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1. Om Noblaskolan Solna 
 

Huvudman för Noblaskolan Solna 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 

 

Rektor leder skolans inre organisation. I skolans ledningsgrupp ingår även biträdande rektor 

med särskilt ansvar för elevhälsoarbetet och en administrativ chef.  Skolans lärare ingår i tre 

olika arbetslag som är uppdelade efter grundskolans stadier. Fritidshemmet och 

fritidsklubben har också egna arbetslag som leds av arbetslagsledare. Skolans elevhälsoteam 

består av skolsköterska, kurator, speciallärare, skolpsykolog och skolläkare. Skolan har egen 

personal i köket som leds av köksmästare.  

 

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). 
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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 i grundskolan inklusive fritidshemmet. 

 

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

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

1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).  

 

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 85,7% 98,1% 98,3% 

Flicka 78,6% 100,0% 97,1% 

Pojke 92,9% 95,2% 100,0% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 100,0% 100,0% 100,0% 

Flicka 100,0% 100,0% 100,0% 

Pojke 100,0% 100,0% 100,0% 

Genomsnittligt meritvärde 284,2 297,0 280,9 

Flicka 287,0 310,0 288,9 

Pojke 281,4 276,5 269,6 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 91,1% 91,1% 92,9% 

Flicka 90,0% 90,0% 97,0% 

Pojke 92,3% 91,7% 87,0% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har mellan 88 och 96 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i 

svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. Ingen elev följer kursplanen i svenska som 

andraspråk. I matematik har mellan 88 och 96 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 

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

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

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

till kraven i styrdokumenten.  

  

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2020/21 

Demokrati och samhälle 8,0 

Elevers ansvar och inflytande 8,0 

Fritidshemmet och omvärlden 8,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 8,0 

Natur och matematik 6,0 

Normer och värden 8,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 8,0 

Språk och kommunikation 8,0 

 

De målområden där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är 

inom samtliga områden förutom i Natur och matematik. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - 

Grundskola/Fritidshemmet 
 

● Bibehålla de höga resultaten 

● Höja pojkarnas resultat 

● Ge bättre stöd och hjälp till de elever som idag inte når alla målen 

● Utveckla målområdet Natur och matematik i fritidshemmet ytterligare 

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Skolan arbetar aktivt för att ge samtliga bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Lärarna 

arbetar kontinuerligt tillsammans för utveckla undervisningen både i arbetslag och 

gemensamt på våra konferenser. Arbetslagen är indelade efter ålder på eleverna de 

undervisar. Vi har tre arbetslag på skolan F-3, 4-5 och 6-9 och lärarna träffas minst en timme 

varje torsdag där de går igenom utmaningar de har på både individ och klassnivå.  

Elevhälsoteamet ambulerar runt och besöker varje arbetslag minst en gång per månad. 

Varje tisdag så har alla lärare konferens på minst 1,5 timme där fortbildning står i fokus. 

Under läsåret 20/21 så ägnades den mesta av tiden till att höja kompetensen i 
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specialpedagogiskt arbetssätt då vi för andra året i rad var med i Skolverkets satsning 

“Specialpedagogik för lärande” där vi gjorde klart de moduler som inte hanns med under 

läsåret 19/20.  

 

Skolans 5 förstelärare har också ett särskilt ansvar för hur vi utvecklar det pedagogiska 

arbetet. De håller fortbildande insatser på konferenstid och sitter med i möten med 

skolledning för att ta strategiska beslut för att öka kvaliteten. De används för att coacha 

kollegor och ansvarar att nyanställda får den hjälp som de behöver.  

En annan insats vi gjorde under läsåret för att säkerställa likvärdighet, trygghet och studiero 

var att lansera Noblakoden i samband med vårt namnbyte från Alfaskolan till Noblaskolan 

Solna. I Noblakoden finns våra förväntansdokument på elever, personal och 

vårdnadshavare samt våra ordningsregler. 

 

 

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 77% 84% 83% 86% 

Det är bra lärare på min skola 78% 78% 86% 84% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 93% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 59% 58% 77% 77% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
78% 82% 83% 83% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 88% - 88% 

 

Lärarna på skolan bedriver en strukturerad och målinriktad undervisning. Vi kan tydligt se 

på betygsresultaten att vi är framgångsrika på att få eleverna att nå långt. Årskurs 9 

meritvärde är bland de högsta i landet även om det sjönk något jämfört med föregående 

läsår. Tyvärr är det svårt att dra paralleller av vad det beror på då pandemin påverkade 

både närvaron och närundervisningen.  Resultaten på elev- och föräldraenkäten visar 

tydligt att vi har hög nöjdhet med undervisningen som bedrivs då den ökade från en 

redan hög nivå.  Skolans resultat sticker också ut med att många tycker att det är bra 

lärare.  

