
 
 

 

 

1 

 

 

 

 

  
  



 
 

 

 

2 

Innehållsförteckning 
 

 

1. Om Noblaskolan Täby 3 

2. Vårt kvalitetsarbete 4 

Vår kvalitetsmodell 4 

Våra framgångsfaktorer: 4 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5 

3. Resultatkvalitet 6 

Grundskolan 6 

Fritidshemmet 6 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 7 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 8 

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 9 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 12 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan) 14 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 16 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 16 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 16 

Utvärdering av Fritidshemmet 17 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 18 

 

  



 
 

 

 

3 

1. Om Noblaskolan Täby 

 

Huvudman för Noblaskolan Täby 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 skolan arbetar 52 personal i olika professioner. Skolan har en rektor och en biträdande 

rektor. Rektor ansvarar för personal, elever, arbetsmiljö och ekonomi. Rektor och biträdande 

rektor ansvarar för skolans inre organisation från förskoleklass till årskurs 9, samt fritidshem. 

Lärare, fritids- och resurspedagoger undervisar och stödjer eleverna. Vidare har skolan ett 

elevhälsoteam (EHT) med två speciallärare, skolsköterska och skolläkare, skolkurator , 

skolpsykolog samt studie-och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet har möten varje vecka och 

samverkan kännetecknas av en struktur som fokuserar både på skol-, klass och individnivå. 

Det sker även en kontinuerlig dialog om resursfördelning i EHT. 

Skolans inre organisation leds och samordnas av rektor. Skolan har en struktur för fördelning 

av arbetsuppgifter och andra ledningsfunktioner. En administratör bistår rektor i det 

administrativa arbetet kopplat till HR-frågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, fastighet och 

lärportaler t. ex. Schoolsoft. Det finns även fem arbetslagsledare som i dialog med 

skolledning samverkar och leder var sitt arbetslag F-3, 4-6, 7-9 samt fritidshem.   

 

I den pedagogiska kvalitetsstyrningen har skolan fyra förstelärare som leder två ämneslag 

med möten varje vecka. Dessa har gemensamt särskilt fokus på svenska samt 

undervisningens kvalitet inom matematik och kooperativt lärande.  

 

Skolan organiserar sin verksamhet med fokus på att vi tillsammans ska ta ansvar för elevernas 

lärande och våra resultat. Det sker kontinuerliga förbättringsprocesser i vår organisation där 

elevernas studieframgångar och trygghet är vår prioritet.  

 

Det går 468 elever på skolan. När det förekommer lediga skolplatser är det oftast i de 

årskurser där vi gör ett nytt intag av elever, vilket är i förskoleklass och årskurs 7.  
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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 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 95,0% 100,0% 95,7% 

Flicka 95,0% 100,0% 96,3% 

Pojke 95,0% 100,0% 94,7% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 95,0% 100,0% 97,8% 

Flicka 95,0% 100,0% 96,3% 

Pojke 95,0% 100,0% 100,0% 

Genomsnittligt meritvärde 272,1 280,2 264,7 

Flicka 273,1 285,0 278,6 

Pojke 271,0 275,0 245,0 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 92,2% 96,5% 100,0% 

Flicka 92,1% 95,7% 100,0% 

Pojke 92,3% 97,1% 100,0% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

 

I svenska har alla 56 elever deltagit på nationella proven. 98,29 av eleverna som deltagit, 

följer kursplanen i svenska och uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 100 

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 

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

 

Arbetet med funktionell kvalitet har ökat fritidsavdelningarnas pedagogiska medvetenhet. 

Det har tagits flera steg framåt på samtliga avdelningar. Under läsåret har vi genomfört 8 

stycken halvdagar med fritidsutveckling där vi har haft många bra diskussioner.  

Vi har valt att koncentrerat oss mest på dessa tre målområden:  

Normer och värden, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och inflytande. 

