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1. Om Noblaskolan Rönninge 
Huvudman för Noblaskolan Rönninge är Pysslingen förskolor och skolor AB, som är en del av 

AcadeMedia. 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 

Skolans ledningsgrupp består av: 

Rektor                                                                                

Arbetslagsledare skolan                                

Arbetslagsledare fritids                                                             

Arbetslagsledare förskolan                         

Elevhälsoteamet består av: 

Rektor                                                                               

Skolsköterska                                                        

Specialpedagog                                             

Skolkurator                                                                     

Skolpsykolog                                                                      

Skola: 

Skolan består av F-klass – åk 3 

Fritids: 

Fritidshemmet är uppdelad i två avdelningar F-1 och ”-3 

  

Köket:                             En kock och ett köksbiträde 

Administrationen:          En administratör 

 

  

Förskolan: 

Förskolan består av 6 avdelningar (Tussilago, Rödklövern, Solrosen, Violen, Syrenen och Pionen)                     
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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 

Sammanfattning och nationella prov (årskurs 3)  

I svenska har 36 elever genomför de nationella proven i svenska och 97 procent av eleverna som 

deltagit, och som följer kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik 

har 36 elever genomför de nationella proven i matematik och 92 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 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 

Språk och kommunikation 4,0 

 

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

fysisk aktivitet och utevistelse.  Språk och kommunikation samt Skapande och estetiska 

uttrycksformer ligger något lägre (på 4/4). Funktionell kvalitet implementerades under läsåret 20/21 

med utökad valfrihet gällande prognos och antal bedömda målområden. Bedömningens resultat 

är därför inte representativt för hela fritidsverksamheten. 

 

 

 

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 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.  
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Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2019/20 2020/21 

Barns delaktighet och inflytande 6,2 5,8 

Kultur 6,1 5,5 

Lek 6,0 6,0 

Matematik 5,6 5,6 

Naturvetenskap och teknik 5,8 6,0 

Normer och värden 6,4 5,8 

Skapande 5,8 5,8 

Språk och kommunikation 6,0 5,6 

 

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

Naturvetenskap och teknik (6,0). Något lägre har barns delaktighet och inflytande, skapande och 

normer och värden (5,8).  Kultur, språk och kommunikation samt Matematik  ligger något lägre i 

funktionell kvalitet. Lägst utfall noteras för målområdet kultur på 5,5.  I jämförelse med 2019/20 så 

har vi i stor utsträckning skattat oss lägre än tidigare läsår. Det handlar främst om att pandemin har 

medfört att vi har behövt fokusera och ändrat rutiner. Under detta läsår har också skolledningen 

bytts ut samt en ny arbetslagsledare har tillkommit. Detta läsårs skattning i funktionell kvalitet har 

varit mer genomtänkt och realistisk än tidigare år. 

 

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och 

Fritidshemmet  

 
Utvecklingsområden för skolan: 

● Implementera varumärket Nobla och Noblakoden 

● Trygghet och trivsel 

● Kommunikation med vårdnadshavarna 

● Studiero 

● Gemensam lektionsstruktur och rutiner 

 

Utvecklingsområden för fritidshemmet: 

• Kommunikationen med vårdnadshavarna 

• Delaktighet och meningsfulla aktiviteter 

• Tryggheten på fritidshemmet 

• Litteratursutveckling 

• Heldagslärande 

• Fritidshemmets centrala innehåll och de sju förmågorna 
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

På Noblaskolan Rönninge är samtliga undervisande lärare legitimerade för de ämnen som 

de undervisar i. Vi har legitimerade lärare i samtliga årskurser. Arbetslaget av lärare består 

av 6 stycken lärare då skolan endast har ca 125 elever. Inför terminsstarten har skolan även 

fått en ny ledning på plats i form av nyrekrytering av rektor.  Detta läsår, likt tidigare läsår 

präglats av att det inte funnits en stabil ledning på plats. Detta har medfört att fortbildning 

inte har prioriterats. Skolan förstelärare har under läsåret dock valt ut några av skolverkets 

moduler för bland annat tidig upptäckt undervisningens betydelse för den tidiga 

läsutvecklingen med målet att ge lärarna som bedriver läs- och skrivundervisning verktyg 

för att identifiera elevernas påbörjade läsutvecklingsprocess och att planera och 

genomföra undervisning som stödjer den ytterligare. Vidare det här läsåret har de hunnit 

med att arbeta inom område matematik också för att ge en djupare förståelse av elevers 

utveckling av taluppfattning och nya insikter i hur undervisningen kan planeras, 

genomföras och följas upp. Arbetslaget med lärarna träffas varje vecka och har utöver 

detta, ett gemensamt möte tillsammans med fritidshemmet varje vecka. Enheten har ett 

APT varje månad där fritidshemmet och skolan samverkar tillsammans. Där diskuteras bland 

annat heldagslärandet och hur vi strukturerar detta på bästa sätt tillsammans. 

Under nationella provveckorna har lärarna i åk 3 fått stöd av specialpedagog och 

fritidspedagoger för att få möjlighet att ge eleverna rätt förutsättning för att lyckas. Det har 

visat sig ge ett gott resultat. Lärarna har kunnat ta ut mindre grupper och 

specialpedagogen har kunnat sitta med enskilda elever som haft behov av detta. Lärarna 

har också blivit frilagda för att få möjlighet att rätta proven och kunna sitta tillsammans i 

sambedömning. Med tanke på det ”lilla” antalet lärare på enheten så är det naturligt att 

under arbetslagsmöten diskutera bedömning av elevers måluppfyllelse. Det har också varit 

en stående punkt på lärarnas agenda när de träffar elevhälsoteamet, som består av 

skolpsykolog, specialpedagog, rektor, skolsköterska, ett par gånger i månaden. Där 

diskuteras elevernas måluppfyllelse och hur vi ska arbeta framåt för att alla elever ska 

lyckas. Där kan vi också ta beslut på specialpedagogiska insatser. Genom detta får 

elevhälsan insikt i kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen för att snabbt kunna 

sätta in rätt stöd snabbt. Kuratorns tjänstgör varannan torsdag genom ett ”hands on”-

arbete ute bland eleverna. Lärarna har också möjlighet att stämma av med henne om de 

upplever någon oro, så hon kan komma in under lektion eller rasten för stötta eleven. 

