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Innehållsförteckning 
 

 

Om Noblaskolan Löddeköpinge Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Vårt kvalitetsarbete Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Vår kvalitetsmodell Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Våra framgångsfaktorer: Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Resultatkvalitet Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Grundskolan Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Fritidshemmet Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Fritidshemmet/Skola Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 

Sammanfattande utvärdering - Grundskolan Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 

Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Utvärdering av Fritidshemmet Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 
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Om Noblaskolan Löddeköpinge 
 

Huvudman för Noblaskolan Löddeköping 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 
På skolan arbetar 48 personal, varav totalt 40 heltidstjänster, i olika professioner.  

Skolan har en rektor, som arbetar sitt fjärde år på skolan, med huvudansvar för personal, 

elever, arbetsmiljö och ekonomi. Rektor ansvarar för skolans inre organisation från 

förskoleklass till årskurs 9, samt fritidshem. Lärare, fritids- och resurspedagoger undervisar och 

stödjer eleverna. Vidare har skolan ett elevhälsoteam (EHT) med två specialpedagoger, 

skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt studie-och yrkesvägledare. 

Elevhälsoteamet har möten varje vecka och samverkan kännetecknas av en struktur som 

fokuserar både på skol-, klass och individnivå. Det sker även en kontinuerlig dialog om 

resursfördelning i EHT. 

Skolans inre organisation leds och samordnas av rektor. Skolan har en struktur för fördelning 

av arbetsuppgifter och andra ledningsfunktioner. Två skolintendenter bistår rektor i det 

administrativa arbetet kopplat till HR-frågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, fastighet och 

lärportaler t. ex. Schoolsoft. Det finns även fyra arbetslagsledare som i dialog med rektor 

samverkar och leder var sitt arbetslag F-3, 4-6, 7-9 samt fritidshem.   

I den pedagogiska kvalitetsstyrningen har skolan fyra förstelärare som leder två ämneslag 

med möten varje vecka. Dessa har särskilt fokus på bedömning och betyg samt 

undervisningens kvalitet inom matematik/no/teknik och övriga skolämnen där vi har har ett 

språkutvecklande arbete.  

 

Skolan organiserar sin verksamhet med fokus på att vi tillsammans ska ta ansvar för elevernas 

lärande och våra resultat. Det sker kontinuerliga förbättringsprocesser i vår organisation där 

elevernas studieframgångar och trygghet är vår prioritet.  

 

Mellan 375-398 elever går idag på skolan. När det förekommer lediga skolplatser är det oftast 

i de årskurser där vi gör ett nytt intag av elever, vilket är i förskoleklass och årskurs 7.  
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1. 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 pass 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 och elever. 

 

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. 

 

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 verksamhetens 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 på nationella provet i 

årskurs 3).  

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

kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssättet i undervisningen, elevhälsoarbetet och 
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trygghets- och värdegrundsarbetet med mera. Det ger även underlag för att sammantaget 

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 s.k. resultatkvalitet. Betygsuppgifter 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. 

 

2. Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill 

säga de mål som finns i läroplanen för respektive skolform. 

 

Grundskolan 
Betyg avgångselever (åk 9) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 97,9% 85,7% 94,7% 

Flicka 94,7% 100,0% 92,3% 

Pojke 100,0% 73,1% 97,2% 
Andel elever med 

gymnasiebehörighet 100,0% 95,9% 96,0% 

Flicka 100,0% 100,0% 94,9% 

Pojke 100,0% 92,3% 97,2% 

Genomsnittligt meritvärde 261,6 238,2 258,1 

Flicka 260,1 283,4 260,1 

Pojke 262,5 198,3 255,8 
 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla 

ämnen 81,3% 100,0% 94,0% 

Flicka 84,0% 100,0% 91,4% 

Pojke 78,3% 100,0% 100,0% 
 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  
I svenska har 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, 

uppnått kravnivån i de olika delproven. Alla eleverna klarade nationella proven 

sammantaget. I matematik hade alla elever godkänt. 

 

Sammanfattning Årskurs 6 och 9 
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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. Dock genomförde skolan bedömningsstödet från Skolverket i alla ämnen där 

nationella prov vanligtvis förekommer, inklusive moderna språk. Samtliga lärare analyserade 

underlaget inom ramen för skolans kvalitetsarbete men rapportering till Skolverket 

genomfördes inte under pandemiåret. 

 

Fritidshemmet 
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och värden, 

Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, 

Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och 

inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i 

fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering och progression 

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

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

till kraven i styrdokumenten.  

  
Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten 

nedan. 

Målområde 2020/21 

Lekar, fysiska aktiviteter och 

utevistelse 6,0 

Natur och matematik 6,0 
Skapande och estetiska 

uttrycksformer 6,0 
 
Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är 

likartat inom våra tre valda målområden ovan. Under läsåret har fritidshemmet haft en stabil 

personalgrupp som även haft en tydligare ansvarsfördelning. Vi har även egna rutiner 

nedskrivna för fritidshemmet samt en veckoplanering för undervisningen.  

Beslut från rektor under läsåret innebar att Klubben för de äldre eleverna numera ingår i 

avdelningen för årskurs 2-3 istället för att utgöra en egen åldersgrupp. Fritidshemmet har 

således två avdelningar istället för tre. Detta har förbättrat samverkan i personalgruppen 

särskilt kring undervisningen både vad gäller planeringen, genomförande och uppföljningen. 

Rektor och personalgruppen ser ett fortsatt behov av att utvärdera kontinuerligt i 

fritidshemmet enligt de strukturer som finns och vi har börjat få ett stort stöd av det material 

som huvudmannen tillhandahåller. Det är också en faktor som gör att vi placerar oss på nivå 

6 och ej nivå 8  i våra utvärderingar, för vi behöver fortsätta förbättra själva 

utvärderingsdialogen. På sikt ser vi goda möjligheter att skolans och huvudmannens styrning 

leder till ökad kvalitet, samsyn och en närmare dialog kring vårt läroplansstyrda uppdrag i 

fritidshemmet - tillsammans med eleverna.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Fritidshemmet/Skola 
 

Fritidshem 

 

Hälsoprofilering med fokus på leken och rasten som lärtillfälle. Fritids ska ha tydligare fokus 

på utomhuspedagogik baserat på evidens som kommer inom området bl.a. avseende 

rastaktiviteter. Utomhuspedagogiken är en central del av vårt skol-och fritidshemsuppdrag. 
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Personalen har i uppdrag att organisera styrda lekar under skol-och fritidstid. Även skol-if är 

ett exempel på detta. 

 

Digitalisering, ikt och matematik. Fritidshemmet ska arbeta mer fördjupat med digitala 

verktyg och även ha vissa inslag av programmering. Matematiken t ex i form av skala när 

eleverna bygger saker ska också få ett större utrymme så att eleverna utmanas under sin 

undervisningstid på fritids. Bl.a. kommer eleverna att bygga saker som kan placeras i naturen 

utomhus. 

 

Kvalitetsarbete och kollegialt lärande. Sammantaget måste arbetet i fritidshemmet tydligt 

korrelera med innehåll i styrdokumenten till veckomöten för personalen. Veckobrev till 

vårdnadshavare kan vidareutvecklas med info om utbildningens mål, centralt innehåll för 

undervisningen på fritids och våra aktiviteter samt förhållningssätt. Fritids kommer ha fler 

arbetsplatsträffar under läsåret, fyra egna kvalitetsdagar där vi arbetar med kollegialt 

lärande, undervisningsbegreppet och ansvarsfördelning.  

Även specialpedagog kommer att samverkan med fritidspersonal och utveckla didaktiska 

lärmiljöer under fritidshemstiden. På Elevhälsoteamets möte kommer fritids ha en egen punkt 

på dagordningen. 

 

Elevernas inflytande och delaktighet. Eleverna kommer under året genomföra fler s.k. 

fritidsråd med arbetslagsledare. På fritidsmöten kommer också specialpedagog att stötta 

för att verksamheten ska ha material och lokaler som uppmuntrar till elevdelaktighet i 

undervisningen s.k. tillgänglig lärmiljö.  

