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1. Om Noblaskolan Billdal 

Om Noblaskolan 

Huvudman för Noblaskolan Billdal är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en del av 
AcadeMedia. Noblaskolan Billdal är tillsammans med 14 andra skolor en del av 
Noblaskolorna, som har en tydlig målbild för vår verksamhet. Vi ska vara en grundskola 
med goda förutsättningar för akademiska resultat. Skolan ger eleverna en hög 
undervisningskvalitet med tydlig struktur i en stöttande och trygg miljö. Det finns många 
olika vägar mot målet, men när det gäller något så viktigt som våra barns framtid vill vi 
inte experimentera. Vi anpassar och varierar undervisningen, så att varje elev har 
möjlighet att nå sin fulla potential. Vi har sett till att skapa en skola som ger eleverna de 
bästa tänkbara förutsättningarna.  
 

Om skolenheten 

Ledning och organisation 

Noblaskolan Billdal har under läsåret 21/22 varit en mindre F-5 skola under ledning av  
rektor och biträdande rektor. Det operativa arbetet drivs av biträdande rektor. Skolans 
ledningsgrupp har utgjorts av biträdande rektor och tre arbetslagsledare.  
I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, socialpedagog, 
skolpsykolog och skolsköterska. Kurator har även ett utökat uppdrag på raster och 
fritidshem.  
 
På Noblaskolan Billdal har vi en förstelärare som i sitt uppdrag utvecklat 
matematikundervisningen med fokus på Noblautmaningen och problemlösning. Vidare 
har vi en pedagogisk handledare som följer upp ledarskap i klassrummet och handleder 
nyexaminerade lärare.  

Personal 

Under läsåret 21/22 har Noblaskolan Billdal haft drygt 30 medarbetare som arbetat med 
våra ca 180 elever. Skolans personal har varit uppdelade i tre arbetslag:  Åk F-1, Åk 2-3 och 
Åk 4-5. 

Elever 

Vi har under läsåret 21/22 haft drygt 180 elever på skolan, fördelat på två klasser i 
förskoleklass och åk 1 samt enparallelligt i åk 2-5. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Noblaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Noblaskolan och 
AcadeMedias gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella 
målen. Detta innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med 
kvalitet och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi 
är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och 
nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 
huvudmannen och skolledningen organiserar och 
skapar förutsättningar för utbildningens och 
undervisningens genomförande, dels om andra 
förutsättningar i form av till exempel sammansättning 
av personal, elever och barn. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 
kvaliteten i det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 
utsträckning vi når de nationella målen. 

 Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och 
elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in 
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt 
arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och 
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra 
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån 
förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, 
vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid 
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på 
verksamheten. Enkäten genomförs både i förskolan och 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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Enhetens systematiska kvalitetsarbete

 
 

 

Bilden ovan visar hur vi på Noblaskolan Billdal arbetar med vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Vi har organiserat arbetet i flera led; från medarbetare → till arbetslag → till 

ledningsgrupp → biträdande rektor. Vi kopplar ihop verksamhetens prioriterade mål till 

medarbetarnas individuella mål; vilka insatser varje enskild medarbetare ska göra för att 
arbeta med våra prioriterade mål. Detta är en styrka i att varje enskild medarbetare 
ständigt bär med sig en påminnelse om verksamhetens prioriterade mål och hur denne 
bidrar till att uppfylla dessa. Vidare återfinns gemensamma insatser utifrån de 
prioriterade målen i våra arbetslagsplaner, elevhälsoplan och fritidshemsplan. 
Uppföljning sker löpande under läsåret, men dokumenteras i enlighet med Noblaskolans 
rektorskalendarie. Biträdande rektor analyserar genomförda insatser i enhetsplanen, 
med stöd från ledningsgruppen.  
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3. Resultatkvalitet grundskola 

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de 
mål som finns i läroplanen för respektive skolform. 

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 100,0% 

 B 100,0% 

 C 92,3% 

 D 84,6% 

 E 84,6% 

 F 84,6% 

 G1 84,6% 

 G2 92,3% 

Svenska A 100,0% 

 B 92,3% 

 C 84,6% 

 D 100,0% 

 E 100,0% 

 F 84,6% 

 G 76,9% 

 H 100,0% 

 

Läsåret 21/22 har Noblaskolan Billdal haft en klass i årskurs 3 med färre elever än 
genomsnittet. Resultaten på de nationella proven ligger lägre i vissa delmoment både i 
matematik och svenska.  
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 

● Skolutveckling med ett 1-16 års-perspektiv inom ramen för varumärkesarbetet 
● Matematikstrategin  
● Fritidshemsstrategin  
● Systematiskt kvalitetsarbete - analysarbete  
● Lässtrategin  
● Styrning och utveckling  

Noblaskolan Billdals prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 

● Tillgänglig lärmiljö  
● Trygghetsarbete 
● Heldagslärande  

 

 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

På Noblaskolan Billdal har vi läsåret 21/22 organiserat oss med heldagslärandet i fokus. Vi 
har skapat arbetslag med lärare, fritidshemslärare, fritidsledare och elevresurser, där 
elevernas lärande och utveckling har varit i fokus. Genom att våra arbetslags olika 
professioner täcker in hela elevens skoldag, från morgon till sen eftermiddag, har vi 
kunnat arbeta tydligare för varje individs utveckling.  

Grundskollärarna har träffats i ett eget mötesforum varje vecka där de i sina kollegiala 
samtal utvecklats inom kooperativt lärande, Noblautmaningen i retorik och 
problemlösning. Vidare har de under vårterminen haft fokus på att läsa in sig på de nya 
kursplanerna, Lgr22. Under våren hade vi en gemensamt studiedag med åk 6-9, där 
fokus var på Lgr22. Att studiedagen var gemensam gynnade framförallt våra praktisk-
estetiska lärare som fick flera kollegor att bolla med. Vidare har samtliga grundskollärare 
gått en kurs i bedömning och betyg via Karlstads universitet.  

Fritidshemsundervisningen har utvecklats framåt under läsåret, och trots två år med 
pandemi kan vi se att undervisningskvaliteten har ökat på fritidshemmet. En bidragande 
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orsak i detta är att genom en omorganisering hade vi möjlighet att anställa fler 
legitimerade lärare för fritidshemmet. Den ökade kvaliteten märks framförallt i 
lektionernas innehåll och koppling till läroplanens mål. Fritidshemmets personal träffas 
varje vecka i ett eget mötesforum där fokus är på elevernas välmående, utveckling och 
utvärdering av genomförda lektioner. På dessa möten deltar alltid en representant från 
elevhälsan.  

