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1. Om Noblaskolan Sundbyberg 

 

Huvudman för Noblaskolan Sundbyberg 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 

 

Noblaskolan Sundbyberg startade 2008. I vår verksamhet har vi förskola och grundskola från 

förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem. I år har vi haft 92  barn i förskolan och 393 elever på 

skolan. 

Noblaskolans ledning består av rektor, biträdande rektor och administratör. 

Förskolans pedagoger arbetar i form av baser.  Varje förskollärare/basledare följer de lokala 

målen och riktlinjer samt rutiner för förskolans arbete.  

I skolan arbetar lärarna i arbetslag och varje varje team har en arbetslagsledare som leder 

teamet. Arbetslagsledaren leder sitt lag men ska alltid ha ett helhetsperspektiv och se till hela 

enhetens utveckling.  Personalstyrkan i hela verksamheten består av 60 anställda. Skolan har 

även fem förstelärare som har uppdrag i enlighet med skolans systematiska kvalitetsarbete. 
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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.  



 
 

 

 

5 

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 66,7% 71,4% 88,0% 

Flicka 86,7% 80,0% 88,2% 

Pojke 55,6% 65,0% 87,5% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 95,2% 97,1% 92,0% 

Flicka 93,3% 100,0% 88,2% 

Pojke 96,3% 95,0% 100,0% 

Genomsnittligt meritvärde 238,0 238,9 243,3 

Flicka 269,2 282,7 242,9 

Pojke 220,6 206,1 244,1 

 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla 

ämnen 81,8% 81,8% 72,1% 

Flicka 96,0% 72,7% 80,0% 

Pojke 70,0% 84,8% 64,5% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6, 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har mellan 75-80  procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i 

svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har mellan 70 -80 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 2,0 

Elevers ansvar och inflytande 4,0 

Fritidshemmet och omvärlden 2,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 4,0 

Natur och matematik 6,0 

Normer och värden 4,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 

Språk och kommunikation 6,0 

 

Det målområde där fritidshemmets undervisning bedömer det högsta resultatet i Funktionell 

kvalitet läsåret 2020/21 är natur och matematik, språk och kommunikation samt skapande 

och uttrycksformer. På bedömning 4 ligger elevers ansvar och inflytande, lekar, fysisk aktivitet 

och utevistelse samt normer och värden. Lägst utfall noteras för målområdet demokrati och 

samhälle samt fritidshemmet och omvärlden. Funktionell kvalitet implementerades under 

läsåret 20/21. Bedömningens progression går därför inte att utläsa förrän kommande läsår. 

Fritids ser även ett större behov av samverkan med skolan.  

 

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 3,7 4,7 

Kultur 3,3 5,3 

Lek 3,3 4,7 

Matematik 3,3 4,7 

Naturvetenskap och teknik 3,3 5,3 

Normer och värden 3,6 5,3 
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Skapande 3,3 4,0 

Språk och kommunikation 3,3 6,7 

 

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

Språk och kommunikation (6,7) följt av Kultur, Naturvetenskap och teknik och Normer och 

värden på (5,3) Barns delaktighet och inflytande, Lek och Matematik ligger något lägre 

(samtliga på 4,7) Lägst utfall noteras på målområdet Skapande på (4,0) Förskolan är indelad 

i två baser. I den ena basen har utvecklingen gått framåt likaså kan detta skådas i funktionell 

kvalitet.  I den andra basen ser vi ett ökat behov av förstärkning och utveckling av samtliga 

målområden i förskolans undervisning. Vi har arbetat fram en långsiktig plan som kommer 

tillämpas till läsår 21/22. 

 

 

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och 

Fritidshemmet  
 

Som vi alla vet leder god hälsa till ökat välbefinnande och bättre lärande på sikt. Det råder 

ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Av denna anledning 

valde vi låta sambandet mellan hälsa och lärande ta stor plats i personalens dagliga arbete. 

Fokus lades vid ledarskap i klassrummet och att arbeta med tillitsfulla relationer. 

 

Följande mål har Noblaskolan Sundbyberg arbetat med i syfte att få eleverna att nå högre 

måluppfyllelse 

 

Normer och värden 

● Skapa en trygg relation mellan lärare och elev är grunden för att undervisningen ska 

fungera väl. 

