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1. Om Noblaskolan Nacka Strand 
 

Huvudman för Noblaskolan Nacka Strand 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 leds av en rektor som till stöd har en ledningsgrupp med en representant för förskolan 

och en representant för skola (inkl fritidshem).  

 

Förskolan har under året haft 95 barn och skolan 91 elever varav 86 inskrivna i fritidshemmet. 

 

På förskolan har vi 5 avdelningar indelade i åldershomogena grupper; två avdelning med 

barn 1-2 år, två avdelning med barn 3-4 år och en avdelning med barn 5 år. Arbetet sker i 

nära samarbete i så kallade team mellan avdelningar med jämnåriga. Arbetet på respektive 

avdelning leds av en förskollärare. Personalgruppen består av 5 legitimerade förskollärare, 10 

barnskötare (varav 2 utan utbildning) och en elevresurs. Under läsåret har vi tagit emot 4 

barnskötarpraktikanter och har anställt en person via Extra tjänst.  

 

Varje avdelning har ett reflektionsmöte varje vecka med fokus på att utvärdera föregående 

vecka samt planera kommande vecka. En gång i månaden har vi arbetsplatsträff som dels 

innehåller gemensam information men även ger möjlighet till kvalitetsarbete och att lyfta 

blicken i arbetet. Vi har tre utvecklingsgrupper som fokuserar på tre olika områden i 

verksamheten; detta läsår Normer och värden, Språk och Dokumentation. En från varje 

avdelning finns med i respektive utvecklingsgrupp. Varje fredag träffas förskollärare/ 

avdelningsansvariga för gemensam avstämning kring vad som sker på förskolan och vad 

som behöver arbetas med gemensamt. 30 min ägnas åt informationsutbyte och 60 min åt 

pedagogiska diskussioner utifrån förutbestämt ämne. Mötena leds av en förskollärare och 

rektor. 

 

På skolan arbetar 5 lärare (4 har legitimation och en håller på att avsluta VAL), vi har en 

idrottslärare som arbetar 50% på skolan och 50% på fritidshemmet. Lärarna undervisar i 
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åldershomogena grupper. På fritids arbetar 1 Lärare mot fritidshem, 2 Barnskötare, 1 

outbildad barnskötare, 1 idrottslärare (50% idrottslärare och 50% fritids) och 1 Extra tjänst från 

maj-nov.  Då vi har små klasser i skolan ingår resursuppdrag för elever med särskilda behov i 

tjänsterna för fritidshemmet under skoltid. Vi har dessutom haft en elevresurs anställd under 

läsåret. 

 

Vi har en förstelärare i matematik på skolan som ingår i nätverk för förstelärare samt driver 

matematikundervisningen på skolan.  

 

Vi använder oss av ett heldagslärande där grunden läggs i värdegrundsarbetet och 

lärandet förstärks genom att vi knyter an kurser till skolans övergripande tema utifrån 

kursplanerna i So, No och teknik.   

 

Lokalerna är belägna på två våningar. Lokalerna samnyttjas av  skola och fritidshem.  

 

Våra öppetider är 6.30-18.00. Öppningar och stängningar sker tillsammans mellan förskola 

och fritidshem i förskolebyggnaden.  

 

Varannan vecka har vi skolmöte där vi går igenom praktiska skolövergripande frågor och 

varannan vecka har vi årskursmöte där lärare och fritidspersonal runt en klass samplanerar 

och stämmer av elevernas utveckling. En gång i månaden har vi arbetsplatsträff på skolan 

med information samt gemensamt planeringsarbete skola och fritidshem. Lärarna har 

lärarmöte varje torsdag och detta leds av rektor. Fritids har möte varje onsdag.  

 

Elevhälsoteamet har möte varannan torsdag. Skolsköterska arbetar 20% och är på plats varje 

torsdag. Specialpedagog var helt sjukskriven ht-20 och arbetade 25% under vt-21. Lärare 

mot fritidshem med specialpedagogisk kompetens har haft 20% av tjänst avsatt till 

elevhälsoarbete. Har försökt rekrytera kurator men det har varit svårt med tanke på liten 

tjänst. Skolpsykolog har tagits in vid behov på konsultuppdrag. Skolläkare har varit på plats 

en gång per termin. Lärarna har stödundervisning enligt schema i svenska och matematik för 

elever som har svårt att nå målen. Har även haft en grupp som läst svenska som andraspråk. 

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  

 

Övriga stödfunktioner på skolan är administratör 50%, It-support 7,5%, vaktmästare 10%. 

Vi har två mottagningskök med ett köksbiträde i vardera.  
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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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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 

Nationella prov, årskurs 3  

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

uppnått kravnivån i de olika delproven. Ingen elev i åk 3 följer kursplanen för svenska som 

andraspråk läsåret 2020/2021. I matematik har 100 procent av eleverna som deltagit uppnått 

kravnivån i de olika delproven. 

 

Fritidshemmet 

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

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

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

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

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

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

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

till kraven i styrdokumenten.  

  

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2020/21 

Demokrati och samhälle 4,0 

Elevers ansvar och inflytande 2,0 

Fritidshemmet och omvärlden 4,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 

Natur och matematik 4,0 

Normer och värden 4,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 

Språk och kommunikation 4,0 

 

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

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse tillsammans med Skapande och estetiska 

uttrycksformer (6), följt av Demokrati och samhälle, Fritidshemmet och omvärlden, Natur och 

matematik, Normer och värden samt språk och kommunikation (samtliga på 4). Lägst utfall 

noteras för målområdet Elevers ansvar och inflytande (2). 

