan till elevhälsan vid behov av särskilt stöd. 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 även under läsåret 

utökat vår elevhälsa med en anställd skolpsykolog på skolan vilket vi varit mycket positivt 

för det samlade elevhälsoarbetet.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vår elevhälsa, där även skolledningen ingår, träffas varje vecka för att arbeta med 

främjande och förebyggande arbete på skolan. Vi arbetar nära verksamheten i våra olika 

roller i EHT och är en del av hela skolans främjande och förebyggande arbete.  

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Vi kommer att fortsätta med den organisation av elevhälsan som vi har byggt upp de 

senaste två åren då vi ser att detta fungerat mycket väl. Arbetet är något som vi ständigt 

kommer fortsätta utvärdera samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom 

elevhälsan ytterligare. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

● Trygghet och studiero 

● Implementering av Noblakodens alla delar på skolan 

● Bygga upp en kultur på skolan kring vårt nya koncept 

● Betyg och bedömning 

● Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet skola/fritids 
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5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Vi har fem avdelningar på fritidshemmet där vi har totalt 165 barn som går. Vi har två 

avdelningar med elever i årskurs F-1 och där jobbar barnskötare som eleverna även träffar 

på förmiddagen samt fritidspersonal. Fritidshemmet är i samma lokaler som eleverna är i på 

skoltid vilket innebär en stor trygghet för eleverna och det är alltid minst två personal som 

jobbar per avdelning. För eleverna i årskurs 2 har vi en gemensam avdelning och de liksom 

eleverna i årskurs F-1 har fritidshemmet i sina hemklassrum. På avdelningen arbetar två 

fritidspersonal. För elever i årskurs 3-5 med har vi en avdelning gemensamt och detta då 

det ofta är färre elever som går på fritids desto äldre de blir.  På den avdelningen arbetar 

två fritidspersonal och vid behov så delar de upp sig i två grupper beroende på aktiviteter 

som de ska genomföra. Den femte avdelningen på skolan är en mindre grupp elever i åk 

1-5  och där arbetar tre personal. Denna avdelning utgår från den lokal där vi på skoltid 

har studioverksamhet. 

 

Varje vecka träffas fritidshemsteamet på ett veckomöte där vi tar upp aktuella frågor och 

även regelbundet arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Under året har vi varje 

månad gemensamma arbetskvällar då vi arbetat med utbildning inom heldagslärande på 

skolan. Vi har under läsåret även arbetat tillsammans med fritidshemsutvecklare för att ta 

vår verksamhet till nästa nivå och som har gett stöd till den personal hos oss som inte har 

högskoleutbildning till lärare i fritidshem.  

 

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 
54% 63% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 63% 73% 

Utveckling och lärande 

 

Undervisningen på fritidshemmet erbjuder alla elever olika aktiviteter och pga pandemin 

har fritidsverksamheten till största del genomförts utomhus under läsåret. Vi kommer året 

21/22 att börja arbeta mer 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 och en högre måluppfyllelse hos eleverna.  
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Arbetet med normer och värden 

Enligt  Academedias vårdnadshavarundersökning har resultatet ökat de senaste två åren 

med en stor positiv utveckling.  Detta är något som vi är väldigt glada för även om det 

alltid kommer att finnas utvecklingsmöjligheter inom verksamheten som vi självklart kommer 

att arbeta vidare med. 

 

De åtgärder som vi har satt in på fritidshemmet under läsåret har visat goda resultat. 

De vi kan se är att tryggheten för verksamheten ökat hos både vårdnadshavare och barn. 

Åtgärder har bla varit att personalen är mer tillgängliga både på morgonen och vid 

hämtning. Det är viktigt med ett positiv bemötande där personalen alltid hälsar. Vi tar alltid 

tag i saker om det uppstår problem och är noga med att delge vårdnadshavare både 

positiv och negativ feedback kring hur dagen varit. Vi visar i vårt arbetssätt att vi 

tillsammans med vårdnadshavarna alltid vill gör det bästa för barnen. 