 
Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2020/21 

Elevers ansvar och inflytande 4,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 3,8 

Normer och värden 4,5 

 

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

Normer och värden  (4,7), följt av Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse (4) och för målområdet 

Elevers ansvar och inflytande (4). 

 

Undervisning: Att de avdelningar som består av ett sammansvetsat team lyckats bättre 

med sin planeringstid och därmed lyckats bättre med undervisningen. 

 

Ömsesidig samverkan: På enheten finns en bra arbetsstruktur så att lärare och 

fritidspersonal träffas varje vecka.  

 

Uppföljning, utvärdering och progression: §Utvärderingar är delvis svåra att få till när 

elever blir hämtade mitt i aktivitet. Exit-tickets fungerar bra. Utvärderingar av 

aktiviteterna sker.  

 

Utveckling: Utvecklingen i arbetsgruppen är främst kollegial. Under läsåret har 

fritidshemmet flera utvecklingsdagar med syfte att utveckla verksamheten och 

personalgruppen. 

 

Den största förändringen som har skett är att vårdnadshavare upplever en större nöjdhet 

med kommunikationen om vad som händer i verksamheten. Här genomförde vi en insats i 

höstas i samband med utvecklingen på fritidshemmet där vi satte upp följande mål: 

“Tydligare för vårdnadshavare hur verksamheten ser ut kommande vecka samt var 

informationen hittas”. Positivt att se att insatsen har gett resultat! 

Ett annat mål vi påbörjade med utvecklingsarbetet var att hitta former för att utveckla 

aktiviteter på varje avdelning med eleverna och utifrån läroplanen. Skolan har även stärkt 

upp rörelseaktiviteter med Skol IF vilket gör att det varje dag sker aktiviteter för alla åldrar ute 

på gården. 

 

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
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Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Undervisning 

 

På Noblaskolan Täby arbetar vi med ett 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. 

 

Under läsåret har vi arbetat systematiskt med våra utvecklingsmål. De uppsatta målen på 

skolnivå har brutits ned till stadiet och årskursen samt till ämnet. Dessa har sedan 

utvärderats av all personal vid fyra tillfällen under läsåret och sedan sammanställts till 

enhetsnivå av skolledningen. 

 

Skolan har också organiserat lärarnas lärande med två konferens tillfällen i veckan. En 

konferens i arbetslaget med fokus på elevernas trygghet och trivsel och att organisera för 

ämnesövergripande arbete. En annan konferens med ämnesfokus och betyg och 

bedömning. Lärarna har vid dessa tillfällen arbetat utifrån årshjul för ämnet som säkerställer 

en progression från åk F-9 samt säkerställer likvärdighet i undervisningen. Fokus på samtalen 

har varit att titta på sin egen undervisning i samråd med kollegor och reflektera över hur vi 

planerar-reflekterar-utvärderar för att sedan utifrån resultat revidera planering och 

upplägg. Fokus för utvecklingen av undervisningen har varit att hitta vägar för att ge 

eleverna förutsättningar för delaktighet utveckla ett ansvar för sina studier och 

arbetsmiljön. 

 
Elevhälsoarbete 

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, 

skolläkare, kurator och speciallärare. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta 

förebyggande och främjande. Elevhälsan träffas varje vecka 10.00-11.00 och 15.00-16.00 

och är synlig i den dagliga verksamheten. Detta kan ske genom t.ex. observationer i olika 

grupper, handledning av lärare, stöd i undervisningssituationer, samtal med elever, med 

på träffar med vårdnadshavare, gruppstärkande arbete i klasser, ute på skolgården under 

raster m.m. Speciallärare är behjälpliga med pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram.  

Elevhälsan är med på arbetslagsmöten varje vecka och även med vid stadie 

överlämningar. Elevhälsan samarbetar med trygghetsteam och fältassistenter i kommunen.  

Elevhälsan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet genom att bla. regelbundet 

utvärdera och revidera skolans Elevhälsoplan samt Planen mot diskriminering och 

kränkande behandling.  

