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1. Om Noblaskolan Hagaberg

Om Noblaskolan

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

På Noblaskolan Hagaberg, som läsåret 21/22 består av 16 klasser i åk F-8, går ca 400 elever
och här jobbar ca 50 medarbetare. Skolan är organiserad i fyra operativa team
(arbetsorganisation); förskoleklass, fritids, årskurs 1-5 samt 6-9 och leds av rektor och bitr
rektor. Det strategiska teamet (utvecklingsorganisation) består av skolledningen (rektor
och biträdande rektor) samt tre förstelärare. Skolans lokaler finns i två hus; lilla och stora
Hagaberg.

Personalomsättningen är mycket låg, särskilt i lärar- och förskoleklassteamen. Många
medarbetare har jobbat 10 år eller mer på skolan, så även skolledningen. Behörigheten
hos lärarna är mycket hög; i princip alla lärare har legitimation.
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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.

4



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 verksamhetens 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.

Resultatet av elevernas enkät analyseras i respektive klass. Vi går också igenom
sammanställningen på skolans pedagogiska råd. Vårdnadshavarnas enkätresultat
publiceras i rektorsbrev så att alla föräldrar kan ta del av den. I de olika teamen tittar vi på
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resultaten, men efter två år med pandemi har vi inte haft några föräldramöten. Elevernas
enkätsvar har analyserats i varje team. Sammantaget samlas alla resultat och analyser
samman på teamledarmötet och elevhälsoteamets möte och diskuteras ytterligare.
Elevhälsan träffat alla lärare på klasskonferenser varje termin. På ett av dessa deltar fritids.
Här går vi igenom den sociala statusen och kunskapsresultaten i klassen och på
individnivå. Elevhälsan följer regelbundet upp skolfrånvaron på skolan.

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 (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 85,2% 89,3% 86,7%

Flicka 87,5% 100,0% 88,2%

Pojke 84,2% 85,0% 84,6%

Betygsresultaten för åk 6 ligger på en hög nivå men är lägre än föregående läsår.
Flickorna har presterat bättre än pojkarna under de senaste tre åren.

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 4% 39% 35% 9% 4% 9% 100%

Matematik 3% 10% 20% 37% 27% 3% 100%

Svenska 0% 23% 27% 27% 23% 0% 100%

I nationella prov åk 6 når en hög andel elever E-B i resultat. I engelska finns ett mindre
antal elever som inte uppnått godkänd nivå.
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Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 98,1%

B 94,4%

C 92,6%

D 92,6%

E 94,4%

F 98,1%

G1 90,7%

G2 96,3%

Svenska A 98,2%

B 96,4%

C 92,7%

D 100,0%

E 98,2%

F 98,2%

G 96,4%

H 100,0%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Vi har haft sex prioriterade utvecklingsområden:

1. Att starta högstadium i nya lokaler.
2. Att utveckla kvaliteten på skolans matematikundervisning. En förstelärare i

matematik har genomfört huvudmannens matematikstrategi och olika insatser
för kollegialt lärande, samt implementerat och utvecklat Noblautmaningen.

3. Att utveckla kvaliteten på skolans svenskundervisning. En förstelärare i svenska
har genomfört olika insatser för kollegialt lärande, samt implementerat och
utvecklat Noblautmaningen.

4. Att utveckla kvaliteten på skolans engelskundervisning. En förstelärare i engelska
har genomfört olika insatser för kollegialt lärande, samt implementerat och
utvecklat Noblautmaningen.
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5. Öka kompetens och medvetenhet i betyg och bedömning genom att alla lärare
genomgår en kurs på Karlstad Universitet

6. Förbereda implementering av den nya läroplanen Lgr22

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Undervisning och lärande

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Ett övergripande och mycket krävande utvecklingsområde har varit att starta vårt
högstadium. Vi är fast beslutna att behålla den skolkultur som är så framgångsrik och väl
inarbetad på resten av skolan. Detta tillsammans med en mängd rent praktiska saker
såsom lokaler, möbler, bemanning, regler och rutiner har varit ett starkt prioriterat
område för alla på skolan.

För övrigt har läsårets prioriterade utvecklingsområden varit att utveckla undervisningen
utifrån Noblautmaningen, betyg och bedömning samt implementering av kommande ny
läroplan.