 

Fritids har ett veckoschema uppsatt vid ingången till avdelningen och lägger även ut 

informationen på Schoolsoft till vårdnadshavarna. Fritidshemmet visar även upp 

verksamheten genom digitala medier så att föräldrar och anhöriga ska kunna se vad vi 

gör nu när de ej kan komma in på skolan och hälsa på oss pga de restriktioner vi har pga 

pandemin. 

 

Storfritids (avdelningarna åk 2-5) arbetar aktivt med sin planering och har inplanerade 

aktiviteter varje dag. Deras veckoschema ser lika ut vecka för vecka och det skapar 

trygghet för barnen. De arbetar aktivt med värdegrund i olika former av dilemman. Detta 

upplever eleverna på storfritids som den roligaste aktiviteten. 

 

Lillfritids (avdelningarna åk F-1) erbjuder aktiviteter varje vecka, alltid en utedag och sedan 

är den gruppen även indelad i mindre grupper för att kunna erbjuda en bilduppgift eller 

byggdag i veckan. Detta beror dels på att vi kämpat på med Covid restriktioner och inte 

haft möjlighet att erbjuda det för alla samma dag då det blir för många barn inomhus 

samt att vi pga restriktionerna inte ska blanda barnen mellan de olika åldrarna inomhus.  

 

Vi har kommit en bra bit på väg i trygghetsarbetet genom att vi ser att vi har färre 

konflikter, vilket medför att hela gruppen blir tryggare och mer homogen. 

 

Värdegrundsuppdraget 

Under läsåret har vi arbetat med stort fokus på föräldrasamverkan och det har gett resultat 

i större förtroende hos föräldrar och tryggare barn. 

 

Vi har även fokuserat på ett aktivitetsschema som vi följer för att skapa trygghet i 

barngruppen, vi möter upp barnen varje dag och ser varje barn vilket resulterar i tryggare 

relationer mellan pedagoger och barn.  

 

Vår stora utmaning har varit olika behov i elevgrupperna vilket har lett till en ny 

organisation av grupperna till läsåret 2021/2022.  

 

Fritidshemmet har även påbörjat ett nytt arbetssätt under vt21 där vi genom 

elevkonferenser en gång i månaden har diskussion och dialog kring hur vi kan utveckla 

arbetet med stöd och anpassningar under hela dagen. Verksamheten kartläggs och 
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anpassningar planeras för att förebygga otrygga situationer.  

 

Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmets sammanfattande analys är att vi behöver fokusera på det systematiska 

kvalitetsarbetet för vidare utveckling av fritidshemmet. Vi har haft en positiv utveckling som 

vi behöver lyfta vidare till nästa nivå under kommande år. 
 

På fritidshemmet arbetar ett arbetslag där det finns många goda viljor och duktiga 

pedagoger som sätter barnen i fokus. Tittar vi på resultaten av vår kundenkät så har vi 

lyckats väldigt bra med vårt uppdrag även om det finns saker vi kan utveckla och göra 

bättre. 

 

Covid har påverkat vårt arbete starkt under året med sjukfrånvaro och restriktioner som 

som lett till att vi genomfört den största delen av fritidsverksamheten utomhus. Det har varit 

utmanande att genomföra vissa av de aktiviteterna såsom bild eller bygg/speldagar. Vi 

har då jobbat mer med aktivitetskort, lekar och problemlösningar istället som också varit 

mycket uppskattat av barnen. 

Utifrån covid har även tillgång till lekmaterial minskats utifrån smittrisk.  

 

Samverkan med vårdnadshavarna har trots pandemin utvecklats till det positiva och där 

har de synliga planeringarna och de brev vi regelbundet skickar ut från respektive 

avdelning gjort vår verksamhet mer synliga och tydlig.  

Vi ser dock fram emot att förhoppningsvis nästa år få ha mer verksamhet inomhus och att 

kunna välkomna vårdnadshavarna inomhus igen vid hämtning och lämning på våra 

avdelningar, det kommer ge oss större möjligheter att prata om och samtidigt kunna visa 

vad vi arbetar med på plats.  
 

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

● Utveckla samarbetet mellan alla fritidsavdelningar 

● Utveckla trygghet och värdegrundsarbetet med eleverna på fritidstiden 

● Utveckla grovplaneringen kopplat till Lgr11 

● Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

 

 