 

Noblaskolans grundpelare. Noblautmaningen ska förtydligas i anknytning till fritidshemmets 

lärande- och undervisningsuppdrag. Vi kommer inom noblautmaningen särskilt arbeta med 

fokus på vår närmiljö och natur. Vi kommer anmäla skolan till s.k. Grön Flagg och därmed ta 

fokus på utmaningar inom temat “hållbarhet”. 

 

Skola 

Bedömning och betygssättning 

Bildkälla: J. Österberg 

 

Strukturkvalitet: skolan ska ha en förbättrad ämnesstruktur F-9 med både gemensamt 

undervisningsinnehåll, material och inplanerad sambedömning i ett årshjul. Skolan tar fram 

en lathund/guide för skolans lärportal för en mer likvärdig dokumentation i Schoolsoft och 

Classroom. 

 

Processkvalitet: skolan ska förbättra undervisningsmetoder och kvalitet med ökad tydlighet 

i undervisningen med modellering t ex kring språkbegrepp i ämnet vilket kommer påverka 

elevernas kunskapsprogression.  

Elevernas upplevelse av delaktighet och reella inflytande i skolarbetet behöver fortsatt 

lyftas fram som ett förbättringsområde.  
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Resultatkvalitet: ämneslärare, rektor, specialpedagoger följer noga klassens 

kunskapsprogression och varje elevs kunskapsutveckling mot målen. Månatlig uppföljning 

görs av extra anpassningar, särskilt stöd och elevresultat. Screeningar i bl.a. matematik och 

svenska samt prognoser är underlag för analys av rektor och elevhälsoteam enligt 

huvudmannens årshjul. Samtliga lärare genomför analysunderlag individuellt och i 

ämneslag som delges rektor och förstelärare.  

 

Studiero och lärares ledarskap  

Läraren spelar en helt avgörande roll för att göra undervisningen kvalitativ och för att 

upprätthålla en god studiero. Skolan har trygg lärmiljö och en hög studiero enligt lärarna, 

där många elever tillsammans med lärarna har stort fokus på kunskapsuppdraget. Skolan 

måste fortsätta arbeta för att ha en mer gemensam lektionsstruktur för ökad likvärdighet 

på undervisningen upplägg. Eleverna upplevelse av inflytande i undervisningen och en 

god studiero på alla lektioner behöver också fortsätta att förbättras.  

 

Normer och värden 

Vid namnbyte på skolan kommer vi samverka inom ramen för det vi kallar 

Noblakoden, i syfte att stärka skolans systematiska arbete med trygghet, normer och 

ansvar. Vi behöver fortsätta arbeta med jämställdhet bland elever, pedagogernas 

kunskap om jämställdhet. Vi kommer bl.a. arbeta med ett material för årskurs 4-9 i 

samverkan mellan lärare, kurator och elever. 

Ärendegång enligt skolans nya rutiner för ökad trygghet och motverkande av 

kränkningar. All personal ska ha goda kunskaper om innehåll i Plan mot kränkande 

behandling och diskriminering, samt våra rutiner vid ärenden. 

 

3. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 

 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Nedan utvärderas ovanstående områden i rubriken ovan utifrån rektors organisering. 

 

Undervisningen 

All vår undervisning syftar till att främja våra nästan 400 elevers möjligheter att nå 

läroplanens mål. För att skapa förutsättningar att arbeta likvärdigt och lyckas med det har 

skolan läsåret 20/21 en tydligare strukturkvalitet för både undervisning och bedömningar. 

Varje vecka träffas arbetslagen stadievis F-3, 4-6 och 7-9 respektive ämneslag F-9 för att i 

ett s.k. kollegialt lärande samarbeta kring undervisningens kvalitet, elevernas resultat 

etcetera. 

Grundförutsättningen är att eleverna har ett tydligt och aktivt lärarstöd i undervisningen. I 

undervisningen utmanar och stöttar lärarna eleverna, utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar.  

Lärarna använder läromedlet Gleerups som basmaterial i årskurserna 4-9 vilket ger en 

gemensam struktur, och i F-3 har skolan fysiska läromedel. Därutöver förväntas lärarna 

använda annat läromedel och olika arbetsformer för att skapa en varierad undervisning 

med olika bedömningsmöjligheter för eleverna. 

Lärarna synliggör delar av undervisningen pedagogiskt i lärportalen Classroom med 

uppgifter och formativ feedback på uppgiftsnivå till eleverna i årskurs 4-9, medan de yngre 
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eleverna ofta får mer muntlig återkoppling.  

För att förtydliga målen och kunskapskraven ur ett elevperspektiv synliggör lärarna i årskurs 

4-9 matriser i Schoolsoft efter större bedömda arbetsområden. Detta förtydligar elevens 

progressionsnivå kopplat till undervisningens innehåll, kunskapskraven i läroplanen i 

respektive ämne samt ger eleven över tid möjlighet till förbättrad kontroll över sitt lärande - 

i dialog med sin lärare.  

På skolnivå ger lektionsbesök, bedömningsunderlag från lärare och olika sorters 

bedömningar som eleverna genomför både rektor och specialpedagog goda möjligheter 

att följa upp elevernas resultat kontinuerligt. Utifrån det tas beslut tillsammans med lärarna 

om t.ex. extra anpassningar och särskilt stöd till elever. Skolan har ett aktivt arbete med 

resursfördelning där vi eftersträvar att möta elevernas behov i undervisningen. Detta 

arbete leds av rektor och specialpedagoger i dialog med lärarna. 

Vidare har skolan ett årshjul för uppföljning av elevernas kunskaper och lärarnas 

bedömningar t ex i kunskapsprognoser och betygssättning. Rektor och lärare i ämneslag 

genomför resultatanalyser både inom ramen för olika ämnen samt ur ett könsperspektiv ett 

par gånger årligen. Lärarna har även sambedömning inom sina ämnesområden. 

Betygssättning sker i dialog mellan betygssättande lärare både i ämnes- och arbetslag och 

på nationella ämnesprov sambedömer lärarna. Vi har även två betygssättningkonferenser 

varje år som leds av rektor, där vi bl.a. pratar om undantagsbestämmelsen samt enskilda 

elevers kunskapsresultat. 

 

Framöver finns ett behov att fortsätta göra eleverna mer delaktiga i undervisningen och 

utvärderingen av denna på ett mer systematiskt sätt. I dagsläget sker utvärdering främst 

vid huvudmannens årliga enkäter eller enkla utvärderingar i klassrumspraktiken t.ex. 

tummen upp och snabba exitnotes. Lärarna har bedömt det som tillräckligt för deras egen 

återkoppling men rektor vill se att arbetet utvecklas vidare och blir mer likvärdigt. 

Förstelärarna kommer läsåret 21/22 ta fram en digital utvärderingsmall att använda i 

undervisningen som varje ämneslärare ska använda för en mer undervisningsnära 

uppföljning med eleverna. I undervisningen finns också ett behov att fortsätta öka 

ämnessamverkan och lärarna organiserar för detta i ämnes- och arbetslag där tid finns 

avsatt. Detta som ett sätt att fortsätta utveckla undervisningen och skolans 

bedömningsformer. 

 

Elevhälsoarbetet 

Skolan har devisen att elevhälsoarbetet börjar i klassrummet mellan elev och lärare. 

Tillsammans med Elevhälsoteamet (EHT), som utgör en resurs för en hälsofrämjande 

skolutveckling, samverkar personalen på olika sätt F-9 och i fritidshemmet. Vi eftersträvar 

att ha en helhetssyn på elevernas hälsa, lärande och utveckling. På strukturnivå har rektor 

tagit fram ett årshjul för elevhälsoarbetet och EHT, som samverkar med annan personal.  

EHT har även möten varje vecka och arbetar med en mötesordning där vi lyfter fram både 

insatser och resultat på skol-, grupp/klass- och individnivå. Det ger oss en god 

helhetsförståelse av både skolan, klassernas och elevernas behov. EHT och lärare har även 

genomfört klasskonferenser både i skola och fritidshem efter en mall som skolkurator och 

rektor tagit fram där vi lyfter fram både risk- och friskfaktorer både på klass- och individnivå.  

Mest effekt ger dock skolans vardagsarbete där elevhälsoarbetet sker på lektionerna, i 

dialog på våra arbetslagsmöten där både delar av EHT-personal, rektor och pedagoger 

deltar varje vecka. På våra möten lyfter vi alltid fram elever som har utmaningar av något 

slag för att tillsammans kunna vidta insatser. 