Läsåret 20/21 har till stor del bestått av de förändringar som både Covid-19 och ett 

varumärkesarbete bestått av. Skolan har i oktober månad gått från att vara 

Rosenlundsskolan till att bli Noblaskolan Rönninge. Detta varumärkesarbete har fått stor 

fokus under vårterminen i samband med att den nya ledningen kom på plats. I samband 

med pandemin så har enheten fått lägga om sina rutiner och anpassat sig efter de direktiv 

som huvudmannen och folkhälsomyndigheterna gått ut med. Det har varit allt från platser i 

matsalen till digitala utvecklingssamtal. 

Elevinflytande på skolan sker främst genom klassråd, som sker varje vecka samt elevråd ett 

par gånger per termin där eleverna träffar rektor. Tidigare under året har vi också haft 

matråd där elevrepresentanter från varje årskurs får chans att träffa kocken i köket för att 
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diskutera maten. 

Noblaskolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande, ett exempel på detta är arbetet 

med GRETA – Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar. GRETA är ett 

värdegrundsarbete som Rosenlundsskolans första rektor initierade då skolan startade och 

som skolan fortsatt att arbeta med. Värdegrundsarbetet, som i allra högsta grad har fokus 

på förebyggande arbete, pågår ständigt i skolan, såväl på lektioner som raster. Det kan till 

exempel handla om att genomföra lärarledda värderingsövningar, samarbetsövningar 

med eleverna, eller att samtala med eleverna under luncher och raster om vad som utgör 

kamratskap. Genom att konsekvent driva detta arbete framåt anser elevhälsan att 

eleverna utrustas med både självinsikt och självförtroende som i sig får eleverna att må bra. 

Elevhälsoteamet (EHT) träffas varje vecka på tisdagar kl. 13:30. Dagordning för mötet 

finns upplagd på PMO, där alla i EHT kan gå in och fylla på ärenden, punkter som 

behöver behandlas. Till träffarna udda veckor kallas klasslärare för regelbundna 

avstämning, gällande hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser på 

grupp- och individnivå, kl. 14:00- 15:00 då det även ges möjlighet att lyfta nya ärenden 

eller situationer. Pedagogerna kallas efter ett rullande schema där även förskolan ingår. 

Syftet med de tvärprofessionella EH mötena är att säkerställa att eleverna utvecklas mot 

utbildningens mål så att de når kunskapskraven.  

Elevhälsans arbete dokumenteras i skolans elevhälsoplan som följs upp fyra gånger per 

läsår.  Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att utifrån identifierade behov 

tydliggöra insatser och arbetssätt för det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

arbetet på skolan. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla 

kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till Noblaskolans framgång. 

I den mån det är möjligt genomförs extra anpassningar (extra anpassningar dokumenteras 

av klassläraren i elevens IUP), om detta inte är tillräckligt görs en anmälan till rektor som 

beslutar om pedagogisk utredning för att undersöka om det finns behov av särskilt stöd. 

Finns detta behov ska ett åtgärdsprogram utarbetas. En pedagogisk utredning innebär att 

kartlägga elevens situation (styrkor, svårigheter och behov) på skol-, grupp- och 

individnivå samt att noggrant analysera kartläggningen för att till slut göra en pedagogisk 

bedömning. Det är inte lämpligt att på förhand bestämma hur länge stödinsatserna ska 

utövas; detta måste avgöras utifrån effekterna av insatserna och elevens utveckling mot 

kunskapskraven eller hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen. Beslut 

tas efter uppföljning och utvärdering. Individuella stödinsatser ska i första hand utföras i 

elevens dagliga undervisning. Särlösningar och exkluderande aktiviteter ska så långt som 

möjligt undvikas. Att elever tillhör en kamratgrupp är nödvändigt för att de ska utvecklas 

och motiveras till att lära. Att identifiera och analysera hur behoven ser ut är den första 

insatsen som måste ske innan åtgärder beslutas. Det är inte självklart att den åtgärd som 

gjordes från början visar på goda effekter för eleven, och därför är det viktigt att 

åtgärderna kontinuerligt följs upp. Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. I och med detta har EHT beslutat att det får ta högst två veckor från det 

att beslut fattats av rektor om pedagogisk utredning eller åtgärdsprogram, till att ansvarig 

lärare lämnar dokumentet till rektor eller specialpedagog. Varje lärare bevakar frånvaron 

för eleverna i sin klass och har ansvaret att rapportera till skolans elevhälsoteam om eleven 
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kan vara i behov av utredning. Läraren rapporterar till rektor alla elever som har över 20%.  

 

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 - - 89% 90% 

Det är bra lärare på min skola - - 90% 91% 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer - - 87% 89% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
- - 87% 88% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- - - 82% 

 

Generellt så har Noblaskolan Rönninge god och hög måluppfyllelse. Skolan har 

legitimerade lärare i samtliga årskurser och ämnen. Under läsåret har det skapats rutiner för 

att arbeta likvärdigt i samtliga klassrum. Det har bland annat tack vare varumärkesarbetet 

tagits fram förväntansdokument och en gemensam lektionsstruktur och studiero. På 

Noblaskolan Rönninge har ganska långa arbetspass vilket medför att lärarna behöver 

lägga in pauser för att eleverna ska orka i form av ”brain-breaks”. Under detta läsår har 

lärarna tillsammans fått utveckla ett arbetssätt där teori varvas med praktiska moment. 

Många lärare arbetar också med stationer för att variera arbetssättet. Arbetet med 

tillgänglighet är något som har påbörjats detta läsår och något som elevhälsoteamet 

diskuterar tillsammans med lärarna under träffarna. Detta arbete är något som kommer 

fortsätta även kommande läsår.  

 

NKI visar att andelen nöjda vårdnadshavare har ökat från läsåret 19/20. Enheten har 

generellt höga resultat.  