 

En utmaning som vi arbetar hårt med är att öka lusten för eleverna till att lära sig mer. Vi 

har satt detta som ett prioriterat utvecklingsområde och hoppas att våra insatser ger 
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resultat i nästa års enkät. Vi ser samtidigt att detta är svårt för många skolor och vårt 

resultat är genomsnittligt. Det är mycket som drar i elevernas intresse och vi tror att 

strukturerad undervisning med tydliga förväntningar på eleverna är vad vi ska fortsätta 

med och på så vis få eleverna intresserade av att vilja lära sig mer.  

 

Vi anser att vi har blivit bättre på att arbeta med extra anpassningar inom ramen för 

ordinarie undervisning tack vare kollegialt arbete och de fortbildningsinsatser vi bedrivit. 

Kompetensen är hög bland pedagogerna och flera har ändrat sina arbetssätt för att 

bättre undervisa inkluderat och möta individuella behov i större utsträckning. En del elever 

har större behov och får då undervisning i en mindre undervisningsgrupp under vissa 

lektioner. Skolan har utvecklat hur skolans speciallärare och socialpedagog arbetar mer 

effektivt vilket har lett till att vi nu når fler elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

Vi hade även detta läsår 100% gymnasiebehörighet på våra avgångselever och väldigt 

hög måluppfyllelse i alla årskurser. Våra elever i åk 6 hade högre måluppfyllelse än tidigare 

läsår och vi har under året identifierat vart vi behöver lägga våra resurser då vi ofta 

screenar eleverna i svenska och matematik. Vi sätter nu in stödinsatser tidigare och mer 

intensivare för elever i lågstadiet jämfört med tidigare år. 

 

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 
69% 72% 71% 73% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
60% 66% 76% 71% 

 

Vi har arbetat hårt för att hålla högsta nivå på vår bedömning och betygsättning. Lärarna 

har hög kompetens på området men fortbildning är planerad genom en kurs i betyg och 

bedömning som anordnas av Karlstad universitet. Alla lärare kommer att genomföra detta 

under höstterminen 2021.  

 

Lärarna samarbetar i ämneslag där de sambedömer och tar stöd av varandra vid gränsfall 

och då någon ifrågasätter ett betyg. En viktig aspekt med att öka måluppfyllelsen är att 

eleverna är informerade om var de ligger kunskapsmässigt och vad de behöver utveckla 

för att nå längre och alla lärare använder sig av formativ bedömning i undervisningen. Vi 

ser samtidigt utifrån elevenkäten att vi kan bli bättre på att tydliggöra för hur det går för 

eleverna och kommer att prioritera detta. 

 

En förstelärare ansvarar för att koordinera arbetet och bedömningen av nationella prov. 

Nationella prov  i åk 6 och 9 ställdes in på grund av Covid-19 läsåret 20/21 och det innebar 

att lärarna  inte kunde sambedöma tillsammans som tidigare. I många ämnen så löste 

ämneslärare det genom att använda sig av skolverkets bedömningsstöd där de 

tillsammans med kollegor sambedömde elevernas prov. 
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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 87% 91% 92% 93% 

Det är ordning och reda i min skola 62% 69% 81% 83% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 64% 68% 67% 71% 

 

Vi har lyckats skapa en skolmiljö där de allra flesta eleverna upplever att de är trygga och 

att det är bra arbetsro på lektionerna. Vi kommer inte att vara nöjda förrän vi har uppnått 

ett resultat på 100% men vi ser att vi är påväg åt rätt håll. Vi pratar ofta med eleverna om 

vilka förväntningar  vi har på varandra och att vi alla har ett ansvar att följa skolans 

ordningsregler. Om någon elev uppger att den inte känner sig trygg på skolan agerar alla 

skolans funktioner direkt för att komma åt problemet. 