 

Framåt behöver vi stärka vårt arbete genom att lyfta fram klassernas behov lite mer, särskilt 

på högstadiet. Detta har samband med att högstadiet utökat från 6 klasser till 9 klasser på 

några få år med nästan samma bemanning. Det kräver ett systematiskt elevhälsoarbete 
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med dokumenterade insatser och utvärderingar i vår Elevhälsoplan, inbokade 

professionella handledningssamtal och att vi är ute i verksamheten med elever och 

personal. Det är särskilt betydelsefullt att alla medarbetare delar uppfattningen att 

elevernas hälsa och lärande är varandras förutsättningar. Elevhälsa är ett ansvar för alla 

som arbetar i skola, inte enbart för EHT. 

Under pandemin har lektionsbesöken läsåret 20/21 varit ett fåtal. Nästa läsår ska dessa 

utökas och genomföras av EHTs olika personer. Även skolpsykolog och skolkurator ska 

genomföra lektionsbesök i samtliga klasser i syfte att komma närmare den pedagogiska 

verksamheten även om den personalen har ganska små tjänstgöringsgrader. 

Huvudmannens Elevhälsoplan har gett EHT och rektor ett tydligt stöd i det systematiska 

kvalitetsarbetet mot de nationella målen. Elevhälsoplanen ska även nästa läsår vara ett 

levande dokument för EHT. Ett ansvarstagande är påbörjat för varje profession i EHT så våra 

ansvarsområden, insatser och resultat tydligare framträder vilket är en god grund för våra 

rutiner kopplat till Noblaskolans elevhälsoarbete. 

  

Trygghetsarbetet 

Under läsåret har vi fortsatt skolans trygghetsarbete genom att personalen eftersträvar att 

ha ett förhållningssätt där vi uppmärksammar beteenden som bidrar till en god och 

konstruktiv inlärningsmiljö som gynnar elevernas lärande. 

I samband med att eleverna på högstadiet nu blir fler och elevantalen för årskurserna F-6 

minskar till en-parallell, så har vi också noterat att det krävs en tydligare samverkanskultur 

mellan personalen för att upprätthålla en lugn och trygg skolmiljö under hela skoldagen t 

ex i matsal och korridorer.  

Skolan har en s.k. Plan för likabehandling mot diskriminering och kränkningar. I denna lyfter 

vi fram hur vi övergripande arbetar med trygghetsarbetets tre olika delar: främjande, 

förebyggande och åtgärdande. Planen ger också vägledning för skolans rutiner för 

anmälan och utredning om elev upplever sig kränkt i verksamheten.  

Vidare har skolan ett årshjul för trygghetsarbetet genom kartläggningar i form av  

exempelvis elevenkäter, trygghetsvandringar för eleverna i skola och fritidshem. 

Även vårdnadshavare genomför en årlig enkät med anknytning till deras upplevelse av 

skolans arbete med värdegrund och arbetsmiljö. 

Skolan har under läsåret fått en skjuts framåt i vårt arbete med olika normkritiska perspektiv 

tillsammans med skolkurator. Bl a har vi arbetat med ett metodiskt material (Fotboll för alla) 

i årskurs 4-9 och F-3 hade i uppdrag att ta fram en översikt för värdegrundsarbetet i varje 

årskurs. 

 

Kommande läsår ska vi arbeta vidare med fokus på språkbruk och relationer. Lågstadiet 

har en plan för sitt värdegrundsarbete som anknyter till respektive årskurs, där de arbetar 

med konfliktlösning i vardagen mellan elever.  

På mellanstadiet kommer mentorerna särskilt arbeta med UR-material Berätta för mig. 

Bland de äldre eleverna kommer lärare och skolkurator arbeta med ett material som 

knyter an till machokultur och normkritik. I skolans kränkningsärenden har vi läsåret 20/21 28 

stycken ärenden. Vi har noga följt upp samtliga kränkningsärende och majoriteten av dem 

som utsätter samt utsätts för kränkningar är pojkar. Vi kommer även eftersträva att 

förtydliga möjligheten att anmäla upplevda kränkningar för eleverna framöver. 

Sammantaget ser vi ett behov att blanda trygghetsarbetets praktik med teori, i syfte att få 

ökade kunskaper hos personal och elever om normer och normmedvetenhet. Vi har en 

god samverkan i personalgruppen om våra ordningsregler, rutiner men behöver arbeta 

vidare på att fördjupa vårt pedagogiska uppdrag - även i klassrummet -  utifrån en ökad 

normmedvetenhet. 

 

Till kommande läsår ska även eleverna i början av läsåret erhålla en skrivelse från kurator 
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och rektor om våra rutiner för trygghetsarbetet. Vi ska också ta fram förslag till 

pedagogerna på olika material som knyter an till värdegrundsarbete. I ämnes-och 

arbetslag ska även lärarna arbeta för olika samverkansformer mellan årskurser och ämnen, 

för att skapa en sammanhållen skola F-9 där eleverna upplever trygghet i våra lärmiljöer. 

 

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) 

Vårdnadshavar

e, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag är nöjd med undervisningen på min skola 78% 76% 74% 78% 

Det är bra lärare på min skola 79% 75% 78% 77% 

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 70% 61% 69% 70% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det 

ska gå så bra som möjligt för mig 81% 78% 73% 73% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det - 82% - 80% 

 

Elevernas nöjdhet och upplevelse av undervisningskvalitet och förväntningar ligger 

över tid ganska konstant mellan 77-88%. Samtliga lärare arbetar kontinuerligt och 

strukturerat med kollegialt lärande i form av samverkan i arbets-och ämneslag, 

förstelärarmöten och ledningsmöte med rektor varje vecka. Lärarna får uppdrag och 

prioriterade arbetsområden från rektor och huvudman. De senaste åren har skolan 

lagt ner ca 30-50% av mötestiden för en ökad kravbild, likvärdighet och samsyn i 

undervisningen. Även EHT:s veckovisa arbete har större anknytning till undervisningen 

och elevernas behov. Ovan är några sätt att organisera för skolframgång så att det 

stödjer både elevernas och lärarnas lärande.  

Eleverna upplever att lärarna har höga förväntningar på dem, vilket är en viktigt 

framgångsfaktor i skolarbetet. 

Skolan kan fortsätta att vidareutveckla en mer likartat lektionsstruktur och lärarnas 

ledarskap förväntas vara tydligt och relationellt. Undervisningskvaliteten under 

studieakademin och läxhjälpen kan förtydligas i syfte att förbättra elevernas lärande 

och upplevelse av kvalitet. Skolan behöver fortsätta vara tydlig i sin kommunikation 

kring läxor, prov och inlämningar. En del av skolans s.k. klagomålshantering från 

vårdnadshavare avser detta område. Skolan har en tydlig plan för vad som ska 
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dokumenteras. Det har följts upp i medarbetarsamtal mellan rektor och lärare, samt 

lärare och specialpedagoger.  

Ett utvecklingsområde enligt enkäten är elevernas upplevda lust att lära. Där elever 

upplever delaktighet och inflytande i undervisningen bedömer vi att lusten att lära 

ökar, vilket också har visat sig i forskning (Skolinspektionen 2012 samt Pihlgren 2012). 

På skolan ska vi framåt fortsätta arbeta mer tematiskt F-9 i undervisningen, vilket 

påbörjades 20/21. Lärarna i ämneslagen planerar för att öka dialogen med eleverna 

i sina respektive ämnen, så att eleverna ges möjlighet att vara mer delaktiga i 

utformningen av undervisningen. Särskilt på F-6 arbetar lärarna med ett kooperativt 

lärande som stärker elevernas sociala lärande i undervisningen, medan det på 7-9 är 

större fokus på ämnesövergripande arbete för att främja elevernas lust att lära inom 

olika ämnen.   

Bedömning och betyg 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavar

e, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska 

kunna i de olika ämnena 74% 74% 63% 71% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för 

mig i skolarbetet 74% 74% 69% 70% 

 

Elevernas nöjdhet och upplevelse har under de två läsåren ovan varit konstant.  