● NKI “Jag känner mig trygg i skolan” 76%. Målet har varit att den ska stiga.  

 

Kunskaper och värden 

● Alla följer samma lektionsstruktur, för att stärka lärarens roll och skapa samsyn i 

kollegiet. 

● Auskultationer med fokus på ledarrollen används som strategi, för att 

höja kvaliteten på undervisningen 

● Arbeta med formativ bedömning  

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 

 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbete 
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Noblaskolans skolledning, EHT och personal har genom ett systematisk arbete strävat efter 

att skapa grundläggande  rutiner i verksamheten.  

 

All personal har dagligen strävat efter att  

- öka andelen elever som upplever att de känner sig trygga på skolan. 

 - Att det ska råda arbetsro i skolan. 

 - Att eleverna ska behandla varandra med respekt.  

- Att eleverna ska uppleva att de vuxna tar hänsyn till vad de tycker och tänker. 

 

Under året har vi arbetet med att utveckla undervisningen med fokus på ledarskap i 

klassrummet.  Det intensiva arbetet med ledarskap i klassrummet har varit nytt och en 

pågående process som har visat förbättring och kommer fortsätta utvecklas och förbättras 

till kommande läsår. 

 

Samtliga lärare följer skolans  lektionsstruktur som har resulterat i bättre studiero i 

klassrummet. Vi ser bättre arbetsro i de flesta klasser. En delorsak är arbetet med classroom 

management som har skapat tydliga ramar för alla lärare och gett en ökad samsyn bland 

kollegiet. Lärarna har även läst boken “ledarskap i klassrummet” och använt innehållet till 

både reflektion och diskussion. Följande insatser har gett ett positivt resultat i verksamheten. 

 

Samtliga kompetenser inom EHT har även strävat efter att utveckla undervisningen så att 

alla elever kan nå målen - ju mer tillgänglig lärmiljö desto mindre särskilt stöd. EHT har 

fokuserat  på att utveckla lärmiljön som sitt främjande arbete. I förebyggande arbete har  

kartläggningar genomförts, för att sätta in tidiga insatser. EHT har observerat 

undervisningen, handlett pedagogerna både på individ och gruppnivå.  

 

 

 

 

 

 

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 61% 61% 65% 65% 

Det är bra lärare på min skola 61% 62% 69% 63% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 79% - - 
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Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 51% 53% 61% 62% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
67% 73% 65% 64% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 65% - 65% 

 

Årets enkätundersökningar genomförd av elev och vårdnadshavare visar på en försiktig 

positiv utveckling. All personal har riktat in sig på att skapa studiero i klassrummet och 

skapa trygga miljöer för eleverna. Skolledning och personal på skolan ser att tryggheten 

och studieron på skolan har stigit. Vår bedömning är att vi behöver bli bättre på att 

kommunicera ut detta till vh och elever.  

 

Vi behöver jobba tydligare med att fånga upp eleverna tidigt i sin kunskapsutveckling 

genom tidiga insatser redan på lågstadiet. Av denna anledning har skolan kommande  

läsår valt att screena alla  nya elever . Bättre rutiner för mottagande av elever behöver 

införas. Det specialpedagogiska perspektivet behöver ta ännu större plats i ämneslärarnas 

undervisning.  

 

Ett annat utvecklingsområde är att förstärka ”pluggkulturen” bland eleverna genom att 

stimulera och motivera elevernas lust och nyfikenhet att lära.  

 

 

 

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 
63% 67% 56% 57% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
55% 60% 63% 61% 

 

 

Vid starten av varje lektion presenteras syfte och mål med uppgifter. Återkoppling sker 

under lektionens gång samt vid varje betygssamtal. Våra analyser i betyg och bedömning 

påvisar att skolan behöver fortsätta arbeta med formativ bedömning med koppling till kön. 

 

 

Arbetet med normer och värden 
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Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver 

resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshava

re, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 76% 73% 76% 74% 

Det är ordning och reda i min skola 30% 44% 53% 53% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 42% 47% 50% 53% 

 

Under läsår 20/21 har ett gediget arbete med fokus på ledarskap i klassrummet med hjälp 

av boken “Ledarskap i klassrummet” inletts. Vi ser en positiv trend, men behöver även 

kommunicera ut detta till vårdnadshavare. Till kommande läsår behöver vi använda alla 

våra kommunikationskanaler, för att samverka bättre med vårdnadshavare. Den ökade 

studieron påverkar elevernas koncentrationsförmåga, delaktighet och motivation positivt. 

