
 
 

 

 

1 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

2 

Innehållsförteckning 
 

 

1. Om Noblaskolan Mariastaden 3 

2. Vårt kvalitetsarbete 4 

Vår kvalitetsmodell 4 

Våra framgångsfaktorer: 4 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5 

3. Resultatkvalitet 6 

Grundskolan 6 

Förskolan 6 

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet 7 

● Respektfullt bemötande 7 

● Undervisningens kvalitet 7 

● Trygghet och studiero 7 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 8 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 8 

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 9 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 11 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan) 13 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 14 

● Respektfullt bemötande 14 

● Undervisningens kvalitet 14 

● Trygghet och studiero 14 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 14 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 14 

Utvärdering av Fritidshemmet 15 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 16 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 17 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 17 

Utvärdering av undervisningen (Förskolan) 17 

Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan) 18 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 19 

 



 
 

 

 

3 

1. Om Noblaskolan Mariastaden 
 

Huvudman för Noblaskolan Mariastade 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 

Skolan har idag 36 medarbetare och Förskolan har 17 medarbetare. Så totalt 53 st. 

Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor på skola, biträdande rektor på förskola 

samt 5 arbetslagsledare. På förskolan finns 2 arbetslag och på skolan finns 4. På skolan finns 3 

förstelärare. Vi har 50% administration. Inom elevhälsan finns alla aktuella professioner.  

 

392 barn/elever går idag på Noblaskolan Mariastaden. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias 

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

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

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

gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

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

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

  

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och 

skapar förutsättningar för utbildningens och 

undervisningens genomförande, dels om andra 

förutsättningar i form av till exempel 

sammansättning av personal, elever och barn. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt 

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

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

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

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

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

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

styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

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

förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

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

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

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

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

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

Enkäten genomförs både i förskolan, grundskolan inklusive fritidshemmet. 

 

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

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

1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger om året görs 

bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i förskolan. 

 

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

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

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

utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

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

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

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

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

 

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

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

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

som finns i läroplanen för respektive skolform. 

 

Grundskolan 

Betyg avgångselever (åk 9) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 91,5% 89,6% 92,2% 

Flicka 90,3% 100,0% 96,3% 

Pojke 93,8% 82,1% 87,5% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 93,6% 89,6% 94,1% 

Flicka 93,5% 100,0% 96,3% 

Pojke 93,8% 82,1% 91,7% 

Genomsnittligt meritvärde 276,9 260,2 275,8 

Flicka 286,9 286,0 282,1 

Pojke 257,5 241,7 268,8 

 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 58,3% 92,3% 78,3% 

Flicka 57,1% 90,9% 91,7% 

Pojke 58,8% 93,3% 63,6% 

 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har 95 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, 

uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 95 procent av eleverna som deltagit 

uppnått kravnivån i de olika delproven. 

 

Sammanfattning Årskurs 6 och 9 

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

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

resultat. 

 

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 

perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och 
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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 5,8 

Kultur 6,0 6,0 

Lek 7,1 7,1 

Matematik 6,0 6,0 

Naturvetenskap och teknik 6,0 4,9 

Normer och värden 6,0 5,1 

Skapande 5,1 8,0 

Språk och kommunikation 6,9 8,0 

 

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

och kommunikation och Skapande (8), följt av kultur, matematik och lek (samtliga på 6,). 

Normer och värden, barns delaktighet, naturvetenskap ligger något lägre ( 4/6, 8/4, 6/4) 

I jämförelse med 2019/20 ses en ökning i språk och kommunikation och skapande och en 

minskning naturvetenskap/teknik och normer och värden. 

 

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och 

Fritidshemmet  

 

● Respektfullt bemötande 

● Undervisningens kvalitet 

● Trygghet och studiero  
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

För att ge rätt förutsättningar för hög undervisningskvalitet, elevhälsoarbete samt 

trygghetsarbetet arbetar vi systematiskt i flera konstellationer av professioner.  