Skolans arbete är systematiskt och arbetat med bedömningar leds enligt riktlinjer i våra 

förordningar för skola, av rektor och förstelärare. Under läsåret har vi löpande avsatt tid för 

att lärarna ska göra det tydligt vad eleverna ska kunna i ämnet. Det arbetet behöver 

fortsätta och ett utvecklingsområde är dels det långsiktiga arbetet enligt kursplanens 

centrala innehåll och kunskapskraven, dels att kommunicera lärandemålet varje lektion. 

Lärarna upplever ofta att de själva är tydliga, men för eleverna som har 16-17 skolämnen 

behövs upprepning samt gemensamma handlingar för bedömning i ämnena och i 

dokumentationen på Schoolsofts ämnesmatriser. En del lärare behöver också vara 

tydligare och utförligare i sin feedback, samt ge skriftlig eller muntlig återkoppling inom tre 

veckor efter genomförd elevexamination. 

eleverna får fortlöpande information och lärarnas dokumentation behöver vara 

proportionerlig i förhållande till bl a timplan, genomförda undervisningsexaminationer etc.   

 

Kommande läsår behöver lärarna i större utsträckning öva på de förmågor som eleverna 

ska bli bedömda på (s.k. alignment i undervisningen). Då blir det också tydligt att 

elevresultatet till stora delar är en följd av undervisningskvaliteten. 

Lärarnas gemensamma kunskapsutveckling inom betyg och bedömning kommer delvis 

ske inom ramen för en utbildning som tillhandahålls av Karlstad universitet 21/22. Detta 

arbete leds av skolans fyra förstelärare. 

Vidare kommer rektor ta fram en implementeringsplan för betyg och bedömning i de nya 

kursplanerna som kommer läsåret 21/22. Rektor leder arbetet för flera av våra Noblaskolor 



 
 

 

 

13 

och på skolenheten, tillsammans med förstelärare och lärare. 

Arbetet med normer och värden 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavar

e, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 90% 93% 89% 93% 

Det är ordning och reda i min skola 71% 75% 73% 79% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 72% 72% 58% 66% 

 

Av våra 300 elever i årskurs 4-9 är det 93% som anger att de känner sig trygga i skolan 

och det är över tid också det område där skolan alltid har väldigt goda resultat. Vi 

arbetar systematiskt med värdegrundsarbetet och är måna om att eleverna ska 

uppleva att de är trygga på skolan -  vilket är en viktig förutsättning för att både trivas 

och prestera i skolan.  

Även bland vårdnadshavare är det 93% som upplever att deras barn är trygga i skolan. 

Vi eftersträvar att ha en dialog på skolan med berörda om det händer något. 

Personalen ska återkoppla till vårdnadshavare när det hänt incidenter eller 

kränkningar. Skolan följer överlag väldigt bra de rutiner för anmälningsskyldighet som 

finns till rektor och huvudman.  

79% av vårdnadshavarna anser att det är “ordning och reda på skolan”, vilket är en 

ökning jämfört med tidigare läsår. Vi som arbetar på skolan upplever att vi har ännu 

tydligare rutiner i skola och fritidshem, samt en nära dialog kring skolarbetet med 

eleverna. Att många upplever en god trygghet bland eleverna ser vi också är kopplat 

till att skolans trivsel- och ordningsregler (oftast) följs. 

Vidare ser vi att det är betydelsefullt att ha kontinuerlig kommunikation med 

vårdnadshavare kring det som händer i skolan, både av arbetslag och skolledning. 

79% av vårdnadshavarna anser att de får god information från skolan, och 74% av 

eleverna anser det. Vi har tagit fram ett årshjul för detta där skolan återkopplar till 

hemmet.  

Det område där skolan får lägst resultat av vårdnadshavare är kring arbetsro 66%. 

Samtidigt är det en något positiv ökning från föregående läsår. Bland eleverna är det 

72% som upplever att det är god arbetsro. På skolan vet lärarna att studiero är en 

avgörande faktor för lärande och något som vi arbetar kontinuerligt med.  

Vi har under läsåret haft fokus på klassrummets arbetsro där vi bl.a. förtydligat vår 

gemensamma lektionsstruktur i årskurs 4-9 med tydlig lektionsstart, lärandemål och 

lektionsavslut. Det är dock ytterst sällan personalen behöver ta till disciplinära åtgärder 

enligt skollagen, utan vi har överlag mycket goda förutsättningar att bedriva 

undervisning. De flesta lärare lägger begränsad tid på att behöva upprätthålla 

ordningen med tillsägelser, skicka ut elever ur klassrummet m.m. Grunden för detta är 

att det finns goda relationer mellan elever och personal. 

Vidare kan upplevelsen av bristande studiero också handla om att elever på något 

sätt är inaktiva under lektionen, eller att man som elev upplever att det är stökigt i 
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andra lärmiljöer utanför klassrummet. Vi behöver till nästa läsår förbättra 

resurspedagogernas närvaro exempelvis i korridorerna. 

Sammantaget är lärares och rektors uppfattning att skolan kännetecknas att ha en 

god studiero i undervisningen som främjar elevernas lärande. Det ser vi också i skolans 

höga måluppfyllelse i samtliga årskurser.   

Elevernas ansvar och inflytande 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavar

e, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever 

tycker och tänker 66% 76% 79% 84% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med 

i skolan 61% 58% 64% 69% 

 

Lärarna eftersträvar att inhämta elevernas tankar kring undervisning i både planering, 

genomförande och uppföljning. Dock framhåller lärarna att det är utmanande att hinna 

elevutvärderingen av undervisningen. Eleverna måste framåt i större utsträckning ges 

strukturerade möjligheter att återkoppla på undervisningen, så att lärarna visar att 

eleverna kan påverka det vi arbetar med på skolan. Det är ett kommande 

utvecklingsarbete för förstelärararna och rektor att lyfta fram elevinflytandet i ämnena, så 

skolan gör det än mer likartat och som en del av ämneslagets kvalitetsarbete.  

Under läsåret 20/21 har lärarna eftersträvat att ha differentierade arbetsuppgifter och 

redovisningar jämfört med tidigare. På F-6 har lärarna arbetat med elevinflytandet bl a 

inom ramen för det kooperativa lärandet. På 7-9 har det funnits en stort önskan hos både 

en del elever och lärare att arbeta mer teamövergripande i ämnen vilket har inneburit att 

de både utvecklat arbetssätt och arbetsformer. Vidare behöver eleverna fortsatt erhållas 

varierade examinationsformer i samtliga ämnen. Den dialogen är något både skolans 

arbets-och ämneslag fortsätter med. 

  

Kommande läsår har lärarna som utvecklingsområde att förbättra sin kommunikation med 

eleverna om inflytande i undervisningen. En ökad delaktighet, där lärare tar hänsyn till vad 

eleverna tycker och låter dem påverka pedagogiken, har i forskning också visat sig främja 

både studiero och elevernas känsla av kontroll över det egna lärandet (Källa: Skolverkets 

stödmaterial). 

På Noblaskolan ser vi inflytande som en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna göra 

aktiva val och ge dem akademiskt självförtroende.  

Slutsatser (undervisning) 

När det gäller den upplevda kvaliteten ser vi en fortsatt stabil nivå hos både lärare, elever 

och vårdnadshavare. Övergången till Noblaskolan under läsåret har gett oss ett par nya 

pedagogiska ramar för undervisningen i klassrummet bl .a. ett utökat fokus på en 

språkutvecklande retorisk utveckling hos våra elever, samt ökat fokus på problemlösning i 

matematik. I undervisningen har lärarna också stärkt sin pedagogiska ledarskap och det 
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finns från rektor och i kollegiet en tydlig förväntan att lektionerna ska hålla en gemensam 

grundstruktur, ett mer likartat innehåll och krav på sambedömning.  

Meritvärdet ändras marginellt mellan läsåren även om vi har olika elever och 

förutsättningar. I årskurserna F-9 arbetar vi även mer systematiskt med en tydlig uppföljning 

av elevernas kunskapsprogression i två olika system, både månadsvis och i s.k. 

kunskapsprognoser några gånger per läsår. Vi ska fortsätta värna om vårt goda arbete 

kring extra anpassningar till elever och klasser i undervisningen, vilket innebär att vi 

fortsätter ha ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsoteam och rektor. 