 

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 



 
 

 

 

8 

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 4,9 4,5 

Kultur 5,2 4,7 

Lek 5,2 5,2 

Matematik 4,9 4,7 

Naturvetenskap och teknik 4,4 6,0 

Normer och värden 4,9 6,7 

Skapande 4,9 4,8 

Språk och kommunikation 5,2 6,7 

 

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

Normer och värden samt Språk och kommunikation (båda på 6,7), följt av Naturvetenskap 

och teknik (6,0). Lek samt Skapande ligger något lägre (på 5,2/4,8). Lägst utfall noteras för 

målområdet Barns inflytande och delaktighet (4,5). I jämförelse med 2019/20 ses störst ökning 

inom området Normer och värden. De områden som minskar är Barns delaktighet och 

inflytande, Kultur, Matematik och Skapande.  
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3. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet  

● Kollegialt lärande  

● Utveckla undervisning (inklusive heldagslärande)  

● Dokumentation av lärande 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 

 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Under läsåret har vi haft 91 elever på skolan fördelat i årskurser enligt följande: 

Fsk - 36 elever   Åk 1 - 19 elever  Åk 2 - 20 elever  Åk 3 - 16 elever 

Undervisningen sker i åldershomogena grupper. 

Lokalerna i förlagda på två plan i en kontorsbyggnad och med skolgård utanför som är en 

allmän plats. Varje klass har ett klassrum och lokalerna samnyttjas med fritidshemmet. 

Lunch serveras i respektive klassrum. Idrottshall hyrs av närliggande skola. 

 

Lärarna har främst arbetat som klasslärare men bytt enstaka ämnen för att få ihop så god 

behörighet som möjligt. 4 av skolans 5 lärare är legitimerade och den som saknar 

legitimation har en kurs kvar på VAL som beräknas avslutas under 2021. En gång i veckan 

har lärarna ett pedagogiskt forum som leds av rektor där pedagogiska dialoger förs för att 

gemensamt utveckla undervisningen samt för att skapa en likvärdighet. 

 

I verksamheten finns ett mycket nära samarbete mellan skola och fritidshem. Varannan 

vecka har vi skolmöte där vi går igenom praktiska skolövergripande frågor och varannan 

vecka har vi årskursmöte där lärare och fritidspersonal runt en klass samplanerar och 

stämmer av elevernas utveckling. En gång i månaden har vi arbetsplatsträff på skolan 

med information samt gemensamt planeringsarbete skola och fritidshem.  

 

En framgångsfaktor i att skapa en mer likvärdig undervisning på skolan har varit att lärarna 

tre pass i veckan går in och undervisar i en annan grupp än sin ordinarie. Detta kan dels 

var i ett ämne som den bemästrar väl men även som stöd med två lärare i klassrummet.  

 

Vi har en förstelärare i matematik som har till uppdrag att driva pedagogiska diskussioner i 

lärargruppen som sedan ska leda till bättre och mer likvärdig matematikundervisning i 

klassrummen.  

 

Under läsåret 2020/2021 har vi fått skjuta fram flera kompetensutvecklingsinsatser på grund 

av rådande pandemi. Vi har dock hunnit med att fördjupa oss i Svenska som andraspråk, 

utvecklat digitalisering för att få med frånvarande elever i undervisningen samt förtydligat 

de utmaningar som ligger i linje med vårt nya varumärke Noblaskolan.  

 

Grunden för elevers ansvar och inflytande ligger i dagligt bemötande och att vi skapar 

förutsättningar för elever att ta ansvar och ha inflytande. Vidare har varje klass klassråd 

varannan vecka där vi dels pratar trygghet och trivsel men även pedagogiska frågor. På 

skolan har vi pedagogiskt råd en gång i månaden med en frågeställning inför varje tillfälle 

där rektor får del av elevernas tankar runt till exempel utvecklingssamtal eller hur man 

arbetar med problemlösning. Detta som ett led i att knyta ihop vad vi behöver utveckla 
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vidare på skolan. 

 

När det handlar om bedömning så rättar alla lärare utom den undervisande i åk 3 

nationella proven. Detta görs gemensamt för att ha dialog kring bedömningskriterier. Detta 

följs sedan av en intern dialog kring vad vi ser i elevresultaten samt hur vi på skolan 

behöver utveckla undervisningen ytterligare. Detta följs sedan av en fördjupad diskussion 

tillsammans med 3 andra Noblaskolor där vi lyfter och problematiserar runt elevlösningar. I 

samband med lärarkonferenser har vi även haft bedömningsträning i år med fokus på 

Svenska som andraspråk.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs från ledningsgruppen som sätter ihop enhetsplanen. 

Utifrån den får varje arbetsgrupp sin specifika plan och sätter sina mål för att nå de 

uppsatta målen för verksamheten. Huvudsakligen stäms planen av i samband med 

arbetsplatsträffar. 

 

Vi har på skolan ett trygghetsteam som träffas en gång i månaden med fokus på att följ 

upp att vi arbetar utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt på 

övergripande se om vi behöver göra åtgärder på organisatorisk nivå. De ansvarar även för 

revidering av planen samt analys av upplevda kränkningar.  När det handlar om enskilda 

ärenden mellan individer är det Elevhälsoteamet som handhar det. 

 

Varje månad presenteras en Månadens fundering för eleverna, dessa är återkommande 

samt har en tydlig koppling till läroplanen. Varje klass arbetar sedan med funderingen och 

arbetet avslutas med storsamling där klasserna presenterar sitt arbete för varandra.   

 

Elevhälsoteamet har möte varannan torsdag. Skolsköterska arbetar 20% och är på plats 

varje torsdag. Specialpedagog var helt sjukskriven ht-20 och arbetade 25% under vt-21. 