Lärarna får också mer tid till de elever som har behov när det är tydligt i undervisningen 

vad som förväntas.  

 

All personal arbetar med relationer och skapa trygga tillfällen för eleverna. All personal 

arbetar aktivt med att bygga professionella relationer. Skolan har även två förstelärare i 

värdegrund som aktivt arbetar med detta. Utöver det relationsskapande arbetssättet 

arbetar även personalen  värdegrunden i undervisningen genom övningar samt 

schemabrytande dagar.   

 

 

 

 

 

 

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 
50% 53% 65% 61% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
38% 48% 48% 57% 

 

Våra analyser påvisar att vi behöver förtydliga för eleverna när vi arbetar med inflytande. 

Vid de tillfällen detta sker behöver vi medvetandegöra eleverna. Lärarna anser att 
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eleverna ges inflytande, men att vi är inte tydliga gentemot eleverna när detta sker.  

 

Slutsatser (undervisning) 

 

Framgångsfaktorer som har skapat värdefull resultat under läsår 20/21 

 

-Studieron har stigit. En stor grundorsak till detta är arbetet med ledarskap i klassrummet 

samt implementering av den nya profilen. 

 

-Skolans gemensamma lektionsstruktur som har tillämpats av alla lärare 

 

-All personal har strävat efter att ha “eleven i fokus” och bygga tillitsfulla relationer.  

 

-Ehts samarbete med skolledningen i syfte att justera om och sätta in rätt åtgärder i 

verksamheten. 

 
Fortsatt arbete under läsår 20/21 

 

-Fortsatt arbete med ledarskap i klassrummet 

-Fortsatt arbete med tillitsfulla relationer mellan elever och personal 

-Regelbunden information till vårdnadshavare, för att deras tilltro gentemot skolan 

-Bättre schemaläggning, för att öka vuxen närvaron på rasterna 

-Strukturera det kollegiala lärandet genom att lärarmötena disponeras för det ändamålet 

minst varannan vecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 89% 

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

elever på din skola? 
23% 

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

vuxen på din skola? 
14% 
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Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
64% 

 

89 % av eleverna känner sig trygga i skolan. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår 

trygghetsarbete. Under året har skolan haft färre kränkningsanmälningar och färre 

incidenter. En viktigt förklaring till det är ökad vuxennärvaro på rasterna.  

 

Vi har kommit en bra bit på vägen och har med en medveten strategi börjat gå mot en 

positiv utveckling. Resultaten från olika enkäter och samtal med elever påvisar att 

studieron och tryggheten har stigit på skolan. Vi ser även den positiva trenden i att antalet 

kränkningsanmälningar har sjunkit och likaså med antalet åtgärdsprogram. Det innebär 

inte att vi är nöjda, utan fortsatt arbete kommer pågå under kommande läsår i syfte att 

fortsätta höja kvaliteten. 

 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Ledning och elevhälsan träffas varje månad enligt kalendariet, för att diskutera hur skolan 

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

Elevhälsan brukar också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör ”elevernas 

arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling.  

 

Elevhälsans arbete mot kränkande behandling har gett störst effekt låg och mellanstadiet. 

Vi ser att på högstadiet är lärarna och resurserna betydelsefulla för elevernas elevernas 

lärande och mående. Dessa elever är i behov av relationer, för att kunna vara mottaglig 

för hjälp.  

 

 

 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Rutinen för kränkande behandling är den som har fungerat allra bäst i år. En 

framgångsfaktor till detta har varit att skolans kurator har lagt fokus vid att  “gången” ska 

gå till på rätt sätt. Vi har också skapat en handbok på driven som beskriver alla rutiner, 

inklusive blanketter. Vi har även valt att tilldela varje arbetslag en pärm med information 

om alla skolans rutiner.  

 

Pedagogerna på skolan har veckovisa pedagog möten där man stämmer av 

elevhälsoarbetet på skolan. De elevärenden personalen upplever som svåra och där man 

inte når resultat anmäls till elevhälsoteamet via “en ärendegång” .  

