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1. Om Noblaskolan Saltsjö-Boo 
 

Huvudman för Noblaskolan Saltsjö-Boo är Pysslingen Skolor och förskolor AB, som är en del av 

AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia har över 17 000 

medarbetare och drygt 650 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge 

och Tyskland. 
 

Med en vilja att ge elever de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk utveckling 

grundade vi Noblaskolan år 2020. Genom att förena 15 skolor runt om i Sverige, såg vi 

samtidigt till att samla mer än 100 års gemensam erfarenhet av svensk grundskola.  

  

På Noblaskolan arbetar alla skolor med ett systematiskt kvalitetsarbete och tror på att 

utmana, stötta och ställa krav för att på bästa sätt bygga elevernas personliga och 

akademiska självförtroende. Vi vet att våra elever har allt inom sig som krävs för att lyckas 

och att det är vår uppgift att locka fram det. Tillsammans möter vi omvärlden med 

nyfikenhet och positiva förväntningar på lärandeprocessen. Vi vill kommunicera en positiv 

kravbild där eleven ges förutsättningar att nå sin högsta potential och lyckas i framtiden. 

  
Vi går in i varje lektion med en akademisk ambition. För vi vet att inom varje elev finns 

potentialen att lyckas, men att ta vara på den är upp till oss. 

 

 

Personal & Organisation 

På Noblaskolan Saltsjö-Boo arbetar i dagsläget 130 lärare, förskollärare, barnskötare, 

fritidsledare samt elevhälsopersonal och administrativ personal.    

Skolledningen består av rektor samt tre biträdande rektorer som ansvarar för olika delar av 

verksamheten. I ledningsgruppen ingår, utöver skolledningen, även arbetslagsledare för 

samtliga delar av verksamheten. Ledningsgruppen träffas varje vecka för att arbeta med 

övergripande frågor som syftar till att utveckla verksamheten i ett 1-16 årsperspektiv.   

På expeditionen arbetar  intendent och receptionist som ansvarar för administrativa frågor, 

elevsystem och intag av nya elever.  

Den samlade elevhälsan består av två kuratorer, två specialpedagoger, tre speciallärare, 

två skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, rektor och biträdande rektorer.  

Personalen på skolan är indelade i sju arbetslag som jobbar i F-3, fritids, 4-5, 6, 7, 8 och 9. På 

förskolan är personalen indelade i olika block som i sin tur delas upp i mindre avdelningar.  

På skolan finns sju förstelärare som driver undervisnings- och ämnesutveckling. Vi har en 

studie- och yrkesvägledare som arbetar mot alla elever på skolan bland annat genom 

planering av PRAO och guidning genom hela ansökningsprocessen till gymnasieskolan.  

På Noblaskolan Saltsjö-Boo lagar vi all mat från grunden i vårt egna tillagningskök. 

Köksteamet består av tre kockar och fyra ekonomibiträden. Varje dag bjuds våra barn och 

elever på dagens rätt, dagens vegetariska, dagens soppa, grönsaksbuffé och ett varierat 

delibord. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias 

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

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

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

gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

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

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

  

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och 

skapar förutsättningar för utbildningens och 

undervisningens genomförande, dels om andra 

förutsättningar i form av till exempel 

sammansättning av personal, elever och barn. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt 

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

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

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

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

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

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

styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

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

förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

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

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

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

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

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

Enkäten genomförs både i förskolan, grundskolan inklusive fritidshemmet. 

 

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

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

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

bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i förskolan. 

 

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

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

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

utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

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

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

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

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

 

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

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

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

som finns i läroplanen för respektive skolform. 

 

 

Grundskolan 

Betyg avgångselever (åk 9) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 95,3% 95,7% 87,0% 

Flicka 90,7% 100,0% 85,1% 

Pojke 100,0% 92,7% 88,9% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 96,5% 96,8% 93,5 

Flicka 93,0% 100,0% 93,6% 

Pojke 100,0% 94,5% 93,3% 

Genomsnittligt meritvärde 265,7 256,1 250,9 

Flicka 267,3 269,5 254,5 

Pojke 264,2 246,9 247,1 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 76,0% 89,2% 86,1% 

Flicka 80,0% 90,6% 94,0% 

Pojke 72,2% 87,9% 80,0% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har 93 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, 

uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 88 procent av eleverna som deltagit 

uppnått kravnivån i de olika delproven. 

 

Sammanfattning Årskurs 6 och 9 

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

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

resultat. 

 

 

Fritidshemmet 

Under läsåret 20/21 har vi inte gjort någon fullständig skattning. Detta arbete kommer att 

påbörjas under läsåret 21/22. Bedömningen resultat presenteras därför först nästa läsår. 
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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.  

 

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2019/20 2020/21 

Barns delaktighet och inflytande 5,5 4,3 

Kultur 4,3 4,4 

Lek 5,0 4,2 

Matematik 5,2 4,3 

Naturvetenskap och teknik 5,5 5,2 

Normer och värden 5,0 4,0 

Skapande 5,3 4,3 

Språk och kommunikation 5,0 4,4 

 

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

Naturvetenskap och teknik (5,2), följt av Kultur och Språk och kommunikation (samtliga på 

4,4). Skapande, Matematik, Barns Delaktighet och inflytande samt Lek ligger något lägre (på 

4,3/4,2). Lägst utfall noteras för målområdet Normer och värden (4,0).  

 

 

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och 

Fritidshemmet  
 

 

● Öka likvärdigheten i undervisningen inom respektive ämne och årskurs.  

● Öka likvärdigheten inom bedömning och betygsättning för respektive ämne. 