 

Trygghet och värdegrund: 

Eleverna ska uppleva trygghet och studiero i skolan.  

Rutiner finns på skolan för anmälan, utredning och uppföljning av åtgärder om elev i 

samband med verksamheten känner sig kränkt av andra elever. Genom kartläggningar, 

trygghetsenkäter och nöjd kund index (NKI) så har vi beslutat att trots fina resultat, arbeta 

vidare med dessa områden nästa läsår.  

- Organisera för fortsatt utökad vuxennärvaro på utsatta ställen. 
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- Utveckla tryggheten vid övergången från F-klass till åk 1, åk 3 till åk samt åk 6 till 7. 

- Utveckla samarbetsformer över klassgränserna och samarbete skola-fritid. 

- Utveckla Elevrådets förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

 
 

 

 

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 69% 82% 88% 90% 

Det är bra lärare på min skola 74% 82% 89% 90% 

Mina lärare förväntar sig att jag gör mitt allra bästa på 

lektionerna 
- 87% - - 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 56% 65% 82% 79% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
76% 80% 82% 85% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 81% - 79% 

 

Samtliga lärare på skolan arbetar kontinuerligt och strukturerat med kollegialt lärande, där 

fokus är samplanering, utveckling och reflektion av undervisningen.  

Elevernas visar att de är nöjda med undervisningen och att de har bra lärare. De har på 

frågan om mina lärare hjälper mig höjt under detta läsår från 76-80% och 80% gör 

bedömningen att de kan få extra hjälp eller stöd om de behöver det. Det som ligger lägst i 

elevernas bedömning är lust till lärande som med 65% avviker till stor del mot övriga frågor. 

Vårdnadshavarnas resultat ligger högt 79% -90%. Den fråga som bedöms högst är att det 

är bra lärare på skolan och lägst är mina lärare ger lust till lärande samt att jag kan få extra 

stöd i skolan om jag behöver det.  

 

 

 

 

Bedömning och betyg 

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

användas som stöd i utvärderingen. 
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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% 73% 71% 73% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
64% 69% 78% 76% 

 

Skolans arbete med bedömning har letts av förstelärare och skett vid löpande konferenser 

för samtliga lärare. Alla lärare har även gått fortbildning på Karlstads Universitet i Betyg och 

bedömning.  

Eleverna får möjlighet att utifrån kursplanernas innehåll samtala med lärare om vad de 

förväntas uppnå och hur detta kan ske. Vårdnadshavare kan ta del av vad eleverna 

förväntas kunna i de olika ämnena genom pedagogiska planeringar som kommuniceras 

på Schoolsoft. 

 

Återkopplingen sker kontinuerligt för eleverna genom samtal på lektioner, skriftligt i 

Classroom och på annat sätt direkt i uppgiften samt på SchoolSoft. I 

Att synliggöra lärandet på gruppnivå sker löpande på lektioner. Under läsåret har eleverna 

från årskurs  4-9 erbjudits en timma läxläsning per vecka.  

 

Vi ser på resultaten att elevernas känsla av tydlighet i kommunikationen höjts från 63- 73% 

och när det gäller återkopplingen av visade kunskaper från 64%-69%. När det gäller 

vårdnadshavarnas resultat ser vi att tydligheten i vad eleverna ska kunna ligger på 73% 

ökat 2% men att återkopplingen av elevernas lärande har gått ner från 78-76%.  

 

Vi ser att skolans arbete med att tydliggöra förväntningar och återkoppla lärandet till 

elever gett ett resultat. Vårdnadshavare har, som framkommer här men även i samtal, en 

önskan om en tydligare återkoppling av sina barns utveckling och lärande. 

Skolan kommer under nästa läsår ta ytterligare steg i en tydlig kommunikation på 

Schoolsoft där både elever och vårdnadshavare löpande kommer kunna ta del av 

elevernas återkoppling av lärandet. 