 

 

I ledningsgrupp med representant från alla arbetslag, träffas vi varje vecka. Respektive 

arbetslag träffas varje vecka. Förstelärare och rektor möts varje vecka för att 

utvecklingsarbetet skall ske systematiskt och med ständig progression. Lärarna är indelade i 

ämneslag, vilka träffas varje vecka / varannan vecka. Detta ger utrymme för att arbeta 

med matematikstrategin samt inre strategier såsom arbete med kooperativt-lärande 

strategier och lärandematriser. Detta för att öka kvaliteten i ämnena. Både inom ämnena 

och över ämnesgränserna.  

 

Det kollegiala lärandet sker således både inom arbetslag, ämneslag men även tillsammans 

med elevhälsan som tillsammans med rektor styr över skolmöten som behandlar och 

utvecklar arbetet kring npf, dyslexi samt respektfullt bemötande och kooperativt lärande. 

 

Arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet görs dels genom gemensamma 

strukturer inom kooperativt lärande men även genom att alla lärare inom 4-9 arbetar med 

lärandematriser, vilket gör undervisningen tydligare gällande förväntningar och mål, både 

för elever och lärare. Vidare har förstelärarna i uppdrag att auskultera sina kollegor utifrån 

en gemensamt framtagen mall. Auskultationerna skall bidra till en högre och mer jämn 

undervisningskvalitet där vi ser att framgångsfaktorn är pedagogiskt ledarskap. 

Gemensamma lektionsstrukturer är också en framgångsfaktor. 

 

Det finns väl utarbetade rutiner för sambedömning för både np och betyg. Det finns alltid 

utbildad lärare med i bedömningar som görs. 

 

All personal, både på förskolan samt på skolan är delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Ledningsgrupp träffas inför varje avstämning av det systematiska 

kvalitetsarbetet, och inför det arbetar respektive arbetslag med den. Elevhälsan arbetar 

på samma systematiska sätt. 

 

Arbetet kring värdegrund, trygghet och diskriminering sker även den på ett systematiskt 

sätt, genom att rutiner uppdateras och gås igenom i läsårsstart. Det finns rutiner kring 

anmälan till rektor, utredning, kränkningar och det förebyggande och främjande arbetet 

är elevhälsan delaktig i tillsammans med medarbetare. Elevhälsan ansvarar för 

uppföljning/utvärdering av både extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Elevhälsan träffas varje vecka och arbetar då förebyggande, främjande samt 

åtgärdande. Elevhälsan kallar varje vecka lärare till mötet för att gemensamt arbeta för 

elevernas bästa, både kunskapsmässigt och hälsoinriktat. 

 

För elevers ansvar och inflytande på skolan finns olika forum: klassråd, elevråd, lilla 
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pedagogiska rådet samt matråd. 

 

 

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 78% 85% 81% 82% 

Det är bra lärare på min skola 79% 86% 80% 81% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 92% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 58% 63% 71% 73% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
81% 88% 76% 77% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 86% - 82% 

 

 

Elevernas nöjdhet och upplevelse av undervisningens kvalitet ligger över tid konstant runt 

80 %. På skolan bedriver lärarna en strukturerad och målinriktad undervisning, vilket är en 

viktig framgångsfaktor för de goda kunskapsresultaten. Resultatet från de nationella 

proven från detta läsår, där 95% av eleverna uppnår godtagbara kunskaper i både 

matematik och svenska. Meritvärdet för årskurs 6 ligger på 263,9. Utifrån det slutbetyg 

årskurs 9 har fått 2021 (meritvärde 276,75) bedriver lärarna en strukturerad och målinriktad 

undervisning.   

 

Lärarna arbetar strukturerat och aktivt med elevernas behov av stimulans och ledning.  

Lärarna arbetar bland annat med lärandematriser, vilket bidrar till en tydlighet i 

förväntningar hos elever. Vidare arbetar vi med auskultationer vilket bidrar till ökad 

stimulans och ledning, samt reflektion kring ledarskapet. Alla elever har tillgång till 

exempelvis digitala hjälpmedel och bildstöd. 

 

Vi har också ett tydligt och strukturerat arbete med extra anpassningar. 

 

Sammantaget är detta faktorer som gör att vi har en god måluppfyllelse. 
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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 
78% 85% 69% 72% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
74% 84% 65% 72% 

 

För att säkerställa bedömning i alla ämnen har sambedömning genomförts. 

Sambedömning sker kontinuerligt. Vid digitala prov/bedömningsuppgifter finns möjlighet till 

anonymisering.  