● Öka samsynen och kunskaperna kring användandet av digitala verktyg i 

undervisningen 

● Öka samverkan mellan fritids och skola 

● Öka den normkritiska medvetenheten och hur den genomsyrar arbetet med 

eleverna 

 

 
 

 



 
 

 

 

8 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

På Noblaskolan Saltsjö-Boo arbetar 130 personer varav 113 inom grundskolan. 93% av 

lärarna är legitimerade. Det fåtal lärare som inte innehar legitimation har en 

ämnesutbildning i grunden.   

På skolan finns sju förstelärare som arbetar för att utveckla det kollegiala lärande inom 

samtliga ämnen. De ansvarar även för utvecklingsarbete inom IKT samt implementeringen 

av de nya kursplanerna.  

Lärarna är indelade i arbetslag kopplade till stadie eller årskurs. Stora delar av 

undervisningen är riktad mot den årskurs där man har sin arbetslagstillhörighet men en del 

lärare, främst inom praktisk- estetiska ämnen undervisar i flera olika årskurser.  

 

Heldagslärande för våra elever i F-3 är en viktig ingrediens för att samtliga elever ska känna 

att all personal samverkar för att skapa en helhet under såväl skoldag som fritidstid. 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 

övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. Där framhålls att begreppet 

undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet, där omsorg, utveckling och lärande 

utgör en helhet. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid 

genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också 

kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter. 

 

På såväl skolan som förskolan organiseras det kollegiala lärandet så att all personal 

regelbundet får tillfälle att utveckla och utvecklas i samverkan med olika kollegor. Det 

kollegiala lärande organiseras och samordnas av skolledning och förstelärare.  

 

På skolan finns ett elevhälsoteam där samtliga lagstadgade kompetenser finns 

representerade. Elevhälsoteamet arbetar nära såväl elever som den pedagogiska 

personalen. Vi tror på att arbeta förebyggande och främjande vilket gör att elevhälsan 

under året är ute i klasserna och jobbar med olika insatser som t ex stressföreläsningar, 

arbete kring sexualitet, samtycke och relationer och diskussioner med eleverna kring nätet 

och sociala medier. Elevhälsans olika kompetenser arbetar också med handledning av 

olika personalgrupper och anordnar utbildningar kring allt ifrån lektionsstruktur till hur vi på 

bästa sätt arbetar förebyggande mot kränkningar. 

 

Varje vecka träffas samtlig personal i olika möteskonstellationer. Lärare och fritidspersonal 

samverkar på årskurs- och mentorsplanering. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna 

på klasskonferenserna för att öka måluppfyllelsen kring såväl kunskapsmål som sociala mål. 

Personalens trygghetsgrupp träffas varje vecka för att organisera arbetet mot kränkningar 

och diskriminering. Lärarmöten, arbetslagsmöten och ledningsgruppsmöte sker veckovis 

och syftar till pedagogisk utveckling men även att ge alla medarbetare tillfälle att träffa 
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sina närmaste kollegor och diskutera elevärenden och praktiska frågor kopplade till den 

dagliga verksamheten.  

 

Under året anordnas kontinuerliga tillfällen för ämnesplanering och sambedömning för 

lärare i alla olika ämnen. Dessa tillfällen schemaläggs redan vid läsårsstart för att alla ska 

ha möjlighet att delta. Utöver dessa tillfällen planerar alla lärare själva in gemensamma 

tillfällen för rättning och bedömning tillsammans med sina ämneskollegor.  En gång om 

året träffas vi tillsammans med lärare från samtliga Noblaskolor i Nacka för ett gemensamt 

bedömnings- och analysarbete kopplat till de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Dessa 

tillfällen bidrar till att säkerställa en likvärdig bedömning och en samsyn mellan de olika 

skolorna.   

 

Verksamheten på enheten utvärderas och analyseras vid fyra tillfällen varje läsår. Detta för 

att vi kontinuerligt ska kunna utveckla och göra förändringar utefter aktuella behov. Alla 

personalgrupper, såväl pedagogisk som administrativ personal, är delaktiga i utvärdering 

och analys. Vid dessa tillfällen är det inte bara undervisning och måluppfyllelse som 

utvärderas utan även trygghetsarbetet, elevhälsoarbetet och elevernas frånvaro. 

 

Några olika forum för elevinflytande är klassråd, elevråd och de återkommande enkäter 

som görs för att utvärdera undervisning och trygghet. Elevrådet har flera olika 

arbetsgrupper som jobbar riktat mot olika frågor som t ex arbetsmiljö, trygghet och 

undervisning. Vid några tillfällen varje år träffas skolans matråd tillsammans med vår 

kökschef. Under året har deras diskussioner lett fram till att en matenkät genomfördes och 

att förändringar kring t ex en mer separerad kost gjordes. 

 Inför nästa år startar vi vårt pedagogiska råd där eleverna tillsammans med 

lärarrepresentanter kommer att diskutera frågor kopplade till undervisningen. Detta tror vi 

kan leda till en ökad nöjdhet med undervisningen samt att eleverna upplever ökat 

inflytande och delaktighet.  

 

 

 

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 64% 69% 78% 79% 

Det är bra lärare på min skola 67% 66% 86% 83% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 84% - - 
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Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 51% 50% 74% 70% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
66% 67% 77% 76% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 76% - 78% 

 

Under året har nöjdheten med undervisningen och med skolan som helhet ökat, Vi 

har, trots pågående pandemi, hittat tillfällen för lärarna att arbeta för att utveckla 

lektionsstruktur och ämnesundervisning. Det har dock under läsåret varit 

omständigheter, i samband med pandemin, som kan ha påverkat resultaten 

kopplade till undervisningen. Riktlinjer har ändrats med kort varsel och vi har under 

perioder haft hela eller delar av högstadieeleverna på distans.  