 

 

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

de olika ämnena 
- - 71% 75% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
- - 68% 74% 

 

På Noblaskolan Rönninge har flertalet elever god måluppfyllelse. Flertalet lärare är duktiga 

på att anpassa sin undervisning för att ge eleverna rätt förutsättningar. Några lärarna har 

haft detta som utvecklingsområde och kommer att behöva arbeta vidare med detta 

under nästkommande läsår. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras via SchoolSoft till 

vårdnadshavarna och eleverna får veta genom kontinuerliga samtal med sina 

undervisande lärare. 

 

Resultatet av NKI visar också att andelen vårdnadshavare och elever är mer nöjda än 

tidigare läsår. Ett förbättrat resultat som sakta går uppåt. Detta är något som vi under 

kommande läsår behöver fortsätta att utveckla.  

 

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 - - 88% 89% 

Det är ordning och reda i min skola - - 83% 85% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan - - 68% 72% 

 

Resultaten i NKI visar att vi har förbättrat oss på flera punkter. Vi har genom 

trygghetsenkäter och samtal med elever och vårdnadshavare identifierat otrygga platser 

både i och utanför skolbyggnaden. Genom rutiner och påminnelser till varandra täcker vi 

upp dessa platser och det ser vi har gett resultat. Dock kan en verksamhet aldrig vila i ett 

grupparbete förrän 100% av verksamhetens elever upplever trygghet. Ett exempel på en 

sådan är trappan som leder upp till skolans övervåning, en vuxen finns oftast där när 

eleverna kommer på morgonen eller vid in- och utgång till rast. Korridoren i skoldelen är en 

annan sådan plats och där finns lärarna för att ta emot eleverna vid alla övergångar för 

att slussa elever till rätt lektionssal eller som stöd vid av- och påklädning. För att kunna 

hjälpa, stötta och utmana eleverna att nå en högre måluppfyllelse eller komma ikapp 

efter sjukfrånvaro kan eleverna komma till Studiestugan en gång i veckan à 1h under 

fritidstid. I Studiestugan finns lärare enligt rullande schema för att stötta de elever som vill 

arbeta efter skoldagens slut. Studiestugan stimulerar till utveckling och lärande i vidare 

bemärkelse under hela dagen. Detta sker i samråd med vårdnadshavare. Lärarna skapar 

likvärdighet genom bland annat de gemensamma dokumenten lektionsstruktur och 

ordningsreglerna. 
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Elevernas ansvar och inflytande 

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

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker 

och tänker 
- - 94% 86% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
- - 82% 77% 

 

Resultaten i NKI visar att vi att detta är ett av våra utvecklingsområden. Elever och 

vårdnadshavare upplever inte att de känner att de får chans att påverka undervisningen i 

den utsträckning som de önskar. Med tanke på eleverna ålder är det viktig att dels de får 

chans att påverka och att våga ha diskussioner i klassrummet om vad eleven kan påverka. 

Flertalet lärare kan nog utveckla detta genom att erbjuda uppgifter som ligger i elevernas 

intresse för att få syn på elevers kunskaper. Genom elevernas intresse kan läraren också 

höja elevernas måluppfyllelse.  

Slutsatser (undervisning) 

Noblaskolan Rönninge har relativt god måluppfyllelse. Skolans lärare är samtliga 

legitimerade Under läsåret har det skapats rutiner för att arbeta likvärdigt i samtliga 

klassrum. Detta arbete är något som kommer att fortsätta under nästkommande läsår. 

Föreläsningar om tillgänglighet kommer att genomföras. I arbetslaget har diskussioner förts 

om hur vi får en tätare återkoppling med hemmet, något som samtliga lärare är överens 

om behöver förbättras. Idag finns det en tendens att enbart ta sig tid att kontakta 

vårdnadshavare när något hänt eller när eleven inte når önskad måluppfyllelse. I och med 

den rådande pandemin som varit detta läsår så har vårdnadshavare inte heller varit 

välkomna in i skolbyggnaden så har det inte blivit några spontana samtal med 

vårdnadshavare. Förslag som kommit upp i arbetslaget är att systematiskt ringa 

vårdnadshavare enligt ett schema eller att finnas tillgänglig ute på morgonen innan skolan 

börjar. Trygghet och studiero kommer vara ett fortsatt fokusområde även kommande läsår. 

Dessa områden har dock förbättrats under läsåret, men kan förbättras ytterligare. Vi 

kommer fortsätta med trygghetsenkäter för att säkerställa att vi tar reda på och förbättrar 

verksamheten utifrån elevernas upplevelser, både i klassrummet och på raster eller 

fritidstid. Under detta läsår har vi arbetat med att få till ett heldagslärarnde där fritids inom 

tex olika temaområden har valt att göra mer praktiska moment under själva 

fritidshemstiden. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under kommande läsår.  
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Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 

Främjande och förebyggande arbete 

Som grundläggande och främjande värdegrundsarbete arbetar vi på Noblalundskolan 

med GRETA,Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar. Vi arbetar kontinuerligt med 

dessa begrepp, såväl i förskolan som i skolan och på fritidshemmet. Tillsammans med barn 

och elever kopplar vi begreppen till diskrimineringsgrunderna.   

Ett av Noblaskolans fokusområden är att skapa en så kallad röd tråd mellan förskola, 

förskoleklass, grundskola och fritids, med en tydlig koppling och ett tydligt samband inom 

och mellan verksamheterna samt dess uppdrag och mål. I detta ingår ett gemensamt 

förhållningssätt inom personalgruppen och inom barn- och elevgrupperna genom att 

ytterligare förtydliga vår värdegrund men också tydligare kommunicera med 

vårdnadshavare hur detta kommer till uttryck i vardagen.  

 

Vi arbetar åldersövergripande vid teman, friluftsdagar och julmarknad. Vi ordnar så att 

skolbarnen får läsa sagor för förskolebarnen. Vår gård är gemensam, där möts förskolebarn 

och skolelever. De får öva samarbete och respekt för varandras lika och olika viljor och 

behov.  Vi arbetar för att skapa ett klimat bland barn och elever där olikhet är något 

positivt och där en vågar stå för den en är.  Vi arbetar med att förebygga kränkningar 

genom att kontinuerligt diskutera och fråga oss följande;  

 

● Finns det en jargong bland barn/elever eller personal som vissa barn/elever kan 

uppfatta som kränkande?  