Lärare mot fritidshem med specialpedagogisk kompetens har haft 20% av tjänst avsatt till 

elevhälsoarbete. Har försökt rekrytera kurator men det har varit svårt med tanke på liten 

tjänst. Skolpsykolog har tagits in vid behov på konsultuppdrag. Skolläkare har varit på plats 

en gång per termin. Lärarna har stödundervisning enligt schema i svenska och matematik 

för elever som har svårt att nå målen. Har även haft en grupp som läst svenska som 

andraspråk. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 

utveckling och hälsa. 

 

Elevhälsoteamet håller klasskonferenser en gång per termin för att få en överblick på 

gruppnivå samt fånga upp eventuella elever som behöver extra anpassningar eller särskilt 

stöd. Kunskapsresultat följs upp 4 gånger per år från åk 1-3. 

 

 

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) 
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag är nöjd med undervisningen på min skola - - 76% 82% 

Det är bra lärare på min skola - - 75% 87% 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer - - 76% 87% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
- - 78% 83% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- - - 75% 

 

Ökning inom samtliga områden vilket hänger ihop med kontinuitet i personalgruppen samt 

en hög frisknärvaro. Lärargruppen samarbetar tydligare jämfört med tidigare år och det 

resulterar i en mer likvärdig undervisning och en hög jämn nivå mellan klasserna. 

 

Lärarna bedriver en strukturerad och målinriktad undervisning som under året förtydligats 

med en gemensam lektionsstruktur. Lärarna möter elevernas behov av ledning och 

stimulans men där vi behöver fortsätta att se hur vi kan utmana elever som kommit långt i 

sin kunskapsinlärning.  

 

Lärarna tagit stort ansvar i att arbeta med anpassningar och stöd till eleverna. Vi ser även i 

dialog med vårdnadshavare att vi behöver vara tydligare kring vilka förväntningar de kan 

ha på skolan utifrån elevhälsoperspektiv för att vi ska kunna mötas i dialogen.  

 

Under året kan vi se framsteg på gruppnivå när det handlar om extra anpassningar. 

Lärarna är skickliga på att väva in det som behövs på individnivå till gruppnivå, till exempel 

tar alla rörelsepaus efter max 30 minuters stillasittande, dagen avslutas med att gå igenom 

kommande dag för att förbereda eleverna osv.  

 

Undervisningen är bra och mer likvärdig än tidigare på skolan. Pandemin har gett oss 

prövningar under året men också hjälpt oss att utveckla tydligheten i undervisningen. Vi 

når våra mål och fokus framåt blir att än tydligare kunna förmedla till elever och 

vårdnadshavare hur vi arbetar mot målen och hur varje elev ligger till kunskapsmässigt i 

förhållande till målen. 

 

Eleverna har god måluppfyllelse. Vi följer noga elevernas kunskapsutveckling utifrån 

SKolverkets Läsa-Skriva-Räkna garanti men kompletterar denna med ytterligare tester och 

diagnoser för att kunna göra tidiga insatser. De elev som är svaga i sin kunskapsutveckling 

vill vi fånga upp tidigt och följer extra för att se att de ligger i fas. De elever som är starka i 

sin kunskapsutveckling behöver utmaningar för stimulans och motivation.   

 

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) 
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i 

de olika ämnena 
- - 65% 73% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
- - 74% 74% 

 

Under läsåret har vi tagit fram tydliga mallar för att följ upp kunskapsutvecklingen på 

individnivå och synliggöra dessa för elever och vårdnadshavare. Vi har även tagit fram 

mallar för att synliggöra detta på utvecklingssamtal. Implementeringsarbetet av mallarna 

påbörjas våren 2021.  

 

Vi har tagit fram en gemensam lektionsstruktur där bland annat målet med varje lektion 

ska vara tydlig för eleverna.  

 

 

Arbetet med normer och värden 

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

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan - - 84% 83% 

Det är ordning och reda i min skola - - 73% 76% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan - - 68% 76% 

 

Både ordning och reda och arbetsro har höjda resultat vilket har varit extra fokus ihop med 

implementeringen av Noblakoden. Tryggheten har sjunkit en procentandel, vi behöver 

arbeta än mer med tryggheten då målet är att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vi 

ser också i vårt arbete att vi behöver förtydliga hur vi arbetar med att reda ut konflikter och 

följer upp trygghet för elever. 

 

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 
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De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker 

och tänker 
- - 81% 82% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
- - 75% 75% 

 

Vi ligger på samma nivå som tidigare år. Mycket handlar om förhållningssätt och 

nyfikenhet på elevernas tankar. 

 

Slutsatser (undervisning) 

 

Vårt arbete med att få till ett kollegialt samarbete i lärargruppen ger bland annat positivt 

resultat kring att synliggöra kunskapsutvecklingen. Genom att lärarna går in och stödjer 

upp i varandras klasser skapar de tillsammans en större likvärdighet i undervisningen. 

Genom samarbetet i lärarkåren har det skapats en större känsla kring helhetsansvar för alla 

elever på skolan. Detta samarbetet ska vi fortsätta utveckla.  

 

Inför nästa läsår vill vi lyfta tryggheten högre på skolan och gemensamt arbeta fram att 

alla elever känner sig lyssnade på.  

 

 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Alla medarbetare på Noblaskolan Nacka Strand arbetar utifrån att vara goda förebilder 

för våra elever. Delaktighet och demokratiska värden förmedlas och genomsyrar all vår 

verksamhet. Vi har nolltolerans mot all form av kränkningar och diskriminering. 

 Vi vill att våra elever ska uppleva och känna 

● sig inkluderade 

●  trygghet 

● tillit 

● glädje 

● sig respekterade 

Varje elev i vår verksamhet ska känna att den är respekterad utifrån den person den är 

oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kulturellt ursprung, religion, ålder eller 

funktionsnedsättningar. 