 

En av våra prioriteringsfrågor är “mina lärare gör att jag har lust att lära mig mer”. Vi 

funderar kring om det är så att vi delvis har fastnat i ett bedömningsfokus, framför allt 

uppåt i åldrarna, som drar ner lusten att lära. Vi ser att i de åldrar betyg inte sätts visar 

eleverna en större lust att lära än i årskurs 6-9. Eleverna själva upplever att det är ett 

alltför likartat lektionsupplägg och upplever därför inte lektionerna som tillräckligt 

varierade och lustfyllda. Det kan vara så att vårt fokus på likartat lektionsupplägg har 

bidragit till studiero, men gjort lektionerna mindre flexibla och lustfyllda. Diskussioner 

behöver föras vidare kring hur vi kan behålla strukturen och arbetsron, men samtidigt 

öka mängden inslag som stimulerar elevernas lust att lära. Från skolans sida behöver 

vi, tillsammans med vårdnadshavarna, rikta frågorna mer mot “har du lärt dig något 

nytt/spännande” än “har du haft roligt” för att hitta ett annat fokus i lusten till kunskap 

än det roliga genomförandet.   

 

Flickorna har i genomsnitt högre resultat än pojkarna. Detta följer tyvärr den utveckling som 

forskare kunnat se i skolor runt om Sverige under flera års tid. Förklaringarna/orsakerna 

anses  vara bl.a. att pojkar mognar senare, att fler nyanlända är pojkar, att det finns en 

“antipluggkultur” hos pojkar, att det är vanligare med funktionsnedsättning hos pojkar etc.  

På vår skola kan vi se att det är fler pojkar som har behov av stöd än flickor i både 

lågstadiet och mellanstadiet.  Man har också kunnat se i forskning att ämnen där läs- och 

skrivförståelse spelar större roll missgynnar pojkar. I svenska/SVA kan vi således se att fler 

flickor än pojkar når målen. Vi kan också konstatera att för matematiken, där 

skrivförmågan inte är lika viktig, når fler pojkar än flickor målen. Det finns också en tydlig 

skillnad i No och teknik där pojkarna presterar bättre till skillnad från So-ämnena där 

flickorna i regel presterar bättre. 

 

Under läsåret har den sista delen av kompetensutvecklingsinsatsen “Specialpedagogik för 

lärande” genomförts för lärarna i åk F-9. Samtlig personal har nu deltagit i denna insats 

vilket innebär en större medvetenhet och kunskap om elevernas behov av ledning och 

stimulans samt arbetet med extra anpassningar i klassrummet. Under året har vi också 

arbetat med att ta fram en undervisningsstruktur som ska följas av samtliga lärare. Detta för 

att eleverna alltid ska känna igen grundstrukturen för en lektion och veta att 

förväntningarna ser likadana ut oavsett vilken lärare som undervisar klassen.  
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Bedömning och betyg 

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

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

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

de olika ämnena 
61% 61% 58% 63% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
56% 57% 67% 62% 

 

På skolan använder vi oss av SchoolSoft och Classroom för information och 

kommunikation med elever och vårdnadshavare. En stor del av arbetet är fokuserat 

till Classroom vilket kan medföra att vårdnadshavare upplever det som svårt att hitta 

information. Vår förhoppning är att detta ska kunna förändras under nästa läsår om vi 

kan koppla ihop SchoolSoft med Classroom vilket ska vara möjligt inom kort. 

 

Vi konstaterar att vårt arbete med ämnesårshjul är en viktig pusselbit i att öka 

måluppfyllelsen vid stadieövergångar i årskurs 4 och 7. Lärarna arbetar tillsammans 

för att planera, utvärdera och analysera sitt arbete utefter dessa årshjul. Det bidrar 

också till en likvärdighet i undervisning och bedömning. 

 

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 81% 79% 90% 88% 

Det är ordning och reda i min skola 49% 55% 79% 79% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 52% 58% 68% 67% 
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Eleverna på skolan har god kunskap om skolans ordningsregler och känner sig trygga 

i skolan. Vi arbetar efter ett årshjul där samtliga årskurser behandlar olika teman som 

“Jag och gruppen”, “Rättigheter och skyldigheter” samt “Sexualitet, samtycke och 

relationer”. 

 

Eleverna känner att de vet vem de ska vända sig till om de blir illa behandlade eller 

kränkta och känner även att de vuxna på skolan behandlar dem på ett bra sätt. Vi 

informerar regelbundet och lyfter dessa ämnen i samtliga klasser. Alla elever är även 

med i utvärdering av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling där de 

har möjlighet att lämna sina synpunkter och vara med och diskutera hur vi ska 

utvecklas vidare och arbeta med dessa frågor. 

 

När trygghet och studiero ökar kommer även kunskapsresultaten att höjas. Arbetet 

med lektionsstrukturer och ledarskapet i klassrummet är något som vi tror kommer att 

bidra till ökad måluppfyllelse under nästkommande läsår. 

 

 

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 
51% 55% 82% 82% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
35% 38% 71% 69% 

 

Elevernas ansvar och inflytande är ett av våra prioriterade utvecklingsområden under 

nästkommande läsår. Det är viktigt att eleverna känner att de är delaktiga men även att 

de har förståelse för när de kan vara delaktiga och vilka olika påverkansmöjligheter de 

faktiskt har. Det kan vara svårt för eleverna att ta ansvar och förstå konsekvenserna av 

något som de själva inte är delaktiga i eller haft inflytande och fått bestämma över. Vi 

behöver diskutera mer med barnen om innebörden av demokratiska principer och 

utveckla deras förmåga att kompromissa. Olika former för delaktighet kan t ex vara att få 

vara med och bestämma redovisningsformer eller upplägg för ett arbetsområde. 

 

Slutsatser (undervisning) 
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Detta läsår har till stor del präglats av pandemin och de effekter som den har fört med sig. 