● Hur ser elevernas frånvaro ut och vad beror den på?  

● Krävs specifika åtgärder för att göra lärmiljön tillgänglig för alla?  

● Kan vissa läromedel uppfattas som kränkande?  

 

Skolan:  

● Varje läsår startar med två värdegrundsveckor. Eleverna arbetar med 

gemensamma uppdrag, gruppstärkande övningar och värderingsövningar.  

● Eleverna får möta ”GRETA”. Pedagogerna tillsammans med barnen visar 

genom sketcher innebörden av orden glädje, respekt, empati, trygghet och 

ansvar. GRETA är ett ständigt pågående arbete i hela verksamheten.  

● Skolan arbetar varje år med FN: s barnkonvention, Vänliga veckan och Alla 

hjärtans dag. 

●  Regelbundna klassråd där GRETA är en stående punkt, och elevråd varje 

månad där GRETA är en stående punkt. 

● Lyhördhet vid par- och grupparbeten samt redovisningar. 

●  Vi vill främja elevernas emotionella intelligens: självkännedom, empati, 

ansvar, kommunikation och konflikthantering t.ex. genom kompissamtal i olika 

gruppkonstellationer. Hantering av konflikter där vi vuxna medlar och hjälper 

barnen att vårda sina relationer, utan att stjäla deras konflikt.  

● Temperaturmätare: t.ex. enkäter och utvecklingssamtal.  

● Vuxnas ständiga uppmärksamhet: Vem blir inte vald? Vem har ingen att leka 

med?  

 

Fritidshemmet: 

● Vi vill främja elevernas emotionella intelligens: självkännedom, empati, 

ansvar, kommunikation och konflikthantering t.ex. genom kompissamtal i 

olika gruppkonstellationer. Hantering av konflikter där vi vuxna medlar 

och hjälper barnen. 
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● Temperaturmätare: t.ex. enkäter och elevledda utvecklingssamtal.  

● Vuxnas ständiga uppmärksamhet: Vem blir inte vald? Vem har ingen att leka 

med? 

● Aktiva vuxna inomhus och på gården.  

 

Förskolan: 

● Förskolan arbetar med GRETA (Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar). 

Genom samtal med barnen göra dem förtrogna med innebörden i orden. 

Sagor, lek spontana diskussioner, teater för att lära barnen värdegrunden. 

Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar pedagogerna kring situationer 

och konflikter som uppstår.  

● Vi vill främja barnens emotionella intelligens: självkännedom, empati, integritet, 

ansvar, kommunikation och konflikthantering t.ex. genom GRETA-samtal och 

barnmassage. Vid konflikthantering finns pedagoger tillgängliga för att ge 

barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att se andras perspektiv.  

● Vi ser och tolkar hierarkiska strukturer för att motverka utanförskap och synliggöra 

allas lika värde.  

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

Upptäcka  

● På kontinuerliga klassråd och elevråd samtalar vi om GRETA.  

● Pedagogerna är väl spridda för att bättre få syn på barnens och elevernas lek och 

för att kunna förhindra eller medla vid konflikter.  

● Vår närvaropolicy innehåller tydliga riktlinjer för såväl vårdnadshavare som personal 

hur vi agerar och varför vid hög frånvaro/olovlig frånvaro.  

● På Noblaskolan är Elevhälsoteamet, EHT, aktivt och vi har ett schema för när de 

olika årskursernas pedagoger besöker EHT. Ständigt närvarande är skolsköterska, 

skolpsykolog, kurator, specialpedagog samt rektor.   

● Genom mötesprotokoll förs information vidare till all berörd personal.  

● Genom kontinuerligt samarbete mellan hem och skola.  

● Genom kartläggning av kränkande behandlingar: Var sker kränkningar? Hur yttrar 

sig kränkningar? När sker kränkningar? Varför sker kränkningar? Analys och tolkning 

av svaren för en helhetsbild.  

 

Dokumentera  

Noblaskolan följer huvudmannens policy för dokumentation av händelser vid trakasserier, 

diskriminering och kränkande behandling. Vi använder avsedd blankett vilken direkt 

lämnas till rektor som i sin tur rapporterar till huvudman. Eventuella 
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handlingsplaner/åtgärdsprogram skrivs enligt den mall som huvudmannen tillhandahåller 

 

Rutiner 

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 huvudman 

vars skoljurist ansvarar för att utredning påbörjas.) 

3. Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.  

4. Åtgärder vidtas vid behov.  

5. Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig 

trygg i skolan.  

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

upprättas som kan omfatta exempelvis: 

- delade rasttider för olika elever/elevgrupper  

- ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där 

utsatt elev känner sig otrygg. 

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

effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.  

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

utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis: 

- tillfällig omplacering i skolenheten  

- tillfällig förflyttning till annan skolenhet  

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

polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är 

befogat. 

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

Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder. Huvudman informeras kontinuerligt om 

läget. 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

Vi kan ser att flertalet elever är trygga på skolan. Däremot har vi knappt ökat på den siffran 

i årets NKI. Vi behöver fortsätta med de åtgärder och förebyggande arbete som redan 

görs. vi behöver få en systematik i vilka forum dessa frågor lyfts. Det gör vi bland annat 

genom att fortsätta med trygghetsenkäter, sätta in vuxenstöd vid otrygga platser, fortsätta 

med vårt GRETA-arbete, lyfta frågan på varje klassråd och elevråd. Genom GRETA skapas 

ett gemensamt förhållningssätt inom personalgruppen och inom barn- och elevgrupperna 

genom att ytterligare förtydliga vår värdegrund men också tydligare kommunicera med 

vårdnadshavare hur detta kommer till uttryck i vardagen. 
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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 
- - - 82% 

 

Under läsåret 20/21 så har skolan haft oturen att få ledningen utbytt. Det med för vissa 

hinder att få en systematik i arbetet med elevhälsan. De flesta elever på skolan upplever 

dock att de får det stöd som de har rätt till. I samband med ett det kom ny ledning på 

plats så har även det tillkommit en ny specialpedagog. Under hens korta tid på skolan så 

har specialpedagogiska insatser kommit ut i klassrummet på ett helt annat sätt. Eftersom 

att vi är en liten enhet så kommer elevhälsans stöd ofta ut snabbt till läraren.  