I verksamheten kopplar vi ihop Barnkonventionen med Månadens fundering, SO och 

högläsningen. Det systematiska värdegrundsarbetet sker utifrån Månadens fundering. 



 
 

 

 

14 

 

●  Vi har fadderverksamhet där 3:or är faddrar till 1:or, och 2:or är faddrar till 

förskoleklasseleverna.  

● På rasterna har vi rastvärdar med synliga västar/jackor. Vi arbetar med fast och 

rörlig pedagog. Vi har lekansvarig under lunchrasterna för att utveckla skolgårdens 

aktiviteter. Den lekansvarige initierar gruppstärkande lekar. Alla som vill får vara 

med. De rörliga rastvärdarna har ansvar för övriga gården bland eleverna. 

● I omklädningsrummen vid idrotten finns alltid en pedagog närvarande. 

● Gemensamma ordningsregler arbetas fram i klassen på ett klassråd och skickas 

sedan med till pedagogiska rådet där beslut tas om vilka ordningsregler som ska 

gälla för skolan. Ordningsreglerna revideras årligen. 

● Alla klasser arbetar fram sina trivselregler så att eleverna själva äger dem. Dessa 

görs utifrån de gemensamma ordningsreglerna. 

● Klassråd varannan vecka med värdegrundande samtal, som stående punkt, i 

främjande och förebyggande syfte. 

● Skolmöte, all personal träffas varje vecka där vi tar upp elevhälsofrågor på grupp- 

och organisationsnivå. 

● Elevhälsoteammöten har vi varannan torsdag. Där kan lärarna vid behov boka tid 

för samtal angående elever på klass- eller individnivå. Även Elevhälsokonferenser 

med vårdnadshavare och elever har vi på torsdagar. 

● Klasskonferenser en gång per termin. 

● Skolans Trygghetsteam består av rektor samt pedagoger från skola, fritidshem och 

förskola. Trygghetsteamet leder det främjande, förebyggande samt ser över rutiner 

för det åtgärdande arbetet. Samtliga anställda på skolan ansvarar för att arbetet 

genomförs. Trygghetsteamet säkerställer att vi efterlever Planen. 

● Trygghetsteamet ansvarar för Trivselenkät och trygghetsvandring, som görs en 

gång per termin. De ansvarar även för att sammanställning, utvärdering och 

uppföljning görs. 

● Första måndagen varje månad presenteras Månadens fundering utifrån Planen 

mot diskriminering och kränkande behandling och Läroplanen. Det arbetar sedan 

klassen och hela skolan med under månaden som följer. Vi kopplar även det till 

Barnkonventionen. Vi avslutar Månadens fundering med Storsamling sista fredagen 

varje månad. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

För att fånga upp eventuella upplevda kränkningar arbetar vi enlig följande: 

 

● Pedagogerna är närvarande och engagerade i elevernas lek och andra aktiviteter 

på rasterna, övergångar mellan olika aktiviteter, i hallarna samt i omklädningsrum. 

Detta gäller under hela dagen, skol- och fritidshemstid. De som inte är rastvärdar 
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ute stöttar eleverna hallarna. När eleverna kommer in från rast stöttar rastvärdarna i 

hallarna så att lärarna kan ta emot i klassrummet. 

● Pedagoger ska finnas på de platser som eleverna har orangemarkerats som 

otrygga platser, under trygghetsvandringar. 

● Trivselenkät med eleverna minst två gånger läsår. Sammanställning av enkätsvaren 

lämnas till Trygghetsteamet. 

● Sociogram genomförs en gång per termin 

● Uppmana föräldrar att informera oss om misstänkt kränkning eller annan 

otrygghetskänsla hos sina barn. 

● Klasskonferenser en gång per termin 

● Frågan kring trygghet och trivsel lyfts vid utvecklingssamtal. 

Dokumentera: 

Vid kränkande behandling skrivs en Anmälan om upplevd kränkning omgående. 

Dokumentet lämnas till rektor som anmäler vidare till huvudmannen inom 24 timmar. Även 

en utredning görs och dokumenteras av berörd pedagog. 

 

Rutiner  för anmälan, utredning och uppföljning av åtgärder om barn/elev i samband med 

verksamheten känner sig kränkt av andra barn/elever 

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

avbryta handlingen. 

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

känner sig utsatt av annan/andra elev/er: 

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

förekomma samt följderna om beteendet fortsätter. 

2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen, 

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

3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor. 

4) Åtgärder vidtas vid behov. 

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

skolan. 

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

upprättas som kan omfatta exempelvis 

- delade rasttider för olika elever/elevgrupper 
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- ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev 

känner sig otrygg 

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

och att eleven känner sig trygg i skolan. 

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

utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis 

- tillfällig omplacering i skolenheten 

- tillfällig förflyttning till annan skolenhet 

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

Även polisanmälan och/eller orosanmälan till socialtjänsten kan bli aktuell om 

kränkningarna är av sådan art att detta är befogat. 

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

Vårdnadshavare informeras om åtgärder. 

Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget. 

Rutiner för anmälan, utredning och utvärdering av åtgärder om barn/elev i samband med 

verksamheten känner sig diskriminerad/kränkt av vuxen 

1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas 

samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare 

samma dag. 

2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får 

förekomma samt följderna om beteendet fortsätter. 

3) Om barn/elev känner sig kränkt av rektor/förskolechef, ansvarar skolchef för 

utredningen. 

4) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR-avdelning kan 

behöva kopplas in. 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Vi ser att det främjande och förebyggande arbetet ger resultat. Våra rutiner för att fånga 

upp är bra men vi ser också att det snabbt haltar när nyckelpersoner i organisationen inte 
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är på plats, i vårt fall en sjukskriven specialpedagog. Vi ser att det ger resultat när vi 

kontinuerligt och systematiskt arbetar med till exempel månadens fundering.  

 

Det är väldigt viktigt att återkommande ha dialoger i personalgruppen för att skapa 

samsyn och vidare kunna vara tydliga med förväntningar och regler till eleverna. Vi 

behöver arbeta vidare med konflikthantering samt hur och vem som har dialog med 

vårdnadshavare i dessa ärenden. Vi behöver även förtydliga vid föräldramöten hur vi 

arbetar med dessa frågor och hur vi kan hjälpas åt.   

 

 

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 
- - - 75% 

 

Vi har små klasser på skolan vilket skapar goda förutsättningar att arbeta med extra 

anpassningar vid behov. När vi fångar upp extra anpassningar så ser vi också över vad vi 

kan göra på gruppnivå och vad som kan inkluderas redan där för att gynna så många 

som möjligt och för att så få elever som möjligt ska ha just extra anpassningar. 

 

Vi ser att föregående år präglas av en högre frånvaro än vi haft tidigare bland elever och 

de elever som tidigare tenderat att ligga högt är de som stigit mest.  

Då specialpedagog varit sjukskriven till stor del har vi fördelat det arbetet på övriga, till 

exempel har lärare med god kunskap i språkutvecklande arbetssätt stöttat elever i tidig 

läsinlärning, lärare mot fritidshem med specialpedagogisk kompetens har tagit plats i 

elevhälsoteamet och så vidare.  

 

I spåren av pandemin hade vi inget föräldramöte i uppstarten av läsåret och ser att vi där 

missade information kring hur elevhälsoteamet arbetar och ihop med det kunna äga 

förväntningarna.  

 

Under året införde vi läxhjälp på fritids, dock inte så välbesökt men några 3:or kom på 

dessa tillfällen.  
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

 

 

Främjande och förebyggande arbete 
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Vi arbetar mycket med ett inkluderande klimat och har senaste åren tittat på lärmiljön. Hur 

skapar vi en klassrumsmiljö med inspiration samtidigt som vi skapar fokus och arbetsro. 

Tillgängliga lärmiljöer är viktigt för alla våra elever. Vi har detta läsår infört en regel för alla 

klasser där vi inte sitter stilla mer än 30 min i sträck sen är det obligatorisk rörelsepaus. 

Rutiner är viktigt för att skapa trygghet och runt tavlan i klassrummet ska det vara relativt 

tomt för att eleverna ska ha möjlighet att fokusera på det viktiga. Specialpedagog har 

varit handledare i detta arbete.  

 

Vi gör även pedagogiska utredningar i ett tidigt skede och ser dessa som verktyg för att 

kunna möta enskilda elevers behov i ett tidigt skede. Ytterligare en framgångsfaktor är 

nära dialog med hemmet för att skapa samsyn och tillsammans bygga en plan framåt.  

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Våra rutiner för elevhälsoarbetet är bra, utmaningen med att vara en liten skola är att vilja 

arbeta fort för att hitta lösningar och där är viktigt att arbeta igenom allt ordentligt och 

dokumentera ordentligt.  

 

Det går under en period att arbeta med ett haltande elevhälsoteam men till nästa läsår 

behöver vi alla kompetenser på plats för att fortsätta med utvecklingsarbete. 

Specialpedagog och kurator är rekryterade och skolpsykolog kommer vi fortsätta ha efter 

behov på konsultbasis.  

 

Framåt kommer vi fortsätta ha med en lärare mot fritidshem i elevhälsoteamet för att 

säkerställa att vi inte glömmer fritidshemsperspektivet i vårt arbete samt för att upprätthålla 

kommunikationsvägen mellan teamet och fritidshemmet.  

 

Vi vill fortsätta ha en tät dialog i ett tidigt skede när det handlar om individnivå då vi ser att 

en av de största framgångsfaktorerna är att ha en nära dialog mellan hem och skola.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

● Trygghet och trivsel 

● Synliggöra hur eleverna ligger till utifrån kunskapsmålen 

● Utveckla undervisningen i linje med noblautmaningen; problemlösning, retorik, 

samarbete, entreprenöriellt lärande och akademiskt självförtroende 

● Heldagslärande 

● Fort. utveckla kollegialt lärande mellan lärarna 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 
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Total antal elever inskrivna på fritidshemmet är 86. 

Vi arbetar åldersblandat och fördelar eleverna dels efter aktivitetsval och dels efter 

åldersgrupp (vi t ex utflykter.) 

 

På fritidshemmet arbetar: 1 Lärare mot fritidshem, 2 Barnskötare, 1 outbildad barnskötare, 1 

idrottslärare (50% idrottslärare och 50% fritids) och 1 Extra tjänst från maj-nov.  

  

Då vi har små klasser i skolan ingår resursuppdrag för elever med särskilda behov i 

tjänsterna.  

 

Vi använder oss av ett heldagslärande där grunden läggs i värdegrundsarbetet och 

lärandet förstärks genom att vi knyter an kurser till skolans övergripande tema. 

Undervisningen sker utifrån läroplanen och elevernas intresse. 

 

Lokalerna är belägna på två våningar. Lokalerna samnyttjas med skolan.  

 

Våra öppettider är 6.30-18.00. Öppningar och stängningar sker tillsammans med förskolan i 

förskolebyggnaden.  