Förutsättningarna för det nya högstadiet har vuxit fram under året. Vi startade i augusti i
paviljonger utan möbler, för att till höstlovet få flytta in i halva det nya högstadiet
samtidigt som bygget pågick på resten. I januari var allting klart. Organisatoriskt har vi
delat upp lärarteamet i två där det vi kallar för “stora Hagaberg” är högstadiet. En
teamledare har ansvar för det operativa (vikarier, leda möten etc.). En intendent har
ansvar för lokaler, lås, larm och för elevernas rastverksamhet. Rektor har sitt rum i de nya
lokalerna medan bitr rektor har sin placering i de gamla lokalerna där fritids och f-5 har
sin verksamhet; “lilla Hagaberg”. Varje morgon inleds med ett morgonmöte för alla
lärare. Under våren delades detta möte upp i två; lilla/stora för att bli effektivare.
Teamledarna leder dessa möten. En gång per vecka ses alla team på respektive
teammöten. Skolledningen träffar de fyra teamledarna en gång per vecka för att fånga
upp frågor från teamen och för att skicka ut frågor och information till teamen.

Förutsättningarna för utvecklingen av Noblautmaningen;
Våra tre förstelärare har haft ansvar för att utveckla våra strategier i enlighet med
Noblautmaningens uppdrag. De har haft teamens möten att göra detta på. Detta har
resulterat i att varje klasslärare har genomfört Noblautmaningar varje vecka, främst i
problemlösning.

Förutsättningarna för implementeringen av Lgr22;
Bitr rektor har lett implementeringen som skett främst på lärartemens veckovisa möten
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men även på studiedagar. Vi har följt implementeringsplanen vi så generöst erbjöds av
kollega Pia Tullgren. Vi har också haft en APT gemensamt med Noblaskolan Hemdal där
vi arbetat med implementeringen tillsammans. Alla har deltagit.

Förutsättningarna för utvecklingen av betyg och bedömning i samverkan med Karlstad
universitet; Vi har under hela läsåret använt teammöten, enskild instuderingstid och
studiedagar för att genomgå utbildningen. Vilket alla lärare gjort.

Alla ovan nämnda utvecklingsområden är långsiktiga satsningar som vi inte förväntat
oss se några resultat av direkt under läsåret. Vi har, och har haft i många år, mycket
goda kunskapsresultat varför några akuta eller direkta behov av att åtgärda specifika
områden inte prioriterats.

Skolledningen träffar elever från årskurs 3-8 regelbundet i ett pedagogiskt råd där vi
systematiskt (enligt ett årshjul) diskuterar frågor som “hur är en bra lektion”, “trygghet”,
“arbetsro”, etc. Representanterna har med sig reflektioner från klassen eftersom man
diskuterat månadens ämne innan i klassen och efter mötet får alla lärare ett protokoll
där de delges vad som diskuterats. Detta återges i klasserna av elevreprentanterna.

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

73% 82% 88% 84%

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

64% 71% 85% 82%

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

78% 84% 85% 86%

Verksamheten i förskoleklassen förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången

85% 92%

Verksamheten i förskoleklassen stimulerar
mitt barns utveckling och lärande

84% 90%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 64% 67% 82% 85%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 63% 66% 74% 72%

9



Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar
med i skolan

61% 70% 78% 79%

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

64% 73% 75% 77%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 85% 87% 87% 89%

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

65% 63% 70% 70%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Med utgångspunkt i elev- och vårdnadshavarenkäten konstaterar vi att vi ökat på i
princip alla områden med något enstaka undantag. Vi tror att detta beror på ett ökat
fokus på dessa områden i och med att skolan växer, nya lärare tillkommer och vi har
behövt ägna kraft och tankeverksamhet åt undervisningens former. Eftersom det är de
äldsta eleverna som svarar på elev- och vårdnadshavarenkäten och eftersom det är där
vi lagt mycket kraft i år är det naturligt att det är där vi nått resultat.

Sedan några år har vi kunskapsresultat som sammantaget ligger på 90-98% (elever som
når kraven i alla ämnen) ganska jämnt fördelade mellan könen. I år har vi dock ett större
antal elever som inte lyckats i alla ämnen än vad vi brukar ha. Vi har i år 47 st elever som
inte har godkända kunskapsresultat i alla ämnen. Det motsvarar 11% av eleverna.

Orsaker vi identifierar är dels att vi haft någon lärare på högstadiet som haft utmaningar
med sitt ledarskap och arbetsron i klassrummet vilket i sin tur påverkat undervisningen.
En annan orsak är att vi i slöjdämnet haft sämre förutsättningar utifrån
lokalförutsättningar samt svårigheter att rekrytera behörig personal.  Det senare har
åtgärdats och vi har både flyttat in i nya lokaler och anställt en behörig lärare som gjort
vad hon kunnat för att reparera bristerna.