 

 

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 
61% 69% 82% 84% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
51% 55% 71% 72% 

 

Skolans elevråd är en viktig instans för hur vi utvecklar skolans verksamhet. Elevrådet träffas 

ungefär 4 gånger per termin och är uppdelat i ett elevråd för yngre elever åk F-4 samt ett 

för äldre elever åk 5-9. Läsåret 21/22 inrättar skolan ett pedagogiskt råd där representanter 

i åk 4-9 tillsammans med förstelärare gemensamt diskuterar hur undervisningen kan 

förbättras. Utöver detta så ska varje lärare skapa en miljö där elevernas åsikter om 

undervisningen tas i beaktande och att de får vara delaktiga i vissa beslut. 
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Slutsatser (undervisning) 

 

Det vi ska utveckla i skolans undervisning är att skapa mer lust för eleverna att söka mer 

kunskap och bli bättre på att tydliggöra för eleverna hur de utvecklar deras förmågor. Vi 

kommer även att fortsätta att utbilda oss i hur vi blir bättre på att anpassa undervisningen 

så att det passar alla elever. Många av lärarna har hög kunskap om elever med 

språkstörning men det är en kompetens som vi vill höja hos alla och kommer att prioritera 

detta under nästa läsår då vi på konferenser kommer att viga tid åt detta. Samtidigt är det 

mycket vi vill hålla fast vid och värna om då det gäller skolans undervisning. 

Måluppfyllelsen är generellt hög vilket är ett gott tecken på att våra pedagoger har en 

hög kvalitet i undervisningen och att våra rutiner kring trygghet och studiero fungerar väl. 

 

 

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 95% 

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

elever på din skola? 
13% 

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

vuxen på din skola? 
8% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
71% 

 

I flera av skolans klasser så är 100% av eleverna trygga men i några av klasserna så uppger 

en eller ett par elever att de är otrygga. Vi arbetar förebyggande i alla klasser och hjälper 

eleverna hur man behandlar varandra med respekt och är tydliga om vilka förväntningar 

vi har på varandra. Vi går igenom skolans ordningsregler vid terminsstart och pratar alltid 

med elever som inte följer dessa. Om vi har identifierat att det är stora ordningsproblem 

och hög otrygghet i en klass så beslutar arbetslagen, EHT och skolledning om vilka insatser 

som behöver sättas in för att komma åt problemet. Resurser omfördelas och en 

handlingsplan utarbetas. Samtal med elever och vårdnadshavare sker regelbundet. 

 

Den sammantagna bedömningen är att vi har ett relativt bra trygghetsarbete men vi 

lägger allt fokus vi kan på att bli ännu bättre så att vi når målet med trygghet hos alla. Den 

vanligaste orsaken till otrygghet är att elever ibland behandlar andra elever illa. Det är 

vanligare i vissa årskurser och det är framförallt mellanstadiet som sticker ut negativt. Att 8% 

av eleverna upplever att någon vuxen har behandlat dem illa är oroväckande. Skolan gör 

alltid en utredning då detta har kommit oss tillkänna och vi anmäler all kränkande 

behandling till huvudman. Vi tar alltid åt oss om vi har brustit och åtgärdar detta 

omgående. 

 

Främjande och förebyggande arbete 
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Det mesta av skolans trygghetsarbete ska vara främjande och förebyggande och skolan 

bedömer att vi har blivit bättre på detta under läsåret. Arbetslagen tillsammans med EHT 

utvärderar kontinuerligt hur eleverna mår och insatser sätt alltid in så tidigt som möjligt. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vid kännedom om att en kränkande behandling kan ha skett mot en elev på skolan så 

anmäls detta så snabbt som möjligt till rektor. Rektor anmäler detta i sin tur till huvudman 

där en jurist gör en utredning om kränkande behandling kan fastställas. Parallellt med 

detta så arbetar skolans personal med att utreda och följa upp händelsen med 

inblandade elever. Samtal hålls alltid med fokus på att liknande händelser inte kommer att 

upprepas. Vårdnadshavare kontaktas och möten hålls tillsammans med eleven. 

Under läsåret 20/21 såg vi ett minskat antal anmälan av kränkande behandling jämfört 

med tidigare år. 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Trots att vi har kommit relativt långt i vårt trygghetsarbete så ser vi att vi på alla plan 

behöver fortsätta att utveckla våra metoder och säkerställa att vi inte missar någon. Vi 

behöver att fortsätta att vara duktiga på att bygga relationer och bli ännu tydligare på 

oacceptabelt beteende mellan elever. Vi har identifierat att vissa platser på skolan 

upplevs som mer otrygga och har där förstärkt med personal. Fotbollsplanen är den plats 

där flest kränkande behandlingar sker. Under läsåret 21/22 så kommer två av skolans 

personal vara närvarande på alla raster och styra upp spelandet mer än tidigare. 