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Rutinerna fungerar väl, det är relativt korta beslutsvägarna med tanke på skolans storlek.  

Främjande och förebyggande arbete 

Den sammantagna bedömningen av Noblaskolan Rönninges förebyggande och 

främjande arbete under läsåret präglats av både Covid-19, hög frånvaro bland elever och 

personal samt ett ledningsbyte. Med tanke på detta så har det varit svårt att få till ett 

förebyggande och främjande arbetssätt fullt ut. Skolan har också flera av elevhälsans 

funktioner på deltid, och saknade stora delar av höstterminen en rektor på plats i huset. 

Under läsåret har även den specialpedagogiska kompetensen bytts ut. Under hela läsåret 

20/21 har det varit en pandemi och under denna tid har elevernas sjukfrånvaro ökat. Detta 

har även skett i personalgruppen. Verksamhetsåret har präglats av både ökade 

symptomfria dagar för samtliga samt familjekarantän vid insjuknande av 

familjemedlemmar. Delar av det förebyggande och främjande arbetet har fått stå tillbaka 

under detta annorlunda år. Trots detta har elevhälsan träffat lärarna systematiskt varje 

månad för att diskutera måluppfyllelse, som har påverkats ytterst lite av pandemin, och 

elevernas sociala utveckling.  

 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

Det som har varit ett framgångskoncept är att systematiskt träffa lärarna för att både 

stämma av gruppen och individen. Då får läraren chans att själv sätta ord på vad 

gruppen eller individen behöver och får både stöd och verktyg av elevhälsans 
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professioner. Ett arbete om tillgänglighet kommer påbörjas i större utsträckning under 

kommande läsår. Där får lärarna ytterligare/påfyllning av verktyg för att kunna möta 

eleverna än bättre inom ramen för lektionen. Även fritidshemmet kommer få ta det av 

denan fortbildning för att få ännu fler verktyg att kunna stötta eleverna i de sociala 

situationer som både rast och fritidstid. Med tanke på att flera funktioner i elevhälsoteamet 

är relativt nya på skolan (tillsättas denna termin) så är förhoppning ju mer de lär känna 

verksamheten desto mer kommer det till gagn i elevhälsans fortsatt arbete framåt.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 

● Tillgänglighet i klassrummet 

● Systematiskt arbete tillsammans med elevhälsan kring kränkningar, anpassningar, 

särskilt stöd och närvaro/frånvaro 

● Lektionsbesök av skolpsykolog, kurator och rektor med elevhälsoglasögon utifrån 

respektive funktion 

● Implementera Noblakoden: lektionsstruktur fullt ut. 

 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

Organisationen i fritidshemmet är enligt följande: 

F – 1:                                 4 pedagoger 

2 – 3:                                3 pedagoger  

En pedagog är legitimerad lärare för fritidshemmet, två pedagoger är fritidsledare,  fyra 

pedagoger är barnskötare och en pedagog är obehörig barnskötare och har ett 

föräldravikariat för en utbildad barnskötare till årsskiftet 21/22. Fritidshemmet har under 

detta läsår använt sig av skolans klassrum. Det ställer höga kvar på städning och 

undanplockning varje dag. Fördelen är att fritids kan dela upp verksamheten i mindre 

grupp och använda flera rum. 

 

Under läsåret 20/21 har fritidshemmet tillsammans med skolans personal  under ledning av 

rektorn påbörjat arbetet kring fritidsstrategi för ökad måluppfyllelse. Strategin fokuserar på 

att utveckla heldagslärandet och samverkan kring elevens lärande  ur ett 1-9 

årsperspektiv. Utvecklingsarbetet har under pandemin delvis fått stå tillbaka och vi kommer 

under hösten 2021 fortsätta arbetet. 

 

 

 

Utvärdering av Fritidshemmet 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 
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Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som 

stimulerar mitt barns utveckling 
85% 83% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 86% 91% 

 

Utveckling och lärande 

Under vårterminen har heldagslärandet och samarbetet med skolan kommit igång. Det är 

i startgroparna och kommer att vidareutvecklas under kommande läsår. För att få till ett 

bra heldagslärande har fritidshemmet tillsammans med lärarna synkat årshjulen med 

teman,  planerat tillsammans utifrån temat för perioden där fritids har fått chansen att 

arbeta med praktiska moment under fritidstid som tex planteringar eller bygga fjärilshotell. 

Under fredagsmötena är heldagslärandet en stående punkt för att stämma av 

planeringen som skolan respektive fritidshemmet kommer undervisa i den närmaste tiden. 

För att utveckla området språk och kommunikation har fritidshemmet fokuserat mycket på 

sociala medier och samtal kring det samt hur vi kommunicerar med varandra på ett bra 

sätt samt träna eleverna i att lösa konflikter på egen hand. Inom området skapande och 

estetiska uttrycksformer har eleverna erbjudits olika former av skapande och material varje 

vecka samt olika typer av dramaövningar. Innan pandemin hade fritidshemmet 

verksamhet över gränserna som tex fritidskör. Tyvärr så har pandemin medfört att 

gränsöverskridande arbete fått upphöra under detta läsår. Inom området matematik och 

natur använder fritidshemmet bland annat närmiljön och naturmaterial för att bygga och 

konstruera. Ett fokusområde har också varit att lära sig orientera i sin omgivning samt tränas 

i trafiksäkerhet. Genom lek, fysisk aktivitet och utevistelse har fritidshemmet fokuserat på att 

träna barnen i att leka, skapa och våga testa och utveckla sina ideer. Eleverna har också 

fått vara med att ta fram olika rastaktiviteter tillsammans med fritidspersonalen.  