Ett fåtal av våra elever har omfattande svårigheter, varav flertalet med mycket hög
problematisk skolfrånvaro och har i dagsläget anpassad studiegång. Vi lägger ned
mycket stöd och resurser på att de ska lyckas men ibland är det svårt att nå ända fram
med kunskapsresultaten. På många plan, när det gäller socialt och psykosocialt har vi
lyckats betydligt bättre. När det gäller elever med funktionsnedsättningar (ca 5% av
skolans elever) ser vi att de gör framsteg men inte alltid når godkända resultat. Vi har
självklart målet att alla elever ska nå alla kunskapskrav men konstaterar att vi har ett
antal som har stora svårigheter att nå alla kunskapskraven i alla ämnen.

Vi ser att vi inte är riktigt lika långt fram i utvecklingen av “undervisning i världsklass”,
“akademisk ambition varje lektion” och “bästa möjliga förutsättningar för akademisk
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utveckling”. Vi har goda förutsättningar för att komma långt, då vi har behöriga, erfarna
och kompetenta lärare men vi har en tradition av att det är trygghet och omsorg som
stått överst på alla listor. Vår utmaning blir att behålla vår kultur och de kvaliteterna
samtidigt som vi utvecklar den akademiska ambitionen.

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

Vi har under läsåret utvecklat vår organisation runt betyg och bedömning genom att t.ex.
mer systematiska betygskonferenser, tydligare rutiner och riktlinjer för betygsvarningar
och kommunikationen på Schoolsoft. Vi kan ännu inte se några tydliga effekter av detta.
Vi har inte minskat (utan istället ökat) antalet elever utan betyg i alla ämnen.

På pedagogiska rådet har vi lyft frågan om huruvida man som elev vet vad man ska lära
sig, där det framträder en bild av att man som elev ofta “gör så gott man kan och
hoppas att det ska räcka” snarare än vet vad som krävs för de olika kunskapsnivåerna.

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 4% 96% 0% 100%

Matematik 0% 43% 57% 100%

Svenska 0% 60% 40% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Skolans ledningsgrupp anser att vi styrs av, i stor utsträckning,  “görandelogiken” (se
Effektiv undervisning av Hjort och Furenhed), istället för “lärandelogiken” som vi vill och
borde styras mer av. Vi kan också se att vi har en del tecken på “administrativ logik”,
åtminstone på högstadiet där det talas om att “det där har vi ju lagt ut på schoolsoft”
och “det där borde de veta för det finns på Schoolsoft”, när elever inte riktigt vet vad eller
hur de ska göra. Vi ser ett glapp mellan schoolsoft och våra elever och vårdnadshavare.

Det saknas ibland en kommunikation om undervisningens syfte och innehåll som till viss
del skulle kunna bero på en alltför stor tilltro till Schoolsoft. Detta är stora, svåra och
komplicerade frågor som vi inte enkelt kan vare sig konstatera eller besluta om, men vi
kan se mönster och tecken i dessa riktningar när vi analyserar våra resultat relativt vår
kultur och våra strategier.
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Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Sammanfattningsvis ser vi att våra utvecklingsområden när det gäller undervisning är
att röra oss mot en lärandekultur och öka lärarnas ansvar över elevernas resultat. Vi ser
också att vi ska hålla fast vid den kultur vi har av omsorg om eleven och detta ska få
fortsätta även när våra elever blir högstadieelever.

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

Jag känner mig trygg i skolan 94%

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

22%

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

10%

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

77%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Elevhälsan tar tillsammans med personal och elever fram och följer planen mot
diskriminering- och kränkande behandling . Planen är väl känd på skolan och alla lärare
har involverat eleverna i planen. Planen har också tagits upp på pedagogiska rådet.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

Generellt sett kan vi konstatera att skolan är en trygg stabil plats där elever mår bra och
känner trygghet, där skolan har väl utvecklade strategier och en starkt främjande kultur.

Det finns troligtvis fortfarande en viss ojämnhet i bedömningen av vad som är
kränkningar om man betraktar antalet anmälningar som kommer in till rektor. Här ser vi
en skillnad i både hur mycket och vad man anmäler till rektor hos olika pedagoger. Dock
finns det en stor medvetenhet och engagemang i dessa frågor hos skolans personal. VI
jobbar mycket med främjande och förebyggande insatser och vi är tidiga med att agera
och arbeta med konfliktlösning när det sker nedlåtande saker, vilket troligtvis gör att det
sällan sker några kränkningar på allvarlig nivå.
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi har ett synsätt på skolan “alla elever är allas ansvar” som vi tror genomsyras av att vi
aldrig tänker “ det där får någon annan lösa”- det tror vi bidrar till att vi snabbt hanterar
uppkomna situationer, löser konflikter och hittar lösningar att gå vidare. .