 

 

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 
- 88% - 88% 

 

Elevhälsoarbetet gällande stöd till de elever som behöver det har utvecklats under 
läsåret. Elevhälsoteamet har arbetat strukturerat med att identifiera och kartlägga alla 
elever. Tillsammans med lärarna i arbetslagen så initieras pedagogiska utredningar vid 
misstanken om att stödbehov finns efter att extra anpassningar redan har satts in utan 
tillfredsställande resultat. Vi har framförallt höjt förutsättningarna för att ge ett adekvat 
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särskilt stöd efter att detta har beslutats i åtgärdsprogram genom att tillsätta ytterligare 
en speciallärare i svenska. Det är en av skolans lärare som skolar om sig och parallellt 
som hon fullt ut arbetar med att stötta elever läser upp sin behörighet. 
 
Elevhälsoarbetet ska vara främjande och förebyggande och i detta syfte så träffas alla 
professioner i EHT på ett möte varje veckan. Där går vi igenom anmälda elevärenden 
och planerar för insatser på både grupp och individnivå. Elevhälsoteamet består av 
skolledning, kurator, skolsköterska, speciallärare, skolpsykolog, skolläkare och leds av 
biträdande rektor. 
 
Den sammantagna bedömningen är att vi har ett framgångsrikt elevhälsoarbete och 
samarbetet har utvecklats och effektiviseras under det gångna läsåret. Fokus på 
kommande läsår ligger i att fortsätta utveckla processer och rutiner för ökad elevhälsa. 

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Vi har haft anledning till att förbättra våra rutiner för särskilt stöd. Processen från 

anmälan till ett fungerande särskilt stöd tog tidigare för lång tid och det fanns en 

otydlighet om vem som gjorde vad. Nya rutiner för utredning har skapats under 

läsåret och skolledningen har säkerställt att det finns mer resurser så att det 

särskilda stödet uppfylls i högre grad. Detsamma gäller för uppföljning och 

utvärdering av stödet.  

 

På grund av rådande pandemi så har frånvaron varit högre än tidigare år men 

arbetet kring uppföljning och utredning har fortsatt efter uppsatta rutiner.  

Främjande och förebyggande arbete 

 

Det främjande och förebyggande arbetet har framförallt stärks på grund av att samverkan 

mellan elevhälsan och övrig personal har förbättrats under läsåret. Att EHT kontinuerligt 

deltar på arbetslagsmöte minst en gång per månad gör att nödvändiga processer 

snabbare sätter igång och alla skolans funktioner kommunicerar mellan varandra 

snabbare. Samarbetet mellan lärare och elevhälsan har också lett till att undervisningen 

har utvecklats för att bättre inkludera elever med behov av anpassning. Rutiner kring 

anmälan, utredning och uppföljning har under läsåret förtydligats så alla inblandade vet 

vad de förväntas göra.  

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Slutsater för skolans elevhälsoarbete är att vi är på väg åt rätt håll och målet är att vi ska 

utveckla verksamheten ytterligare och se över hur vi kan förbättra och effektivisera i alla 

delar. En förutsättning är att alla medlemmar i elevhälsoteamet får arbetsro och 
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förtroende att fortsätta detta arbete. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

Skolan jobbar hela tiden med utveckling inom samtliga områden men det som vi särskilt 

kommer att prioritera är: 

 

● Höja kompetensen inom betyg och bedömning. Samtliga betygsättande 

lärare kommer att gå en kurs som genomförs av Karlstad universitet 

● Höja kompetensen om hur vi anpassar för elever inom ramen för 

helklassundervisning. Samtliga lärare har under de två senaste läsåren gått 

skolverkets “lärande för specialpedagogik”. Detta läsår kommer skolans 

förstelärare och speciallärare leda vidare utbildning hur vi implementerar 

våra kunskaper i undervisningen. Särskilt fokus kommer att läggas på elever 

som har diagnosen språkstörning. 

● Trygghet och studiero. Vi ska jobba proaktivt för att på olika sätt skapa 

bättre studiero och trygghet för alla skolans elever. 

● Implementera “Noblautmaningen”. Skolan kommer från och med detta 

läsår ha ett extra fokus på problemlösning och retorik i alla skolans årskurser. 

● Implementera nya läroplanen inför läsåret 22/23. Under vårterminen 

kommer samtliga lärare få tid och utbildning att sätta sig in i Lgr 22 då den 

börjar gälla i augusti 2022. 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmet Vintergatans personal  åk F-3  består av 1 förskollärare (0,25), 2 barnskötare 

(1,75), 2 fritidspedagoger (2,0), 1 lärare (0,6) 1 elevassistent (1,0) samt 2 fritidsledare (2,0). Till 

varje årskurs hör en klasskontakt som samverkar med läraren under hela skoldagen. Under 

läsåret 20/21 flyttade fritidshemmet in i skolans lokaler som används för eleverna mellan kl. 