 

Vi har även fortlöpande kontakt med vårdnadshavare till de elever som inte når upp till 

kunskapskraven.  

 

Ämnesmatriser uppdateras efter varje avslutat arbetsområde vilket ger elever och 

vårdnadshavare en tydlig återkoppling på bedömda kunskapskrav. I alla ämnen har 

eleverna betygssamtal med undervisande lärare minst en gång per termin.  

 

 

Arbetet med normer och värden 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver 

resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshava

re, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 90% 88% 89% 89% 

Det är ordning och reda i min skola 67% 76% 72% 75% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 74% 78% 60% 66% 

 

Hur väl verkar undervisningen för jämställdhet mellan könen? 

Arbetet med kooperativt lärande är viktiga inslag i undervisningen och detta bidrar till att 

alla kommer till tals samt är delaktiga i undervisningen, oavsett kön. 
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När det gäller trygghet och studiero är målet alltid att 100% av eleverna ska känna sig 

trygga i skolan. Sedan dessa resultat kom har vi arbetat ytterligare med att skapa trygghet, 

exempelvis genom att förtydliga konsekvenser vid ett icke önskvärt beteende. 

 

Vi arbetar aktivt med normer och värden så att det ska genomsyra hela skoldagen oavsett 

aktivitet på skolan.  

 

 

 

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 
77% 80% 79% 80% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
67% 65% 70% 71% 

 

 

Eleverna ges möjlighet att få inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen 

genom att de får ge förslag och önska sätt att redovisa och bedömas. I så stor mån som 

möjligt utgår vi från deras förkunskaper och intressen.  

 

Genom att eleverna själva har varit delaktiga i processen har de en ökad motivation till att 

prestera, samt genom goda resultat i skolverkets obligatoriska tester samt hög 

måluppfyllelse och höga meritvärden. 

 

Slutsatser (undervisning) 

 

Inför nästa läsår kommer vi hålla fast och värna om vårt utvecklingsarbete med det 

kooperativa lärandet och utveckla lärandematriser för samtliga åldrar. 

 

Vi kommer även hålla fast vid våra auskultationer av förstelärare i syfte att hela tiden 

utveckla undervisningens kvalitet. 

 

 

 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 
Indikatorer för utvärdering: 

Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i oktober varje år 
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Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel ja%) 

Jag känner mig trygg i skolan 91% 

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

elever på din skola? 
20% 

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

vuxen på din skola? 
5% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
76% 

 

Eleverna känner sig i hög grad trygga på skolan. En viktigt framgångsfaktor är att vi har ett  

organiserat schema för raster inomhus och utomhus. I de yngre åldrarna förekommer 

lekgrupper som främjar trygghet och trivsel. Generellt har vi lärarledda rastaktiviteter 

regelbundet. Från förskoleklass till årskurs 6 har vi hemklassrum för att främja trygghet. Alla 

klasser har förutbestämda platser i klassrummet vilket ger en ökad trygghet. 

 

Vi har även väl fungerande rutiner för vårt främjande och förebyggande 

värdegrundsabete. i detta arbete utgör hela EHT-teamet en viktig resurs. Sammantaget 

svarar 91% av eleverna på skolan känner sig trygga. Vi har en trygg skola där all personal 

känner till alla eleverna. Självklart är målet alltid att 100% av eleverna skall känna sig trygga 

på skolan. 

 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi har ett väl fungerande främjande och förebyggande arbete där vi har fastlagda rutiner 

och kontinuerliga möten inom elevhälsan. Vidare har det även varit mycket positivt att 

lärare kallas till elevhälsan när ett ärende rör dennes mentorselev. 

 

 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vi har inte haft många anmälningar av kränkande behandling under året och gällande de 

få fall vi haft har vi gjort bedömningen att rutinerna fungerar väl.  

 

 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Vi kommer hålla fast vid våra rutiner för det främjande och förebyggande 



 
 

 

 

13 

elevhälsoarbetet och lärarnas engagemang kring elevernas mående. Det vi kommer 

utveckla ytterligare är att stärka samarbetet mellan EHT-teamet och arbetslagen. 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)  

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

användas som stöd i utvärderingen. 