 

 

Arbetet med normer och värden 
 

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

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 84% 88% 93% 94% 

Det är ordning och reda i min skola 63% 73% 81% 86% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 58% 78% 73% 78% 
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Resultaten visar på en i huvudsak stabil nivå. Tryggheten är fortsatt mycket hög. 

I år har vi särskilt arbetat med implementeringen av Noblakoden i alla våra arbetslag där 

våra trivsel- och ordningsregler. Det har vi inte gjort på ett lika tydligt och systematiskt sätt 

tidigare. Arbetsro har varit ett område som varit ett utvecklingsområde på vår skola under 

flera år. Både elever och vårdnadshavare upplever att arbetsron har ökat vilket är mycket 

positivt. Den högsta ökningen är eleverna från 58% till 78%. Avseende ordning och reda ser 

vi hos eleverna  en positiv utveckling på 10% procentenheter som vi hoppas är början på 

en positiv trend. Det är rimligt att anta att vårt arbete med trivsel- och ordningsreglerna 

haft en påverkan här. 

 

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 
64% 78% 88% 89% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
52% 70% 75% 78% 

 

Resultatet visar på en stabil nivå när det gäller elevernas och vårdnadshavarna svar. Dock 

ligger vi förhållandevis lågt när det gäller elevernas inflytande över innehåll och arbetssätt. 

Vi har dock ökat med 18% enheter när det gäller möjlighet att påverka vilket vi ser är 

positivt men det är fortfarande för lågt. Det kan hänga samman med att elevernas lust till 

lärande också ligger förhållandevis lågt. 

 

Slutsatser (undervisning) 

 

Meritvärdet för åk 9 har sänkts från 280p till 246p. Detta beror på olika faktorer, både på 

grupp och individnivå. Året 18/19 hade vi endast en årskurs 9 medan läsåret 20/21 är det 

två årskurs 9. Läsåret 20/21 har varit ett år med pandemi vilket även påverkat elevernas 

resultat samt fler elever med behov av särskilt stöd. Vi har 97% behörighet till gymnasiet.  

 

När det gäller den upplevda kvaliteten ser vi fortsatt en stabil nivå hos både elever och 

vårdnadshavare detta läsår. Det skall dock noteras att vi hade stora höjningar under förra 

året och det är en styrka att vi lyckats upprätthålla dessa resultat. På övergripande nivå 

har resultatet gällande elevernas nöjdhet ändrats från 72% till 79% och vårdnadshavare 

ligger kvar på 88%. Vår slutsats av resultatet är att de insatser vi arbetat med under de 

senaste läsåren gett god effekt. När det gäller den upplevda kvaliteten av undervisningen 

ser vi fortsatt en stabil nivå hos både elever och vårdnadshavare även detta läsår.  
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Vi behöver fortsätta vårt utvecklingsarbete med att fundera över vad som ger en utökad 

lust till lärande och känsla av delaktighet i lärandet. Vår slutsats av resultatet är att de 

insatser vi arbetat med under de senaste läsåren gett god effekt och att både elever och 

vårdnadshavare bedömer undervisningens kvalitet som mycket god vilket också elevernas 

resultat visar på. 

 

 

 

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 96% 

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

elever på din skola? 
15% 

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

vuxen på din skola? 
6% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
72% 

 

Vi har en genomgående hög nivå av trygghet på skolan men arbetar hela tiden på att 

höja detta ytterligare. Skolan har under många år använt en egen trygghetsenkät men 

från och med i år har vi nu en Academedia-gemensam enkät. Därför finns det inte direkt 

jämförbara siffror. Jämför vi med våra egna trygghetsenkäter är resultat liknande som 

tidigare år, men frågan om delaktighet i trygghetsarbetet är ny för oss. Här behöver vi 

jobba för att öka elevdelaktighet.  