 

Elevhälsoteamet och ledningen träffas varje i vecka i syfte att lyfta enskilda elevärenden 

och fatta beslut kring stödinsatser. Specialkompensatoriska insatser kontinuerligt följes upp 

och utvärderas vilket bland annat 
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görs på dessa möten. 

 

Under lagens respektive elevhälsomöten (EHM) diskuteras hur specialstöd ska fördelas 

utifrån de behov som finns i elevgrupperna. Speciallärarna har ett  ansvar  att  bidra  med  

tips  till  övrig  personal  i  laget, vad  gäller  till exempel former för anpassning och viss 

enklare handledning inom sitt område. Detta har gett ett gott resultat, men mer tid behövs 

för fortsatt utveckling. Vi ser att vi skolan behöver mer tid till att vänja sig vid detta 

arbetssätt och lärarna behöver bli trygga med det stöd och handledning de får av EHT. 

 

 

 

 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

 

Antalet kränkningsanmälningar har sjunkit. 

Orsaken till färre incidenter på raster är att vi har ökad vuxennärvaro. Vi ser att det är den 

främsta framgångsfaktorn och behöver stärka detta ytterligare. Vi önskar att årskurserna, 

har sina raster parallellt. Detta, för att underlätta för både fritidsresurser och lärare att 

kunna täcka upp under raster då många elever är ute samtidigt och oväntade händelser 

eller konflikter kan uppstå. Ett av målen till nästa läsår är att se över rastvaktsaktiviteter för 

att eleverna ska ha en meningsfull tid även utanför lektionstid. Att utveckla rastboden och 

göra den tillgänglig för alla elever på ett strukturerat sätt är önskvärt. Vi tror också att det 

kan vara bättre att alla årskurser har en egen rast-låda med olika redskap att använda. 

 

 

Medarbetarna vittnar om att insatserna som gjorts under Läsår 20/21 har gett resultat. Det 

är dock inte tillfredsställande fullt ut, och ytterligare insatser krävs: 

 

 

- Förstärka och fördjupa det pågående värdegrundsarbetet med extra fokus på 

raster.  

-  Fortsatt behov finns vid att stärka värdegrundsarbetet på alla nivåer, för att 

synliggöra goda och sämre värderingar och normer. 

- Vi behöver också bli bättre på att göra oss synliga på raster genom att använda 

de västar som är tilldelade oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

15 

 

 
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 
- 65% - 65% 

 

Lärarna uttrycker i sina analyser att extra anpassningarna behöver intensifieras och följas 

upp individuellt med varje elev. Elevhälsan kommer till kommande läsår delta på AL-

mötena regelbundet.  

 

Antalet åtgärdsprogram har sjunkit till antalet jämförelsevis med föregående år. En 

framgångsfaktor till detta är ökad studiero i klassrummet. 

 

Elever med hög frånvaro: skolan har arbetat med en medveten strategi och format 

handlingsplaner för att förbättra elevers närvaro. Vi ser att vi behöver vara snabbare på att 

koppla in andra instanser i ett tidigare skede för att främja elevernas närvaro.  

 

Till kommande läsår kommer vi arbeta med att sätta in tidiga insatser på lågstadiet, för att 

stärka elevernas grundläggande kunskaper och identifiera behoven i ett tidigt skede. 

 

 

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

- Under läsår 20/21 har fokus legat på att skapa grundläggande rutiner för ärenden 

som berör EHTs arbete . Det konstateras att mycket görs gällande detta arbete, 

men de övergripande rutinerna behöver  förstärkas och bibehållas. Störst vikt 

behöver vi läggas vid uppföljningar. 

 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

För att vi ska utforma en undervisning som passar alla behöver vi tänka dels på vad vi vet 

gynnar lärande generellt, dels vad vi måste förebygga mer specifikt för att elever i just 

denna klass ska få en bra lärmiljö. All personal har strävat efter att bygga relationer till 

eleverna och forma planeringar som inkluderar alla elevers behov på gruppnivå. 

Elevhälsan har strävat efter att handleda lärarna så att undervisningen möter elevernas 



 
 

 

 

16 

behov. Vi har också två förelärare på skolan som aktivt handleder lärarna i hur 

undervisningen ska knytas till värdegrunden. Vi ser överlag att tryggheten har ökat på 

skolan på grund av följande framgångsfaktorer.  

