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1. Om Noblaskolan Hemdal

Om Noblaskolan

Huvudman för Noblaskolan Hemdal är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en del av
AcadeMedia. Noblaskolan Hemdal 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, tydlig struktur i en stöttande och trygg. 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

Noblaskolan Hemdal är belägen på Hemdalsvägen 3 (åk F-5, Rotunda) och Olof Palmes
torg 4 (åk 6-9, Hemdal). Lokalerna är traditionellt utformade i byggnaden för åk 6-9
medan lokalerna i byggnaden för åk F-5 har en annan charm då byggnaden tidigare varit
Folkets park. Byggnaden för åk 6-9 har även kameror inomhus för elevernas trygghet och
säkerhet.

Ledning och organisation

Noblaskolan Hemdal leds av rektor, som tillsammans med de två biträdande rektorerna
utgör skolans skolledning. Skolledningen är en del av skolans elevhälsa som även består
av kurator,  skolsköterska, speciallärare (F-4), specialpedagog (5-9), skolpsykolog och
skolläkare. Skolans administratör är vår spindel i nätet och är den första kontakten in till
skolan och hon hanterar bland annat våran elevkö.

Personal

Totalt är vi 60 personal på skolan och personalen är uppdelade i tre olika arbetslag, ett
arbetslag i byggnaden Rotunda för årskurs F-5, ett arbetslag i byggnaden Hemdal för
årskurs 6-9 och ett arbetslag för fritidshemmet.

Skolan har 4 st förstelärare som har olika uppdrag. Vi har en förstelärare som fokuserar på
matematikutveckling, en förstelärare arbetar med IT-utvecklingen och två förstelärare
arbetar med ledarskap och värdegrund. Personalen har pedagogisk tid varje vecka då de
får intern fortbildning av skolans förstelärare.
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Andel behöriga legitimerade lärare har ökat de senaste året på skolan. Våra lärare har
stor kompetens och arbetar för elevernas bästa. Vi har låg personalomsättning bland vår
tillsvidareanställda personal.

Elever

Skolan har ca 400 elever och har två klasser i varje årskurs och 5 st fritidsavdelningar.
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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 skolans enhetsplan.
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Täta 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

Andel elever med A-E i alla ämnen 85,2% 56,7% 66,7%

Flicka 90,0% 63,2% 87,5%

Pojke 82,4% 45,5% 53,8%

Andel elever med gymnasiebehörighet 88,9% 73,3% 78,6%

Flicka 90,0% 78,9% 93,8%

Pojke 88,2% 63,6% 69,2%

Genomsnittligt meritvärde 223,4 204,9 215,8

Flicka 229,0 220,3 247,2

Pojke 220,1 179,8 196,5

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 69,2% 51,4% 62,5%

Flicka 77,8% 50,0% 60,0%

Pojke 61,9% 52,6% 64,3%

Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 5% 13% 53% 11% 13% 5% 100%

Matematik 9% 9% 18% 18% 32% 15% 100%

Svenska 7% 0% 20% 20% 47% 7% 100%
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Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 0% 31% 13% 25% 25% 6% 100%

Matematik 0% 6% 22% 28% 33% 11% 100%

Svenska 0% 17% 33% 50% 0% 0% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 90,9%

B 97,0%

C 90,9%

D 87,9%

E 87,9%

F 90,9%

G1 97,0%

G2 93,9%

Svenska A 100,0%

B 96,8%

C 96,8%

D 93,5%

E 96,8%

F 74,2%

G 90,3%

H 87,1%

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

● Trygghet och studiero
● Implementering av Noblakodens alla delar på skolan
● Bygga upp en kultur på skolan kring vårt nya koncept
● Betyg och bedömning
● Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet skola/fritids
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Undervisning och lärande

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Trygghet och studiero

Skolan är organiserad i arbetslag fritids, F-5 och 6-9 för att skapa möjlighet till
samverkan för att arbeta med trygghet och studiero så väl i klassrummen som på
rasterna. Varje vecka har klasserna avsatt tid för att arbeta med olika delar i skolans
upprättade värdegrundsarbete.. Syftet med arbetet är att skapa trygghet och
medvetenhet hos eleverna hur man ska vara mot varandra.

Skolan har ett trygghetsteam som består av kurator, lärare, fritids, socialpedagog och
skolledare. Trygghetsteamet är behjälpliga vid kränknings- och konfliktärenden.
Trygghetsteamet ansvarar även för skolans trygghetsgrupp som består av elever i olika
åldrar som arbetar främjande och förebyggande kring diskriminering och kränkningar.

Trygghetsteamet tillsammans med elevhälsan tar varje år fram en plan mot kränkningar.
Teamet initierar och leder också varje år trygghetsvandringar med alla skolans elever
och analyserar utkomsten av denna.