 

Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 86% - 82% 

 

Elevhälsoarbetet har fungerat väl. Det vi kan se att vi behöver utveckla ytterligare 

till nästkommande läsår är kommunikationen mellan elevhälsan och arbetslagen. 

Alla kompetenser är mycket engagerade och arbetar för att få varje elev i mål. 

Detta är något mycket positivt men kan ha bidragit till att vi missat informera 

varandra vid några tillfällen.  

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Den sammantagna bedömningen är att  rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning 

av särskilt stöd har fungerat väl.  

 

Hur väl har uppföljning och utredning av frånvaro fungerat?  

Varje månad har Elevhälsan gjort en gjort en utvärdering av frånvaron. Denna har sedan 

skickats ut till arbetslagen där de har fått inkomma med svar på om elevernas frånvaro är 

känd av mentorerna. I de fall bedömning gjorts att elev har haft onormal frånvaro har 

Elevhälsan kallat vårdnadshavare till möte gällande frånvaro. 

 

Vilka effekter kan ni se att arbetet haft på elevernas måluppfyllelse/resultat? 

Detta har bidragit till att Elevhälsan och mentorerna har kunnat ta till olika åtgärder för att 

säkerställa elevens rätt till skolutbildning. Effekter vi ser är goda resultat i skolverkets 

obligatoriska tester samt hög måluppfyllelse och höga meritvärden. 

 

Främjande och förebyggande arbete 
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Den sammantagna bedömningen är att det främjande och förebyggande arbetet fallit ut. 

 

Hur väl har elevhälsans samverkan med lärare och övrig personal fungerat? 

Elevhälsoarbetet har fungerat väl. Det vi kan se att vi behöver utveckla ytterligare till 

nästkommande läsår är kommunikationen mellan elevhälsan och arbetslagen då vi ibland 

har missat att informera varandra. 

 

I vilken utsträckning har ni lyckats främja närvaro? 

I och med systematik och engagemang för varje elev. 

 

I vilken utsträckning har elevhälsan varit delaktig i att utveckla undervisningen? 

Specialläraren har varit delaktig i att utveckla undervisningen genom att hålla kurser och 

föreläsningar gällande kooperativ lärande 

 

Hur väl har uppföljning och utredning av frånvaro fungerat? 

Den har fungerat väl. Dock har det varit svårt detta år då frånvaro generellt har ökat i och 

med den pandemi vi befunnit oss i. 

 

Vilka effekter kan ni se att arbetet haft på elevernas måluppfyllelse/resultat? 

Detta år har vi haft det högsta meritvärdet någonsin trots pandemi och 

distansundervisning 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Elevhälsoarbetet har fungerat väl och systematiken har bibehållits. Detta har skett i och 

med vår flexibilitet då arbetsuppgifter och fokus skiftat i och med den vardag vi lever i.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

● Respektfullt bemötande 

● Undervisningens kvalitet 

● Trygghet och studiero 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmet är organiserat enligt följande: Fem fritidsledare arbetar på fritidshemmet. 

Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler.  

Vi har organiserat för Fritidsmöte varje vecka, resurshandledning varje tredje vecka, 

kollegialt lärande i och med skolmöten och arbetslagsmöten med samverkan mellan fritids 

och lågstadiet. 
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Förstelärare har auskulterat fritidsledarna 

Fritidsansvarig har varit delaktiga i likabehandlingsgruppen samt i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

 

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 
83% 77% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 89% 79% 

Utveckling och lärande 

 

Vi har kontinuerligt arbetat för att höja undervisningens kvalitet genom tydlig struktur, 

planeringar med avstamp i läroplanen och fritidshemsplanen. Vi har skapat ett årshjul som 

tydliggör vilka läroplansmål vi ska arbeta med när under året. 

 

Arbetet med normer och värden 

 

Värdegrundsarbete, gruppstärkande övningar och elevsamtal i grupp. Arbetet med normer 

och värden är något som genomsyrar allt vårt arbete oavsett om aktiviteten är planerad eller 

om vi har fri lek. 