Samtliga förskollärare och grundskollärare från förskoleklass till åk 5 har under 
vårterminen genomgått en kurs i bedömning och betyg genom Karlstad universitet på 
totalt 10 timmar. Dessa träffar har letts av en samtalsledare och fokus har varit på att i 
det kollegiala samtalet skapa en större medvetenhet och samsyn kring bedömning. 

 

Utvärdering av undervisning och lärande 

Indikatorer för utvärdering av verksamheten 

Frågorna ställs till elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt till samtliga vårdnadshavare. 

  
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022 

Undervisning 
Jag är nöjd med undervisningen på min 
skola 

86% 69% 87% 84% 

 
Mina lärare gör så att jag får lust att lära 
mig mer 

76% 65% 84% 77% 

 
Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan 
om jag behöver det 

80% 72% 79% 73% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

  96% 94% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

  86% 87% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 74% 51% 78% 79% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 62% 56% 64% 62% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

67% 58% 79% 79% 

Bedömning och betyg 
Mina lärare informerar mig om hur det går 
för mig i skolarbetet 

81% 59% 71% 72% 
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Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 84% 89% 83% 87% 

 
Jag tycker att eleverna på min skola 
behandlar varandra på ett bra sätt 

83% 78% 69% 76% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

I förskoleklass har vi en hög bemanning med tvålärarsystem. Under läsåret har vi 
identifierat bland annat följande faktorer som framgångsrika i arbetet med en tillgänglig 
lärmiljö utifrån att lära eleverna läsa, skriva, räkna. Det är positivt att de flesta av våra 
vårdnadshavare ser att vårt systematiska kvalitetsarbete för förskoleklass är gynnsamt 
för deras barn.  

● Bornholmsmodellen, vilket har lett till att alla våra elever kan läsa inför årskurs 1. 
Det finns elever som har ett behov av repetition inför läsåret 22/23 men detta 
kommer att ske i samverkan i arbetslaget F-1. 

● Bokstavstema med bokstavsfigurer där fokus har varit på att skapa ett 
heldagslärande ihop med fritidshemmet så att bokstäverna har följt med in i 
fritids genom t.ex. lekar i samma namn/bokstav. 

● Stationsarbete i klassrummet där vi kunnat styra stationer till olika 
svårighetsgrader så att vi uppnått en differentierad undervisning redan i 
förskoleklass.  

● Noblautmaningen i problemlösning har aktualiserats och implementerats genom 
att vi främst arbetat med detta i par och i grupper för att stärka elevernas tillit till 
sin egna förmåga att lösa problem. Detta gynnar dem inför fortsatt skolgång hos 
oss och en högre svårighetsgrad i problemlösning.  

 
I årskurs 1-3 har vi haft en mentor per årskurs, men i största möjliga mån har vi försökt 
dubbelbemanna lektioner med legitimerade lärare och fritidslärare/ledare. Vi ser dock 
att behovet av tvålärarsystem är nödvändigt i de yngre åren och genom en 
omorganisering och förändring möjliggör detta för åk 1-2 redan läsåret 22/23. I åk 3 ser vi 
detta som en utökad möjlighet kommande läsår. Framgångsrika faktorer för eleverna i åk 
1-3 har under läsåret varit bland annat följande: 

● Lektionsstruktur med tydliga genomgångar, tavelstruktur med visuellt dagschema 
och arbetsgång. Men också genom tydlighet i skrivuppgifter och matematik med 
bland annat cirkelmodellen. Avslutningsvis ser vi vinster i samma avslut på 
lektioner/dagen genom t.ex. exit ticket, vilket också skapat en delaktighet hos 
eleverna.  

● Kooperativt lärande som metod och genom olika aktiviteter tränat elevernas 
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förmåga i turtagning, samarbete och gruppkänsla.   
● Matematik och ett växande intresse för ämnet har skett genom Noblautmaningen 

i problemlösning, både på individnivå och i grupp. Utöver det har vi med 
framgång prövat utomhuslektioner i matematik, dessa har genomförts i skogen 
och vi kan se att fler sinnen har aktiverats och på det sättet skapat en större tilltro 
hos eleverna i deras egna förmåga att hantera matematiken och olika lösningar. 
Vi märker också att elevernas lärande gynnas med stöd av laborativt material 
och att det finns ett ökat behov av att förstärka undervisningen ytterligare med 
mer konkret material som t.ex. Unicom, pengar och positionsmaterial.  

● Elevernas ansvar och inflytande har utvecklats under läsåret genom att 
implementera och utveckla elevledda utvecklingssamtal och  genomföra tydliga 
mållektioner. På mållektionerna har eleverna bland annat arbetat i stationer, men 
också med skarpa uppdrag där de då får inflytande över hela sin process genom 
planering - genomförande - utvärdering. Inom detta har eleverna även utvecklat 
sin retoriska förmåga. Samtidigt gynnar det det elevernas egna ansvar i sin 
utveckling och de har lärt sig se sin progression, detta blir tydligt under det 
elevledda utvecklingssamtalet där eleven berättar om sitt lärande. Det här har 
också lyfts fram som positivt hos vårdnadshavare. Vi ser ett ökat behov av arbeta 
på detta sätt i fler årskurser.  

● Studiero/arbetsro sätts i direkt anslutning till lektionsstart genom att tillämpa 
tysta tröskeln, ha en startuppgift som är lugn och inte kräver direkt lärarstöd utan 
att läraren kan välkomna alla elever in i klassrummet. Vi arbetar med tydliga 
checklistor för eleverna så att de ska bli mer självständiga. Vidare är korta 
instruktioner med bilder och korta genomgångar en tydlig framgångsfaktor för att 
eleverna ska orka behålla sin koncentration och intresse. Samtliga klasser arbetar 
med BrainBreaks och dessa är ofta rörelseinriktade. En svårighet i arbetsron på 
morgonen upplevs av lärare att det finns flera vårdnadshavare lämnar sina barn 
för sent till första lektionen och sen ankomst stör arbetsron.    
 

