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1. Om Noblaskolan Boden 

Om Noblaskolan 

Huvudman för Noblaskolan Boden är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en del av 
AcadeMedia. Noblaskolan Boden 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 

Nolaskolan Boden har en rektor och tre teamledare samt en fritidsansvarig. Personalen är 
organiserad i tre arbetslag med en teamledare för varje arbetslag. Vi har tre förstelärare 
som tillsammans med rektor driver pedagogisk utveckling. Fritidshemmet ingår i ett av 
våra arbetslag. 

Personal 

Skolan består av ca 30 pedagoger, 1 sjuksköterska, 1 It-ansvarig och 2 kökspersonal.  

Elever 

Vi har ca 320 elever från F-klass till åk 9. Från F-klass till åk 6 är skolan en-parallellig, åk 7-9 
varierar mellan två- och treparallellig.  
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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. 

Enhetens systematiska kvalitetsarbete 

Skolan har ett tydligt uppdrag enligt skollagen att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp, dokumentera och utveckla utbildningen. Rektor har huvudansvaret för att vår 
skola och fritidshem synliggör, analyserar och utvärderar våra arbetsprocesser och 
resultat. 

Vid varje avstämning från huvudman bearbetas resultaten först gemensamt genom 
rektor och sedan i varje arbetslag. All dokumentation sammanställs och bildar grunden för 
fortsatt analys och utveckling. Detta ger grunden för SKA-arbetet och enhetsplanen. Täta 
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uppföljningar och resultatrapportering ger en god grund för analys och fortsatt utveckling 
där vi tydligt kan se var vi har ett gott resultat och var vi behöver utveckla vår verksamhet.  

 

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. 

Betyg avgångselever (åk 9) 

Parameter och kön 2019/20 2020/21 2021/22 nb 

Andel elever med A-E i alla ämnen 79,4% 77,5% 76,2% 

Flicka 73,9% 76,5% 86,2% 

Pojke 82,5% 78,3% 67,6% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 92,1% 87,5% 90,5% 

Flicka 91,3% 82,4% 89,7% 

Pojke 92,5% 91,3% 91,2% 

Genomsnittligt meritvärde 238,5 216,1 240,7 

Flicka 233,0 231,2 271,7 

Pojke 241,5 205,0 215,1 

 

Resultaten i åk 9 har 21/22 förbättrats i andelen elever med gymnasiebehörighet samt 
genomsnittligt meritvärde. Flickorna har ett betydligt högre meritvärde medan pojkarna 
ligger marginellt  högre i gymnasiebehörighet. Flickorna når även betydligt högre i 
andelen elever med A-E i alla ämnen. 

 

Betyg (åk  6) 

Parameter och kön 2019/20 2020/21 2021/22 

Andel elever med A-E i alla ämnen 85,0% 60,0% 76,2% 

Flicka 81,8% 100,0% 72,7% 

Pojke 88,9% 38,5% 80,0% 

 

Resultaten i åk 6 har ökat från 21/22 men ligger på en lägre nivå än året innan. Pojkarna 
når ett högre resultat än flickorna.  
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Nationella prov (åk 9) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 37% 25% 20% 12% 5% 0% 100% 

Matematik 9% 16% 7% 22% 31% 16% 100% 

Svenska 20% 12% 27% 22% 19% 0% 100% 

 

I nationella prov åk 9 når samtliga elever lägst E i engelska och svenska.  37% har 
presterat A i engelska och 20% i svenska.  

 

Nationella prov (åk  6) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 50% 30% 5% 0% 15% 0% 100% 

Matematik 38% 19% 10% 19% 14% 0% 100% 

Svenska 14% 24% 24% 33% 0% 5% 100% 

 

I nationella prov åk 6 har en hög andel av eleverna minst E och flera ligger på höga 
resultat i engelska och matematik. Även i  svenska presterar de flesta av eleverna 
mellan D-B.  