Vi skulle kunna bli bättre på systematik och likvärdighet och möjligtvis på dokumentation
i dessa frågor.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet (EHT) är organiserat genom att vi har ett team som består av
speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor/bitr.rektor. Det finns även
skolläkare och skolpsykolog som deltar ibland. Teamet leds av bitr.rektor. Teamet  träffas
regelbundet en gång/v. Här arbetar EHT med främjande och förebyggande frågor och
också en del operativa frågor. EHT genomför klasskonferenser två ggr/läsår där arbetet
kring det sociala och kunskapsmässiga fångas upp.

När någon lärare behöver vägledning i sitt dagliga arbete har vi en rutin att man bokar
tid med EHT och kan komma och bolla och få stöd i hur man ska gå vidare i sitt arbete
med en grupp och/eller en enskild elev.

Rutiner för när elever är i behov av särskilt stöd finns i en processkarta och bitr.rektor går
igenom denna arbetsgång i teamen varje termin.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

EHT arbetet har under läsåret blivit mer systematiskt även om vi har en bit kvar. Vi har
blivit bättre på att hitta rutiner för uppföljning, vem som gör vad och hur vi ska återkoppla
olika ärenden/frågor inom teamet, externt och till elever, VH och lärare.

EHT har tagit ett stort ansvar för att vara med i processer kring elever med psykisk ohälsa
vilket gett positiva resultat såsom elever med mer skolnärvaro, VH som känt sig lyssnade
på och en tydlighet i arbetet som ibland sker utanför skolan i samverkan med BUP,
ungdomshälsan, habilitering m.m.

Vi har utvärderat formen för våra klasskonferenser med lärarna och kommer ändra på
tiden till nästa läsår då många upplevt det stressigt. Vi har fått god koll på gruppnivå hur
det ser ut i de olika klasserna men kan bli bättre på att följa upp med lärarna när de lyft
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olika saker under klasskonferensen, var tog det vägen? Vem följer upp med läraren? Hur
vet vi att det vi lyft har jobbats med? Detta var något som framkom i utvärderingarna
från lärarna också, de önskar feedback, återkoppling från EHT om det som kommit upp
på klasskonferensen.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi kan konstatera att elevhälsoarbetet på skolan fortsätter att vara tydligt och
verksamhetsnära, detta tror vi beror på att vi har flera i EHT som dagligen jobbar nära
verksamheten, ser till att vara uppdaterade i olika grupper, kring olika elever och att vi
har ständiga dialoger med lärarna både i klasser och på fritids.

EHT behöver dock stärka och tydliggöra arbetsformer, arbetsprocesser vad gäller både
främjande- och förebyggande arbete, arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och
vår elevsyn, till alla medarbetare,  i och med att vi växer och blir fler elever och ny
personal. Detta för att fortsätta ha den kultur på skolan som vi värnar om, eleven i fokus,
ett salutogent förhållningssätt och en orubblig tro på att vi kan göra skillnad i elevernas
vardag och liv.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Mot lärandelogik: Vartefter skolan växer och blir större ser vi att skolledningen behöver
stärka greppet om skolans inre arbete genom att vara delaktiga i vardagsprocesserna
och utveckla skolan i rätt riktning.  I samband med utökningen av ett högstadium måste
skolledningen leda arbetet i nära samarbete med teamledarna. Det är viktigt att vi
utvecklar en lärandelogik och inte istället stärker en “görandelogik”.

Vi kommer fortsätta prioritera värdegrunsarbetet på högstadiet.

Vi har läsåret 22/23 sex stycken försteläraruppdrag i matematik och språk. Dessa
uppdrag syftar till att utveckla undervisningens kvalitet och elevernas resultat.

Öka delaktighet i, och ansvar för, skolans och elevernas resultat hos lärarna genom att
synliggöra systematiken och helt enkelt analysera skolans resultat tillsammans med
lärarna.

Elevhälsoteamet kommer arbeta för att bli mer synliga i det vardagliga arbetet och
förstärker med en kurator/SYV på heltid.
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete

Rektor har delegerat det systematiska kvalitetsarbetet på fritids till bitr.rektor som under
året har fortsatt att hålla i fritidshemsplanen och funktionell kvalitet. Mer och mer (jmfr
med föregående år) har bitr. rektor låtit fritidslärarna kontinuerligt arbetat ,på sina
teammöten samt på avdelnings planeringar, kring de olika arbetsområdena. Även på en
del stängningsdagar har tid avsatts för att arbeta med SKA. Några kvällsmöten med
enbart fritids har genomförts under året och där har fokus legat på att utveckla
samarbetet mellan fritidsavdelningar och hur vi ska jobba med värdegrund,
gemensamma aktiviteter och progressionen på fritids. Detta för att skapa ett
gemensamt tänk kring vilket fritids eleverna möter. Varje vecka har fritidsavd. träffat
respektive lärare i den årskurs som avdelningen har på fritidstid.