Årskurs 4-5 är enbart en klass per årskurs. Årskurs 5 utökades med 12 elever under 
höstterminen. Deras mentor började en kort bit in i höstterminen och avslutade sin tjänst 
efter jullovet. Det har självklart påverkat elevernas lärande med flera mentorsbyten, nya 
klasskamrater och hög frånvaro kopplat till covid-19.  

● Noblautamningen i problemlösning har visat att eleverna har ett högre intresse 
för matematiken, där det i åk 4 är flickorna som visar störst färdigheter, medan 
det i åk 5 är pojkarna. En av framgångsfaktorerna som lyfts fram är att redovisa 
sina resultat för sina kamrater, både i mindre grupp och för hela klassen. 



 

 

 

12 

Elevernas förmågan att redovisa sina resultat har ökat, vilket tros bero på täta 
repetitioner, tydlig lektionsstruktur och genomgångar, samt att flertalet lektioner i 
matematik har varit dubbelbemannade med två lärare.  

● Elevernas ansvar och delaktighet ges genom medbestämmande i bland annat 
redovisningssätt och arbetsformer. Det har visat sig gynnsamt genom att en 
högre grad elever har uppnått en självsäkerhet i att redovisa inför klassen, 
samarbeta i grupparbeten, pröva experiment och inte heller behöva känna 
pressen kring regelrätta prov.  

● Sjunkande resultat i svenska har vi prövat att avhjälpa med gruppläsning kring 
aktuell litteratur och anpassat efter läsförmåga, vilket under vårterminen har 
skapat ett högre läsintresse än tidigare. Vilka syneffekter det får på andra ämnen 
är dock för tidigt att säga. Biblioteket har rensats på inaktuell litteratur och ny, 
aktuell skönlitteratur köps till vår nya skola och gruppläsning som insats kommer 
att fortgå.  
 

Gemensamt för F-5 är några av följande punkter, som vi kan se är framgångsfaktorer 
och som vi inte tydliggjort tillräckligt hög grad för att vårdnadshavarna ska uppleva sig 
tillräckligt införstådda.  

● Bedömning - alla grundskollärare i F-5 har genomgått en 10 timmar lång 
utbildning kring bedömning & betyg. Dessa träffar har varit kollegiala och 
grundskollärarna har delat erfarenheter och lärdomar med varandra. Vidare har 
de kommit fram till att ett lyckosamt sätt att få eleverna nyfikna på sin 
bedömning och vilka utvecklas framåt är att variera sätten att arbeta med 
bedömning: skriftligt, muntligt och estetiskt.   

● Värdegrundsarbetets framgångsfaktorer beskrivs under rubriken “Likabehandling 
och värdegrund”.  

 

 

Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov 

Varje vecka under läsåret har förskollärare och grundsskollärarna träffats 90 min för att 
ha kollegiala möten och samtal kring utvecklingsarbetet på skolan. Det kollegiala 
samtalet utifrån Karlstadkursen i betyg och bedömning skapade en större medvetenhet 
och samsyn kring bedömning vilket överlag upplevts  som positivt av lärarna.  

 Under höstterminen var det stort fokus på Noblautmaningen i problemlösning och retorik 
för att hitta en gemensam grund och en röd tråd i arbetet. Det har krävts kollegiala 
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mötesforum för att skapa ett gemensamt synsätt på bedömning. Vi har redovisat de 
skriftliga omdömena på vår digitala plattform SchoolSoft och vi har förtydligat hur dessa 
ska redovisas för elever och vårdnadshavare. En framgångsfaktor inom bedömning har 
varit elevledda utvecklingssamtal och vi ser ett ökat behov av att genomföra detta i fler 
årskurser. De elevledda utvecklingssamtalen har både skapat en högre förståelse hos 
eleven, men också bidragit till att vårdnadshavarna har känt sig mer delaktiga och stolta 
över sitt barns prestationer.  

Överlag på skolan har vi en god studiekultur där eleverna förstår att det är viktigt med 
skolarbetet. Dock kan vi se att de elever som har bristande tillit till den egna förmågan 
också har en lägre motivation till skolarbetet och då ofta fallerar inom flera ämnen. 
Lärarna ser ett tydligt behov av att ständigt arbeta med relationsskapandet till eleverna, 
och de upplever att organiseringen av dubbelbemanning och halvklasser har gynnat 
relationsarbetet. Att pandemin har pågått i två år med hög personal- och elevfrånvaro 
har påverkat relationsarbetet negativt, vilket visar sig på individuella elevers resultat.   

Nationella prov har genomförts i åk 3 under vårterminens senare del. Det är mentor som 
har undervisat eleverna i både svenska och matematik. Hon har varit mentor i klassen 
sen åk 1, men detta läsår är första året då hon även ansvarar för matematiken i klassen. 
Klass 3 är mycket liten, betydligt mindre än genomsnittet. I klassen går elever med annat 
modersmål än svenska och det finns även elever i behov av olika stödinsatser. Eleverna 
har fått stöd inom klassens ram och flera lektioner i veckan har varit dubellbemannade 
med både lärare och fritidslärare.  

Vi ser genom resultaten för nationella proven att det finns ett större behov av att utveckla 
pojkarnas läs- och skrivförmåga i svenska, samt att stötta elever med annat modersmål 
än svenska betydligt mer då detta avspeglas i resultat för både svenska och matematik. 
Det är samma elever som har svårigheter i svenska som i matematik, vilket hör ihop med 
utmaningarna eleverna har i sin läsförståelse.   

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

Vi har i skolans pedagogiska råd (ett mötesforum där varje klass är representerad med 
minst en elev och talar om bland annat undervisningskvalitet ihop med en utsedd 
grundskollärare) sett att eleverna uppskattar när vi arbetar med följande:  

● Tysta tröskeln, vikten av att den som leder lektionen möter eleverna i dörren och 
hälsar på dem, ser till att mobiler hamnar i mobillåda, skor tas av, rätt material 
kommer med in. Allt för att eleverna därefter tyst kan smyga in i klassrummet och 
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påbörja startuppgiften. 
● Lugn musik som uppstart på morgonen. Eleverna upplever att det då inte är lika 

känsligt med sen ankomst hos kamrater.  
● Att en startuppgift på morgonen och efter en rast innefattar någon typ av läsning, 

detta då eleverna känner att studieron ökar direkt.  
● Lektionsstruktur, att det är samma struktur i alla klassrum påverkar dem positivt 

(gäller framförallt äldre eleverna som har praktisk-estetiska ämnen i andra salar). 
De uppskattar lektioner som har bildstöd i genomgången samt att tavlans 
struktur är tydliggjord med mål, schema för lektionen, schema för dagen och att 
läxor finns lättlästa på t.ex. tavlan i klassrummet. Vidare lyfter eleverna behovet av 
att lärarna förklarar vad som kommer att hända efter rasten, på nästa lektion eller 
morgonen efter. En annan sak de lyfter är vikten av att släppas ut i kapprummet i 
mindre grupper, gärna med något roligt tema, t.ex. “alla med blåa sockar får gå 
ut nu”.    