 

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 94,1% 

 B 94,4% 

 C 94,4% 

 D 83,3% 

 E 94,4% 

 F 72,2% 

 G1 94,4% 

 G2 88,9% 

Svenska A 100,0% 

 B 100,0% 

 C 100,0% 
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 D 88,2% 

 E 94,1% 

 F 88,2% 

 G 94,1% 

 H 88,2% 

 

I nationella prov åk 3 har eleverna presterat bäst i svenska, från 88,2-100% på de olika 
delarna. I matematik ligger prestationerna från 72,2-94,4%. 

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

 

● Ett fortsatt arbete kring studieteknik och motivationshöjande samtal för att 
eleverna ska känna motivation för skolarbete. Detta är prioriterat då vi behöver 
stärka vårt kompensatoriska uppdrag och nå alla elever.   
 

● Vi behöver fortsätta motverka “antipluggkulturen” som främst visar sig hos pojkar. 
Detta genom fortbildning hos personalen samt relationsskapande aktiviteter med 
eleverna. Fortsatt strukturerat arbete kring elever som behöver anpassningar för 
att nå högre måluppfyllelse.  
 

● Fortsatt arbete med att utveckla Noblautmaningen skapar större lust och 
motivation att lära. Eleverna uttrycker strukturerna med problemlösning som 
positivt för att förstå matematiken i stort.  

 

 

 

 

 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 
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Skolan har en bra sammansättning personal sett till kön, ålder och erfarenhet vilket 
möjliggör olika perspektiv och erfarenhetsutbyte. Sett till behörighet saknar vi behörighet 
på några lärare som har lång erfarenhet, som lärare men saknar examen. Fritidshemmet 
har i dagsläget ingen utbildad lärare för fritidshem/fritidspedagog.  

Organisationen med arbetslag utifrån stadier är pedagogiskt det mest effektiva då tid 
läggs på de elever arbetslaget har vid möten. Lokalerna är i stort ändamålsenliga dock 
inte optimala för elever i lägre åldrar då fritidshemmet har begränsad “egen” yta. Fler 
grupprum hade också möjliggjort för bättre anpassningar. En lokal för en “anpassad 
studio” är påbörjad för att bättre möta upp elever med NPF/AST där möjlighet för 
avskildhet och mer pedagogiskt stöd i avskildhet blir möjlig. Detta kommer även gynna 
våra elever som har problematisk frånvaro.  

Fördelning av professioner i arbetslagen har varit bra men avsaknad av specialpedagog 
på våning två har medfört att strukturerna kring dokumentation och resursfördelning inte 
varit optimal. Detta blir en klar förbättring till läsår 22/23 då vi utökar personalstyrkan 
med en till specialpedagog som tillhör åk 4-6 och även kommer arbeta med åk 7-9.  

Organisationen med tre teamledare har fungerat bra och till nästa läsår kommer 
ledningsgruppen bli ytterligare förstärkt med en biträdande rektor. Förstelärarna har haft 
en tydlig struktur vilket har fungerat bra - dock har försteläraren för matematik varit 
föräldraledig vilket gjort att det specifika matematikutvecklande stannat av under våren. 
Arbetet kommer fortsätta på samma vis nästa läsår med förstärkning av ytterligare en 
förstelärare i matematik åk 7-9.  

I det kollegiala lärandet har mycket fokus i år varit på betyg och bedömning i och med 
utbildningen från huvudman i samarbete med Karlstad Universitet. Det kollegiala 
lärandet är tydligt strukturerat varje tisdag då rektor i samarbete med förstelärarna leder 
skolutveckling på både övergripande nivå och utifrån ämne/ålder. Utöver detta har 
läsårets fortbildning skett med självstudier med tillhörande reflektionsuppgifter där 
behov visat sig tex. kring NPF. Förstelärarnas uppdrag är att lägga mycket fokus på 
konkreta uppgifter som bygger på det fortbildningsbehov vi ser samt på pedagogiska 
rådets input. Uppgifterna följs upp med utvärderingar och feedback både från lärare och 
elever. Vi ser ett tydligt resultat i undervisningen där eleverna ser förändring utifrån deras 
synpunkter. Det konkreta är viktigt för att inte det ska stanna vid “teori” och inte nå ut i 
klassrummen.  På arbetslagsmöten läggs tid för att diskutera bedömning och 
betygssättning där vi ser att vi behöver fortsätta ha en tydlig struktur kring 
sambedömning i främst matematik och NO-ämnen.  