Vi har under delar av höstterminen och större delen av vårterminen haft partiell 

distansundervisning för eleverna i åk 7-9. Då eleverna i åk 7-8 befinner sig i ett eget hus 

fokuserade vi främst på att glesa ut i deras lokaler och att i största möjliga mån låta 

eleverna i åk 9 vara på plats i skolan. Detta för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för 

att klara av sitt sista år i grundskolan.  

 

Effekterna av pandemin har ändå blivit påtagliga och hur de har påverkat eleverna är 

delvis individuellt då olika elever har olika svårt för att fokusera när de inte befinner sig på 

plats på skolan, delvis beroende på ämne och innehåll i undervisningen då det är svårare 

att genomföra estetämnen på distans och även till viss del muntliga aktiviteter då en del 

elever har svårt att delta i en diskussion via meet och känner ibland även en större 

prestationsångest när de ska visa sina kunskaper bakom en skärm. Andra elever har istället 

gynnats av distansen då de har känt sig mer bekväma i en situation där de inte behövt 

synas utan istället känt att de har kunnat prestera bättre när undervisningen varit digital. 

De elever som redan sedan tidigare haft en problematisk skolfrånvaro har i de flesta fall 

drabbats hårdare då de har haft svårare att komma tillbaka till skolan efter en period av 

distansundervisning. I de flesta fall har vi då kallat in eleverna till skolan för att de skulle få 

möjlighet att få undervisning av speciallärare i skolans Studio och i några fall har elever 

jobbat tillsammans med lärare och elevassistenter på plats i skolans lokaler istället för att 

delta i distansundervisningen. 

 

Lärarna på skolan har under året, under ledning av förstelärarna, arbetat för att ta fram 

tydligare årshjul för ämnesundervisningen. Detta som ett led i arbetet för en mer likvärdig 

planering och bedömning av elevernas ämneskunskaper. Detta arbete leder även till en 

ökad förståelse för progressionen i ett 1-16 årsperspektiv och det hjälper alla elever och 

lärare till en smidigare stadieövergång där den röda tråden i undervisningen gör att 

glappen mellan t ex åk 3 och 4 inte upplevs som lika stort.  

 

Meritvärdet för eleverna i åk 9 har sjunkit något under läsåret. Det beror delvis på 

pandemin men också på att några elever haft anpassad studiegång vilket gör att det 

sammantagna meritvärdet blivit lite lägre. Andelen elever som uppnått behörighet till 

gymnasieskolans yrkesprogram är 93,5 procent, jämfört med 96,8 procent för ett år sedan. I 

årskurs 9 ser vi inte någon större skillnad mellan flickors och pojkars resultat. I årskurs 6 kan vi 

däremot se att flickorna presterar på en högre nivå än pojkarna. Fler pojkar än flickor är i 

behov av särskilt stöd och fler pojkar är intressestyrda. För att förändra den känslan 

behöver vi hitta vägar för att ge fler pojkar ett sammanhang och en undervisning som 

känns begriplig och bjuder in till ett än mer lustfyllt lärande.  

 

Vi kan se att de elever som är nyanlända eller som har gått på vår skola en kort tid har 

svårare att uppnå godkända betyg i samtliga ämnen. Om en nyanländ elev börjar hos oss 

i slutet av högstadietiden kommer huvudfokus att vara på att lära sig svenska men även 

att få grundläggande kunskaper i alla ämnen.   

 

Under sommaren har vi anordnat sommarskola då flera elever studerade för att bli 
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behöriga i flera ämnet vilket de även lyckades med i flera fall och därmed hade möjlighet 

att söka in till ett nationellt gymnasieprogram. Vi kan se att flera elever är hjälpta av de 

extra insatser som har gjorts men att meritvärdet är högre för eleverna i årskurs 7 och 8 än i 

årskurs 9.  

 

 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 
Indikatorer för utvärdering: 

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

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

Jag känner mig trygg i skolan 91% 

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

elever på din skola? 
20% 

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

vuxen på din skola? 
11% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
69% 

 

Personalens trygghetsgrupp består av en samlad kompetens från skolans ledningsgrupp, 

EHT och pedagoger från samtliga arbetslag på skolan. Trygghetsgruppen har som uppgift 

att sammanställa den årliga planen och driva det främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet tillsammans med övrig personal, elever och vårdnadshavare. 

 

På skolan finns även en trygghetsgrupp bland eleverna. Elevernas trygghetsgrupp arbetar 

nära personalen och skolans övriga elever för att bidra till en skola som överensstämmer 

med vår vision “Engagemang, glädje och lärande i en trygg miljö”.  

 

All personal involveras i framtagandet av den årliga planen, tar del av 

kartläggningsresultat och ger förslag till förebyggande åtgärder. All personal arbetar 

utifrån planens innehåll och medverkar vid uppföljning via arbetslagsmöten, 

ämneskonferenser och personalkonferenser. Samtlig personal tar ansvar för att 

implementera årshjulet och arbetar aktivt med ett normkritiskt förhållningssätt i 

ämnesundervisningen, på mentorstid och på fritids/klubben. 

 

Under läsåret har vi genomfört flera trygghetsenkäter, dels för att få en grundläggande 

uppfattning kring hur tryggheten ser ut på skolan i stort men även för att se vilka insatser 

som behöver göras på klass- och gruppnivå. Resultaten ovan kommer från höstterminens 

trygghetsenkät vilken vi utgick ifrån när vi planerade årets insatser för att främja trygghet 

och studiero.  

 

Eleverna på skolan upplever i stort att de är trygga. De trivs i sina klasser och de allra flesta 

har en eller flera vänner. De kränkningar som förekommit under året handlar oftast om 

intresse, utseende, aktiviteter och relationer snarare än diskrimineringsgrunderna. Det finns 
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inga större skillnader på hur flickor och pojkar upplever tryggheten. Generellt sett så 

upplevs korridorer, toaletter och omklädningsrum som mer otrygga än övriga platser på 

skolan. 