 

- -Elevernas bästa kommer alltid i första hand 

- -All personal strävar efter att skapa trygga och professionella relationer till eleverna 

- -Tätt samarbete med hemmet 

- -Elever med hög frånvaro fångas upp i tidigt skede genom våra rutiner 

 

Trots en ökad trygghet bland eleverna är vi inte nöjda. Till kommande läsår behöver låta 

det specialpedagogiska perspektivet ta ännu större plats i organisationen.   

 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Under läsår 20/21 har stor vikt legat vid det nya varumärket och på ledarskap i 

klassrummet. Till kommande läsår behöver det specialpedgogiska arbetet ta  större plats i 

organisationen. Detta kommer ske genom 

 

-AL-möten, var tredje vecka deltar speciallärarna på dessa möten i syfte att handleda 

lärarna utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

 

-Skolpsykolog bjuds in till APTn och lärarmöten, för att handleda lärarna 

 

-Workshop på lärarmöten kring hur undervisningen kan utformas, för att inkludera alla 

elever 

 

 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

I början av VT 21 hade skolan en omorganisation som innebar en del 

uppsägningar av tjänster på fritidshemmet. Corona pandemin var i januari månad 

som mest utspridd på skolan. Skolledningen såg tillsammans med fritidshemmet till  

att det finns behov av att sätta nya rutiner, strukturer och arbeta med tydliga roller 

inom gruppen. Detta mynnade ut i att fritidshemmet behövde även analysera sin  

nutida kvalitet samt fundera över hur kan detta utvecklas.   

 
Majoriteten av fritidshemmets personal är utbildade. De har under läsår 20/21 gått 

Hermods utbildning. Denna satsning har skett, för att öka fritidshemmets 

undervisningskvalitet.  
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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 
54% 55% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 70% 65% 

Utveckling och lärande 

 

Resultaten från föregående läsår är detsamma som tidigare. .Till kommande läsår kommer 

fritidshemmet lägga fokus på den nya profilen, vilket också kommer skapa ett lyft i 

undervisningen.   

 

Fritidshemmet har under detta läsår fått justera om sina rutiner ett antal gånger på grund 

av den rådande pandemin. Detta påverkade undervisningen vid vissa tillfällen. Till 

kommande läsår kommer fritidshemmet lägga fokus på den nya profilen, vilket också 

kommer skapa ett lyft i undervisningen.   

 

 

Arbetet med normer och värden 

 

Fritids har arbetat aktivt med normer och värden, men behöver synliggöra detta för 

eleverna.  

Värdegrundsuppdraget 

 

Målet med värdegrundsarbetet för fritidshemmet har varit att skapa en trygg miljö för 

eleverna. Detta har skett genom tydliga trivselregler och förväntningar samtidigt som 

personalen aktivt har arbetat med konflikthantering. Trots pandemin har fritidshemmet 

strävat efter att skapa en undervisning som utgår ifrån elevernas behov, intressen och 

erfarenheter.  

Medarbetarna anser att de behöver arbeta med fritidshemmets alla delar på ett tydligare 

vis samt få till en bättre samverkan med lärarna, dvs heldagslärande. 
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Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Efter en analys valde skolledningen dela upp ansvarsfördelningen för fritidshemmet på ett 

nytt vis. Vi har valt att ha en arbetslagsledare som ansvarar för strukturer, rutiner och leda 

laget utifrån fritidshemmet uppdrag. Vidare har även en akvitetsledare utsetts som 

utvecklar aktiviteter dagligen och strävar efter att kommunicera ut detta till 

vårdnadshavare. Skolledningen ser en positiv utveckling av detta redan nu trots att det 

inte har gått allt för lång tid.  

 

 

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 

 

-Implementering av den nya profilen 

-Arbeta med elevers inflytande 

-Samverka bättre med vårdnadshavare via veckovisa brev och sociala medier. 
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 

 

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan) 

 

Sundbyberg är organiserad i baser. Den yngre basen bestod av 17 barn från 1år till 2 år. Där arbetar 

en förskollärare och två barnskötare. 