 

Vi ser att en antal elever upplever sig illa behandlade av andra elever och ungefär hälften 

så många upplever sig illa behandlade av vuxna. Skolans ledning ser allvarligt på varje 

sådant tillfälle, men särskilt när elever upplever sig utsatta av vuxna. Samtidigt är det 

mycket viktigt vad som sker efter en sådan upplevelse. I det mer detaljerade resultatet ser 

vi att det sker i de allra flesta fallen har eleven pratat med en vuxen och sen upplever att 

det har retts ut.   

 

I år har vi särskilt arbetat med att utveckla att “Visa respekt för och omsorg om vår 

närmiljö”. Det har bland annat inneburit att vi jobbat mer aktivt med att skapa en positiv 

miljö och att vi tydligare ska upprätthålla våra trivsel- och ordningsregler. Generellt 

bedömer vi att vi har de viktiga förutsättningarna på plats för att kunna vara en trygg miljö 

för våra elever. 

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Vi har ett strukturerat och långsiktigt främjande och förebyggande arbete. Vi har arbetat 

mycket med allas ansvar för vår gemensamma fysiska miljö under detta år. På en 
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övergripande nivå för att stärka en positiv miljö på skolan där ordning och reda har varit 

viktigt.  Detta har upplevts positivt.  

Genom en synlig, tillgänglig och närvarande elevhälsoteam arbetar vi tillsammans på 

skolan med det främjande och förebyggande arbetet. Observationer och handledning 

samt kort väntetid för att träffa hela elevhälsoteamet ser vi som framgångsfaktorer.  I nöjd 

medarbetarindex (NMI) ser vi att personalen är nöjda över det stöd som elevhälsan ger. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Vi har välfungerande rutiner vid anmälan om kränkande behandling, utredning och 

uppföljning av kränkande behandling.  När en anmälan sker till rektor anmäls det till 

huvudman, men det uppföljande arbetet med berörda startar parallellt. Vid det 

uppföljande arbetet kopplas alltid vårdnadshavare och inblandade elev in. Generellt har 

skolan fått positiv feedback där vårdnadshavarna känner sig trygga och nöjda med de 

insatser och vidtagna åtgärder som satts in.  

Efter kränkningsanmälan har alla kränkningar slutat. Detta har lett till trygga elever som 

känner att de vuxna på skolan bryr sig. Elever och vårdnadshavare har varit nöjda.  

 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Genom kartläggningarna som lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna 

gjorde i aug-20 kunde vi se framgångsfaktorer och utmaningar  i de 

olika grupperna. Inte bara kunskapsmässigt utan även socialt och vilken arbetsro 

som fanns. Tack vare dessa kartläggningar anpassade vi  lärmiljön och resursstöd på grupp 

-och individnivå under skoltid och fritidstid. Några lärare,förskollärare och fritidspedagoger 

kallades till träff med Elevhälsan för att gemensamt diskutera eventuella ytterligare 

åtgärder. 

Utifrån en del av de behov som vi har uppmärksammats så har dokumentet på 

möjliga lärverktyg (förslag på extra anpassningar) används som hjälp för 

pedagogerna. Dokumentet beskriver vilken struktur alla har gemensamt i 

klassrummen och även tips för att underlätta för enskilda elever. Vi har infört 

skriftliga handlingsplaner som hjälp för pedagogerna att arbeta kring bemötande 

och psykosociala frågor kring elever med särskilda behov. Detta har givit bra resultat 

såsom att elevhälsans samlade kompetens har medverkat på vissa arbetslagsmöten och 

även haft enskilda handledningar med personal. Allt detta vill vi hålla fast vid. 

Tack vare rastaktiviteter som förstärkt genom Skol If så kan vi se att händelser ute på rasten 

har minskat. Det har även öppnat upp för andra aktiviteter och ett samarbete mellan 

elever i olika åldrar.  