● Nya arbetsområden får gärna startas upp med en intresseväckande film för att 
det ökar motivationen till att veta mer.  

● Olika arbetsformer, det är ibland svårt med grupparbeten men också roligt och 
lärorikt att få samarbeta med andra.   

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

I förskoleklass har vi arbetat med Bornholmsmodellen och vi ser att det arbetet gett 
positiva resultat då samtliga elever i förskoleklass nu kan läsa. Vi kommer fortsätta med 
detta och även förlänga det till åk 1 för de elever som har fortsatt behov av stöd.  

Föregående läsår såg vi ett behov av ökad måluppfyllelse i svenska och matematik. 
Detta har mötts upp med olika insatser under läsåret, bland annat är fördelningen av 
resurstid vilket har lett till möjliggörandet av insatser som extra lästräning och stöttning i 
liten grupp och/eller individuellt. Flertalet lektioner är två lärare som bedriver och då har 
det funnits optimala möjligheter för lärarna att tillgodose varje enskild elevs behov av 
stöd för att kunna nå kunskapsmål och kunskapskrav. Vi kommer fortsätta att styra 
resurstiden till de ämnen och/eller klasser där vi ser ett ökat behov av tvålärarsystem, allt 
för att möjliggöra ett mindre sammanhang/repetition/intensivträning. Inför nästa läsår 
kommer vi också att se till att ett högre ansvar förläggs på mentor; att identifiera elever i 
behov av extra anpassningar och utifrån det ska de självständigt kunna använda sin 
dubbelbemanning till tidigt stöd. Elevhälsan har uppmärksammat att lärarna kan 
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behöva ökat stöd i att se lösningar, som t.ex. skapa grupper i gruppen. Samtidigt kan vi 
också se att svårigheter i svenska genererar svårigheter inom de två andra kärnämnena, 
matematik och engelska. Vi kommer därför att möjliggöra för fler tidiga insatser inom 
läsningen även på individnivå. Det finns en vilja bland lärarna att genom en kollegial 
samverkan skapa en tydligare gemensam röd tråd kring läsning, från förskoleklass och 
uppåt.  

Vår läxhjälpsverksamhet “Studiestuga” har under läsåret varit uppdelad för åk F-2 och åk 
3-5, båda timmarna har varit med legitimerade lärare. Studiestugan har varit frivillig 
men för individuella elever har vi använt den tiden som en riktad insats inom ramen för 
extra anpassningar och särskilt stöd. Vi ser att de elever som har haft extra behov av stöd 
i sitt skolarbete och har gått på studiestugan har utvecklats och når i större 
utsträckningen målen än tidigare. Inför läsåret 22/23 kommer studiestuga att utökas till 
två timmar i veckan för åk 4-5 och vi ser att det kan vara en än tydligare insats för de 
elever som behöver det. Det finns också en vilja att under denna tid kunna arbeta enskilt 
med elever inom de praktisk-estetiska ämnen som inte klarar av momenten i 
hel/halvklass.  

Vidare ser vi ett ökat behov av att hitta strategier för eleverna att orka mer och behålla 
koncentrationen även i kortare stunder. Vi ser ett ökat behov av fler lärare behöver våga 
använda sig av brainbreaks, eftersom det kan upplevas kaotiskt i början skapar det en 
osäkerhet i klassrumet, men med repetition lär sig eleverna hantera moment och det blir 
till en fungerande strategi att starta om hjärnan.  

Eftersom våra grundskollärare fokuserar på sin undervisning och 
fritidshemslärarna/ledarna tar hand om rasterna borde resultaten för ökad studiero vara 
högre. Vi tolkar att en viss del av resultatet kan bero på pandemin och den höga 
personal- och elevfrånvaro som bidrar till en högre oro i klasserna när strukturerna 
brister. Vidare ser vi att allt fler elever har svårigheter att koncentrera sig även kortare 
stunder, det finns därför ett behov av att fortsätta utveckla arbetet med brainbreaks.  

 

 

Likabehandling- och värdegrundsarbete 
Utvärdering av värdegrundsarbete  
Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 
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Redan läsåret 19/20 påbörjades organiseringen av kuratorns uppdrag på skolan. Detta 
har under läsåret 20/21 befästs ytterligare. Under två år har nu kurator lett skolans 
rastgrupp och hen deltar själv som rastvärd och rastaktivitetsledare. Detta har varit en 
viktig del för skolans fortsatta trygghetsarbete och skapat en naturlig brygga mellan 
elevhälsoteamet och eleverna.  

Kurator har också fortsatt arbeta vidare med årshjulet kring riktat värdegrundsarbete i 
olika årskurser. Arbetet ute i klass ska dock skötas av mentor, men med uppstart, 
feedback osv från kurator. Några av de riktade värdegrundsteman vi har haft är “Stopp 
min kropp!”, “Bråka smartare” och “Konsten att drömma stort”.  

Elevhälsan är också representerad i vår rastgrupp, då det är skolan kurator som leder 
gruppen. Ett fokusområde för rastgruppen har under läsåret varit att utveckla sin 
förmåga i konflikthantering, vilket har skett genom case, rollspel och utvärdering av 
konflikter som uppstått. Vidare har hela kollegiet på skolan varit delaktiga att se vilka hot 
spots och cold spots vi har på gården. Till grund för det arbetet deltog hela kollegiet i en 
föreläsning om rasten. Analysen av det gemensamma arbetet har sedan legat till grund 
för var vi har valt att placera rastaktiviteter. Samtliga raster har erbjudit rastaktivitet, och 
då bär den personal som lett aktiviteten en rosa väst. Övriga som är rastvärdar bär gula 
västar.  