 

Arbetet med normer och värden 

Academedias vårdnadshavarundersökning visar att 91% av eleverna känner sig trygga i 

fritidshemmet. Det är en hög siffra men har inte nått hela vägen fram. Trygghetsenkäten för 

fritidshemmet som görs på höstterminen visar vilka platser och situationer som eleverna 

upplever är otrygga och personalen på fritids har utifrån resultatet positionerar sig över 

skolgården. I ett led för att öka tryggheten så har det startats upp rastaktiviteter på 

förmiddagsrasten samt leklådor att plocka med sig ut för att ha ytterligare saker att leka 

med på rasten. Rastaktiviteterna och leklådorna har gjort att elever hittar nya vänner för 

det finns aktiviteter att samlas kring. Utvecklingen av aktiviteter på rasten, 

eftermiddagsaktiviteter samt leklådorna är något som lyfts både på klassrådet och 

fritidsrådet för att fånga upp barnens intresse och utveckla dessa framåt.  

Värdegrundsuppdraget 

Fritidshemmet har tagit fasta på att att träna eleverna i att bli uppmärksamma och 
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ansvarstagande individer. Det har skett genom medvetna val av litteratur för högläsning 

samt diskussioner om vad innehållet handlar om. Andra aktiviteter för detta område har 

varit olika samarbetsövningar och lekar. Genom lekar som tex “legomasters” lekar har 

eleverna visat att de fått större förståelse för varandras olikheter och sätt att tänka samt tar 

vara på varandras ideer för att komma vidare i sitt byggprojekt. För att träna samarbete i 

större grupp har fritidshemmet använt sig av idrottshallen för att kunna leka i större grupp. 

För att ge fritidsbarnen inflytande över fritidsverksamheten har det skapats fritidsråd där 

elevernas önskemål kan fångas upp och tas med i planeringen framåt. 

Slutsatser (Fritidshemmet) 

Fritidshemmet har likt all övrig verksamhet på Noblaskolan Rönninge präglats av en 

pandemi och de organisatoriska förändringarna som detta inneburit. Det har bland annat 

skett hämtning och lämning ute, och minskad kontakt med vårdnadshavare. Det naturliga 

korridorssamtalet har försvunnit.   

 

Fritidshemmet har under detta läsår påbörjar arbetet med heldagslärandet och har haft 

mycket roliga och praktiska aktiviteter kring detta. En legitimerad lärare i  fritidshemmet 

kommer under kommande läsår leda utvecklingsarbetet i fritidshemmet och  systematiskt 

bygga upp en struktur.  

 

Det vi kommer satsa på att utveckla i fritidshemmet är att få till trygga elever, 

heldagslärandet och ett härligt samarbete med lärarna. Ett annat fokusområde är att få 

tillbaka dialogen med vårdnadshavarna, enkäten visar att vårdnadshavare saknar 

information i den utsträckning som de önskar. Fritidshemmet upplever själv att de tappat 

den naturliga dagliga kontakten med vårdnadshavarna för att pandemin har ställt andra 

krav på rutiner vid tel hämtning och lämning som skett ute varje dag.  

  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 

Inför kommande läsår så behöver fritidshemmet fortsätta med flera av de prioriterade 

områden som har varit fokus under detta läsår.  

● Heldagslärande 

● Kommunikation med vårdnadshavare 

● Delaktighet och meningsfull aktiviteter 

● Trygghet 

  



 
 

 

 

20 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

Noblaskolan Rönninges förskola är organiserad i 6 avdelningar med 3 yngrebarns-

avdelningar och 3 äldrebarns-avdelningar. På yngrebarn är barnen i åldern 1–3 år och 

äldrebarn är åldern på barnen 3–6 år. Det finns 5 st förskollärare på förskolan, 1 på varje 

avdelning förutom på avdelningen Rödklövern. Varje vecka så har varje avdelning 

gemensam planering och varje förskollärare och barnskötare har individuell planeringstid 

utöver detta. Varje onsdag så träffas förskollärarna för att diskutera pedagogiska och 

praktiska frågor. Detta läsår har likt övriga delar i verksamheten präglats av både ett 

varumärkesarbete och ny ledning. I samband med varumärkesarbetet så har det blivit 

fokus på bland annat likvärdighet över hela förskolan och säkerställa att alla är förtrogna 

med noblakoder och gemensamma rutiner. I detta arbete har förskolans personal kommit 

långt och det syns i hela verksamheten.  

Förskolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande, ett exempel på detta är arbetet 

med GRETA – Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar. GRETA är ett 

värdegrundsarbete som Rosenlundsskolans första rektor initierade då skolan startade och 

som skolan fortsatt att arbeta med. Värdegrundsarbetet, som i allra högsta grad har fokus 

på förebyggande arbete, pågår ständigt i förskolan. Det kan till exempel handla om 

pedagogledda värderingsövningar, samarbetsövningar med barnen, eller att samtala om 

hur man är en bra kompis. Genom att konsekvent driva detta arbete framåt utrustas 

barnen tidigt med självinsikt och självförtroende som gör att barn växer och må bra. 

Pedagogerna skapar trygghet, lugn och ro samt förståelse för förskolans rutiner och regler, 

genom att vara tydliga, ge mycket tid, vara närvarande och lära känna individerna samt 

låta barnen genom gruppstärkande aktiviteter och undervisning i både stor och liten 

grupp kring värdegrund. Det görs bland annat genom att arbeta i mindre grupper där vi 

övar på att både lyssna till andra samt att bli lyssnad på. Skapa en tydlig struktur och 

tydliga rutiner inne på avdelningen utifrån samtal med barnen samt observationer av oss 

pedagoger. 

Precis som inom arbetet med värdegrund så är olika kulturer något vi främjar och 

lyfter som något positivt. Alla är olika, men lika mycket värda. Oavsett lekkultur, 

religion, etnicitet, hemkultur eller kultur på avdelningen så har vi en sak gemensamt. 

Vi strävar efter att vara GRETA-kompisar. Alla ska känna att deras kulturella tillhörighet 

är viktig. Alla är olika men lika mycket värda och alla barn ska ha möjlighet att 

utveckla tillit till den egna förmågan och stolthet över sig själv samt tillhörighet till 

gruppen. Utöver detta så är alla barn lika mycket värda oavsett vilket kön de tillhör. 