 

I våra enkäter kan vi se att eleverna upplever sig mycket trygga på fritids och Klubben. De 

är nöjda med verksamheten och känner inte att de kränkningar är vanligt förekommande. 

Det vi ser är dock att vi behöver jobba ännu mer för att trygga övergångarna mellan 

skoldag och fritidstid. Övergången kan ibland upplevas som lite rörig för vissa elever.  

En del elever upplever en oro för att vara ensamma på rasten. Vi behöver därför arbeta 

mer för att utveckla vår rastverksamhet och se till att alla elever känner att de har en 

meningsfull rast där de inte behöver oroa sig för att vara utanför.  

 

I syfte att motverka diskriminering och kränkningar strävar vi mot att fortsätta utveckla ett 

normkritiskt förhållningssätt i vardag och undervisning. Det sker via personalmöten, 

ämneskonferenser, elevernas trygghetsgrupp, skolråd och externa kanaler. Normkritik 

handlar om att göra organisation, personal och elever medvetna om sina egna, skolans- 

och samhällets normer samt hur dessa uttrycker sig i vår vardag och undervisning. Genom 

att synliggöra och tillsammans ifrågasätta de normer som riskerar att kränka och 

diskriminera arbetar vi för att främja en trygg skola för alla.  

 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Det främjande och förebyggande arbetet på skolan är avgörande för att eleverna ska må 

bra och kunna nå goda kunskapsresultat. Under ett år görs många insatser för att skapa 

trygghet och trivsel. Några av de återkommande insatser som görs är: 

● Bestämda platser eller bord i matsalen för alla elever. Närvarande personal som 

äter med eleverna. 

● Personal ansvarar alltid för indelning vid grupparbeten och klassrumsplaceringar. 

● Schemalagda raster och positioner med synliga rastvärdar med reflexväst. 

● På utvecklingssamtalen ska elevens upplevelse av trygghet och trivsel alltid 

beröras.  

● Skolans bibliotek är bemannat flera dagar i veckan. Bibliotekspersonal samverkar 

med personal och elever och erbjuder en lugn och mysig plats för eleverna att 

vara på. 

● Caféverksamhet i F-huset utgör mötesplats för personal och elever i de äldre 

årskurserna. 

● Varje mentor ansvarar för att regelbundet genomföra klassråd. Under klassrådet 

ges tillfälle att ta “tempen” på klassen och arbeta både främjande och 

förebyggande med trygghet och likabehandlingsfrågor.  

● Lägerskola vid terminsstart för åk 6 samt i åk 9. 

● Skolans elevhälsa ( kurator/skolhälsovård) har öppen mottagning varje dag. 
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När eleverna på skolan känner sig trygga och mår bra kan de också prestera bättre rent 

kunskapsmässigt. Här kan vi till viss del redan nu märka effekter av pandemin. Under det 

gångna läsåret har det varit svårare att genomföra alla de förebyggande och främjande 

insatser som vi vanligtvis gör. En större del av de insatser som har gjorts har fått riktas mot att 

organisera och planera för samt stötta upp eleverna under deras perioder av 

distansundervisning. Många elever upplever själva att distansundervisningen fungerade 

bra och en del elever presterade bättre under den perioden, dock har ett antal elever 

påverkats negativt och kan ha svårt att nå samma resultat utan närundervisning på heltid. 

För de elever som har haft svårt att delta på distans har vi gjort undantag och haft 

undervisning på plats i skolans studios. Detta för att se till alla elevers behov och ge det 

stöd som varje enskild elev behöver. 

 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vid upptäckt av kränkande behandling och diskriminering är all personal skyldig att agera 

utifrån skolans handlingsplan. Utredande samtal med  berörda elever dokumenteras av 

den som genomför samtalen. Ofta är det mentor, fritids eller 

trygghetsgruppsrepresentanter. Den som utrett ärendet ansvarar även för uppföljning och 

eventuella åtgärder i samråd med trygghetsgrupp/rektor. 

 

Alla tänkbara former av kränkningar av personal mot elever ser skolan som mycket 

allvarliga eftersom barn befinner sig i beroendeställning. Det är viktigt att vi som skola 

agerar skyndsamt. Rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion ansvarar för att 

en sådan utredning sker och dokumenteras. 

 

På skolan finns en mycket väl inarbetad rutin för att anmäla, utreda och följa upp 

kränkningar. All personal på skolan utbildas varje år av trygghetsgrupp och skolans 

kuratorer för att vi ska säkerställa en hög medvetenhet och kunskap om likabehandling 

och hur vi alla ska agera när kränkningar förekommer.  

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Både personal och elever upplever att skolan har ett levande trygghetsarbete men att 

pandemin har varit en utmaning under läsåret där vissa förebyggande insatser har fått stå 

tillbaka pga ex hög frånvaro/ distansarbete. 

 

Det finns önskemål från både personal och elever om ett mer utvecklat faddersystem på 

hela skolan som en främjande insats. Representanter från trygghetsgrupp och 

elevhälsoteam bör vara mer synliga ute i verksamheten under nästa läsår, något som 

tyvärr delvis fått stå tillbaka under lå 20/21 på grund av pandemin. 
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De allra flesta pedagoger har kännedom om skolans trygghetsårshjul och har framförallt 

arbetat med temat “ jag och gruppen”.  De allra flesta har kännedom om vad ett 

normkritiskt förhållningssätt innebär och handlar om i praktiken.  

Pedagogerna önskar framförallt fortbildning kring praktiskt trygghetsarbete i klassrummet 

samt olika former av samtal med barn, utredande, motiverande och stödjande. 