Elevinflytande är strukturellt organiserat kring klassråd minst en gång/månad, elevråd 
samt det pedagogiska rådet. Vi ser att det är viktigt med snabb återkoppling och 
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åtgärder utifrån elevernas åsikter för att inflytandet ska uppmuntras och upplevas. Det 
pedagogiska rådet har uppfattas mycket positivt av eleverna då de tydligt ser att deras 
åsikter och tankar får effekt på undervisningen genom att förstelärarna återkopplar och 
utvecklar. När det gäller betyg och bedömning har stort fokus lagts på utbildningen via 
huvudman. Vi ser att fortsatta diskussioner/fortbildning behövs kring stadieövergångar 
och val av material för att undvika stora “glapp” i bedömning/betygssättning mellan åk 6 
och åk 7. Även val av läromedel behöver ses över, specifikt i matematik där det skiljer sig 
relativt mycket mellan åk 6 och 7. Vi ser störst behov av sambedömning i  matematik och 
NO-ämnena där vi ser störst olikheter i tankesätt mellan lärare. Att tillsätta ytterligare en 
förstelärare i matematik med inriktning 7-9 är positivt för utvecklingen kring 
sambedömning.  

Strukturerna kring SKA är tydliga där det ligger kontinuerliga uppföljningar (som 
kalenderförs)  som bygger på resultat såsom betyg, bedömning, enkäter och feedback 
från elever. Rektor ger en  första genomgång som sedan följs upp i arbetslag och 
återkopplas till rektor. Detta ligger till grund för fortsatt utveckling och SKA-arbete. Rektor 
har även uppföljningar kring hur resultat tolkas och analyseras för att arbetslagen ska 
göra en gedigen analys och uppföljning. Samma rutiner görs i EHT-teamet.  

 

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 

80% 80% 88% 83% 

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

56% 59% 73% 73% 

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

83% 85% 76% 78% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

  100% 82% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

  100% 91% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 64% 66% 80% 83% 
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 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 65% 72% 71% 69% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

65% 69% 67% 71% 

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

76% 71% 76% 75% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 84% 83% 85% 88% 

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

64% 67% 69% 75% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

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

Sett till alla meritvärden 6-9 har vi i stort sett samma resultat som läsår 20/21. Åk 6 har en 
relativt stor ökning från 217 till 258 i meritvärde. Det kan förklaras med gruppens 
sammansättning samt en väldigt tydlig struktur och tydliga förväntningar vid 
undervisningen. Åk 7 har sjunkit i meritvärde vilket utgör till övervägande del pojkar. Vi ser 
större möjligheter att ge mer stöd till denna grupp under nästa läsår med ytterligare en 
specialpedagog. Åk 7-9 har en större andel elever med problematisk frånvaro. För att 
fortsätta få till en miljö som dessa elever känner trygghet i kommer vi inreda en 
anpassad studio med egna arbetsplatser och använda oss av digitala hjälpmedel i 
större utsträckning. En till specialpedagog kommer också avsätta mer tid för stöttning till 
elever som är i behov av stöd. Vi ser att vi har ett stort kompensatoriskt uppdrag då 
många elever söker till oss som behöver mycket extra stöd och en stor del behöver 
anpassningar. 

