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1. Om Noblaskolan Lännersta 
 

 

Huvudman för Noblaskolan Lännersta 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 

Vi har ca 50 medarbetare på Noblaskolan Lännersta, majoriteten är lärare, förskollärare,  

fritidspedagoger och barnskötare. Övriga i verksamheten är skolsköterska, skolpsykolog, 

kurator, speciallärare,  IT-ansvarig, vaktmästare samt våra  kockar.  

Noblaskolan Lännerstas ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, administratör,  

ansvarig ledare för fritidshem och förskola, representanter för våra olika verksamheter. 

Vi arbetar i team, förskolans team består av Trädstammen och Trädkojan, skolans team är 

Förskoleklass-årskurs 1, årskurs 2-3 och årskurs 4-5. 

Vårt elevhälsoteam består av rektor, kurator, psykolog, skolläkare, skolsjuksköterska och 

specialpedagog.  

Våra förstelärare verkar inom entreprenörskap,  matematik samt specialpedagogik.  
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2. Vårt kvalitetsarbete 

 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias 

gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär 

att det finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet, och ur vilka aspekter 

kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal 

gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

  

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och 

skapar förutsättningar för utbildningens och 

undervisningens genomförande, dels om andra 

förutsättningar i form av till exempel 

sammansättning av personal, elever och barn. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt 

uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn, 

elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt arbete 

ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och 

erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, 

styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån 

förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 

genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, 

vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens 

start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. 

Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet. 

 

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas 

kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen (årskurs 

1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).  

 

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 

kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet 

och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken 

utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella 

proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i 

läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 

som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse 

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

som finns i läroplanen för respektive skolform. 

 

Grundskolan 

Nationella prov (årskurs 3) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har ca  92 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 100 procent. I matematik har mellan ca 94% av eleverna som 

deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven. 

 

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 

Normer och värden 4 

Språk och kommunikation 4 

Matematik och teknik 6 

Hälsa och utevistelse 6 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6 

  

  

  

 

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

tre områden, matematik och teknik, hälsa och utevistelse och skapande och estetiska 

uttrycksformer (6), följt av språk och kommunikation och normer och värden (båda på 4). Vi 

kan inte jämföra tidigare siffror då det är första läsåret vi gör analysen. 

 

Förskolan 

De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet och 

inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, 

Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra 
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perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och 

utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta 

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

kraven i styrdokumenten.  

 

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2019/20 2020/21 

Barns delaktighet och inflytande 6,0 7,1 

Kultur 4,6 6,1 

Lek 6,0 5,6 

Matematik 5,4 6,0 

Naturvetenskap och teknik 5,6 6,6 

Normer och värden 5,4 6,6 

Skapande 5,0 6,6 

Språk och kommunikation 6,0 6,0 

 

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

delaktighet och inflytande (7,1), följt av naturvetenskap och teknik, normer och värden, och 

skapande (samtliga på 6,6). Kultur, matematik samt språk och kommunikation ligger något 

lägre ( på 6,1/ 6,0). Lägst utfall noteras för målområdet lek (5,6). I jämförelse med 2019/20 ses 

en ökning inom samtliga områden förutom lek där en liten minskning skett med 0,4 enheter. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 
 

Noblakoden, relationer och heldagslärande  

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Personal grundskolan 

Skolan hade under läsåret två förstelärare i matematik respektive SO. 

Knuten till årskurserna är fritidspersonal som bistår eleverna i klassrummen.  

Lärare och fritidspersonal är indelade i tre arbetslag, Åk F-1, 2-3 och 4-5. De har möte en 

gång i veckan. Lärarmöte för alla lärare hålls varje vecka.  

 

Organisering och utveckling av undervisningen 

Lärarna har ämnesmöten i svenska, matematik, SO och NO. Möten i matematik och SO 

leds av förstelärare och sker varannan vecka i respektive ämne för att främja lärarnas 



 
 

 

 

8 

 

kompetensutveckling. Mötena i svenska och NO leds av de undervisande lärarna själva.  

Eleverna omfattas av Läsa-Skriva-Räkna-garantin och deras kunskaper testas från 

förskoleklass.  

  

Lokaler 

Undervisning i de teoretiska ämnena sker i klassrum med liknande möblering och tekniska 

hjälpmedel och med tillhörande grupprum. 

Undervisningen i de praktiskt-estetiska ämnena sker i ämnesdedikerade salar.  

 

Organisering av arbetet med värdegrund, trygghet och mot diskriminering. 

Skolans trygghetsgrupp består av rektor, kurator samt lärare. Trygghetsgruppen följer upp 

och bistår i trygghetsärenden. 