Fritidshemmet har i år haft ett eget fritidsråd där frågor som är aktuella för just fritids
elever tagits upp.

Fritidshemmet är högst delaktiga i elevhälsans arbete via resursteamsuppdragen på
skoltid, dessutom har fritids deltagit (fysiskt) på en klasskonferens och med input på den
andra klasskonferensen under året.

Överlämningar i huset sker alltid med någon från fritids på plats  och/eller att man har
överlämning och delger varandra om en representant är med.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Vi kan konstatera att varje avdelning har blivit mer självgående i att arbeta systematiskt i
både sin egen verksamhetsplanering (månadsvis, veckovis) och vad gäller att arbeta
kontinuerligt i fritidshemsplanen. Vi har dock en bit kvar att få till systematiken
gemensamt på hela fritids. Våra veckomöten kan bli betydligt mer effektiva och
innehållsmässigt mer strukturerade med en tydligare dagordning med fokus på lärandet
på fritidshemmet.

Varje avdelning har under året haft en “förslagslåda” på sin avdelning där eleverna kan
lägga olika ämnen de vill att man tar upp på fritidsrådet som skett en gång/månad.
Många av de ämnen som tagits upp på det rådet har det sedan  arbetats för att de ska
förverkligas i verksamheten och öka känslan av delaktighet för eleverna.

Teammöten med årskursens lärare har bidragit till en samsyn kring elever, fritids och
skola har koll på vad man arbetar med under aktuell period, gemensam information kan
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bearbetas i teamet och bidra till att man drar åt samma håll. Något som kan förbättras
är att mer än nu ha fokus på undervisningens innehåll både på fritids och i skolan och
arbeta  tillsammans kring denna.

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 4,5 4,5

Språk och kommunikation 3,6 4,5

Skapande och estetiska uttrycksformer 5,5

Natur och matematik 4,9

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

81% 84%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 90% 86%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet

Vi ser efter att vi har kunnat vara mer inomhus har VH kunnat hämta och lämna på ett
naturligare sätt på sin egen avdelning vilket i sin tur har bidragit till en känsla att de har
mer koll på hur deras barn har det på fritids, vad som händer och vilka aktiviteter som
sker. Vi tror att detta har bidragit till ett något ökat resultat meningsfulla aktiviteter.

Vi har sett i resultaten att samma avdelning kan ha två olika klasser (som går på samma
avdelning) med vitt skilda resultat kring hur de upplever sitt barn tryggt eller inte. Tittar vi
på hur de har svarat på klassnivå följer ett mönster att den klass som har lågt på
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“skolfrågor” även har låga resultat på fritidsfrågor. Vi har funderat mycket på om det
beror på att det är en allmänt mer missnöjd föräldragrupp som då också ger sämre
resultat på fritidsfrågor eller om det är så att VH kan uppleva det så olika? Vi anser att
alla elever bemöts med både respekt och omtanke och att mycket kraft läggs på
trygghetsskapande på alla avdelningar oavsett klassens tillhörighet.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi kan konstatera att SKA arbetet under året har blivit mer och mer självgående och en
mer naturlig del av det dagliga arbetet på avdelningen. Det behövs fortfarande någon
som håller styrfarten och jobbar för att man har framförhållning i planering av tex.
fritidshemsplanen men mycket sköter respektive fritidslärare och har koll på arbetet.

Från mitten av vårterminen har fler och fler strukturerade aktiviteter och målområden
jobbats fram på ett tydligare sätt på respektive avdelning än när det fortfarande fanns
restriktioner, då fritids var ute mycket tillsammans och lärmiljön inomhus blev eftersatt.

Ett tydligare samarbete mellan fritidsavdelningarna har vuxit fram under året och det har
skapats mötesforum för alla att delta (inkl. f-klass fritids) vilket gett positiva effekter
såsom en större samsyn, mer gemensamma tillfällen att diskutera, planera för
aktiviteter/temadagar och olika happenings som alla ska delta i.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

Fortsätta utveckla den inre lärmiljön-undervisningen och rummet.

Tänka mer “lärandelogik” än görandelogik” i den verksamhet som planeras.

Utveckla samarbetet med klasslärare vad gäller undervisningens innehåll.
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