Fortsatt strukturerat arbete med tydliga strukturer och studieteknik kommer göras. 
Kontinuerliga uppföljningar kring resursfördelning ska ske i EHT samt teammöten för att 
säkerställa att resurser fördelas korrekt efter behov. Vi ser att resultaten sjunkit något i åk 
3 jämfört med åk 1 och 2. Detta har en förklaring i en gruppsammansättning med elever 
som inte klarat av de högre krav som ställs i åk 3. Gruppen har haft mycket insatser med 
hjälp av specialpedagog vilket kommer fortsätta i åk 4 med gruppen. För att få till större 
elevdelaktighet på lektionerna kommer vi implementera kooperativt lärande under en 
treårsperiod. Ansvariga för detta är förstelärare samt rektor. Detta arbete påbörjas under 
ht-22 för att sträcka sig till vt-25 då det ska vara fullt implementerat hos alla pedagoger.  

Arbetet med Noblautmaningen fortsätter under läsåret för att retorik och problemlösning 
ska bli en naturlig del av undervisningen i alla klasser och med alla lärare. Påbörjade nya 
strukturer för att få anpassningarna att fungera fullt ut med alla elever fortsätter under 
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läsåret. Detta är av särskild vikt för att alla elever ska nå lägst betyg E.  

All personal har fått fortbildning kring betyg och bedömning via Karlstad Universitet. Tid 
har avsatts för att betygsättande lärare ska sambedöma, främst nationella prov. Detta 
kommer utvecklas mer för att gälla mer formativt under året. Vi behöver dock se över 
stödinsatser tidigare för att eleverna ska ha större möjlighet att klara nationella provet i 
matematik.  

 

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 0% 100% 0% 100% 

Matematik 0% 43% 57% 100% 

Svenska 0% 88% 12% 100% 

 

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 10% 90% 0% 100% 

Matematik 0% 81% 19% 100% 

Svenska 10% 76% 14% 100% 

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

Den gemensamma och tydliga lektionsstrukturen har bidragit till en sammantaget god 
studiero vilket också utfallet i elev- och vårdnadshavarenkäten visar på. Ett systematiskt 
arbete med att vara tydlig, väl förberedd och kontinuerligt diskutera vikten av kunskap 
ger ett bättre resultat. Eleverna upplever det pedagogiska rådet som positivt då de ser  
snabbt er effekter på de åsikter som förs fram om undervisningen.  

Fortsatt arbete med studieteknik och variation är viktigt då det hjälper eleverna att förstå 
och bli motiverade. Trots att alla resultat rapporteras i Schoolsoft upplever eleverna att 
de inte får information. Vi ska fortsätta arbetet med studieteknik och olika sätt att jobba 
med variation i undervisning. Kooperativt lärande ska implementeras för att stötta detta 
arbete. Vårdnadshavare behöver motiveras att följa elevernas resultat oftare på 
Schoolsoft genom att detta poängteras via samtal. Genom tydligare strukturer kring 
anpassningar kan vi nå de elever som behöver mer stöd.  
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Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov 

 

Vi behöver bli bättre på att kommunicera direkt till eleverna i samtal för att de ska få en 
klarare bild av vad de behöver utveckla för att nå längre. Även mer formativ bedömning 
hjälper eleverna att få tydligare feedback om hur de förhåller sig till bedömning. 

Diskrepansen när det gäller betyg och nationella prov i främst matematik beror på att 
eleverna fått möjlighet att ha extra lektioner och stöd för att klara slutbetyg. Även 
sommarskolan har bidragit till att fler elever fått betyg i matematik som inte klarade 
nationella proven. 

 

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

● Tydliga strukturer, lärarledd undervisning och variation har bidragit bättre resultat 
och upplevd bättre studiero.  

● Fortsatt arbete med anpassningar, variation och studieteknik kommer göras 
nästa läsår för högre måluppfyllelse hos alla elever.  

● Kooperativt lärande påbörjas som utvecklingsområde för att vara fullt 
implementerat -ht 25. 

● Fortsatt arbete i ämnesgrupper för att få en likvärdig bedömning samt 
undervisning.  

 

Likabehandling- och värdegrundsarbete 
Utvärdering av värdegrundsarbete  
Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja 

Jag känner mig trygg i skolan 93% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 
andra elever på din skola? 

10% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 
någon vuxen på din skola? 

5% 

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 

82% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 

Det finns tydliga rutiner kring ärenden som konsekvenstrappa, rapportering/anmälan vid 
kränkningar och tillbud som all personal blir informerad om. Ansvarsfördelning är tydlig 
där personal som är på plats vid händelser rapporterar och informerar mentor. Mentor 
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har en tydlig uppgift att informera inblandade elever och vh och även ge feedback och 
uppföljning kring ärendet samt se till att ärendet är anmält till rektor. Alla kränkningar 
rapporteras till huvudman enligt rutin. Trygghetsteamet har en tydlig roll att utreda alla 
situationer som kan upplevas kränkande eller leda till otrygghet enligt dokumenterad 
rutin. Detta följs upp på samma sätt som kränkningsärenden.  

Eht-lyfter ärenden och ser till att rutiner efterföljs. Det främjande arbetet sker strukturerat 
varje vecka genom mentorstiden där trygghet, studiero är en fast punkt. Även enkäter, 
exit-ticket och andra korta avstämningar ger input till personal och EHT om områden där 
vi kan trygga och förbättra. Kurator gör besök i klasserna och pratar om 
värdegrundsfrågor. Utifrån trygghetsenkäten jobbar vi med de punkter som framkommer 
som förbättringsområden. Vi ser att rasterna åk F-3 är de situationer som vi behöver 
fortsätta jobba vidare med när det gäller kränkningar. Fler rastaktiviteter visar sig vara 
effektivt samt att elever ibland har extra vuxenstöd.  

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Organisationen kring likabehandling- och värdegrundsarbetet har under året fungerat 
bra. Nästa läsår kommer även trygghetsteamet delta på EHT-möten vid terminsstart för 
att få en gemensam syn på utveckling. Värdegrundsarbetet är en viktig del av skolans 
“identitet”. Varje elev ska känna sig trygg och känna att personalen agerar vid händelser 
som kan upplevas som kränkande. 

Trygghetsteamet har tillsammans med mentorer och EHT agerat direkt vid händelser och 
EHT har jobbat förebyggande/främjande genom att att identifiera och kartlägga de 
faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet. Detta görs på  
på individ, grupp och organisationsnivå. Genom att sedan analysera riskerna underlättas 
planeringen av förebyggande insatser. Eht har utifrån detta jobbat med mer tillgängliga 
lärmiljöer för att få alla elever att nå så långt som möjligt. Bland annat har vi skapat en 
“anpassad studio” där elever med behov av avskildhet kan arbeta.  

Vid mentorstid (1 gång/vecka) har trygghet varit en stående punkt. Rastaktiviteter och 
fler rastvärdar har bidragit till tryggare raster.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
En stor del av elever, vårdnadshavare upplever skolan som trygg. Vi ser att raster är den 
tid på skoldagen då flest kränkningar, händelser inträffar.  
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Fortsatt arbete med att tillsätta inne-rastvärdar och fler styrda rastaktiviteter kommer 
införas nästa läsår.  Kränkningar kommer att följa vår rutin och direkt hanteras via 
mentor/trygghetsteamet och anmälas till huvudman.  

Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoteamet som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, 
kurator på plats träffas en gång i veckan. Skolläkare (centralt) finns tillgänglig vid några 
tillfällen/termin på plats eller digitalt. Under dessa möten ser EHT över resursfördelning, 
anpassningar, elever i behov av stöd, områden som behöver främjande åtgärder, stöd till 
pedagoger.  