 

Resultaten kan vi se genom trygghetsenkäten från Academedia i okt-20 (elever åk 4-9),  

skolans egna i maj-21 (elever F-9)och skolans egna IKT-enkät (elever åk 4-9) 

Nöjd kund index (NKI) från Academedia. (Elever åk 4-9 och vårdnadshavare F-9) och Täby 

kommuns egen enkät (elever och vårdnadshavare åk 3,6 och 8 och vårdnadshavare). Vi 
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vill utveckla att vi även har en trygghetsenkät under hösten för alla elever och inte bara för 

elever i åk 4-9. 

 

De områden vi under detta år  identifierat och arbetat med kommer vi att behöva 

fortsätta arbeta med samt fortsätta med implementeringen av våra trivsel- och 

ordningsregler. Mentorernas samtal med sina elever är också ett område som vi tror kan 

förbättras ytterligare under nästkommande läsår. 

 

 

 

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 
- 81% - 79% 

 

Resultat visar på en relativt hög andel nöjda elever och vårdnadshavare. Genom att ta 

sig tid att lyssna in varje enskild elev och tydligare kartlägga elevens behoven ger vi fler 

elever möjlighet att utvecklas vidare mot kunskapskraven. Det är viktigt med en tydlig 

lärmiljö och tydlig lektionsstruktur och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Stöd 

genom läxläsning efter skoltid i alla åldrar kommer vi att genom nästa läsår. 

Vi har kommit en bra bit på väg men arbetet kommer att fortgå under nästa läsår.  

 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Vi har välfungerande rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd. Vid 

läsårets start skapades ett dokument, EWS, Early Warning System, där 

mentorer/ämneslärare skriver in elevernas extra anpassningar generellt och 

åtgärdsprogram. Dokumentet har använts regelbundet och vid förändringar har detta 

kommunicerats ut till berörda. Genom att följa elevernas behov av extra anpassningar har 

också elevhälsan kunnat agera snabbare när ytterligare behov uppkommit. Ytterligare 

stöd i form av särskilt stöd har då anmälts till rektor. Anmälan har då skett antingen via 

mentorer eller genom speciallärare som uppmärksammat behovet.  

Under året har också stödsystemen i form av ämnesvarning och prognos uppmärksammat 

behov av insatser, detta har skapat en utökad översikt i stödarbetet. Pedagogiska 

utredningar ligger till grund för särskilt stöd, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering 

skrivs alltid av speciallärare. Över tid har vi sett att det höjt kvalitén och likvärdigheten, 

vilket främjat elevernas lärande.  

 

När det gäller frånvaroproblematik har vi sett att tidiga insatser skapat goda förutsättningar 
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till ökad närvaro. Under året har mentorer lämnat in anmälan till rektor gällande hög 

frånvaro, men elevhälsan har också regelbundet följt upp statistik för att säkerställa att vi 

inte missat någon elev. Under den senare delen av läsåret har vi sett en minskning i 

frånvaron, allt fler elever har varit friska och pandemin i samhället har sjunkit. Elever som 

haft en hög frånvaro, men med hjälp av anpassningar eller stödsamtal kommit tillbaka/höjt 

närvaron har också klarat måluppfyllelsen klart bättre.  
 

Under läsåret har vi systematiskt arbetat med att följa upp hög frånvaro. Elevhälsan har 

också regelbundet följt upp statistik för att säkerställa att vi inte missat någon elev. Under 

den senare delen av läsåret har vi sett en minskning i frånvaron, allt fler elever har varit 

friska och pandemin i samhället har sjunkit. Elever som haft en hög frånvaro, men med 

hjälp av anpassningar eller stödsamtal kommit tillbaka/höjt närvaron har också klarat 

måluppfyllelsen klart bättre.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

 

Det främjande och förebyggande arbetet är grunden i elevhälsans uppdrag. Här finns 

dessa frågor ständigt med och prioriteras i elevhälsans arbetsuppgifter. Elevhälsan arbetar 

över hela organisationen på olika nivåer. Det hälsofrämjande arbetet tar stor plats i. 