 

 

 

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 
- 76% - 78% 

 

På skolan finns samtliga kompetenser för den samlade elevhälsan att tillgå. Vi har två 

specialpedagoger, tre speciallärare, två kuratorer, två skolsköterskor, en skolläkare och en 

skolpsykolog. Vi har tre studios där eleverna får stöd av speciallärare och 

specialpedagoger. Vi har under de senaste två åren utvecklat det specialpedagogiska 

arbetet systematiskt och har nu tydliga strukturer för att upptäcka elever i behov av stöd, 

utreda vad stödbehovet består av samt att utvärdera och följa upp de planerade 

insatserna. 

 

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

På skolan finns väl fungerande rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av det 

särskilda stödet. Den samlade elevhälsan träffas varje vecka för att diskutera aktuella 

elevärenden och varje vecka kan man som pedagog boka in sig på de öppna möten där 

man träffar elevhälsan för att diskutera ärenden på individ- eller gruppnivå.  

Alla åtgärdsprogram på skolan följs upp med en tidsintervall av 6-8 veckor. Ansvariga för 

detta arbete är specialpedagogerna i samverkan med mentor och speciallärare.  

Fyra gånger om året följs elevernas frånvaro upp och elevhälsan arbetar kontinuerligt för 

att stötta och hjälpa de elever som har en problematisk skolfrånvaro.  
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Främjande och förebyggande arbete 

 

På skolan finns ett nära samarbete och samverkan mellan lärare och elevhälsans samtliga 

kompetenser. Vi tror på ett förebyggande och främjande arbetssätt och strävar efter att 

elevhälsan ska finnas som en stöttande, tillgänglig och synlig del av verksamheten. 

Speciallärare och specialpedagoger arbetar nära arbetslagen och eleverna. De 

handleder och observerar samt stöttar i det administrativa arbetet kring utredningar och 

särskilt stöd.  

 

Elevhälsan är också en viktig del när det kommer till kompetensutveckling för personalen. 

Några exempel på de insatser som har gjorts är Skolverkets “Specialpedagogik för 

lärande” och fritidslyftet där all fritidspersonal utbildats med boken “Specialpedagogik för 

fritids” som bas men med kompletterande föreläsningar och workshops ledda av 

elevhälsans olika kompetenser. 

 

Vid fyra tillfällen varje år utvärderar och analyserar elevhälsoteamet sitt arbete. Där ingår 

bland annat arbetet för att främja skolnärvaro, utredningar kring kränkningar och arbetet 

med särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Samverkan mellan elevhälsa och övrig pedagogisk personal har fungerat väl och 

resulterat i god måluppfyllelse. I de fall där elevhälsan har fått möjlighet att samverka med 

externa instanser har det till viss del underlättat för måluppfyllelse och vi ser att vi behöver 

fortsätta arbeta vidare på det. 

En framgångsfaktor är de goda relationerna mellan lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. 

Viss samverkan med vårdnadshavare har effektiviseras genom digitala möten och 

förenklat tillvaron både för pedagoger och vårdnadshavare. Det gäller främst 

uppföljningar av åtgärdsprogram då man träffas kontinuerligt vid flera tillfällen varje termin. 

De digitala mötesformerna kan vi se att vi till viss del kommer att behålla och utveckla 

även efter pandemin. En tydlig arbetsgång med åtgärdsprogram och utvärderingar i 

elevhälsan ger många möjligheter att göra förändringar och i och med detta en ökad 

måluppfyllelse för många elever. 

Läsåret har präglats av pandemin med stor frånvaro bland elever och lärare. Det har varit 

svårare att arbeta med klasser och elevgrupper vilket är tydligt i alla nya grupperingar som 
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t ex åk 1 och 7. Distansstudier har inte varit fördelaktigt för måluppfyllelsen för alla, även om 

några elever kan ha gynnats av det. 

Elevhälsan har tidigare drivit utbildningsinsatsen specialpedagogik för lärande för samtliga 

lärare på enheten. Ett fortsatt arbete kommer att ske främst kopplat till ledning och 

stimulans samt anpassningar i klassrummet. Samtlig personal kommer också att gå 

utbildningen “Lektionsdesign” och en av våra specialpedagoger kommer att inleda 

augustidagarna med en föreläsning kring ledarskap i klassrummet.  

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Normer och värden 

Fokusera på arbetet kring alla människors lika värde. 

Verka för att årshjulet för trygghetsarbetet blir en aktiv del av verksamheten. 

Undervisning och lärande 

Skapa en struktur i organisationen som möjliggör utveckling av undervisningen.  

Delaktighet och inflytande  

Tydliggöra vad det innebär att ha delaktighet och inflytande för barn, elever, 

vårdnadshavare och personal. 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

På Noblaskolan Saltsjö-Boo går ungefär 250 barn på fritids efter skoldagens slut.  

Fritidsverksamheten är organiserad utifrån verksamhetens behov, t ex grupper, åldrar och 

lokaler. På fritidshemmet arbetar utbildade grundlärare i fritidshem, fritidsledare och 

barnskötare. Varje årskurs har minst en legitimerad lärare i fritidshem som har 

huvudansvaret för verksamheten och utbildningen i fritidshemmet. 

 

Vi har alltid en pedagogisk tanke bakom det vi gör på fritids, liksom skolan följer vi 

läroplanen Lgr 11.  Till vardags erbjuder vi en mångfald aktiviteter i organiserad form och 

personalen strävar efter att delta aktivt tillsammans med barnen. Exempel på styrda 

aktiviteter är  bollhall, kreativt skapande och hemkunskap. Vuxennärvaro ger lugn och 

trygghet. Vi arbetar aktivt för att uppmärksamma allas lika värde. 

 

Hos oss får eleverna utveckla hela sin personlighet genom att ingå i en grupp. Vi vill 

inspirera till egna initiativ och till kreativt tänkande. Elevens behov är grunden i skapande 
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och lärande aktiviteter, t ex motorisk träning som behövs för att lära sig läsa, skriva och 

räkna. Vi erbjuder social träning och vi hjälper barnen att lösa konflikter genom att 

använda olika metoder för detta som t ex värdegrundsmaterialet “Bråka smartare”. 