Vi ser att vi behöver fortsätta utveckla arbetet kring anpassningar så att alla elever alltid 
får de anpassningar de har rätt till oavsett lärare och ämne. Tydligare strukturer kring 
detta är påbörjat. Kartläggningar och samarbete med andra instanser fungerar bättre 
även om vi inte alltid får den hjälp vi önskar utifrån. PMO är ett krav att användas av alla 
inom elevhälsoteamet fr.om i år och detta behöver fortsätta utvecklas. Vi har 
återkommande avstämning av resultat men behöver ytterligare en avstämning på 
högstadiet för att alla mentorer ska ha god kontroll över att alla elever och 
vårdnadshavare har full inblick i elevens nivå. Elevhälsan spelar stor roll i att se till att 
eleverna får rätt stöd och analys av att detta sker görs genom kontakt med mentorer, 
frånvarorapporter, bedömningar och resultatrapportering.   

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Organisationen kring EHT har fungerat väl med strukturer som fungerar och är väl kända.  

EHT - möten har blivit  effektivare. Vi fokuserar bättre framåt och upprepar inte samma 
elevärenden. Kartläggningarna är bättre och utförligare. Arbetet med att strukturera 
anpassningarna är på gång och kommer bli tydligare och mer tillgängliga och synliga  
för lärare och elever.  

Tilliten till elevhälsan upplevs större. Vi behöver fortsätta implementering av 
anpassningarna i teamen så att alla lärare vet vilka anpassningar som gäller. PMO-ska 
användas av alla i EHT. I vissa fall har blanketter saknats från huvudman vilket behöver 
struktureras upp med tydlighet. 

Trygghetsteamet bör vara med på ett möte/termin med EHT. En till spec.pedagog samt 
en biträdande rektor kommer förstärka vårt EHT-team och utveckla arbetet. Gruppen 
med speciallärare/pedagoger kommer att ha mer tid för elever då egna lektioner 
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försvinner. De kommer också ha en tid i veckan att sitta tillsammans och titta på 
anpassningar, kartläggningar osv.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Strukturen fungerar väl med möten, uppföljningar och anmälningar. Huvudman behöver 
ta fram rätt blanketter som stöd för anmälningar och utredningar som är lättillgängliga 
och uppdaterade för all personal.  

Eht jobbar på individ, grupp och organisatorisk nivå för att stötta elever och lärare. Eht 
ger förslag på hur man kan nå elever på individnivå och nya rutiner kring anpassningar 
kommer ge en tydlighet hur dessa ska genomföras. Rutinerna innebär en tydligare och 
mer tillgänglig dokumentation.  

För att minska problematisk frånvaro jobbar vi systematiskt med kontinuerliga 
uppföljningar med elever och vårdnadshavare. Vi har utökat elevhälsan med en till 
specialpedagog. En särskild lokal “anpassad studio” är inredd för att ge elever tillgång till 
avskildhet och möjlighet att arbeta i avskilda arbetsplatser. När behov finns använder vi 
oss av Learnox för att ytterligare hitta vägar tillbaka till skolan.   

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

● Fortsatt arbete med struktur, ordning och studiero.  
● Extra anpassningarna behöver vara tydliga för alla undervisande lärare och 

ständigt utvärderas i en tydlig struktur.  
● Fortsatt arbete med variation och studieteknik för att alla elever ska vara 

motiverade och utvecklas så långt som möjligt.  
● Noblautmaningen och Noblakoden fortsatt ett utvecklingsområde för högre 

måluppfyllelse.  
● Tydlig feedback till elever och vårdnadshavare gällande studieresultat och 

utvecklingsområden.  
● Eht jobbar på individ, grupp och organisatorisk nivå för att stötta elever och lärare. 

Eht ger förslag på hur man kan nå elever på individnivå och nya rutiner kring 
anpassningar kommer ge en tydlighet hur dessa ska genomföras. Rutinerna 
innebär en tydligare och mer tillgänglig dokumentation.  

● För att minska problematisk frånvaro jobbar vi systematiskt med kontinuerliga 
uppföljningar med elever och vårdnadshavare. Vi har utökat elevhälsan med en 
till specialpedagog. En särskild lokal “anpassad studio” är inredd för att ge elever 
tillgång till avskildhet och möjlighet att arbeta i avskilda arbetsplatser. När behov 
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finns använder vi oss av Learnox för att ytterligare hitta vägar tillbaka till skolan.   