Värdegrundsuppdraget 

 

Fritidsråd och fritidssamlingar möjliggör plats för elevinflytande. Vi har kontinuerliga 

samtal med eleverna kring fritidshemmets aktiviteter samt låter dem påverka vad vi 

gör. 
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Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Slutsatserna vi kan dra är att eleverna vill vara mer delaktiga och tycka till om vad vi 

gör i fritidshemmet. Vi kommer hjälpa dem att bidra med sina åsikter på ett mer 

systematiskt sätt genom att ha fler fritidsråd nästa läsår, samt se till att dessa 

prioriteras.  

 

Vi upplever nöjda elever i fritidshemmet, de vet varför vi gör olika aktiviteter samt hur 

de kan välja utifrån sina egna intressen. Till nästa läsår kommer vi utveckla 

undervisningen så att aktiviteterna i fritidshemmet kommer bli mer självvalda av 

eleverna. De dagar när eleverna får välja aktiviteter kommer fördubblas (från 1 

dag/vecka till 2 dagar/vecka), på så sätt tillgodoser vi att eleverna kommer känna 

större delaktighet.  

 

Vår nya aktivitet, studierummet, har varit ett positivt inslag i fritidshemmet och 

kommer således utvecklas under nästkommande läsår. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

● Respektfullt bemötande 

● Undervisningens kvalitet 

● Trygghet och studiero 
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

 

Förskolan är organiserad enligt följande: 

Biträdande rektor ingår i den övergripande ledningsgruppen. Vidare finns det två 

arbetslag på förskolan vilka båda har en arbetslagsledare. På förskolan är 10 av 

medarbetarna förskollärare och 5 barnskötare.  

 

Varje arbetslag har arbetslagsmöten varannan vecka, då pedagogik, samplanering och 

barnärenden är punkter på agendan. 

 

Arbetet med målstyrda processer sker kontinuerligt och utgår helt från målen i funktionell 

kvalitet. Varje grupp sätter mål, följer upp och utvärderar för vidare utveckling. 

 

Det finns tydliga rutiner för anmälan, utredning av kränkning, jämställdhetsarbete, 

främjande och förebyggande arbete. Detta arbete sker kontinuerligt i verksamheten och 

är även detta en obligatorisk punkt för arbetslagen att ta upp vid möten. 

 

Miljöerna inomhus utvecklas och ändras utifrån barnens behov vid studiedagar. 

Utomhusmiljöerna är fina men har behövt ett uppsving vilket sker under sommaren. De nya 

utomhusmiljöerna kommer att inbjuda till stimulerande och utmanande aktiviteter. 

 

 

 

 

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 97% 93% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 92% 

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 73% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
99% 95% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 99% 98% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
88% 68% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
100% 89% 
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Slutsatser (undervisningen) 

 

Den sammantagna bedömningen av förskolans undervisningskvalitet är att den är hög 

och jämn. Detta visar både resultat från NKI och resultat från bedömning i funktionell 

kvalitet. 

 

Vårt arbete med målstyrda processer sker kontinuerligt och utgår helt från målen i 

Funktionell kvalitet. Varje grupp sätter mål, följer upp och utvärderar för vidare utveckling. 

 

Lärmiljön anpassas och förändras utifrån undervisningens behov. 

 

De utvecklingsområden som vi har identifierat under läsåret är att vi behöver utveckla vårt 

arbete med digitalisering i undervisningen. Vi behöver även hitta nya metoder för att 

förbättra vår kommunikation med vårdnadshavare.  

 

Vi är en stor förskola med många olika och varierande styrkor som vi på ett bra sätt 

använder för att gynna hela verksamheten. Vi arbetar i två stora arbetslag där barnen ges 

möjlighet att ta del av allas styrkor och spetskompetenser. 

 

 

 

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 96% 92% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 90% 80% 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi behöver skapa metoder för att ge barnen större möjlighet till lugn och ro under deras 

vistelsetid på förskolan. Vi behöver även synliggöra dessa stunder för vårdnadshavare. 

 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vi har inte haft några anmälningar av kränkande behandling under året. 
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Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

 

Hålla fast vid vår goda relation till vårdnadshavare då det är lättare att nå kärnan till 

problem på ett tidigare stadie 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 
 

Digitalisering i undervisningen 

 

Skapa metoder för att förbättra vår kommunikation med vårdnadshavare 

 

Utveckla metoder för uppföljning och utvärdering på individnivå för att 

medvetandegöra och synliggöra progression 

 

 