Alla pedagoger på skolan jobbar med PBS (Positivt Beteendestöd) och PAX, två verktyg för 

att främja samvaron i och utanför klassrummet. 

 

Elevhälsoarbetets organisering 

Elevhälsoteamet bestod under föregående läsår av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, 

kurator, specialpedagog, speciallärare samt rektor.  

Speciallärare och specialpedagog ansvarar för kartläggning och utredning av elevers 

behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram skrivs och följs upp av 

speciallärare/specialpedagog samt undervisande lärare. 

Skolan bedriver ett arbete under namnet Aktiv skola för att främja fysisk aktivitet under 

skoldagen. 

 

 

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 92% 96% 91% 91% 

Det är bra lärare på min skola 93% 98% 96% 95% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 100% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 84% 88% 88% 87% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
92% 97% 90% 89% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 98% - 85% 
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Undervisningen håller god kvalitet. Både elever och vårdnadshavare är nöjda med 

undervisningen och tycker att lärarna håller hög kvalitet. 100% av eleverna tycker att 

lärarna förväntar sig att eleverna gör sitt bästa på lektionerna och 97%  tycker att lärarna 

hjälper eleverna i sitt skolarbete. Trots de utmaningar skolan haft under pandemin har 

undervisningen och elevens lärande inte blivit lidande. 

 

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 
89% 98% 80% 76% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
83% 95% 82% 82% 

 

Undervisande lärare skapar flera uppgifter under en termin med koppling till 

kunskapskraven i läroplanen. Dessa bedöms skriftligt. Det ger eleverna återkommande 

återkoppling om vad de ska lära sig och hur det går. Skillnaden mellan elevernas och 

vårdnadshavarnas uppfattning i frågorna ovan är något vi behöver adressera genom 

tydligare kommunikation med vårdnadshavare.  

 

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 95% 96% 95% 93% 

Det är ordning och reda i min skola 84% 93% 91% 89% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 84% 85% 86% 80% 

 

Att våra elever känner sig trygga i skolan är viktigt och här kan vi se att det ökat och att 

vårdnadshavare ger oss en något lägre procent. Vi arbetar mycket med inkludering och 

elevdemokrati vilket vi ser ökar trygghet, medbestämmande och  synliggör eleven som 

individ och i grupp. 
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Elevernas ansvar och inflytande 

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

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker 

och tänker 
87% 92% 93% 92% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
80% 86% 86% 84% 

 

Som ovan:  

Vi arbetar mycket med inkludering och elevdemokrati vilket vi ser ökar trygghet, 

medbestämmande och  synliggör eleven som individ och i grupp. 

 

Elevrådet har en stor inverkan på inkludering i undervisningen. Framöver kommer vi 

genomföra programråd där elever kan ge förslag på vilka inslag eleverna vill ha på 

lektionerna. Att resultaten ovan är höga beror mycket på det personliga mötet och 

relationen eleven har med mentorer och undervisande lärarna. Detta har varit ett av våra 

prioriterade mål.   

 

 

 

Slutsatser (undervisning) 

 

Det är tydligt att vi arbetar på rätt sätt och ska fortsätta och förstärka det. En 

framgångsfaktor för oss under pandemin har varit att det alltid finns en detaljerad 

planering minst 3 veckor fram i tiden.  Detta gör att eleverna långt före vet vad som ska 

göras oavsett om eleven är på plats eller hemma. Likaså får vårdnadshavare insikt i det 

mer långsiktiga målet för undervisningen. När planeringen ligger före flera veckor i taget 

hinner eleverna reflektera över undervisningen och kommer med förslag om hur lektionen 

kan vinklas eller andra kreativa förslag. Detta kommer vi fortsätta med och utveckla till 

kommande år.  

 

 

 

 

 

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 95% 
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Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra 

elever på din skola? 
12% 

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

vuxen på din skola? 
0% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
89% 

 

I trygghetsgruppen funderade vi nyligen om hur vi kan få elever med i trygghetsarbetet. 

Resultatet vi kom fram till är en stående punkt kring trygghet i agendan på elevrådets 

möten.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

PBS- Vi arbetar dagligen med positiv beteendestrategier vilket innebär att eleverna får 

tummar när vi ser att de lever upp till våra gemensamma förväntningar. Tummarna blir till 

pärlor som synliggörs när vi fyller ett rör i matsalen. När röret är fullt får hela skolan en 

kollektiv belöning. PBS finns alltid med i vår dagliga verksamhet i skolan under lektion, 

raster, fritids och övrig tid.  