 

Fritidsansvariga har en rollfördelning där en ansvarar för det praktiska och en för det 

utvecklingspedagogiska. Hela fritidspersonalgruppen ses en gång i veckan för reflektion 

och planering. En gång i månaden har arbetsgruppen ett utvecklingstillfälle på 2,5 timme 

med fokus på pedagogiskt utvecklingsarbete. Varannan vecka har vi skolmöte där vi går 

igenom praktiska skolövergripande frågor och varannan vecka har vi årskursmöte där 

lärare och fritidspersonal runt en klass samplanerar och stämmer av elevernas utveckling.  

En gång i månaden har vi arbetsplatsträff på skolan med information samt gemensamt 

planeringsarbete skola och fritidshem. 

 

Det kollegialt lärande är en självklarhet i arbetsgruppen och sker både spontant 

och i mötesforum. Under året kan vi främst se en utveckling i undervisningskvalité, 

kvar att arbeta på är att få kvalité i våra rutinaktiviteter på fritidshemmet. 

Utvärderingsskickligheten har ökat  och pedagoger följer upp resultat  i 

planeringen, detta kommer förstärkas ytterligare kommande läsår. 

Heldagslärandet utifrån tema tillsammans med skolan har gett fritidshemmet 

förutsättningar att förstärka lärandet under eftermiddagen.  

 

 

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 
77% 91% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 78% 89% 
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Utveckling och lärande 

 

Fritidshemmet har ökat sina resultat markant. De har i stort arbetat som tidigare med 

samma rutiner och samma struktur men med förtydligat innehåll. De viktigaste 

framgångsfaktorerna för att utveckla verksamheten är personalgruppen och att de får 

förutsättningar för att samplanera verksamheten. Hela personalgruppen har under året 

gått Skolverkets webbutbildning- Fritidshemmets uppdrag. Inom utbildningen har de 

diskuterat och fördjupat sitt gemensamma kunnande kring uppdraget men även skapat 

samsyn i arbetsgruppen. 

 

För att skapa meningsfulla aktiviteter har pedagogerna blivit duktigare på att skriva 

pedagogiska planeringar inför sina kurser samt att utvärdera dessa.  

 

Ytterligare en framgångsfaktor är vårt heldagslärande. Grunden i heldagslärande är 

värdegrunden och vårt förhållningssätt med fördjupning kring att skolan och fritidshemmet 

har ett gemensamt tema varje termin där vi skapar förutsättningar för fritidshemmet att 

fördjupa de kunskaper eleverna arbetat med inom den timplanebundna tiden även fast 

årskurserna blandas på fritidshemmet.   

 

 

Arbetet med normer och värden 

Enligt enkätundersökning är eleverna tryggare på fritidshemmet än i skolan. För oss 

är det viktigt att arbeta med ett heldagslärande där normer och värden är den 

viktigaste grundpelaren. Vårt dagliga förhållningssätt är viktigt och hur vi möter 

varje elev. Fritidshemmet är med i vårt systematiska arbete med Månadens 

fundering.  

 

Vi vill erbjuda aktiviteter för eleverna utifrån deras intressen samt kopplat till vår 

läroplan oberoende av kön. För oss är det viktigt att arbeta med jämlikhet och se 

varje individ utifrån dennes kompetens och utmana därifrån.  

 

För pedagogerna på fritidshemmet är det viktigt att vara förebilder i handlande 

och i att våga prova nya saker. 

Värdegrundsuppdraget 

Demokrati- och värdegrundsuppdraget fritidshemmet synliggörs främst i det dagliga mötet 

mellan elever och mellan pedagog och elev. Pedagogerna fångar upp idéer och förslag 

från eleverna och knyter ihop det med läroplanens uppdrag.  

 

Fritidshemmet erbjuder kurser för att få fördjupa kunskaperna inom något område och 

eleverna väljer kurs enskilt utifrån intresseområde.  
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Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Vi vill bibehålla stabilitet och kompetens i personalgruppen på fritidshemmet. De är viktigt 

att de kan ha sina möten, sin planeringstid och för att driva utveckling sina 

utvecklingsförmiddagar.  

Verksamheten har en bra struktur och rutiner finns. Vi behöver fortsätta att bygga 

innehållet i linje med läroplanens uppdrag och se till att vi får in kvalité i våra rutinaktiviteter 

så som mellanmål. Kurserna som fritids har är bra och har en tydlig koppling till läroplanen, 

dessa ska vi fortsätta med. Vi ska utöka utbudet av rastaktiviteter samt hitta potentialen i 

vår utemiljö för att skapa pedagogiska aktiviteter. Vi har påbörjat en systematik kring hur vi 

följer upp och utvärderar lärandet i undervisningen på fritidshemmet och denna behöver 

etableras under kommande läsår. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

● Utveckla pedagogisk verksamhet på gården/ute 

● Dokumentation för lärande - utvärdera undervisning för vidare lärande 

● Information och kommunikation med vårdnadshavare 

● Trygghet och trivsel - ledarskap, förtroendefulla relationer, konflikthantering 

● Fortsatt heldagslärande 

 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

 

Förskolan har under året haft 95 barn inskrivna under läsåret.  

 

På förskolan har vi 5 avdelningar indelade i åldershomogena grupper; två avdelning med 

barn 1-2 år, två avdelning med barn 3-4 år och en avdelning med barn 5 år. Arbetet sker i 

nära samarbete i så kallade team mellan avdelningar med jämnåriga. Arbetet på 

respektive avdelning leds av en förskollärare. Personalgruppen består av 5 legitimerade 

förskollärare, 10 barnskötare och en elevresurs. Under läsåret har vi tagit emot 4 

barnskötarpraktikanter och har anställt en person via Extra tjänst.  