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Den sammanfattande analysen visar att de processer, insatser och aktiviteter som 
legat till grund för skolans trygghetsarbete läsåret 21/22 haft en positiv effekt. Vi 
rapporterar kränkande behandling till huvudmannen och kan se att detta sköts på 
ett föredömligt sätt av rast- och fritidspersonalen. De har ytterligare har ökat sin 
kompetens gällande kunskapstrappan (från konflikthantering via mini-medling till 
anmälan) och att varje incident tagits om hand enligt gällande rutiner.  
 
De specifika insatserna har var och en på sitt sätt bidragit till denna positiva effekt: 

● Värdegrundsarbete i klasserna - Noblakoden ger vår skola en tydlig 
kompass och utmärkta förutsättningar för denna insats. Ett av Noblakodens 
huvudsyften är ju just att knyta samman värdegrundsarbetet med 
kunskapsuppdraget med målet att uppnå en samsyn kring värdegrund och 
undervisning. Från elevhälsoteamets sida finns en hög medvetenhet kring 
detta och kurator har i samverkan med mentorer under detta läsår initierat 
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och drivit värdegrundsarbete (livskunskap) i samtliga årskurser. Detta 
genom att vidareutveckla det förslag på årshjul som fanns från läsåret 20/21.  
 

● Utvecklingsarbete med rast- & fritidspersonal - denna insats analyseras 
som mycket betydelsefull för skolans trygghetsarbete, inte minst i 
förebyggande syfte. Rast- och fritidspersonal har under ht-21 getts 
förutsättningar att vidareutveckla en positiv elevsyn som baseras på relation 
elev-personal byggd på ömsesidig respekt och där allt elevarbete utgått 
från ett humanistiskt och hälsofrämjande synsätt, inklusive avsnittet om 
konflikthantering (skolans konsekvenstrappa och Fredshörnan). Samma 
personalgrupp har under vt-22 även fått möjlighet att vidareutveckla sitt 
ledarskap utifrån skolans demokratiuppdrag, där fokus legat på olika 
konkreta verktyg och förmågor inom det demokratiska ledarskapet (ex 
kommunikationsförmågor). Effekten av projektet Fredshörnan analyseras 
som positivt då arbetet med att förbereda och inviga den gav tillfälle till 
fördjupning och repetition av materialet Bråka Smartare (för både elever och 
personal) samt möjlighet till delaktighet, kreativitet och samarbete kring ett 
gemensamt uppsatt mål.  
 

● Rastaktiviteter - effekten av denna insats värderas som positiv på flera plan. 
Yngre och äldre elever får en daglig möjlighet till rörelse, gemenskap och lek. 
Det tydliga ledarskapet (regler i leken, vuxennärvaro) förebygger konflikter 
och erbjuder möjlighet för eleverna att utveckla viktiga sociala förmågor 
som tex; samarbete, känsloreglering (ex kunna ta en förlust på konstruktivt 
sätt). En tydlig struktur skapas inför och under varje rast. Detta är ovärderligt 
inte minst för elever med NPF (vad skall jag göra, med vem, när och hur går 
det till?) och samtidigt bra för alla elever (vad kan jag göra, med vem, när 
och hur går det till?). Vidareutvecklingen av rastaktiviteterna genom att väva 
in temadagar har gett aktiviteterna en ytterligare dimension av lärande där 
rastverksamheten haft som syfte att implementera Lgr11, kap 1, sista delen av 
stycke 2; förståelse och medmänsklighet. Som en positiv synergieffekt ökade 
också deltagandet av äldre elever. Den strukturerade rastverksamheten som 
byggdes upp läsåret 20/21 har både konsoliderats och vidareutvecklas 
under läsåret 21/22. Denna process kommer fortsätta Inför 22/23. Skolans 
utökade elevantal och nya förutsättningar för skolgård- innergård (olika nivå 
plan, mindre m2) ställer stora krav angående förebyggande insatser för att 
säkerställa elevernas trygghet på rasten. Den strukturerade och redan 
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inarbetade rastverksamhet blir här ett viktigt verktyg att utgå från.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  

Av de insatser som utvärderats under detta läsår drar vi slutsatsen att följande bör 
fortsätta utvecklas inför läsåret 22/23:  

● Värdegrundsarbete i klasserna - att mentorerna skall vara än mer delaktiga 
och att de uppnår en högre medvetenhet angående ett av Noblakodens 
huvudsyften; att knyta samman värdegrundsarbetet med 
kunskapsuppdraget med målet att uppnå en samsyn kring värdegrund och 
undervisning. 

● Utvecklingsarbete med rast- & fritidspersonal - att den elevsyn samt 
relations- och ledarskapskompetens som nuvarande personalgrupp 
representerar också skall komma att gälla ny personal inom rast- och 
fritidsverksamhet på nya skolan.   

● Rastaktiviteter  - att oftare kunna erbjuda 2 aktiviteter parallellt för att dels 
möta upp olika årskurser på en och samma rast samt möta upp nya skolans 
mer uppdelade skolgård i olika våningsplan.  

● Fredshörnan - att etablera den på vår nya skola och använda detta som ett 
verktyg i en del i det fortsatta trygghetsarbetet. Att vi tillsammans utvecklar 
all ny personal i materialet Bråka smartare så att alla på nya skolan kan luta 
sig mot, använda sig av och vidareutveckla Fredshörnan.  

● Mentorstid - elevhälsoteamet arbetar fram en tydligare mall för vad 
mentorstiden ska innehålla, allt från värdegrundsarbete till att följa upp 
elevernas välmående.  

 

 
Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Under vårterminen 2022 har skolans elevhälsoteam blivit komplett med skolsköterska, 
specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog och socialpedagog. Deras olika uppdrag riktas 
på elevhälsomöten, men också arbetslett av biträdande rektor. Att skolans 
elevhälsoteam har vuxit detta läsår har möjliggjort fler riktade insatser mot individuella 
elever, utredningar och uppföljningar. Men framförallt har skolans elevhälsoteam hunnit 
arbeta mer förebyggande genom blandat annat rutiner kring uppföljning av frånvaro 
och trygghetsarbete.  
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Under läsåret har ärendegången till elevhälsan tydliggjorts ytterligare för lärare så att de 
inom arbetslaget först prövar och utvärderar extra anpassningar innan eleven kommer 
till EHT för utredning om behov av särskilt stöd. Under läsåret kan vi märka att allt fler 
lärare går “rätt väg”.  