Pax - är ett arbetssätt vi använder i klassrummen. Läraren tillsammans med eleverna 

formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum. Visionen blir 

ett verktyg för att sedan hålla en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever om hur alla 

tillsammans kan bidra till att levandegöra visionen i olika arbetsmoment. 

 

Trygghetsgruppen arbetar med gruppdynamik och trygga platser. 

 

EHT (elevhälsoteamet) fångar upp elever som behöver behöver stöd.  

 

Skolan har två speciallärare som arbetar ute i klasserna. 

 

Mentorer och fritidshem arbetar med värderingar under hela läsåret, detta ingår som en 

del i den dagliga undervisningen.   

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Personal som blir vittne till diskriminering/kränkande behandling ingriper genast genom att 

avbryta handlingen. 

Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en elev 

känner sig utsatt av annan/andra elev/er: 

1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får 

förekomma samt följderna om beteendet fortsätter. 
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2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen, 

ansvarar för att utredning påbörjas, samt informerar skolans elevhälsa.) 

3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor. 

4) Åtgärder vidtas vid behov. 

5) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig trygg i 

skolan. 

 6) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans elevhälsa. Handlingsplan 

upprättas som kan omfatta exempelvis  

- Delade rasttider för olika elever/elevgrupper 

- Ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev 

känner sig otrygg 

Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att åtgärderna har önskad effekt 

och att eleven känner sig trygg i skolan. 

7) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas, efter utredning, en skriftlig varning till 

utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis 

- Tillfällig omplacering i skolenheten 

- Tillfällig förflyttning till annan skolenhet 

- Tillfällig avstängning (vilket också innebär anmälan till sociala myndigheter) 

Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningar är av sådan art att detta är befogat. 

Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder. 

Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder. 

Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget. 

 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Vi har goda rutiner för vårt trygghetsarbete men till nästa år behöver vi involvera eleverna 

och göra dem mer delaktiga i trygghetsarbetet. 

 

 

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) 
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 98% - 85% 

 

I elevundersökningen svarar 98% av eleverna att de får den hjälp och stöd de behöver. 

Detta känns väldigt glädjande och ett tydligt bevis för att vi har ett väl fungerande 

elevhälsoarbete.  

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Vi har klasskonferenser två gånger per år. Här vi följer vi upp våra elever,  ev stöd/behov 

för  den enskilde eleven. Mentorn lämnar in ett ärende till elevhälsoteamet. Varje måndag 

har elevhälsan möte där vi pratar om elever som har behov och/eller personal som 

behöver stöd och råd.  

Främjande och förebyggande arbete 

 

 

Vi har klasskonferenser 2 ggr per år, där pratar vi om alla elever och vilket stöd/behov den 

enskilde eleven behöver. Mentorn lämnar in ett ärende till elevhälsoteamet. Varje måndag 

har elevhälsan möte i 2 h där vi pratar om elever som har behov och/eller personal som 

behöver stöd och råd.  

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Elevhälsoteamet har bra rutiner. Skolan har från HT2021 skolsköterska på plats måndag till 

fredag 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Noblakoden, språkutveckling, relationer och särbegåvning. 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmet är en del av Noblaskolan Lännersta och leds av samma rektor. 

Fritidshemmet är uppdelat på tre grupper F-1, 2-3 och klubbenverksamhet(år 4-5). Ca 200 

respektive 60 deltog i vår verksamhet på fritids och klubben. Ca 12 pedagoger arbetade i 
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verksamheten. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler med skolan. Fritidspersonalen 

arbetar i nära samarbete med lärare för att främja elevernas lärande, bedriver 

rastverksamhet och har olika organiserade aktiviteter på eftermiddagen. Fritidspersonalen 

har träffats 1 timme i veckan för att planera verksamheten och under terminen flera olika 

tillfällen då de arbetat med SKA-arbetet. Fritidspersonalen genomgår en 

kompetensutveckling utifrån Fritidshemsstrategin. Fritidshemsansvarig pedagog är en del 

av ledningsgruppen för att fritidshemmet ska belysas och vara en del av verksamheten. 

Intentionen för läsåret var att 3 utsedda pedagoger som är ansvariga för att utveckla 

verksamheten tillsammans skulle träffas regelbundet för att driva det arbetet men på 

grund av pandemin har vi inte nått upp till våra mål. 