 

I maj varje år gör vi överflytt till ny avdelning och 5-åringarna som snart ska börja skolan 

samarbetar med fritidshemmet. Detta gör att vi då även har möjlighet att erbjuda nya 

barn plats i vår verksamhet och lära känna oss innan sommarledighet.  

  

Varje avdelning har ett reflektionsmöte varje vecka med fokus på att utvärdera 

föregående vecka samt planera kommande vecka. En gång i månaden har vi 

arbetsplatsträff som dels innehåller gemensam information men även ger möjlighet till 
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kvalitetsarbete och att lyfta blicken i arbetet. Vi har tre utvecklingsgrupper som fokuserar 

på tre olika områden i verksamheten; detta läsår Normer och värden, Språk och 

Dokumentation. En från varje avdelning finns med i respektive utvecklingsgrupp.  

 

Lokalerna är belägna i två olika hus. Barn 1-4 år befinner sig i röda huset (förskolan) och 

barn 5-6 år vistas i skolans lokaler. Vi har en stor gård på förskolan och två mindre gårdar 

att nyttja. Varje avdelning har en egen avdelning samt ett rörelserum som vi delar på och 

som även används av fritids på öppning och stängning. Måltider serveras på respektive 

avdelning.  

 

Undervisningen sker utifrån läroplanen och barnens intresse. Vi följer deras nyfikenhet och 

startar upp projekt utifrån dem och vart deras fokus ligger för att lärande och utveckling 

ska bli lustfyllt. Vi använder oss även av heldags lärande och använder oss av slussning 

som system för att kunna följa barnens utveckling och lärande. Vi har pedagogiska 

planeringar för våra grundstrukturer och förskollärarna ansvarar för att pedagogiska 

planeringar tas fram och utvärderas utifrån de projekt de arbetar med för tillfället.   

 
Pedagogerna har ansvaret för att utforma en pedagogisk miljö för den barngrupp de 

arbetar med för tillfället. I början av varje läsår görs en pedagogisk kartläggning på 

organisation och gruppnivå samt att mål sätts upp för att gruppen ska utvecklas. Miljöerna 

och aktiviteterna på förskolan ska vara inbjudande oavsett kön. De pedagogiska 

kartläggningarna följs upp två gånger per år.  

 

Förskollärarna har möte en gång per vecka där de stämmer av och tar beslut för förskolan. 

Detta pedagogiska forum är till för att föra dialoger och gemensamt utveckla och skapa 

en likvärdighet på förskolan. De leder arbetet framåt och ser till att delegera och 

uppdatera sina kollegor om det som bestäms.  

 

Vi har under året haft fokus på Normer och värden där vi har arbetat mycket med 

Kompisböckerna och våra maskotar Grodan, Kanin och igelkott. Detta har skapat en fin 

värdegrund bland barnen och hur vi är mot varandra. Det är även deltagarna i den 

gruppen som ansvarar för att kompetens finns runt rutiner för anmälan om kränkning i 

förekommande fall. 

 

Vi har under året haft tre utvecklingsgrupper som fokuserat på Språk, Normer och värden 

samt Dokumentation. Dessa har en förskollärare varit ledare för och en kollega från 

vardera avdelning har fått vara med och diskutera kring hur vi ska arbeta med detta i 

barngrupp och kollegialt. 

 

 

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 84% 93% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 90% 
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Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 75% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
90% 92% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 90% 95% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
79% 75% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
83% 88% 

 

Samtliga områden har ökat förutom “Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn 

utvecklas i förskolan” som backar något. Den tillbakagången tror vi delvis beror på att vi 

har utvecklingssamtal efter att enkäten genomförts. Utifrån dialog i föräldraråd ser vi också 

att vi behöver bli bättre på att kommunicera lärande och inte görande i samband med 

hämtning på förskolan. Under våren har vi tagit fram en “dagrapport” där alla 

vårdnadshavare vid hämtning får en sammanfattning på gruppnivå vad barnen har gjort 

som kompletteras med ett personligt mottagande. Vi reflekterar även över att vi inte 

kunnat möta vårdnadshavare som tidigare år på grund av rådande pandemi samt att vi 

av samma anledning haft en högre personalfrånvaro än tidigare år. 

 

På förskolan arbetar vi med de målstyrda processerna dagligen. Vi följer barnens intressen 

och utifrån det så kopplar vi ihop det med dessa. Vi har även uppsatt inne på 

avdelningarna ämnesblock till de olika delarna för att man lättare ska kunna se att vi följer 

målen. 

   

Arbetet med normer och värden har varit vårt starkaste område och vi ser att barnen 

anammat en fin värdegrund och ett bra förhållningssätt. Omsorg, utveckling och lärande 

och barns delaktighet och inflytande är bra. 

 

Vi fokuserar på att bygga upp miljöer där vi med barnen introducerar och kommer 

överens om hur vi tillsammans ska vårda vår miljö. Detta för att skapa tydlighet och att 

både barn och personal ska ha koll på miljön och hur vi tar hand om den. Vi har 

fantastiska gårdar men behöver fortsätta att utveckla det pedagogiska innehållet i 

utemiljön. Vi behöver bli bättre på att ha en tydlig struktur för aktiviteter/stationer på 

gården. Blir det tydligare vad man kan göra och vart, kommer detta att skapa trygghet för 

barnen och vårdnadshavare får en inblick i att gården erbjuder olika former av lek och 

lärande. 

 

Våra styrkor är att pedagogerna är närvarande och får barnen att vilja leka och lära samt 

att vi är förberedda och kan bedriva pedagogisk verksamhet. 