Elevhälsan finns också tillgänglig för skolans personal i rådfrågning på sk. EH-drop in och 
deltar alltid vid behov i möten med vårdnadshavare. När det gäller uppföljning av 
åtgärdsprogram så deltar alltid specialpedagog ihop med mentor.  

Elevhälsan är delaktiga i resursfördelning och genom kunskapsprognoser, omdömen och 
nuläge för enskilda elever/klasser fattas beslut om vart resurserna ska fördelas. Detta 
justeras under läsåret, ofta i samband med ett lov då resurserna utvärderas och ser om 
behoven kvarstår eller behöver riktas om.  Resurspersonal kan vara allt från leg. lärare, 
leg. fritidslärare, övrig fritidspersonal och elevassistenter.   

På skolans läxhjälp, studiestuga, finns skolans socialpedagog där tillsammans med 
skolans förstelärare. Socialpedagog finns på studiestugan för att lättare kunna följa upp 
och stödja elever som t.ex. varit hemma i sjukdom. Då kan välmåendet följas upp 
snabbare och bromsa ett eventuellt berg med “ta igen-material”.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Under läsåret har behovet av ökad mötestid för elevhälsoteamet (EHT) och lärare varit 
vårt fokus. Det uppsatta målet att öka möjligheter till samarbete för elevernas 
kunskapsinhämtning och måluppfyllelse ledde till två insatser:  
a) specialpedagog, socialpedagog och kurator schemalades på arbetslagstid varje 
vecka och specialpedagog schemalades på ämneslagstid varje vecka. Analysen visar 
att det främst är EHT som tagit initiativ till träffar med lärarna. Det har dock varit ett stort 
värde i att tre olika roller inom EHT haft gemensam tid varje vecka (förutom 
elevhälsoteammötet) som vi har använts till gemensamma reflektioner/möten och på 
det sättet gynnat elever och effektiviserat många av EHT processer och åtaganden. Med 
tanke på att antalet möten som faktiskt har använts för samarbete mellan lärare-EHT 
kring elev- alt. klassärenden, blev lägre än förväntat är vår analys att vi behöver hitta 
andra lösningar för att få lärarna att öka sitt samarbete med EHT på en utsatt tid och inte 
“på språng”.  

Vidare kan vi i år analys se att medvetenheten kring elever i situation av extra 
anpassningar är något ojämn bland lärarna och att detta bidrar till att initiativen kring 
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samarbete med EHT inte är självklara kring detta tema. Vår gemensamma analys är 
också det faktum att en liten skola har möjlighet att “greppa och ha koll” på alla elever, 
lätt skapar en kultur mellan EHT och lärare där man pratar om EHT ärenden när tillfälle 
ges. Detta kamouflerar behovet av en tydlig ärendegång och rutin för EHT ärenden. Det 
sistnämnda har EHT och biträdande. rektor försökt avhjälpa redan detta läsår genom att 
under ht-22 skapa en tydlig ärendegång som presenterades för lärare. Under året har 
denna rutin strikt hållits på och den kommer återigen lyftas i uppstarten på nästa läsår 
då elevantalet mer än fördubblas och den kommer bli ett oumbärligt verktyg. Samma 
ärendegång utgör också en aktiv insats angående behovet att öka medvetenheten hos 
alla lärare angående elever med  extra anpassningar då ärendegången inkluderar att 
dessa skall utvärderas och prövas igen innan EHT kopplas in.  

I övrigt kan tilläggas att detta läsårs utökande av EHT-teamet har möjliggjort 
stödinsatser till flera elever och familjer, en kortare väntetid för stöd och kontakt med EHT, 
en kortare och snabbare utrednings- och kartläggningsprocess av elevärenden. 

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Vår sammanfattning av  läsåret 21/22 är ett elevhälsoarbete som i mångt och mycket 
har kommit långt och är väl utvecklat inom olika aspekter. Detta har blivit stärkt av de 
olika professionerna i vårt EHT och den organisering som finns kring tjänsterna, t.ex. att 
kurator även har en tjänstgöring på fritidshemmet och socialpedagog även har 
tjänstgöring som elevresurs. Angående de områden och specifika teman som kräver 
fortsatt arbete finns redan ideeér, struktur och i vissa fall tom detaljerad plan på hur det 
fortsatta arbetet skall gå till och vem/vilka som är ansvariga att driva det. Inför läsåret 
22/23 tror vi att vi under året som gått har kunnat förbereda och förebygga många av de 
utmaningar som kommer med utökat elevantal och ny skola. Vi förstår samtidigt att vi 
idag har en del blinda fält som inte kommer uppdagas för oss förrän vi genomgått 
denna förändring. Dvs vi är säkert ännu omedvetna om att vi är okunniga i vissa stycken. 
Förmågan till nytänkande, ödmjukhet och det individuella och gemensamma 
engagemang som finns både hos personal inom EHT och lärare, fritidslärare och övrig 
skolpersonal utvärderas här som viktiga framgångsfaktor inför de utmaningar som 
väntar inför nästa läsår.  

Vi kommer under läsåret fortsätta att arbeta med följande målområden inom 
elevhälsan, tätt i samverkan med skolans övriga personal:  
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● Tidiga insatser i åk F-1 genom hög lärartäthet och tvålärarsystem med leg. lärare. 
Fortsatt arbete med Bornholmsmodellen som fallit väl ut, vilket specialpedagog 
kommer att leda.  

● Trygghetsarbete  
● Trygga övergångar i kapprum och trappor mellan t.ex. rast-lektion, lektion-fritids 
● Värdegrundsarbete med stöd av kurator  
● Ökat fokus på mentorstiden och stöd från elevhälsans kurator och socialpedagog 

med innehållet på denna tid. Där vi ser ett ökat behov av att använda tiden  till 
t.ex. värdegrund, frånvarostatistik, elevens välmående, individuella mål osv.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

Noblaskolan Bildal avslutade sitt sista läsår i befintliga lokaler i Billdal och blir från och 
med nästa läsår 22/23 en del av Noblaskolan Nya Hovås. Vi flyttar F-5 verksamheten till 
helt nybyggda lokaler i Nya Hovås och får gångavstånd till Noblaskolan Nya Hovås 
Förskola och Noblaskolan Nya Hovås 6-9.  