På förskolan uppmuntras alla att leka med alla. 

Lärmiljöerna har utvecklats tack vare det kollegiala lärandet och detta har informerats i 

flera kanaler såsom digitala utvecklingssamtal, Schoolsoft och sociala medier. Förskolan 

har behållit och utvecklat arbetet kring lärmiljöer samt blivit bättre på att förmedla detta till 

vårdnadshavare. Utifrån boken “En likvärdig förskola - alla barns rätt” har vi haft nätverk 

och samverkar mer mellan avdelningarna och utnyttjar varandras kompetenser vilket syns i 

våra lärmiljöer.Det har tagit fram aktivitetslådor i olika teman för att utveckla lärmiljö 

utomhus. Detta utvecklingsarbete pågår och är under förbättring. Drivande pedagoger 

där alla strävar framåt och vågar ta tillvara på varandras styrkor som pedagoger har för 

att tillsammans tex utveckla lärmiljöerna.  
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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 94% 98% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 97% 

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 77% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
95% 95% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 94% 95% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
84% 80% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
97% 92% 

 

Förskolan behöver fortsätta hålla en hög undervisningsnivå. Personalen behöver 

inspirera varandra och lyfta goda exempel för att få en likvärdig förskola och 

undervisning. Det kommer under nästa läsår vara fortsatt fokus på lärmiljö utomhus 

samt undervisning utomhus samt språk och kommunikation. Under det här 

verksamhetsåret präglats av en pandemi och det har medfört att rutiner på förskolan 

har kastats om och fått struktureras om. Avdelningarna har behövt hållas isär och 

hämtning och lämning har skett utomhus. Det har visat sig blivit svårt att få till bra 

undervisning på eftermiddagarna då verksamheten har präglats av påklädning och 

utslussning av barn.  Förskolan har lagt stora delar av sin verksamhet utomhus för att 

underlätta hämtning och lämningar. NKI visar att vi likt andra delar i vår verksamhet 

har tappat den naturliga dialogen med vårdnadshavare. Pandemin har inte bjudit in 

till de spontana samtalen som normalt kan ske med vårdnadshavare vid hämtning i 

korridoren. Pedagogerna måste lämna barnen vid dörren och då lämna 

avdelningen och det medför en annan stress att gå tillbaka till barngruppen efter en 

utslussning.  Trots ett tapp på vissa delar som tex informationsflödet och upplevd 

nöjdhet totalt så har vi fina siffror i NKI. 98% av vårdnadshavarna anser att förskolan 

erbjuder en stimulerande lärmiljö och 95% upplever att pedagogerna bidrar positivt 

till mitt barns inlärning och utveckling samt gör så att hen får lust att lära sig mer.  

 

Inom fokusområdet matematik så har arbetet bland annat handlar om att vid 

skogsutflykter har fokus legat på både matematik och naturkunskap. Barnen har 

uppmuntrats att utveckla matematiska förmågor inom antal, storlek, sortering, 

mönster och talordning. I lärmiljön har det även erbjudits spel och pussel, 

sorteringsmaterial. Det finns tillgång till  litteratur som kittlar det matematiska tänket 

och pedagogerna är närvarande för att förklara, utmana och synliggöra 

matematiken. För att skapa en förståelse för antal, färg och former samt använda 
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matematiken för att prova fram olika lösningar har pedagogerna använt olika 

sorteringsmaterial som finns tillgängliga hela dagen och även använt olika färger, 

mönster och form, mattemonstret på samlingen. 

 

Inom området Naturvetenskap och teknik har närområdet och skogen utforskats med 

undervisning om olika djur och växter. Under året har pedagoger och barn bekantat 

sig med olika växter och djur som vi mött eller som kommit upp i sagor och lek. Samtal 

kring vem bor var och hur har blivit ett spännande diskussionsämne. För att fördjupa 

kunskaperna ytterligare har vi använt digitala verktyg för att lära oss mer fakta i vårt 

lärande om djur och växter (tex Google lens och vr) samt genom PolyGlutt och UR 

men även analoga böcker från såväl lärmiljön som skolbiblioteket. Pedagogerna har 

erbjudit ett nytt experiment, som utförts för att barnen ska få möjlighet till observation 

och reflektion. Diskussioner kring vardagsteknik har väckts genom att pedagogerna 

är närvarande vid av och påklädning och skapar då naturligt ett samtalsämne kring 

exempelvis dragkedjor och dess funktion. Pedagogerna upplever att många barn 

har vågat utmana sig själv och fått ett ökat intresse för att bygga med nya tekniker 

och material. 

 

Pedagogerna på förskolan använder sagor i såväl undervisningen som lärmiljön både 

inomhus och utomhus. Lärmiljön ska inspirerat flera till intresse för skriftspråk och litteratur. 

PolyGlutt och böcker är en stor del av vår lärmiljö där barnen har stor möjlighet att välja. 

Många barn har utvecklat intresset och kunnandet för skriftspråk och har därför erbjudit 

barnen att träna på finmotorik och penngrepp. Utifrån barnens intresse har förändringar i 

lärmiljön gjorts för att inbjuda till samtal. Samling sker oftast varje dag före lunch med fokus 

ligger oftast på språk och kommunikation i form av rim och ramsor, sånger, bokläsning osv. 

Många av de yngre barnen har hittat ett intresse för bokstäver och diskuterat både med 

varandra och pedagogerna vilka bokstäver som ord börjar med. På äldrebarns 

avdelningarna upplever pedagogerna att många barn har ett fortsatt stort intresse för just 

bokstäver och bokstavsljud. Barnen frågar ofta om hur de ska skriva sina egna och andras 

namn, och det medför på ett naturligt sätt att skapa lärandeforum om hur bokstäverna 

låter och hur de formas. 

 

Genom leken lär sig barnen att interagera med varandra och ta till sig ny kunskap. 