På mellersta basen hade vi 30 barn och där arbetar en förskollärare samt 4 barnskötare. I den äldre 

basen har vi 44 barn i åldrarna 4-5 och där arbetar en förskollärare samt 5 barnskötare.  

 

Syftet med denna satsning är att våra  pedagogiska miljöer på förskolan  ska uppmuntra och 

erbjuda ett utforskande arbetssätt med leken i fokus för lärandet. 

Avdelningarna har även arbetat med tvärgrupper, för att tillgodose barns olika kompetenser och 

utveckla barnens lärande.  

 

På APTn och planeringsdagar har kvalitetsutvecklare från Academedia bjudits in och temat för 

dessa dagar har varit ”hur kan vi utveckla våra pedagogiska miljöer”. Detta är även en 

kompetenssatsning, där syftet har varit att genom mer material till undervisning och kollegialt 

erfarenhetsutbyte utveckla pedagogernas kompetens ytterligare. 

 

Varje vecka träffar rektor tillsammans med kvalitetsutvecklare förskollärarna i syfte att arbeta med 

strukturer  ”såsom gårdsstruktur” och de pedagogiska miljöerna. Skolledningen har i samråd med 

kvalitetsutvecklare valt att satsa på de pedagogiska miljöerna. Studiedagar och övriga plan 

 

Varje avdelning har veckovisa reflektionsmöten där pedagogerna tillsammans med förskollärarna 

följer upp planeringar, dokumentation och observationer. Förskolan har även barnkonferenser i syfte 

att följa upp de uppsatta målen. Tanken är att med hjälp av valda mallar aktivt följa upp 

undervisningen och synliggöra barnens lärande.  

Varje månad har vi APT där fokus har legat på att  följa upp arbetet med de pedagogiska miljöerna 

och arbetat ”gårdsstrukturen” i syfte att samverka bättre vårdnadshavarna.  

Till kommande läsår har vi valt att ägna APTena åt det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

satsningar under läsår 20/21 

 

-utveckla de pedagogiska miljöerna 

-utveckla förskolegården utomhus, både genom inköp av nya redskap samt skapa 

pedagogiska utomhusmiljöer.  

-En ny gårdsstruktur, för att samverka bättre med vårdnadshavare 

 
 

 

 

 
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 
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Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 68% 54% 

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 56% 

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 

lärande 
- 48% 

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 

utveckling 
81% 70% 

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 78% 71% 

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 

förskolan 
60% 42% 

Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 

barns förskola 
75% 62% 

 

 

På grund av  Covid-19 flyttades majoriteten av undervisningen på förskolan  utomhus. 

Av denna anledning har pedagogerna arbetat fram nya rutiner och en ny 

gårdsstruktur i syfte att samverka bättre med vårdnadshavare. Vi strävar efter 

medvetna strategier till att kommunicera bättre vårdnadshavare. Steg ett  i 

processen har varit att göra pedagogerna medvetna dessa diskussioner har skett 

under APTn, basledarmöten och andra sammanhang. 

 

Vid läsårets slut kunde vi se en försiktig positiv utveckling på förskolan. Vi kan också se att 

pedagogerna nu förstår funktionell kvalitet bättre då de lägger en mer relevant 

bedömning av var de befinner sig. 

 

Planen HT21 är att vi behöver arbeta vidare med vad har min roll som pedagog för 

påverkanskraft på  tryggheten och undervisningen utomhus. Det arbetet kommer följas 

upp med hjälp av gårdsstrukturen “tydliga roller utomhus” samt genom utvärderingar vid 

reflektionsmötena. Förskolan kommer att ha en pedagogisk utvecklare som kommer aktivt 

arbeta med observationer och handledning till pedagoger. 

 

 

 

Slutsatser (undervisningen) 

 

På förskolan behöver vi fortsättningsvis jobba med pedagogernas förmåga och förståelse 

för sitt uppdrag.  Det kompetenta barnet har varit ett stort fokus för att erbjuda 

pedagogiska miljöer som ger barnen möjlighet och tillit till sin egen förmåga. 