I samband med flytten så utökas verksamheten från 180 elever till cirka 420 elever. Det 
innebär också att antalet medarbetare ökar från drygt 30 stycken till drygt 65 stycken. I 
samråd med personalen och deras utvärderingar i respektive arbetslag 21/22 har vi valt 
att fortsätta arbetet med följande mål: 

● Heldagslärande  
● Tillgänglig lärmiljö 
● Trygghetsarbete  

Vi kommer dessutom att lägga till följande mål: 

● Bedömning och återkoppling på elevernas kunskaper utifrån Lgr22 samt en god 
övergång från årskurs 5 till 6. 
 

Dess specifika insatser kommer att beskrivas i skolans enhetsplan och förankras ned i 
olika led i enlighet med bilden som finns förtydligad under rubrik “Enhetens systematiska 
kvalitetsarbete”. Vi har förtydligat arbetet kring övergångar i kapprummen och ett ökat 
fokus på trappkultur då skolan är byggd i flera plan. Heldagslärandet får ett ytterligare 
omtag i samband med att ny personal börjar, samt att arbetslagens närhet och 
fritidshemmens hemvist tydliggör synen på heldagslärande. Inom heldagslärandet 
behöver vi fortsätta utveckla arbetet med Noblautmaningen i problemlösning och retorik, 
så att det även synliggörs på fritidshemmet och blir en del i det kompensatoriska 
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uppdraget till timplanstiden. Vi kommer att genomföra modul 5 kring heldagslärande om 
“temaområden” med all personal vårterminen 2023. Målsättningen är att temaarbete 
inom arbetslagen, både timplanstid och fritidshemstid, kommer att vara en del av 
elevernas skolvardag läsåret 23/24. Eftersom skolan växer och vi har arbetat med 
tillgänglig lärmiljö under flera år känns det högst relevant att fortsätta med detta 
målområde för att all personal ska känna trygghet i att t.ex. arbeta med bildstöd och vår 
lektionsstuktur enligt Noblakoden.  

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Vi kunde inför läsåret 21/22 göra nya rekryteringar och då fokusera på att anställa leg. 
lärare fritidshem och utbildade fritidsledare. Läsåret 21/22 hade flera tunga månader på 
grund av pandemin, hög frånvaro gjorde att fokus blev att lösa timplanens lektioner och 
att fritidspersonal fick vikariera för sjuka lärare och vice versa. Under vårterminens senare 
del har vi dock kunnat höja kvaliteten på undervisningen igen genom en högre närvaro 
och kontinuitet i verksamheten.  

Fritidspersonalen träffas varje vecka på ett enskilt möte där fokus är elevvård, 
gemensam utvärdering av insatser/utvärdering och funktionell kvalitet. Samtlig 
fritidshemspersonal arbetar även på rasterna och deltar då i ett separat rastmöte varje 
vecka. Utöver det så ingår varje fritidshemspersonal i ett av skolans arbetslag, och det är 
inom det arbetslaget fritidslärarens huvuduppdrag finns. Förutom dessa tre fasta 
mötestider har varje medarbetare sin egna planeringstid och då förväntas denne 
planera både sin undervisnings på fritidshemmet och sina rastaktiviteter. Dessa 
rapporteras in i ett dokument och tydliggörs därefter med bildstöd på skolans två tavlor, 
en för fritidshemmet och en för rastverksamheten.  

Vi har under de senaste åren fokuserat på att organisera för en meningsfull rast. Det 
inleddes redan läsåret 19/20 där fritidshemslärare fick huvudansvar över rasten och 
grundskollärare fokuserade på att för- och efterarbeta sina lektioner. Läsåret 21/22 har vi 
tagit ytterligare ett stort kliv och arbetar på ett systematiskt sätt med meningsfull rast. All 
personal deltog på en online-föreläsning med Gustav Sundh under höstterminen, utifrån 
den föreläsningen arbetade vi sedan vidare med vårt trygghetsarbete och identifierade 
hot spots och cold spots. Dessa har utvärderats regelbundet under läsåret, och när en ny 
plats blir en hot spot så har vi styrt om en aktivitet till den platsen. Hos oss på 
Noblaskolan Billdal är samtlig fritidshemspersonal ansvariga för rasterna och bär gula 
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västar som rastvärdar. Varje rast erbjuder minst en rastaktivitet och då bär den av 
fritidshemspersonalen som är ansvarig en rosa väst. Detta har skapat en trygghet hos 
eleverna i att veta vem som har hand om aktivitet och vem som går att fråga om hjälp. 
Fritidshemspersonalen har under sina rastmöten också utvecklat sin förmåga att 
hantera konflikter och har i detta arbete fått stöd från skolans kurator, som är den som 
leder rastgruppen. Kurator är också rastvärd och rastaktivitetsledare, precis som sina 
kollegor på fritidshemmet. Att kurator deltar både på rast- och fritidshemsmöten gör att 
bryggan till elevhälsan finns naturligt och säkerställer elevfokus. Under läsåret har vi 
också försökt skapa en högre delaktighet från vår äldre elever, och låtit dem ha en 
rastaktivitet i veckan. Intresset har stundtals varit svalt från de äldre eleverna.  

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

Vi behöver fortsätta arbeta för en högre kvalitet i undervisningssituationerna på 
fritidshemmet. Utvecklingsarbetet har, trots två år i pandemin, gått framåt, men det 
kvaliteten på undervisningen är personbunden. Vi behöver fortsätta arbeta med 
fritidshemsmötenas kvalitet och innehåll, så att vi använder tiden till det kollegiala 
samtalet för en bredare erfarenhetsbredd. Förståelsen till läroplanens kompletterande 
och kompensatoriska uppdrag har höjts bland medarbetarna på fritidshemmet, men 
behöver fortsatt vara en tydlig del i mötesstrukturen.  

Likt tidigare år är undervisningen i lekar och fysisk aktivitet vår styrka. Men det som också 
har varit mycket goda undervisningssituationer har varit t.ex. bakning där recept har 
tränat läsförmåga och problemlösning, då eleverna på ett lustfyllt sätt har tränat sin 
matematiska förmåga. Vidare kan vi också se att programmering har varit givande där 
de äldre eleverna har visat och förklarat för de yngre eleverna och på det viset fått in en 
god samarbetande och lärande situation. En annan god undervisning är pärlplattor där 
eleverna har tränat både motorik, följa mönster och samarbeta. Eleverna har bland 
annat tillverkat egna spel med hjälp av pärlplattor.  