Specialpedagoger och rektor har också varit ute i alla klasser för observationer.  

 

Genom rutiner och systematiskt arbete har vi också utvecklat vårt arbete med tidiga 

insatser. Det är ständigt en aktuell fråga som vi vill hålla i och hitta nya effektiva lösningar 

inför. Det märks både i vårt låga antal åtgärdsprogram, men framförallt i vår höga 

måluppfyllelse. 

 
Tack vare  kartläggningar som mentorer/lärare och fritidspedagoger gjorde i sep-20 

anpassade vi  lärmiljön och resursstöd på grupp och individnivå under skoltid och fritidstid.  

Vi har även haft ett nära samarbete med vårdnadshavare, samarbete med 

Närvaroteamet i Täby, Magelungen  och fältassistenterna i Täby kommun.  

 

Låg affektivt bemötande och att ta sig tid att lyssna in elever är bra 

framgångsfaktorer. 

 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Under året har elevhälsan främst arbetat främjande och förebyggande och detta 

behöver fortsatt vara våra grund. Elevernas måluppfyllelse och skattning gällande 

möjlighet till stöd bekräftar att ledning och stimulans har fungerat väl. Vi behöver hålla fast 

vid att arbeta systematiskt med tidiga insatser både när det gäller stöd i lärandet och god 

närvaro.  
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Vi känner att vi har en välfungerande elevhälsa på skolan. Det är viktigt att vi fortsätter att 

vara ute och synliga i verksamheten samt att bygga relationer med  personal, elever och 

vårdnadshavare. Det är en framgångsfaktorer. Elevnyttan i allt vi gör, vi är alla här för våra 

elever och vill ge dem bästa möjliga förutsättningar för inlärning och utveckling.  

 

Vi kommer att  arbeta vidare med dessa områden nästa läsår:  

- Organisera för fortsatt utökad vuxennärvaro på utsatta ställen. 

- Utveckla tryggheten vid övergången från F-klass till åk 1, åk 3 till åk samt åk 6 till 7. 

- Utveckla samarbetsformer över klassgränserna och samarbete skola-fritid. 

- Utveckla elevrådets förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

- Tydlig information till eleverna om vad jag ska kunna/kunskapskraven 

- Lust till lärande 

- Elevers inflytande och delaktighet 

- Motivation 

- Öka läsförståelsen/läshastigheten 

 

Bibehålla 

- Elever och vårdnadshavare ska kunna följa sitt barns lärande 

- Ordning och reda 

 

    

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Fritidshemmets verksamhet har omorganiseras läsåret 2020-2021. För att öka 

samverkan och likvärdigheten mellan avdelningarna blev fem avdelningar tre. Nu 

arbetar vi F-1, 2-3, 4-6.  

 

Arbetet med funktionell kvalitet har ökat avdelningarnas pedagogiska medvetenhet. Det 

har tagits steg framåt på samtliga avdelningar. Många bra diskussioner under våra fritids 

utvecklingsdagar som vi haft 8 gånger detta läsår.  

 

Varje vecka träffas fritidspedagoger och lärare 1,5 t i arbetslaget F-1, 2-3 och 4-6. Det 
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finns även tid för avdelningsplanering 1,5 t för fritids F-1, 2-3, 4-6.  

 

 

 

 

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 
82% 88% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 96% 94% 

Utveckling och lärande 

 

Undervisningen på fritidshemmet erbjuder alla elever olika aktiviteter. I år har vi aktivt 

arbetat med begreppet heldagslärande och genom att fritids är direkt och operativt 

involverade i den obligatoriska skoldelen, syftar fritidsverksamheten i hög grad till att 

stimulera utveckling och lärande.  