Framåt behöver vi, trots att högstadieeleverna blir fler till antalet, fortsätta ha stort fokus på 

undervisningskvalitet i ett F-9-perspektiv och göra mer likvärdigt i både 

undervisningsprocesser och bedömningar. Detta är strategier för att även fortsätta 

upprätthålla måluppfyllelsen och alltid söka nya förbättringsområden i undervisningen. 

Lärarna behöver samverka kring elevernas möjligheter till delaktighet i lärandet, samt 

fundera tillsammans med eleverna vad som ger en utökad lust att lära. 

 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 

Indikatorer för utvärdering: 

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

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

Jag känner mig trygg i skolan 93% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 

andra elever på din skola? 15% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 

någon vuxen på din skola? 11% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 75% 

 

På skolan har vi en genomgående hög känsla trygghet på skolan, men vi arbetar alltid för 

att alla elever ska känna sig trygga under hela skol-och fritidshemtiden. Vi har under 

många år också haft en egen trygghetsenkät men har från detta läsår haft två olika 

skolenkäter till eleverna. Båda enkäterna distribuerades av huvudmannen Academedia. 

På skolan har vi varit noga och analyserat enkäten i ledningsgrupp, arbetslag, rektor, 

elevhälsoteam och varje enskild mentor har också återkopplat sin klass enkät till elever och 

vårdnadshavare.  

Vi ser att några elever upplever sig illa behandlade av andra elever och några även av 

personal på skolan. Skolan har en tydlig ärendegång och klagomålshantering för anmälan 

av kränkningar som de senaste åren är väl implementerad på skolan.  

Samtliga ärenden behandlas systematiskt av elevhälsoteam och rektor. Vi har även 

samverkan med huvudman och har fått tydliga rutiner för utredningsarbetet. 

Under året har vi särskilt arbetat med skolans trivsel-och ordningsregler, samt det vi kallar 

Noblakoden i vårt värdegrundsarbete, där elevens mentor har ett stort ansvar för varje 

elevs trygghet i skolgången samt återkoppling till hemmet vid behov.  

Sammantaget finns de viktigaste förutsättningarna för att kunna skapa en trygg arbetsmiljö 

för våra elever på skolan. Ett utvecklingsområde är att fortsatt få eleverna att uppleva 

delaktighet i trygghetsarbetet. I det arbetet kommer vi nästa läsår arbeta med att 

utveckla värdegrundsarbetet och även synliggöra t ex Likabehandlingsplanen för våra 

elever och mer frekvent prata om värdegrundsarbetet på t.ex. mentorstiden. 
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Främjande och förebyggande arbete 

Vi har ett strukturerat och långsiktigt främjande värdegrundsarbete på skolan. Under året 

har vi arbetat med att följa upp skolans mål med normer och värden. 

Vi kartlägger skolans trygghetsarbete i förebyggande syfte. Skolan har två omfattande 

trygghetsenkäter tillhandahållna av huvudmannen, en i oktober och en i januari. 

Resultaten återkopplas sedan till klasserna och elever får arbeta med framgångsfaktorer 

och utvecklingsområden som är unika för respektive klass. Under vårterminen får även 

vårdnadshavare en återkoppling av enkäten för respektive klass av mentor i årskurs 4-9 

och på stadienivå i årskurs F-3. Analyser av enkäterna görs även av Elevhälsoteam och 

Trygghetsteamet samt arbetslagen F-3, 4-6 och 7-9. Dessa ligger till grund för framtagandet 

av förebyggande insatser. Rektor tar alltid del av dessa samt återkopplar i form av analys 

och synpunkter. Därtill förs även diskussioner kontinuerligt med elever på klassråd, elevråd 

och i fritidsråd.  

På skolan har vi arbetat med jämställdhet där eleverna fått se filmer och diskutera i 

undervisningen kring normer. Det ser vi ett särskilt behov av att fortsätta med i årskurs 7-9. 

Utöver det som står angivet i skolans Likabehandlingsplan återfinns även planerade 

insatser för respektive arbetslag, ämneslag och elevhälsoteam på områdena normer och 

värden i Noblaskolans arbets- och ämneslagsplan, fritidslagsplan och elevhälsoplan.  

Personalen har fått flera föreläsningar under läsåret av kurator om normer, skolans rutiner 

för anmälan vid kränkning och diskrimineringsgrunder etc. Dels för att vi ska ha 

gemensamma tydliga rutiner, dels för att eleverna i årskurs 7-9 ökat de senaste åren, med 

60 elever, på en något begränsad lokalyta där vi måste arbeta aktivt för att eleverna ska 

umgås på ett bra sätt i korridorer och matsal. 

Flera av Elevhälsoteamets personal och rektor deltar, i främjande och förebyggande syfte, 

på varje arbetslagsmöte. I samtliga arbetslag diskuteras varje vecka både elever och 

klasser med tillhörande insatser. Elevhälsoteamet har haft något begränsat med 

observationer och handledning på grund av pandemin. Det arbetet återupptas under 

21/22 med en ökad struktur och delaktighet mellan lärare-Elevhälsoteam. I 

medarbetarenkät och enkät från Skolinspektionen syns det att personalen är nöjd med det 

elevhälsan erbjuder i stöd och vi eftersträvar att ha en nära dialog så vi omsätter 

värdegrundsarbetet i praktiken till nytta för eleverna. Dock upplever Elevhälsoteamets 

personal sig ofta som få till antalet i tjänster vilket gör att vi samverkar nära och intensivt för 

att få ett förebyggande elevhälsoarbete. 

Framåt bör vi tydligare inkludera eleverna med t.ex. trygghetsvandringar F-6 och i 

fritidshemmet. Skolan behöver också aktivt förstärka beteenden som bidrar till en 

konstruktiv inlärningsmiljö F-9, där vi identifierar och bygger på elevernas styrkor. 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

Skolan har tydliga rutiner vid anmälan, utredning och uppföljning av kränkande 

behandling och diskriminering. Personal eller elever lämnar en s.k. Anmälan till rektor och 

skolan har en specifik blankett för detta. Den finns både i digital och fysisk blankett. Rektor 

lämnar underlaget till huvudman för utredning, på skolan sker det uppföljande arbetet 

med berörda parter. 

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

avbryta handlingen. Skolans åtgärdstrappa och rutiner är återgivna i Plan för 

likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 2021/2022. I vardagen 

kallar personal denna för Likabehandlingsplan. 

Rektor och Elevhälsoteam anser under kommande läsår att det är särskilt viktigt att hålla 

kvar våra rutiner för åtgärder mot kränkande behandling som numera fungerar bra i 
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verksamheten. Vi i måste fortsatt ha en nära samverkan med vårdnadshavare och 

skyndsamt återkoppla upplevda beteenden som kränker en elevs värdighet. 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

“Våra elevers trygghet är vuxenvärldens ansvar”, som Friendsrapporten 2021 uttrycker det. 

På skolan har vi goda rutiner för vårt arbete men i vardagen är de goda relationerna det vi 

arbetar fokuserat med för att få ett långsiktigt resultat.  

Under 20/21 hade skolan 29 stycken kränkningsärende som rapporterades till huvudman, 

varav två ärenden avsåg personal-elev. Av de elever som upplevt sig utsatta för 

kränkande behandling är 60% killar och 40% tjejer. Av de som blivit utpekade för 

kränkande behandling är 92% killar och 8% tjejer. Det är med andra ord en avsevärd 

majoritet killar som pekats ut för kränkande behandling. Under läsåret har det framkommit 

att det förekommer en “machokultur” inom vissa klasser/grupper på skolan. Detta gäller 

främst de äldre eleverna/högstadiet. Skolan har under läsåret haft normkritiska insatser i 

värdegrundsarbetet och elevhälsan ser behov av att fortsätta utveckla detta arbetet i 

dialog med lärarna för att utveckla vårt jämställdhetsarbete. 

Skolans otrygga platser upplevs ofta vara våra omklädningsrum och toaletter. Vi behöver 

ta reda på vilka ytor på skolgården som särskilt de yngre upplever som otrygga. Det har vi 

gjort tidigare läsåret 19/20 men arbetet behöver återupptas detta läsår för ökad 

elevdelaktighet. 