 

Fritidsverksamheten på Noblaskolan Saltsjö-Boo ska präglas av lugn, tålamod och trygghet. 

Vi strävar efter att vara omtänksamma och lyhörda. Vi vill bejaka glädje, energi, kreativitet 

och idérikedom. Samarbete och goda relationer är något vi tycker är väldigt viktigt på 

fritidshemmet och vi arbetar därmed aktivt med vår värdegrund. Vi arbetar dagligen med 

elevinflytande och elevdelaktighet och därför är våra aktiviteter skapade och valda efter 

elevernas önskemål. 

 

Varje vecka träffas fritidspersonalen på fritidsmötet. I samband med fritidsmötet har även 

kompetensutvecklingsinsatsen “Fritidslyftet” genomförts. Det har varit mycket uppskattat 

och gett alla i personalen en större kunskap kring specialpedagogiska frågor.   
 

 

 

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 
84% 80% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 93% 91% 

Utveckling och lärande 

 

Vi kan se att pandemin delvis påverkat våra möjligheter att arbeta strukturerat med de 

olika läroplansmålen. Sjukfrånvaro ledde till förändrad planering och ny organisation av 

hämtning och lämning utifrån pandemirestriktioner påverkade aktivitetsutbudet. Trots det 

har vi haft som mål att utveckla och förbättra verksamheten samt se till att alla elever 

erbjuds en meningsfull fritid på fritids. Under läsåret hade vi därtill ett elevtapp som antas 

bero på att fler vårdnadshavare arbetade hemifrån. Trots de effekter som pandemin förde 

med sig så ser vi att verksamheten gav våra elever mycket och att vi löste de flesta 

svårigheter med hjälp av en stark personalgrupp som gjorde det bästa av de 

förutsättningar som fanns.  

 

 

Arbetet med normer och värden 
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De flesta barnen känner sig trygga på fritids och upplever även att de erbjuds meningsfulla 

aktiviteter. Många ser också att de är delaktiga och själva kan välja olika roliga och 

utvecklande aktiviteter under fritidstid. Många tycker om att vara utomhus och vi strävar 

alltid efter att erbjuda varierade aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Vi har under året 

förbättrat belysningen på skolgården vilket har inneburit en stor förbättring då vi kan nyttja 

en större yta även under de tider av året då det blir mörkt redan under tidig eftermiddag.  

 

På fritids pågår dagligen ett värdegrundsarbete men fritidspersonalen har även 

schemalagda värdegrundslektioner på skoltid med alla elever i åk F-3 varje vecka.  

Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och tydliggör vad kränkande behandling 

innebär. Vi lyfter och diskuterar även med elever kring hur man kan förebygga och agera 

vid kränkande behandling. Vi är även lyhörda, deltagande och uppmärksamma i 

elevernas aktiviteter genom hela deras dag på skolan. 

 

Vi har bestämda rastpositioner under lunchrasten där vi har prioriterade områden där en 

vuxen alltid ska finnas. Dessa områden baseras på föregående års trygghetsenkät. Dock 

verkar eleverna fortfarande uppleva att vissa av dessa platser är otrygga. En slutsats kan 

vara personalbristen i och med rådande pandemin och stort antal vikarier som barnen inte 

känner sig lika trygga med som ordinarie personal.  

Under läsåret har vi jobbat för att alla ska ha samma gränser och regler i lekar oberoende 

årskurs. Eleverna upplever också att det har blivit en likvärdighet gällande just regler och 

gränser. Vi har en rastpedagog som håller i styrda lekar där det alltid är förbestämda 

regler. Det kan vara en bidragande faktor till att eleverna upplever rasterna som 

organiserade och trygga. 

 

 

Värdegrundsuppdraget 

 

Barnens möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan tror vi kan bidra positivt till 

barnens lust till att lära. Vi tror att dessa kriterier kan förstärka varandra om vi kan uppfylla 

dom båda. Om ett barn känner att hens tankar och önskemål uppmärksammas har 

pedagogen större möjlighet att styra utbildning och fritidsverksamhet i en lustfylld riktning.  
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Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Utifrån pandemin har förutsättningar för fritidsverksamheten och aktiviteter varit 

utmanande. Det som fungerat bästa var de pass vi hade under skoltid.  

 

Samtliga avdelningar känner att det under läsåret funnits forum för att samverka med 

grundskola och förskoleklass. Forum i form av årskursplanering och klassplanering har 

bidragit till en större samsyn och utveckling av heldagslärandet. Att fortsätta jobba 

med att få fritidshemsplanen levande i verksamheten, att följa upp och utvärdera är 

något som vi tar med oss inför nästa läsår. Vi behöver också verka för att skapa forum 

för kollegialt lärande och material/forskning att arbeta med utifrån målområdet 

matematik och natur. 

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

Normer och värden 

Fokusera på arbetet kring alla människors lika värde. 

Verka för att årshjulet för trygghetsarbetet blir en aktiv del av verksamheten. 

Undervisning och lärande 

Skapa en struktur i organisationen som möjliggör utveckling av undervisningen.  

Delaktighet och inflytande  

Tydliggöra vad det innebär att ha delaktighet och inflytande för barn, elever, 

vårdnadshavare och personal. 