 

Slutsatser (undervisningen) 

 

Den viktigaste framgångsfaktorn är stabiliteten, kompetensen, inställningen och 

stämningen i personalgruppen. 100% av medarbetarna på förskolan kan rekommendera 

sin arbetsplats, detta behöver värnas och vårdas och det gör vi tillsammans.  

 

Rekommendation från NMI  
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Vi behöver hålla oss till strukturen att ha en in/ut checkare, rörliga pedagoger, fasta 

pedagoger och pedagogiska stationer som dukas upp en lärmiljö för barnen som inte 

kräver en pedagog. Då flyter verksamheten på och dagen blir lärorik och lustfylld för våra 

barn på förskolan - ett heldags lärande. 

 

Vi ska fortsätta att vara närvarande pedagoger som följer barnens intressen och på så vis 

utvecklar och utmanar barnen i vardagliga aktiviteter för att lära på ett lustfyllt sätt. 

 

Vi ska fortsätta att ha reflektion där vi tillsammans i arbetslaget kan följa, utvärdera och 

diskutera barnens utveckling och lärande. Är vi i arbetslaget sammansvetsade och strävar 

mot samma mål kommer vi längre med undervisningen.  

 

Vi behöver utveckla miljön utomhus och komma överens om gemensamt förhållningssätt. 

Vi behöver även bli bättre på att kommunicera lärande till vårdnadshavare samt 

systematisera informationsgången för att säkerställa kvaliteten på hela enheten. Vi har satt 

som rutin att alla avdelningar ska sätta upp en "vad har vi gjort/lärt oss idag?" lista. Så det 

blir lättare för oss pedagoger att delge vårdnadshavare men även så att de själva kan gå 

fram och läsa.  

 

 

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 84% 96% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 75% 77% 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Under inskolning läggs grunden för att, skapa trygga relationer och förmedla vad vi 

förväntar oss av vårdnadshavare och vad de kan förvänta sig av oss. Trygga 

vårdnadshavare skapar trygga barn. 
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Även inom trygghet är stabilitet i personalgruppen viktigt samt en hög frisknärvaro hos 

pedagogerna. Vi ser att våra tydliga rutiner och trygga pedagoger även kan ta emot 

vikarier på ett bra sätt och involvera dem i verksamheten.  

 

Vi delar verksamhets inlägg, informationsbrev och erbjuder utvecklingssamtal. För att ha 

dialog med hemmet om hur vi ser att just deras barn utvecklas och lär. Vi kan via dessa 

involvera vårdnadshavarna i vilka arbetsmetoder vi använder för att skapa trygghet och 

hur vi ser/upplever att deras barn är tryggt. Vi kan delge att vi arbetar i mindre grupper för 

att låta barnen få lugn och ro. Att vi även för daglig dialog med vårdnadshavare kring 

deras barn ger trygghet då vi visar att vi sett deras barn och vad de gjort under dagen. 

 

Sammantaget är det arbetet vi redan gör bra. Vi kan se att barnen utvecklas och lär när 

de fått bygga upp trygga relationer till de andra barnen och till pedagogerna. Detta har vi 

jobbat mycket med och återkommande brukar vara att vid ny organisation/termin 

använda kompisböckerna.  

 

Vi har haft en utvecklingsgrupp "Normer och värden" där en pedagog från varje avdelning 

deltagit. Gruppen har bland annat läst och diskuterat boken "Kränkande behandling i 

förskolan". Gruppen har även ansvarat för storsamlingar där barnen fått möta figurerna 

från Kompisböckerna som spelat teater kring begreppen som vi lyfter fram i Månadens 

fundering.  

 

Barnen har många timmar på förskolan och det är viktigt att kunna hitta lugn och ro i 

detta sammanhang. Efter lunch har alla barn vila, antingen sover eller läsning vilket blir ett 

tillfälle för återhämtning. I verksamheten försöker vi också att skapa mindre sammanhang 

och lugna aktiviteter för de barn som behöver.  

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande  

I arbetsgruppen har vi reflektera runt vad som är en kränkning på förskolan ihop med vilken av 

närvarande pedagoger som kan skapa lärande i situationer som uppstår mellan barn. Det är 

pedagogerna som skapar förutsättningar för att lyckas. Det förekommer på förskolan att ett 

barn bits och då behöver vi kartlägga när detta sker, varför sker det i dessa situationer och 

sedan arbeta för att de barnet som bits ska få andra uttrycksformer samt att skydda de barn 

som kan bli bitet.  

 

Avgörande i verksamheten är närvarande pedagoger som kan vara med och fånga upp om 

situationer uppstår samt att direkt sätta in åtgärder och kommunicera med vårdnadshavare.  

 

Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

 

Vi har fått en fin värdegrund att stå på när alla avdelningar tillsammans har arbetat med 

Kompisböckerna och fört boksamtal, haft projekt och kollat på kompisplanen med barnen. 

Då vi gjort detta med alla åldrar men på olika nivåer så kan vi se att det genomsyrar 



 
 

 

 

27 

relationer på förskolan. Detta arbete ska vi hålla i framåt allt värdgrundsarbete är en 

process och den blir aldrig färdig. 

 

Vi arbetar med att göra lika på alla avdelningar, för att dels skapa trygghet för barn och 

vårdnadshavare, men även för pedagoger. För oavsett vilken avdelning man är på så ska 

det vara lika.  

 

Vi behöver bli än tydligare till vh kring att delge dem info från verksamheten, så att de 

känner sig mer delaktiga. Att de får se vad deras barn gör och hur de utvecklas skapar 

trygghet och tillit hos dem för det arbete vi gör. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 

● Ökad kommunikation med vh 

● Trygghet och trivsel 

● Utveckla lärmiljön ute 

● Dokumentation för lärande 

● Tydliggöra roller och uppdrag i verksamheten 

 