Framöver vill vi även utveckla elevenkäterna för årskurserna F-3 för en djupare förståelse för 

elevernas upplevda trygghet i skola och fritidshem. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)  

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 

Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavar

e, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det - 82% - 80% 

 

Skolan har en relativt hög andel elever och vårdnadshavare som bedömer att det går att 

få stöd i skolan och extra hjälp. På skolan har vi under läsåret följt upp alla elevers rätt till 

vidare stimulans i varje ämne och lärarens ansvar kopplat till detta i sitt planeringsarbete. 

Specialpedagogerna har t.ex. haft workshop och föreläst om ledning och stimulans till 

eleverna. Vår lärmiljö och undervisning ska vara tillgänglig för alla elever. Vi har även 

läxhjälpstid för alla årskurser och på högstadiet har vi även en s.k. studieakademi där 

eleverna har ett arbetspass utifrån vad eleven måste göra i ett skolämne. Nästa läsår ska vi 

har en tydligare beskrivning hur lärare och annan personal ska arbeta på dessa lektioner 

för en ökad kvalitet i undervisningen. 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Under läsåret har skolan arbetat systematiskt med att följa upp elevernas behov med stöd i 

våra rutiner, vilket gör att ärendegången förtydligats och vår måluppfyllelse på olika 
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områden blivit mer synliggjord. 

 

Pedagogiskt, eventuellt behov av särskilt stöd 

1. Vad observeras? Vad har gjorts? Vilka ämnen/delar av skoldagen gäller det? 

2. Extra anpassningar införs (alternativt intensifierade extra anpassningar om eleven 

redan har extra anpassningar) och dokumenteras i s.k. verktygslådan. 

3. Extra anpassningar utvärderas efter 8 veckor i s.k. verktygslådan. 

4. Möte bokas mellan ämneslärare-specialpedagog och dokumenteras av denna. 

5. Vid fortsatta behov görs en Anmälan till rektor om särskilt stöd. 

Länk till anmälan 

6. Ärendet lyfts i EHT.  

7. Beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram tas i samråd med rektor. 

 

Kränkningar och diskriminering 

Särskilda rutiner förekommer (se Likabehandlingsplan).  

1. Särskild blankett används; Anmälan för utredning av kränkande behandling.  

           

 

Övrigt (psykosocialt, frånvaro, medicinskt) 

1. Vad observeras? Vad har gjorts? Vilka delar av skoldagen/hemsituationen gäller 

det? 

2. Samtal genomförs med eleven. 

3. Samtal genomförs med vårdnadshavare. 

4. Vid fortsatta behov skrivs Anmälan till rektor där “övrigt” kryssas i. 

Länk till anmälan (not. samma länk som under rubriken ovan Pedagogiskt). 

5. Ärendet lyfts i EHT som gör bedömningen om skolkurator. skolsköterska/skolläkare 

eller skolpsykolog kopplas in i ärendet. 

Främjande och förebyggande arbete 

Elevhälsan början i klassrummet mellan lärare-elev varför skolan ska ha tydliga rutiner för 

planering, genomförande och uppföljning av undervisningen för våra elever. 

Elevhälsoteamet är den delen av skolans organisation som tillsammans med rektor ansvarar 

för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. 

Elevhälsoteamet har ett årshjul som stödjer det främjande och förebyggande arbetet på 

skolan  i samverkan med lärarna. 

Varje månad har ämneslärare, specialpedagoger och rektor följt upp vilka elever som 

behöver extra anpassningar i form av stöd i undervisningen eller under en tidsperiod hos 

specialpedagog. På skolan hade vi under läsåret 17 stycken åtgärdsprogram. Majoriteten 

detta läsår var flickor vilket vi inte tror har ett samband med könstillhörighet att göra. Det 

finns inget orsakssamband utan varierar mellan pojkar och flickor över tid/olika läsår. 

Föregående läsår var majoriteten med åtgärdsprogram pojkar.   

Varje månad följer Elevhälsoteamet upp elevfrånvaron på skolnivå och vi går igenom 

samtliga elever, inkl. uppföljning med mentor. Av de elever med över 20% frånvaro 

under hela läsåret 20/21 är 62,5% tjejer och 37,5% killar. Frånvaron baserat på kön har 

dock varierat under läsåret. En del av de elever med omfattande frånvaro 

förekommer inom elevhälsans arbete, dessa elever har individuella anledningar till 

frånvaron och har följts upp kontinuerligt. En del elever har hög frånvaro på grund av 

de restriktioner och verkningar som kommit av pandemin.  
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Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

Skolan vill fortsätta värna om och implementera de goda rutiner som alltmer förankrats i 

Elevhälsoteam, bland skol- och fritidspersonalen kopplat till elevhälsoarbetet. Detta läsår 

startade vi med screening i matematik av alla elever årskurs 1-9 vid två tillfällen, samt med 

läs-avkodningsträning med Bravkod för årskurs 1-3. Det arbete ska vi fortsätta med 21/22 

för att arbeta förebyggande med elevernas grundförmågor och möjlighet att tidigt sätta 

in stödåtgärder så vi ger de bästa förutsättningar för inlärning och utveckling. 

På pedagogiska råd, som sker mellan några elever i varje årskurs, rektor och 

specialpedagoger behöver vi fortsätta att utveckla dialogen med eleverna för att fånga 

deras upplevelse av lärande, hälsa och utveckling. Särskilt eftersom vi har många elever 

med en hög studiemotivation, en hel del examinationer i 17 skolämnen vilket emellanåt 

skapar en stressig skolmiljö.  

Skolan behöver också utveckla professionssamtalen vilket innebär att  lärare och 

resurspedagoger får fler bokade tillfällen med t ex kurator, skolpsykolog och 

specialpedagoger. Detta är ett systematiskt sätt att utveckla det vardagsnära 

elevhälsoarbetet ytterligare och våra samarbetsformer på skolan.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Våra områden utgår från läroplanens olika delar: 

 

1. Normer och värden 

På skolan eftersträvar vi en respektfull samarbetskultur mellan personal, elever och 

vårdnadshavare. Vi har goda och höga förväntningar på varandra, kommunicerar 

kontinuerligt samt säkerställer att våra vardagshandlingar  stärker goda beteenden 

och bidrar till en stimulerande lärmiljö. Vi lyfter fram skolans kärnuppdrag kring normer, 

värden och kunskaper vilka tillsammans bildar en sammanhållen helhet. När 

värdegrundsarbetet sker ihop med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet 

skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd mellan elever och 

medarbetare. Särskilt mentorsuppdraget framhålls som en grund för elevernas 

framgångar och mående i skolan, där samverkan ska fortsätta förekomma som idag. 

Vi gör fortsatt insatser för att arbeta på klassnivå i arbetslagen för att identifiera risk-

och friskfaktorer för ett salutogent förhållningssätt. 

Jämställdhetsarbete, detta är ett prioriterat område för skolan som också 

kommunicerats av huvudman. Stödmaterial tas fram av kurator och rektor som har 

dialog med arbetslagen om genomförande. Vi är igång och lyfter olika variablers 

påverkan i undervisningen såsom kön, där vi ser att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag. Vi arbetar med normkritisk undervisning t ex inom sex-och samlevnad, syv:s 

vägledning för ökad valkompetens samt följer upp pojkar och flickors möjligheter i 

hälsoarbetet, undervisning ( t ex identifiera taltid/kön) och måluppfyllelse.  

Arbetet för likabehandling, mot kränkningar och diskriminering  i skola och fritidshem 

fortsätter med den systematik som vi har haft de senaste åren. Arbetet har en 

framskjuten roll och samverkan mellan personalen fortsätter förbättras, samt 

kommunikation till vårdnadshavare vid enkäter, incidenter. Elevhälsoteam och 

Trygghetsteamet har ett årshjul för samverkan och åtaganden för att stärka det 
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främjande arbetet  t ex med föreläsningar och workshops av kurator och 

specialpedagoger.  