 

 

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% 87% 

 

 

 

Utveckling och lärande 

 

Vi har arbetat för att utveckla användandet av digitala verktyg, lära sig säker och 

ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang. Med de yngre eleverna har vi använt  

Ipads där de fått lära sig använda olika appar i kombination med skapande och 

temaarbeten. De äldre eleverna har fått lära sig olika funktioner och bli trygg och säker i 

användandet av Chromebooks. Inom skapande och estetiska uttrycksformer har vi erbjudit 

dans, drama och arbetat med olika teman utifrån elevernas intressen. Vi har haft mycket 

fokus på lekar och fysisk aktivitet utomhus där eleverna fått möjlighet att lära sig nya lekar, 

träna sig att förhålla sig till regler och bekanta sig med nya kompisar. 

 

Arbetet med normer och värden 

Vi behövde arbeta med att minska fysiskt våld bland pojkar på lågstadiet och dåligt 

språkbruk hos elever på mellanstadiet. Vi har då arbetat med ett medvetet 

värdegrundsarbete om”stopp min kropp”, aktivt agerat när konflikter uppstått. Vi har 

erbjudit styrda organiserade aktiviteter på rasterna där alla kunnat delta för att öka trivsel 
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och trygghet. Vi har haft hög vuxennärvaro på rasterna och medvetet positionerat 

pedagoger på otrygga platser, aktivt bemött dåligt språkbruk samt regelbundet 

kommunicerat om vilka elever det handlat om. Vi har också haft nära samarbete med 

vårdnadshavare i de fall det behövts. Det har resulterat i färre händelserapporter och 

trevligare klimat. På eftermiddagen fördelar vi eleverna i olika aktiviteter för att skapa lugn 

trygghet och trivsel. 

Värdegrundsuppdraget 

Vi har varit måna om att utgå ifrån elevernas intressen  t ex med förslagslåda och 

samlingar där elevernas förslag tas emot. Vi har arbetat med elevstyrda aktiviteter 

(framförallt på loven) där äldre elever fått vara med och planera och genomföra dem. Vi 

arbetar åldersblandat (F-1,2-3, 4-5) som gör att eleverna lär av varandra och känner 

trygghet och trivsel. PBS är också levande på fritids där vi uppmärksammar och ger 

feedback när eleverna följer våra förväntningar. 

  

Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Pandemin har verkligen påverkat fritidsverksamheten då vi har förlagt mycket av 

verksamheten utomhus. Vi har haft stora utmaningar under pandemin med 

personaltätheten som vi kan se har påverkat elevernas trygghet och kvaliteten på 

verksamheten. Dock har ju det varit lärorikt då vi fått möjlighet att utveckla och värdesätta 

lekens betydelse för en meningsfull fritid för eleverna. Vi behöver fortfarande vara mer 

tydliga utåt till vårdnadshavare vad gäller verksamhetens innehåll och hur varje elev 

utvecklas på fritids.  

Vi ska behålla och värna om arbetet med elevernas delaktighet och inflytande i 

fritidshemmets verksamhet. 

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

Noblamanifestationer, exempelvis att ha likvärdiga förväntningar på medarbetare och 

vårdnadshavare, Nobladagen, Nobeldagen och undervisningsstruktur 

Heldagslärande-skolans läroplan syns över hela dagen. 

 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

 

Förskolan är en del av Noblaskolan Lännersta och leds av samma rektor. Samordnaren för 

förskolan ingår i ledningsgruppen och driver arbetet på förskolan framåt. Personalgruppen 

är indelad i avdelningar med avdelningsansvariga som har en tätare kontakt med 
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samordnaren. Pedagogerna utformar verksamheten, undervisningen och lärmiljön efter 

gruppernas och de individuella barnets olika behov. Samordnaren utformar årshjulet i 

samråd med ledningsgrupp och avdelningsansvariga där det systematiska kvalitetsarbetet 

planeras. I årshjulet ingår bl a ett trygghetsarbete där vi kartlägger och analyserar barnens 

trygghet och trivsel genom observation, vandringar och barnråd.  

Pedagogerna på förskolan genomför möten månadsvis samt varannan vecka 

avdelningsvis för att kunna planera verksamheten samt fortfölja SKA-arbetet. 

 

 

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

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021 

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 78% 81% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 78% 

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 76% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
79% 84% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 80% 77% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
77% 81% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
78% 78% 

 

Under föregående läsår kan en generell liten höjning synas men vi ligger alltjämt stabilt 

kring 80%.  

 

Slutsatser (undervisningen) 

 

Vårt arbete med att skapa en jämställd organisation syns tydligt i verksamheten. De flesta 

barn är trygga med alla pedagoger, all personal känner till varandras verksamhet och det 

är naturligt att man ibland behöver hoppa in och hjälpa grannavdelningen eller ta några 

gäster till sin egen. Vi har även provat “kompetensutbyte” där pedagoger byter plats för 

att få till ett bättre samarbete och nyttja varandras kompetenser. Vi har också påbörjat 

arbetet med PBS för att få en samstämmig barnsyn. 