0700-1730. Klasskontakten och läraren har gemensamt möte 1h/vecka samt ett arbetslag 

ihop 1 h/varannan vecka. Fritidshemmets arbetslag träffas 1h/vecka.  

EHT träffar fritidshemspersonalen 1/h/månad. Personalen kan på möte med EHT fördjupa 

sig i frågor kring trygghet. 

Samtliga elever i åk F-3 är inskrivna på fritidshemmet Vintergatan.  

Undervisningen i fritidshemmet sker på eftermiddagarna med valbara aktiviteter mellan kl. 

15-16 i åldersblandade grupper. Aktiviteterna utgår ca 2 perioder utifrån teman som t.ex. 

Noblapriset, julpyssel, natur eller kamratskap. Tiden utöver de styrda aktiviteterna fortsätter 

de med egna lekar/val utifrån intresse.  

Elevrådet leds av en fritidspedagog och en fritidsledare där elever driver frågor både inom 

fritidshemmet och skola.  

Fritidshemmet skickar ut aktivitetsschema och brev varannan vecka till vårdnadshavarna 

där vi beskriver vår verksamhet.  
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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 
87% 83% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 95% 91% 

Utveckling och lärande 

 

Undervisningen syftar till att stimulera elevernas utveckling och lärande och eleverna 

erbjuds en meningsfull fritid under raster, eftermiddagar och lov. Eleverna får mellan kl. 15-

16 välja styrda aktiviteter utifrån intressen. Pedagogerna stöttar eleverna i valen. Vi strävar 

efter att ha en röd tråd i undervisningen på fritidshemmet  så att arbetet på 

eftermiddagen kan knyta an till den mer teoretiska undervisningen i klassrummet. 

Vårdnadshavare är nöjda med fritidshemmets verksamhet och visade det tydligt i 

föräldraenkäten. Förra året sjönk resultaten något i vissa frågor så fokus kommer att ligga 

på att åter komma upp i de väldigt höga resultaten från 2020. 

 

 

 

Arbetet med normer och värden 

Eleverna upplever trygghet överlag i barngruppen och med personalen. Eleverna 

arbetar åldersblandat på fritidshemstiden och det medför att de har möjlighet att 

lära känna många barn från olika årskurser och personal som de inte träffar under 

skoltid.  

Vi ser att det är ungefär lika många flickor som pojkar i de olika valbara 

aktiviteterna.  

 

På rasterna ser vi att det är pojkar som dominerar på fotbollsplanen och ju äldre 

eleverna är desto färre flickor är delaktiga. För inkludera flickorna samt öka 

variation av aktiviteter planeras fler vuxenledda aktiviteter på fotbollsplanen.  

I personalgruppen på fritidshemmet arbetar vi regelbundet med dilemmafrågor 

som ger breda diskussioner.  

Värdegrundsuppdraget 

 

Eleverna i de yngre åldrarna har ett eget elevråd där det tas upp frågor som även 
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berör fritidshemmet. Vi synliggör elevernas förslag och frågor och är noggranna 

med att visa tydliga  beslut utifrån de frågor och förslag eleverna tar upp.  

Klasskontakterna är även med på klassråden.  

Fritidshemmet har en förslagslåda där man när som helst kan lägga förslag på 

tema, inköp eller aktiviteter. 

  

Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Under pandemin  har verksamheten under större delen av året bedrivits utomhus och med 

fler vikarier.  

Personalen upplever inte att tryggheten har minskat på fritidshemmet däremot har 

föräldrakontakten minskat på grund av pandemin. Vi har inte haft samma möjlighet att 

bjuda in vårdnadshavare i verksamheten, därav kanske vårdnadshavares minskade 

upplevda trygghet och genomförande av meningsfulla aktiviteter.  

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

● Uppstyrda aktiviteter på fotbollsplanen med andra aktiviteter än fotboll under 

ledning av en vuxen  

● Erbjuda styrda lekar under rasterna 

● Göra utbildningsmiljön mer anpassad för båda verksamheterna skola/fritidshem 

● På höstlovet genomföra fritidshemmets utbildning kring heldagslärare med lärarna i 

åk F-3 

● Öka kvaliteten på utomhusvistelsen.  

 

 

 