2. Kunskaper  

Skolans uppdrag att organisera för att främja och synliggöra lärande hos elever och 

personal, ska fortsätta stärkas i den professionella lärandekultur som utvecklats på 

skolan i arbets- och ämneslag, elevhälsoteam samt ledningsgrupp. För att 

åstadkomma varaktiga förbättringar ska vi arbeta vidare den påbörjade systematik 

skolan har för kvalitetsarbetet inom undervisning och bedömning. Vi är en 

utvecklingsorganisation som provar saker genom att arbeta tillsammans, och inte så 

fokuserat på vad man själv vill utan i en gemensam riktning med identifierade 

framgångsfaktorer. Insatser för detta innebär under läsåret bl.a. 

Fortsatt schemalagd samverkan i arbets-och ämneslag, förstelärarmöten och 

ledningsmöte varje vecka med uppdrag och arbetsområden som kommer från rektor 

och huvudman, ca 30-50% för ökad likvärdighet och samsyn på skolenheten. Även 

EHT:s veckovisa arbete ska i större utsträckning styras av årshjul och riktade uppdrag 

för professionerna.  

Lektionsstruktur är likartad F-3 samt 4-9 med start, genomförande och avslut. Det finns 

ett tydligt s.k. lärandemål för lektionen som kommunicerats av läraren. Läraren är den 

som är ledare i klassrummet och som leder elevernas lärande i en tydlig riktning i 

enlighet med Noblaskolornas vision: akademisk ambition varje lektion. Det omfattar 

även den schemalagda studieakademin som eleverna går till för stöd och stimulans i 

olika ämnen samt läxhjälpen. Vi ska förtydliga vad som förväntas både av elever och 

personal på dessa lektioner för ökad kvalitet och som en del av skolans 

förutsättningar till ökad måluppfyllelse. 

I ämneslag lär lärare gemensamt om lärande och undervisning genom att arbeta 

med analys och systematisk kunskapsbildning, särskilt inom våra två riktningar på 

skolan retorik/språkutvecklande arbetssätt och problemlösning. Detta är också ett 

prioriterat område från huvudmannen.  

Vi använder främst datadrivna underlag för våra analyser och behöver fortsatt se 

sambanden och analysera dessa mer ingående mellan struktur, 

undervisningsprocesser och resultat. D.v.s. Academedias modell, som även är väl 

förankrad i forskning (t.ex. J. Österberg).  

Kunskapsbedömning. Vi behöver fortsätta fördjupa vår kunskap om formativ bedömning 

och feedback till eleverna, så att den ger effekt och har vetenskaplig evidensbaserad 

bakgrund. Detta gör vi bl a  genom föreläsning och workshops som leds av skolans s.k. 

förstelärare.  

I ämneslagen sker veckovis en ämnesdidaktisk dialog kring undervisning, bedömning och 

sambedömning. Sambedömning sker vid NP och av ämneslärare under terminen. 

Förstelärare återkopplar till rektor vid möte var tredje vecka hur arbetet fortlöper. 

Lärarna ska fortsätta följa skolans Guide för Schoolsoft och classroom så vi har ett likartat 

dokumentationsarbete för planering och bedömning årskurs 4-9.  

Under hösten startar vi också vårt förberedande arbete med nya kursplaner från Skolverket. 

Rektor samleder det arbetet med förstelärare på skolan och rektor leder arbetet på 

huvudmannanivå i rektorsgruppen för Noblaskolorna. Lärare och rektor kommer även gå en 
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utbildning via Karlstads universitet i betyg och bedömning. Skolan har ett årshjul för 

kvalitetsarbetet kopplat till betyg och bedömning. 

 

3. Elevernas ansvar och inflytande 

Elevinflytande på klasstid, elevråd och särskilt i undervisningen.  I enkäter åk 4-9 ser vi 

att detta är ett område som behöver prioriteras i högre utsträckning och 

kommuniceras mer så eleverna upplever att de kan påverka sin skolgång. Både 

arbets-och ämneslag har detta som utvecklingsområde. Bl.a. behöver eleverna 

kunna utvärdera undervisningen i varje ämne årskurs 4-9 med ökad likartad 

systematik, som återkoppling till läraren och förstelärare. Återkopplingen från elevråd 

F-3, 4-6, 7-9, fritidsråd samt pedagogiska råd ska även 21/22 återges i arbetslag och 

ledningsgruppen för samverkan med ökat fokus på elevernas perspektiv.  

4. Skola och hem  

Kontakt och information till hemmet sker på lite olika sätt beroende på skolstadium, men vi 

har en hög prioritet att ge vårdnadshavare information om skolans arbete. Skolan ska 

också synliggöra elevernas kunskapsprogression kontinuerligt i lärportal. I undervisningen 

ska lärarna vara tydliga med sina ämnesområden, prov och läxor. På skolnivå har vi ett par 

tillfällen årligen för kommunikation och återkoppling skola-hem.  

Mentors ansvar vid elevfrånvaro och samverkan med Elevhälsoteamet ska prioriteras under 

läsåret. 

 

5. Övergång och samverkan 

Vi ska fortsätta ha en tydlig struktur för samverkan och övergång övergångar mellan 

stadier på skolan och vid start i förskoleklassen samt övergång till gymnasiet. Våra klass- 

och betygskonferenser på skolan har en tydlig ärendegång och leds av Elevhälsoteam 

och/eller rektor. 

Elevhälsoteamets personal och rektor ska verka för att samverka tvärprofessionellt inom 

den samlade elevhälsan samt med elever, vårdnadshavare och samtlig skolpersonal.  

En ny rutin för mottagande av nya elever på vår skolan tas fram, för en förbättrad 

övergång när eleverna byter skola F-9. Mentor kommer ha ett utökat ansvar vid samverkan 

med administrationen och kollegor vid mottagande av ny elev i klassen. 

 

6. Skolan och omvärlden  

Vi ska återuppta vår samverkan med kultur- och näringsliv i närmiljön. Varje skolstadium 

behöver ha ett årshjul för aktiviteter och studiebesök med anknytning till undervisning 

innehåll och läroplanen. 

Samverkan inför framtida val av gymnasieutbildning ska ske mellan studie-och 

yrkesvägledare och lärare på högstadiet. Arbetet är påbörjat men ska följas upp 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv på elevernas val av utbildningar och arbete. 

 

7. Bedömning och betyg 

Samverkan kring bedömning ska ske kontinuerligt i arbetslag och ämneslag för att 

tillsammans utveckla kunskaper om hur läraren i sin undervisning kan använda bedömning 

som en grund för att utveckla elevernas lärande. Vi ska fortsätta synliggöra hur läro- och 

kursplan ligger till grund för planering, genomförande av undervisning och utvärdering 

hänger samman, med stöd i Skolverkets material.   

Vårt mål med ett kollegialt lärande inom området är en mer likvärdig bedömning på 

skolan samt ökad korrelation mellan nationella prov och betyg. Lärare och rektor kommer 

under läsåret gå en kurs via Karlstad universitet. 

Lgr 22 ska förberedas detta läsår. Rektor har tagit fram en planering för nya kursplaner i 
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samband med att en ny Läroplanen 2022 beslutats nationellt. Lärarna kommer därmed 

redan i år arbeta med förberedelse och implementering av en ny kursplan och 

bedömning till läsåret 22/23. 

Skolan har ett brett utbildningsuppdrag som behöver ses i sin helhet av lärare och rektor. 

Med ett fortsatt stort fokus på våra undervisningsstrategier, uppföljning av elevernas behov 

i undervisningen samt uppföljning av elevresultaten gör vi långsiktiga förbättringar för en 

högre måluppfyllelse. 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

Fritidshemmet har under läsåret haft åtta pedagoger som under skoltid arbetet F-9. Deras 

bakgrund är av olika slag i form av lärare i grundskola, barnskötare och fritidsledare. 

En arbetslagsledare och skolledare har samverkat nära personalgruppen.  

Under läsåret tog huvudman fram fler riktlinjer för fritidshemmet didaktiska innehåll där vi 

haft fokus på bland annat att utveckla elevinflytandet med fler fritidsråd och pedagogiskt 

råd för eleverna. Vi slog även samman tre avdelningar till två stycken för ökat samarbete 

och ansvarstagande i personalgruppen kring elevernas undervisning. 