 

En del i arbetet med att skapa en mer likvärdig verksamhet med samsyn och 

gemensamma mål har handlat om att skapa tvärgrupper. På de yngre avdelningarna har 

de som sovit efter lunch gjort det på Lönnen, medan de som haft läsvila har gjort det på 

Aspen. Detta genererar ett naturligt samarbete mellan personalen på Trädstammen och 

stimulerande samspel mellan barnen. De äldre barnen får träffa varandra och erbjuds 
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åldersadekvata aktiviteter utan risk för att störa barnen som sover. 

Vi har fått en ny bod som ger oss förutsättningar att bedriva den typ av pedagogik 

utomhus som vi vanligtvis endast gör inomhus, vilket kommer öka trivseln på förskolan och 

vårdnadshavare kommer kunna få en bättre inblick i vad vi erbjuder för material och 

aktiviteter under dagen.  

 

All ordinarie personal har genomgått Skolverkets kurs “Identitet, jämställdhet och 

digitalisering” vilket genererat många viktiga diskussioner bland pedagogerna, nya typer 

av aktiviteter och framför allt ett nytt förhållningssätt gentemot barnen med genuskritiska 

glasögon. Vi har också, i samband med detta, fokuserat extra mycket på barns 

delaktighet och inflytande, genom att bland annat erbjuda flera aktiviteter samtidigt, 

genomföra barnråd och trygghetsvandringar samt arbeta med kompisböcker och “stopp 

min kropp”.  

 

Vi fortsätter att ha en tät och mångfacetterad kommunikation med våra vårdnadshavare, 

genom veckobrev, individuella verksamhetslogginlägg, inskolnings-, utvecklings-, 

uppföljnings-, och utskolningssamtal, föräldramöte, daglig överlämning på morgon och 

eftermiddag samt telefon-, och mailkontakt. Det vi saknar efter detta år med pandemin är 

att få in vårdnadshavarna i verksamheten igen, tex genom de uppskattade 

föräldrafrukostarna.  

 

 

 

 

Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan) 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021 

Mitt barn känner sig trygg i förskolan 83% 86% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 66% 63% 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi arbetar med att främja trygghet och arbetsro i förskolan på olika sätt. Dels handlar det 

om att planera dagliga rutiner som barnen känner igen sig i och kan förhålla sig till med en 

väl avvägd dagsrytm med flera tillfällen för pauser. Vi har minst ett område på varje 

avdelning där barnen kan sova/vila/gå undan. Vi arbetar med PBS för att ge positiv 

feedback till de som följer våra förväntningar om exempelvis matro. Vi organiserar oss i 

mindre grupper så ljudvolymen hålls nere och varje barn kan få mer taltid och mer 

utrymme för att öka sin självständighet i exempelvis på-/avklädningssituationer. Vi 

prioriterar ljuddämpande material vid inköp såsom textilier. Vi genomför trygghetsprickning, 

trygghetsvandring, kontaktbarometer samt barnråd för att regelbundet kartlägga barnens 

trygghet. Vi har även en tät kontakt med vårdnadshavarna genom exempelvis 

utvecklingssamtal, föräldramöte, veckobrev samt muntlig överlämning 

morgon/eftermiddag.  
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vid kränkande behandling fyller vi i en ändamålsenlig blankett som rektor tar del av och 

följer upp efter 2 månader. Vi har även en dialog med de involverade barnen samt deras 

vårdnadshavare. Anmälan om kränkande behandling ska göras skyndsamt och skickas till 

huvudman för juridisk översikt. När denna utredning är klar får rektorn vägledning om vad 

som bör och ska ske. Inom 2 månader ska detta skett och underrättat huvudman.  

 

Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

 

Vi arbetar med en bred front för att i första hand förebygga och i andra hand åtgärda 

otrygghet. Viktigt att all personal får ta del av arbetet för att sedan integrera detta i 

barngrupperna.  

Vi arbetar med PBS för att stärka positivt beteende med grundläggande förväntningar på 

varandra. 

Vi arbetar med “Stopp min kropp” och kompisböckerna för att väcka samtal om etiska 

dilemman.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 - Förskolan 
 

● Noblamanifestationer, exempelvis att ha likvärdiga förväntningar på medarbetare 

och vårdnadshavare, Nobladagen, Nobeldagen och undervisningsstruktur 

 

● Språk, framför allt med fokus på flerspråkighet 

 

 