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Tid för gemensam planering måndagar och fredagar under ”skoltid”. Genom att 
fritidspersonal följer klasserna  F-3 får de god inblick i skolans verksamhet men 
systematisk samverkan behöver utvecklas. I fritidsrådet finns plats för demokratiskt 
vara med och tycka till om verksamheten för eleverna även en förslagslåda 
används. Arbetet med värdegrundsfrågor, elevhälsan och trygghet följer skolans 
övriga arbete.  

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

Fritidshemmet upplevs som en meningsfull tid av både elever och vårdnadshavare vilket 
även föräldraenkäten visar (94%) nöjdhet.  Det finns en tydlig struktur för aktiviteter 
kopplade till läroplanen dock behövs en bättre struktur med dokumentation för att kunna 
utvärdera aktiviteterna. Heldagslärandet är en prioriterad del av utvecklingen framåt 
under nästa läsår. Detta kommer biträdande rektor ha tid till att utveckla tillsammans 
med fritidshemmets personal. Lärmiljön har blivit mer anpassad under året genom en 
upprustning av den fysiska miljön generellt. Utöver detta har miljön anpassats genom att 
det finns olika “områden” som är anpassade till olika aktiviteter. Utvecklingsområden är 
heldagslärandet, dokumentation/utvärdering och att Noblautmaningen blir en tydligare 
del i verksamheten. Bra fungerar rutiner och strukturer vilket gör att personalen kan 
fokusera på eleverna. Informationen och aktiviteterna upplevs bra hos både elever och 
vårdnadshavare visar enkäter. Vårdnadshavare är nöjda med hur konflikter hanteras. 
Sett till kunskap och förmågor har eleverna utvecklats till att mycket mer kunna tänka fritt 
och är trygga. De behöver fortsätta sin utveckling i att förstå sin del i en grupp och ta 
ansvar. Detta arbete fortsätter under året och kommer utvärderas tydligare genom 
bättre dokumentation.  

 

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 
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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 6,0 4,0 

Språk och kommunikation 6,0 6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 6,0 

Natur och matematik 6,0 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 

80% 85% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 96% 88% 

 
Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

Tydliga strukturer, aktiviteter och kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor ska 
fortsätta utvecklas.  

De styrda aktiviteterna har varit välplanerade och uppskattade av eleverna. Det är 
fortsatt en utmaning att få med elever som inte motiveras av att delta i några aktiviteter. 
Det kommer vi jobba med genom att tydligare utvärdera aktiviteter för att lättare kunna 
se hur de uppfattas av alla elever. Även kortare avstämningar ska göras för att se var vi 
kan fånga upp fler elever i aktiviteter.  

Genom att jobba mer med strukturerade övningar i grupp tex inom Noblautmaningen 
kommer eleverna tränas i att tänka på sig själva som en del av en grupp, turtagning, 
lyssna och öva sin empatiska förmåga mer.  

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Ett tydligare heldagslärande ska fortsätta utvecklas genom gemensamma möten och 
att fritidshemmet är mer insatt i skolans planeringar. Detta kommer att genomföras 
genom att skolan och fritidshemmet har mer gemensamma möten och planeringar.  
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Noblautmaningen ska bli en tydligare del i fritidshemmet vilket också kommer bidra till 
ett tydligare heldagslärande.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

● Fortsatt arbete med styrda rastaktiviteter och aktiviteter kopplade till läroplanen.  
● Vi behöver få till ett bättre samarbete med lärarna och detta ska ske genom 

gemensamma möten ett par gånger/termin, lärarna ska delge sina planeringar i 
god tid till fritidshemmet.   

● Temaarbeten kommer bidra till att det lättare går att få till ett heldagslärande på 
fritidshemmet.  

● Biträdande rektor kommer följa upp fritidshemmets utveckling och 
heldagslärande.  

● Tydligare dokumentation som går att utvärdera.  

 