 

Barnen utmanas i alla rutinaktiviteter till att bli självständiga och lära nytt. Vi behöver 

fortsätta det arbetet så att det finns på alla avdelningar. Alla avdelningar har använt 

planeringsunderlagen och utvärderat ett par gånger. Vi ser att vi behöver förankra och 

jobba med ökad förståelse för arbetet och planeringarnas innehåll och djup. Detta hör 

och ser vi att pedagoger börjar få en förståelse för själva då de märker att barnens 
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lärande blir tydligare ju mer de reflekterar och sätter tydliga mål. Förståelsen för uppdraget 

behöver öka för att kvaliteten på verksamheten och barnens lärande. Detta kommer vi 

arbeta vidare med genom fortsatt handledning individuellt och arbetslagsvis, direkt i 

verksamhet, på personalmöten och arbetslagsledarmöten och uppföljande samtal. 

Fortsätta arbetet med att höja kompetensen på nuvarande medarbetare samt rekrytera 

ny kompetens i erfarna barnskötare och förskollärare.  

Fortsätta arbetet med yngrebarnsbas och äldrebarnsbas för att öka samarbetet, den 

pedagogiska samsynen samt effektivt nyttjande av lokaler.  

 

 

 

 

 
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 92% 82% 

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 60% 65% 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

 

Under HT20 efterfrågade vårdnadshavarna tydligare info vid lämningar och hämtningar. 

Vid vissa tillfällen ville vårdnadshavarna ha tydligare kommunikation med förskolan kring 

barnets trygghet och lärande. Därför har vi under vårterminen arbetat fram en ny 

gårdsstruktur i syfte att öka tryggheten hos barnen samt samverka bättre med 

vårdnadshavare. 

 

Vi kunde under slutet av läsåret se att gårdensstrukturen har höjt kvaliteten på 

undervisningen utomhus då vi nu bjuder in till aktiviteter istället för att fokus ska ligga på att 

barnen lämnar något. Genom att fokusera på olika ämnes stationer har vi även vidgat 

tanken kring vad de olika ämnena kan innehålla; ex) en kull lek är språk lika mycket som 

att läsa en bok. 

 

Vi har sett gladare barn på förskolegården, smidigare lämningar och hämtningar för 

barnen. Ett gynnsamt samarbete med fritidshemmet gällande öppning och stängning 

vilket ökat vi-känslan på skolan. Vi ser tryggare barn genom tydliga strukturer och rutiner, 

samt att vi erbjuder aktiviteter och sprider oss i våra verksamhetsmiljöer. 

 

Genom fler aktivt närvarande pedagoger i verksamheten så ser vi också lugnare 

barngrupper med ett tydligt pedagogiskt innehåll 
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Under läsår har antalet kränkningar sjunkit. En stor grund till detta är pedagogernas strävan 

efter att vara aktiva med barnen och se till att varje barn blir sedda. Vi ser också ett behov 

av att uppdatera medarbetarna om denna rutin och andra viktiga rutiner vid varje APT. 

 

Slutsatser (värdegrundsarbetet) 

 

Förskolan ska vara en plats för barnen att längta till. Utan trygghet finns det inget 

lärande. Därför strävar alla pedagoger aktivt med att se alla barn och använda 

leken, till att inkludera alla barn. Barnen på förskolan behöver utveckla en trygg och 

tillitsfull relation till pedagogerna. 

 

Följande delar har pedagogerna arbetat med och kommer fortsätta hålla i under 

kommande läsår. 

 

-Det är viktigt att barnen på förskolan känner sig sedda av alla pedagoger. 

-Stationsaktiviteter på förskolegården som erbjuder olika innehåll för barnen. 

-En tydlig struktur på respektive bas gällande undervisningen och dess innehåll. 

-Aktivt närvarande pedagoger vid alla delar av dagen, så inget barn känner sig 

utsatt.  

-På förskolan är leken ytterligare en nyckel till lärandet. I leken möter vi barnen i deras 

värld och det är där det magiska lärandet existerar. Förskolan arbetar med leken 

med fokus på värdegrund och språk under detta läsår. 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan 

 

- Arbeta med kompetensutveckling och samsyn bland pedagogerna 

- Arbeta med att kommunicera ut likvärdig information till vårdnadshavare 

- Synliggöra undervisningen för vårdnadshavare 

- Arbeta med tydliga strukturer i verksamheten i syfte att utveckla kvaliteten 

- Arbeta med att utveckla arbetet med planering och dokumentation på förskolan 



 
 

 

 

23 

 