Fritidshemspersonalens samarbete mellan två avdelningar utifrån en gemensam plan för 

hur det centrala innehållet och målen ska behandlas för att ge eleverna möjlighet till 

fördjupade kunskaper och erfarenheter bedömer rektor har gett bättre förutsättningar att 

bedriva i verksamheten.  

Fritidspersonalen har träffats varje fredag för pedagogisk samverkan och har under året 

haft ett större stöd i sitt systematiska kvalitetsarbete som haft större fokus på innehållet i 

läroplanen. Specialpedagog har deltagit varje fredagsmöte och samverkat kring 

anpassningar för elever och uppföljning av kränkningsärende. 

Personalen har upplevt en del begränsningar fritidshemmet och skolans s.k. 

heldagslärande för eleverna vilket vi detta kommande läsår fortsätter att organisera för. 

Bland annat kommer skolpersonal F-3 även att arbeta någon dag i veckan i fritidshemmet, 

för att följa elevernas lärande och social utveckling utöver skoltiden.  

Under pandemiåret 20/21 har fritidshemmet haft vissa begränsningar i dialogen med 

vårdnadshavare som lämnat och hämtat sitt barn utanför våra lokaler. Framåt vill vi 

fortsätta att värna om fritidshemspersonalens vardagsdialog och samverkan med 

vårdnadshavare. Kommunikationen i skrift t.ex. veckobreven från skolan har dock 

utvecklats med de begränsningar som funnits i kontakt mellan hem och fritidshem. 

 

Utvärdering av Fritidshemmet 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver 

resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Vårdnadshavar

e, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter 

som stimulerar mitt barns utveckling 85% 78% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 95% 90% 
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Utveckling och lärande 

I vår organisering av fritidshemmets aktiviteter har vi under läsåret särskilt haft fokus på ett 

par områden i form av: “Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, 

fysiska aktiviteter och utevistelse”. Inom ramen för dessa har vi erbjudit flera olika aktiviteter. 

Bl.a. har eleverna byggt insektshotell där de även använt matematiska begrepp i form av 

skala, samt satt upp dessa hotell i vår närmiljö på skolgården. 

I nära dialog med specialpedagog har vi genomfört en fritidskonferenser med fokus på 

den fysiska lärmiljön och även på elevernas individuella behov i lärmiljöerna.  

P.g.a. Covid 19 har fritidshemmet valt att vara ute en stor del av av fritidstiden. Vi har också 

försökt att hålla isär eleverna på våra två olika avdelningar. Dessa åtgärder har begränsat 

våra möjligheter att ha ett varierande och meningsfullt innehåll, samt kontakten med 

vårdnadshavarna just detta läsår. Det tror personalgruppen är en anledning till viss 

nedgång i våra resultat i enkäten. 

En utveckling som kom i spåren av pandemin är att fritidshemmet har skapat nya rum för 

avslappning och läsning, sällskapsspel och lego/kaplabygge. Detta har gett fritidshemmet 

utökade möjligheter att dels arbeta med mindre elevgrupper, dels lägga mer tid på varje 

elev. 

Barnets upplevda trygghet har vårdnadshavare läsåret 19/20 angett 95%, och detta läsår 

90%. På fritids har vi haft en stabil personalgrupp med få vikarier, men kontakten och 

kommunikation mellan vårdnadshavare och personal har varit begränsad. 

Vår nya digitala informationstavla på skolan ger en tydlig bild över vad som händer på 

fritids under eftermiddagen, vilket för många elever skapar trygghet. Framåt ska vi fortsätta 

utveckla det arbetet så vi synliggör fritidshemsplaneringen även för vårdnadshavare.  

Arbetet med normer och värden 

Tryggheten i fritidshemmet är som sagt överlag hög bland elever och personal. Vi behöver 

utveckla arbetet med jämställdhet och få verktyg för observationer och analys för att 

arbeta med elevernas aktiviteter och relationer. 

Värdegrundsuppdraget 

Fritidshemmet har under året haft flera fritidsråd där eleverna får ett reellt inflytande och 

delaktighet. Eleverna har också delaktighet i vardagen där de kan välja mellan olika 

aktiviteter. Den sociala gemenskapen mellan eleverna F-6 som deltar i verksamheten har 

varit något begränsad eftersom vi undvikit att blanda elevgrupper så ofta som vi brukar 

p.g.a. pandemin.  

Vi vill utvärdera fritidshemmet mer systematiskt ur ett elevperspektiv och under kommande 

läsår kommer rektor och arbetslagsledare har pedagogiskt råd tillsammans med eleverna 

för att lyssna in och vid behov vidta insatser som stärker värdegrundsuppdraget. Även 

fritidspersonalen behöver stöd i att synliggöra begreppet normer och värden och hur det 

tar sig uttryck i konkreta vardagshandlingar i elevernas inlärningsmiljö. I det arbetet 

behöver specialpedagog och arbetslagsledare samverkan i större utsträckning.  

Slutsatser (Fritidshemmet) 

Under pandemin har fritidshemmet behövt organisera verksamheten lite annorlunda vad 

gäller rutiner, strukturer och även sociala kontakter mellan avdelningar och med 

vårdnadshavare.  
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Fritids är bra igång med sin s.k. Fritidshemsplan och Funktionell kvalitet inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Rektor och arbetslagsledare i fritidshemmet träffas på 

ledningsmöte varje vecka tillsammans med arbetslagsledare för skola, samt vid bokade 

möten cirka två gånger i månaden. Detta har bl.a. inneburit ett större fokus på fritids 

analys och dokumentationskrav. Vi behöver vara tydliga med uppföljningar i 

personalgruppen varje vecka samt tydliggöra ansvarsområden och syfte med de 

aktiviteter som genomförs med eleverna. På sikt kommer det att leda till att undervisningen 

utvecklas. 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 

Några av våra områden är: 

Språk och kommunikation. Under läsåret ska vi arbeta med ett fjärde område i form av 

“Språk och kommunikation”. Vi arbetar med digitala verktyg i undervisningen och samtalar 

medvetet med eleverna kring det de arbetar med, hur de gör det samt utvärderar det 

eleverna har gjort bl.a. när de skapar digitalt i Minecraft. Vidare kommer fritids ha ett 

värdegrundsarbete där vi lyfter fram ord som uttrycker känslor och åsikter samt hur detta 

kan påverka andra för att även utveckla fritids arbete med normer och värden.  

 

Lärmiljön inomhus. Fritidshemmet behöver arbeta med en mer tillgänglig lärmiljö när vi 

organiserar undervisningen vilket innebär ett medvetet utnyttjande av skolans lokaler och 

utifrån ett undervisningssyfte samt heldagslärande. T ex har vi mer skapande i bildsalen och 

fritidskören i musiksalen. Vi ser också möjlighet att blanda eleverna i våra två 

avdelningarna för att fördjupa elevernas relationer och utveckla kunskapprogressionen när 

barn i olika åldrar möts.  

Noblautmaningen och matematisk/problemlösande förmåga. Vi ska arbeta med ett 

problemlösande förhållningssätt i vår undervisning. Vi deltar i Grön flagg, och är 

certifierade för att arbeta med processer för en hållbar utveckling.    

Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Vi kommer fortsätta med Skol-IF för årskurs f-3. 

Fritidsverksamheten har varje vecka styrda aktiviteter samt utedagar för att förbättra 

elevernas rörelsemöjligheter och samarbetsförmåga. Fritidspersonalens roll och ansvar i 

elevernas lek och vid rastaktiviteter under skoltid kan utvecklas i samverkan med 

skolpersonal, elever, rektor och arbetslagsledare. Den utvecklingsprocessen är påbörjad 

samt i riktning mot målen i styrdokumenten. 

Fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete. Fritids kultur och strukturer behöver synliggöras 

i en nära dialog, med fokus på undervisningsprocesserna. Vi fortsätter det påbörjade 

arbetet med mål- och resultatuppföljning i Fritidshemmet och Funktionell kvalitet. Alla på 

fritidshemmet delar i kvalitetsarbetet eftersom personalen tillsammans får kunskap (vad), 

strategier (hur) och rutiner (när och vem) att leda verksamheten i önskvärd riktning. 

 

Tillsammans gör vi skillnad för våra elevers skolgång och framtid! 