Leken är en central del i barnens vardag på förskolan med en utvecklad lärmiljö som 

har skapat möjligheter för utveckling och barnen har fått tid och utrymmer för den 

fria leken. Pedagoger har både varit närvarande i lek och utveckling. Inom ramen för 

leken så får pedagogerna möjlighet till observation för den fortsatt utveckling. I den 

fria leken erbjuds olika former, likt: konstruktion, rollek, djurens rike, fordons hörna. Det 

har varit planerade lek, likt Kims lek, vattenlek, sagoberättande. Lärmiljöns utformning 

skapar rum i rummet för att erbjuda olika möjligheter till ett aktivt lekande. 

Pedagogerna är närvarande och sätter ord på görande samt stöttar vid konflikter 

och reflekterar över vad som kan tillföras. På ett systematiskt sätt byts lekmaterialet ut  

flera gånger under terminen för att inspirera till nya lekar och idéer. Pedagogerna har 

alltid introduktion av nytt material och nya grupplekar för barnen både i gympasalen, 

på avdelningen, gården och i skogen. 
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Slutsatser (undervisningen) 

Pedagogerna ska fortsätta hålla en hög undervisningsnivå. Vi behöver inspirera 

varandra och lyfta goda exempel för att få en likvärdig förskola och undervisning. Vi 

organiserar oss så att undervisning i utemiljön kan ske även utanför gården. Närmiljön 

är också bra undervisningsmiljöer utomhus. Vi organiserar oss för att skapa mer lugn 

och ro i verksamheten. Vi har fler situationer/ undervisningar samt en lärmiljö som 

syftar till/ erbjuder mer lugn och ro. Vi lyfter arbetet med detta till våra 

vårdnadshavare. 

 

Fokusområden för kommande läsår är vår lärmiljö utomhus, undervisning utomhus, 

samt på Språk och kommunikation. Pedagogerna använder sig av gemensamma 

övergripande begrepp som t ex projekterande arbetssätt med gemensamma mål 

inom språk och kommunikation.  

Synliggöra och arbeta med lugn och ro i verksamheten 

Organisera för undervisning i mindre grupp. Fokusera mer på projekterande arbetssätt 

för att få ett lustfyllt och långsiktigt lärande baserat på barnens intresse och proximala 

utvecklingszon. 

 

Organisera för kollegialt lärande i olika forum, tex APT, förskollärarmöten och läslyftet 

liknande grupper för att höja kvalitén på undervisningen ytterligare. 

 

 

 

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 98% 91% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 83% 78% 

 

 

Främjande och förebyggande arbete 

Förskolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande, ett exempel på detta är arbetet 

med GRETA – Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar. GRETA är ett 

värdegrundsarbete som Rosenlundsskolans första rektor initierade då skolan startade och 
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som skolan fortsatt att arbeta med. Värdegrundsarbetet, som i allra högsta grad har fokus 

på förebyggande arbete, pågår ständigt i förskolan. Det kan till exempel handla om 

pedagogledda värderingsövningar, samarbetsövningar med barnen, eller ett samtala om 

hur man är en bra kompis. Genom att konsekvent driva detta arbete framåt utrustas 

barnen tidigt med självinsikt och självförtroende som gör att barn växer och må bra. 

Pedagogerna skapar trygghet, lugn och ro samt förståelse för förskolans rutiner och regler, 

genom att vara tydliga, ge mycket tid, vara närvarande och lära känna individerna samt 

låta barnen genom gruppstärkande aktiviteter och undervisning i både stor och liten 

grupp kring värdegrund. Det görs bland annat genom att arbeta i mindre grupper där vi 

övar på att både lyssna till andra samt att bli lyssnad på. Skapa en tydlig struktur och 

tydliga rutiner inne på avdelningen utifrån samtal med barnen samt observationer av oss 

pedagoger. 

Förskolan: 

● Förskolan arbetar med GRETA (Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar). 

Genom samtal med barnen göra dem förtrogna med innebörden i orden. 

Sagor, lek spontana diskussioner, teater för att lära barnen värdegrunden. 

Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar pedagogerna kring situationer 

och konflikter som uppstår.  

● Vi vill främja barnens emotionella intelligens: självkännedom, empati, integritet, 

ansvar, kommunikation och konflikthantering t.ex. genom GRETA-samtal och 

barnmassage. Vid konflikthantering finns pedagoger tillgängliga för att ge 

barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att se andras perspektiv.  

● Vi ser och tolkar hierarkiska strukturer för att motverka utanförskap och synliggöra 

allas lika värde. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

Pedagogerna på förskolan har ett närvarande arbeta och är tillsammans med barnen 

under hela dagen. Vid eventuella konflikter som uppstår lyssnar, utreder, dokumenterar 

pedagogerna systematiskt och informera rektor vid behov. Vid konflikthantering finns 

pedagoger tillgängliga för att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att se andras 

perspektiv.  

 

Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

Pedagogerna på förskolan är mycket skickliga på att vara en naturlig och stöttande del 

av barnets vardag. De finns med i leken, aktiviteterna för att vägleda barnen rätt. Det 

pågår ständigt diskussioner om kompisskap, turtagning och att respektera varandra. 

Skolan elevhälsoteam står till förskolepersonalens förfogande för att kunna handleda, eller 

ge verktyg. Specialpedagogens observerar på en gruppnivå vid behov för att kunna stötta 

och handleda pedagogerna kring specifika situationer.  

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 

Det finns stor kompetens inom arbetslagen. Vi behöver nätverka mer och dela 
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erfarenheter och kunskaper genom workshops. Organisera tid för nätverkande/kollegialt 

lärande/fortbildning för samtliga pedagoger. 

 

Vi ser ett behov av att fortsätta arbeta för en likvärdig förskola där lärmiljö och undervisning 

bildar en helhet och där möjlighet till lugn och ro och återhämtning är en viktig del, 

baserad på alla pedagogers beprövade erfarenheter och aktuell forskning.. 

 

Fokusområde inför kommande läsår: 

● Likvärdighet genom kollegialt lärande och gemensamma mallar. 

● Lugn och ro, samt möjlighet till återhämtning. 

● Kommunikation förskola hem samt interna informationskanaler. 

● Språk och kommunikation som Projekterande arbetssätt. 

 