 

 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

 

På Noblaskolan Saltsjö-Boos förskola arbetar 17 medarbetare, 7 förskollärare och 10 

barnskötare, som är fördelade på 4 block indelade i sammanlagt 7 avdelningar. Förskolan 

har en trygghetsgrupp där pedagoger från blocken samt biträdande rektor finns 

representerade. Trygghetsgruppen träffas kontinuerligt för att diskutera aktuella 

trygghetsfrågor samt upprätta planen mot diskriminering och kränkande behandling. Det 

finns en IKT grupp som har ansvar för att planera och ta fram policy kring IKT frågor. 
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Förskollärarna och barnskötarna har varje vecka schemalagd tid för planering av 

undervisningen. Blocken har varje vecka tid för reflektion eller gemensam planering. En 

gång i månaden träffas pedagogerna i tvärgrupper för kollegialt lärande. Förskollärarna 

och biträdande rektor har möte varje vecka för att diskutera verksamhetsutvecklande 

frågor. Representanter från förskolan är med i ledningsgruppen där frågor som berör hela 

enheten tas upp utifrån ett 1-16 årsperspektiv. 

 

 

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 71% 83% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 78% 

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 63% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
87% 94% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 87% 95% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
67% 83% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
75% 91% 

 

Slutsatser (undervisningen) 

 

Vi ser att vi har höjt våra resultat från föregående läsår inom samtliga områden. Vi har 

under läsåret arbetat kontinuerligt och målinriktat med våra prioriterade 

utvecklingsområden och haft en tydlig struktur vid bland annat personalkonferenser och 

kollegialt lärande för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Utifrån våra resultat i NKI samt vår egen analys kan vi se att under läsåret 21/22 behöver vi 

prioritera våra lärmiljöer såväl inom- som utomhus för att erbjuda tillgänglighet, stimulans 

och progression. Vi behöver lyfta diskussion kring pedagogernas förhållningssätt till 

undervisningen och hur/om den skiljer sig åt om man är inom eller utomhus. 

 

Det finns en önskan hos pedagogerna om ett större samarbete mellan avdelningarna och 

att hitta forum för diskussioner kring pedagogiska förhållningssätt och dilemman som vi 

ställs inför i undervisningen och utbildningen i stort. Inför läsåret 21/22 skapar vi en 

organisation som möjliggör planerings- och reflektionstillfällen samt öppna möten där 
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pedagogerna kan diskutera rätt sak vid rätt tillfälle så att vi använder den tid vi har på allra 

bästa sätt för att utveckla verksamheten framåt.  

 

Vi behöver lyfta och diskutera innebörden av Barns delaktighet och inflytande och vad 

det faktiskt betyder när barnen har inflytande och delaktighet över verksamheten. Vi ser 

på förskoleplanerna att behoven inte är lika utförliga här som inom de andra områdena. 

Det kan vara svårt för barnen att ta ansvar och se konsekvenser för något som de själva 

inte är delaktiga i eller haft inflytande och fått bestämma över.  

 

Vi kan utifrån våra bedömningar i Funktionell kvalitet se att vi behöver utveckla och 

säkerställa att vi dokumenterar på individnivå samt använder dokumentationen för vidare 

planering av verksamheten mot läroplanens mål. Det har under läsåret dokumenterats till 

största del på gruppnivå och att dokumentationen inte används i så stor utsträckning för 

fortsatt arbete i barngruppen. Vi har tillsammans under vårterminen tagit fram 

gemensamma dokument för planering, dokumentation och reflektion som vi har och ska 

fortsätta implementera i verksamheten. 

 

Vi har höjt våra resultat på NKI gällande att vårdnadshavarna får information kring deras 

barns dagar på förskolan. Upplevelsen är att det finns en tillitsfull relation där vi lägger stort 

fokus på ett professionellt och personligt bemötande men att vi inte blir privata. Vi behöver  

fortsätta vårt arbete med att alla vårdnadshavare ska uppleva att de får tydlig och 

tillräckligt med information. Vi behöver göra fler verksamhetsloggar på individnivå samt att 

erbjuda utvecklingssamtal under en större period under terminen för att på så sätt ha 

samtalet kopplat till ett förändrat kunnande hos barnen. 

 

 

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 93% 100% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 64% 82% 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Noblaskolan Saltsjö-Boos lokala vision och ställningstagande 

“Engagemang, Glädje och Lärande i en Trygg miljö” 

På Noblaskolan Saltsjö-Boo ska alla känna sig trygga och sedda. Ingen ska bli 

diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. 
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● Pedagogerna bestämmer alltid vem barnen ska hålla i vid promenader, vilken 

mat/samlings/hallplats barn ska ha. Vid aktiviteter bestämmer pedagogerna vilka 

grupper som ska finnas. 

● Alla pedagoger har profiljackor och västar när vi utomhus. 

● Vi säger hej till alla barn och vuxna. På morgonen finns det en pedagog som tar emot 

vid grinden och hälsar välkommen. 

● Inga korttidsvikarier är ensamma med barnen eller hjälper barnen vid 

toalettbesök/blöjbyten.  

● Vi har bemannade trygghetszoner på förskolans gårdar. 

● Vårt värdegrundsmaterial ”Tio små kompisböcker” inklusive handdockor, handledning, 

arbetskort samt böckerna baserade på barnkonventionen finns tillgängligt på samtliga 

avdelningar. 

● Varje år arrangerar vi besök av barnteater som spelar upp en föreställning kring känslor  

       och värdegrund. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

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. Förskolechef gör klart för den vuxne att detta inte 

får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.  

3) Om barn känner sig kränkt av förskolechef, ansvarar skolchef för utredningen. 

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

behöva kopplas in. 

 

Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

 

Vi kan se att vårt främjande och förebyggande arbete är väl förankrat hos pedagogerna 

och att de ligger som grund i det vardagliga arbetet. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 
 

Normer och värden 

Fokusera på arbetet kring alla människors lika värde. 

Verka för att årshjulet för trygghetsarbetet blir en aktiv del av verksamheten. 
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Undervisning och lärande 

Skapa en struktur i organisationen som möjliggör utveckling av undervisningen.  

Delaktighet och inflytande  

Tydliggöra vad det innebär att ha delaktighet och inflytande för barn, elever, 

vårdnadshavare och personal. 

 