 

Arbetet med normer och värden 

 

Vi har enligt Academedias vårdnadshavarundersökningen trygga elever på fritids som vet 

vilka vuxna de kan vända sig till vid behov. Fritidsavdelningarna har gemensamma 

skolgårdsregler som tillsammans med eleverna har reviderats under läsåret. 

Implementering av Nobla och Noblakoden har varit en del av verksamheten under läsåret.  
 

 

Värdegrundsuppdraget 

 

I dagsläget har mycket av elevernas delaktighet och inflytande handlat mycket om att ha 

valmöjligheter att välja olika aktiviteter utifrån intressen och lust. För att eleverna ska känna 

att de är med och påverkar och känner att de är delaktiga  har vi fritidsråd. Vi har haft bra 

diskussioner med eleverna och eleverna har önskat aktiviteter som vi har genomförts. 

Utvärderingar är delvis svåra att få till då elever ibland blir hämtade i pågående en 
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aktivitet. Exit-tickets fungerar bra. Vi önskar hitta ännu mer djup i elevernas utvärderingar. 

Eleverna får ett forum att komma med feedback och komma med önskemål.  

Vi har kommit en bit på väg men kommer att fortsätta utveckla arbetet under nästa 

läsår. Dock ser vi att det är fler elever som deltar vilket är mycket positivt.  

  

Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

 

För fritidshemmet har året med Covid 19 inneburit att ställa om flera delar av 

verksamheten på ett omfattande sätt vad gäller strukturer och rutiner. Trots detta har vi 

ändå kunnat implementera fritidshemstrategin och arbetat med funktionell kvalitet. Det 

har varit en utmaning i perioden då pandemin orsakat sjukfrånvaro. Att trots detta ändå få 

igång ett SKA- arbete hos medarbetarna med betydande dokumentationskrav och 

“styrda” diskussioner är ett arbete som vi är stolta över.  

 

Vi kan se att SKA-arbetet har blivit något alla på fritids är involverade och delaktiga i. Alla 

avdelningar planerar idag utifrån det centrala innehållet på ett helt annat sätt än tidigare 

och är mer medvetna om både mål och syfte med sina aktiviteter på avdelningarna. 

Självklart har och kommer detta i en förlängning bidra till att fler elever får tillgång till en 

mer kvalitativ tid på sin fritidsavdelning. Vi ser att när vi sätter upp tydliga målbilder och 

arbetar efter det vi sagt på ett systematiskt sätt i personalgruppen är det färre saker som 

“glöms bort” eller faller mellan stolarna.  Samarbetet på fritids har under året till stor del 

handlat om att lösa praktiska situationer såsom personalfrånvaro, här hjälps alla åt med 

både öppningar och stängningar.  

 

Den största förändringen som har skett är att vårdnadshavare upplever en större nöjdhet 

med kommunikationen om vad som händer i verksamheten. Här genomförde vi en insats i 

höstas i samband med utvecklingen på fritidshemmet där vi satte upp följande mål: 

“Tydligare för vårdnadshavare hur verksamheten ser ut kommande vecka samt var 

informationen hittas”. Positivt att se att insatsen har gett resultat! Varje avdelning skickar ett 

veckobrev varje vecka med information om veckan som varit samt vad som hände 

kommande vecka. Vi ser fram emot att att under nästa år få kunna möta 

vårdnadshavarna vid lämning och hämtning. Det kommer att ge oss större möjligheter att 

få berätta och samtidigt kunna visa vad vi arbetar med på fritids.  

 

 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

- Elevinflytande och delaktighet -Forum att genomföra utvärderingar med eleverna 

och arbeta med utvärderingarna i personalgruppen. Lust till lärande  

- Arbetsro/Ordning och reda - pedagogisk miljö och strukturer 
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- Tydlig information om förväntningar till elever och vårdnadshavare  

- Strukturerad planering och uppföljning av fritidshemmets undervisning 

- Heldagslärande 

 
 
 

 

 

 

 