Vårdnadshavarna är dock mycket nöjda med vårt fritidshem och lovordar ofta vår 
personal. Medarbetarna är duktiga på relationsarbete och att se varje individ, samt 
tillsammans med eleverna försöka skapa meningsfulla aktiviteter.  

Sammanfattningsvis ligger vi lågt i funktionell kvalitet och läsåret 22/23 behöver vi 
fortsätta för att arbeta mot en högre nivå inom alla läroplanens olika delar.   
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Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 

De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och 
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och 
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers 
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur 
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering 
och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där 
värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt 
godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.  

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Normer och värden 4,0 4,0 

Språk och kommunikation  4,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 4,0 4,0 

Natur och matematik  4,0 

 
Indikatorer för utvärdering av verksamheten 
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i fritidshemmet.  

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022 

Undervisning 
Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter 
som stimulerar mitt barns utveckling 

89% 90% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 81% 87% 

 
Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

 

Läsåret 21/22 har varit fokus på trygghetsarbetet och få all ny personal in i vårt tänk kring 
rast- och fritidshemstid. Fortbildning har skett i Medlingscentrums material Bråka smartare 
och det har gett fritidshemspersonalen en tydligare verktygslåda i att hantera konflikter. Den 
föreläsning vi har haft med Gustav Sundh, samt inläsning av valda kapitel från hans bok 
Skolgårdens lärande, har också bidragit till en gemensam syn hos personalen.   
 

När vi genomför en aktivitet inomhus och alla andra är ute, har vi insett att 

inomhusaktiviteten behöver vara lockande för många elever, så att inte en 
fritidslärare blir “låst” med en för liten grupp inne. Under de sista veckorna på 
vårterminen kunde vi se att vissa aktiviteter inte drog så många elever ute på 
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skolgården, både nya och gamla aktiviteter. Här vet vi att vi bli bättre på att 
promota aktiviteterna, men vi såg det också som ett tecken på att eleverna har 
blivit tryggare och leker utan personal mer. Vi kan också se att många lekar som vi 
genomfört under läsåret leker eleverna självständigt, utan att en personal behöver 
genomföra leken.  
 
Under läsåret har vi fått igång ett fritidshemsråd och där eleverna har haft ett eget 
forum med förslag på aktiviteter och kort utvärdering kring vad som fungerat bra 
och mindre bra. Vi känner dock att vi fortsatt behöver en direktåterkoppling från 
eleverna i samband med att aktiviteten avslutas. Vi vill under nästa läsår undersöka 
och se om vi kan hitta en app som fungerar snabbt och smidigt för oss att få 
respons av eleverna.  

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Heldagslärande 
Våran gemensamma workshop 4 som handlade om cold/hot-spots och otrygga 
områden på skolgården har varit framgångsrik på det sättet att alla på skolan vet om 
hur vi på rast/fritids jobbar. Alla har fått kunskap i hur vi delar upp oss så att vi har 
överblick över hela skolgården,  att vissa ställen upplevs som otryggare än andra och att 
man behöver vara rörlig samt ha kontakt med varandra. När grundskollärarna kommer 
ut och stöttar upp vid rast/fritids (t.ex. under sjukfrånvaro) vet de vad de ska göra och vet 
de inte det så frågar de alltid oss. De ser också till att ha på sig västar när de kommer ut. 
 
Trygghetsarbete 
Fadderaktiviteterna har varit framgångsrika på det sätt att våra förskoleklasselever 
fortfarande vill leka med femmorna och känner sig väldigt trygga med de äldre eleverna. 
Femmorna har också varit med och hjälpt till med att leda olika aktiviteter vilket har varit 
populärt både bland dem och de eleverna som har varit med på aktiviteten. Vi har under 
både rast- och fritidsmöten, i stort sett samtliga möten, diskuterat olika elever som 
behöver stöttning på ett eller annat sätt, både på raster och på fritids och sedan kunnat 
stötta dem med gemensamma arbetsmetoder och konflikthanteringsstrategier. Att det 
är samma medarbetare som jobbar på rast och fritids är också en stor framgångsfaktor 
för det skapar en trygg arbetsmiljö för oss vuxna med hög tillit till varandras förmåga. 
 
Tillgänglig lärmiljö 
Våra rast- och fritidstavlor har varit mycket uppskattade av alla på skolan. De har 
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använts flitigt och det har varit framgångsrikt att eleverna har kunnat läsa/se vilken 
aktivitet det är varje rast/fritids och en bild på vem som håller i aktiviteten. Här har även 
lärarna hjälpt till genom att skriva ut veckoschemat för rasterna, satt upp det i 
klassrummet och berättat vad som händer på rasterna. 
 
Utvecklingsbehov 
Vi behöver utveckla en tydligare överblick över våra aktiviteter så att vi säkerställer 
att alla delar av läroplanens mål är inkluderade. Vi ser också ett ökat behov av att 
hitta bättre strategier för att utvärdera undervisningen så att vi säkerställer att 
eleverna har lärt sig det vi har tänkt. Vidare vill i hitta en bättre form att direkt få en 
utvärdering av eleverna i anslutning till att aktiviteten avslutats.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

När vår F-5 enhet växer läsåret 22/23 blir också våra fritidshem större. Dessa kommer att 
delas in i tre större arbetslag utifrån hur skolans byggnad ser ut: 

● Bullerbyn (F-1) 
● Atlantis (åk 2-3) 
● Atomen (åk 4-5) 

Dessa kommer sedan organiseras i mindre delar, men fortfarande intakt inom 
arbetslaget. Vårt huvudsakliga uppdrag för fritidshemmet blir att introducera 
heldagslärande och funktionell kvalitet för alla nya medarbetare. Tillsammans kan vi 
forma vilka insatser som behöver genomföras för respektive fritidshemsavdelning. Det vi 
ser som prioriterade mål för läsåret 22/23 är 

Heldagslärande  

● Trygghetsarbete  
● Undervisningens kvalitet samt ett ökat kollegialt samarbete med kollegiala samtal 

på mötestid. 
● Skapa ett högre elevinflytande och en tydlig utvärderingsmodell.    

 

 