Skolan är med en organisation som heter Trivselledarna. Personal och elever får
utbildning i att leda olika lekar och aktiviteter på rasterna.
Implementering av Noblakodens alla delar på skolan och bygga upp en kultur kring
det nya konceptet,

All personal på skolan har vid olika planerings- och  mötestillfällen arbetat med
Noblakodens olika delar för att skapa en samsyn kring det nya förhållningssättet. Syfte
har varit att det sedan ska genomsyra hela verksamheten från fritids till skola. Därefter
har arbetet fortsatt i arbetslagen och med eleverna i klasserna för att få till de nya
rutinerna. Det kollegiala lärandet har skett både inom arbetslagen men även mellan
arbetslagen då lärarna träffats digitalt en gång i veckan med skolans förstelärare och
arbetat med utveckling av undervisningen, studieron och utveckla ledarskapet utifrån
Noblakoden.

Betyg och bedömning

Arbetet med att säkerställa betyg och bedömning är ett arbete som behöver hållas
levande på våra skolor för att säkerställa en likvärdig och allsidig bedömning av
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elevernas resultat. Under vårterminen har lärarna arbetat med att sätta sig in i LGR22
som börjar gälla läsåret 22/23. Skolans lärare har samarbetat med en annan skola för att
diskutera bedömning och betyg.

Skolan arbetar med sambedömning  med nationella prov där alla lärare i F-3 hjälps åt
att rätta proven för åk 3 och där lärarna i år 6-9 sambedömer utifrån sina behörigheter.  I
det dagliga arbetet med bedömning sker samarbete i arbetslagen och mellan
ämneskollegor.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet skola/fritids.

Lärare och fritidshemmet arbetar med kompetensutveckling inom heldagslärande som
en del i den fritidshemsstrategi som startat detta läsår. Fortbildning har skett digitalt och
syftet har varit att öka samarbete och utveckla samverkan mellan skola och fritids.

Kvalitetsarbetet på skolan leds av rektor. Personalen är delaktiga i det löpande arbetet
som utvärderas tre gånger per år. Kvalitetsarbetet är något som har uppdaterats under
de senaste åren och vi kommer under kommande år arbeta mer med processen
tillsammans.  Fritidshemmet har under föregående år arbetat med en ny modell där
samtlig personal blivit mer delaktiga och kvalitetsarbetet har där fungerat mycket bra
och det är ett arbetssätt som vi kommer fortsätta med.

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

56% 59% 65% 73%

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

51% 48% 67% 68%

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

68% 66% 71% 75%
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Verksamheten i förskoleklassen förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången

84% 96%

Verksamheten i förskoleklassen stimulerar
mitt barns utveckling och lärande

82% 86%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 31% 38% 49% 62%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 38% 46% 45% 58%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar
med i skolan

47% 43% 59% 64%

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

56% 51% 57% 69%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 73% 71% 76% 80%

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

42% 50% 47% 58%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Niornas meritvärde har ökat från 204,9 till 216,1 och andelen behöriga till gymnasieskolan
har också ökat från 73,3 till 78,6. Elever med betyg E-A i samtliga ämnen har ökat från
56,7% till 66,7%. Några av eleverna i åk 9 med problematisk skolfrånvaro under högstadiet
har nått gymnasiebehörighet tack vare vårt arbete i Studioverksamheten. Under läsåret
har skolan ytterligare utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom att upprätta
rutiner för uppföljning av elevernas resultat i mitten på varje termin. Det har inneburit att
det blir tydligare om de insatta åtgärderna till eleverna ger förväntat resultat eller om nya
åtgärder och insatser behöver upprättas.

Betygssnittet för  åk 7 har i år lägre resultat än förväntat med 42% av elever som når E-A i
samtliga ämnen. Frånvaron i åk 7 är högre än övriga årskurser och här kan en del av
förklaringen till resultaten ligga. Under vårterminen har skolan arbetat med ett projekt för
att främja närvaro och fokuserat på åk 7. Åtgärder har gjorts på individnivå och
gruppnivå. Under vårterminen har skolan arbetat med ett projekt med mål att främja
närvaro. Genom detta har extra fokus lagts på att kartlägga orsakerna bakom frånvaron
samt ökad kontakt med vårdnadshavare har tagits när elever inte kommit till skolan på
morgonen. Projektet avslutades juni 2022. Målet till kommande läsår är att personal på
skolan ska använda den modell som tagits fram för att tidigt upptäcka och åtgärda
frånvaro.

Åk 5 ligger också lägre i måluppfyllelse än förväntat. Skolan har systematiskt arbetat med
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åtgärder för att utveckla arbetet med undervisningen och sätta in det stöd som behövs.
Skolan har förstärkt med en resursperson till klasserna för att ge extra stöd till
undervisningen samt finnas med på rasterna. Denna insats  kommer att fortsätta även
under nästa läsår i åk 6.

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

Skolan arbetar med sambedömning  med nationella prov där alla lärare i F-3 hjälps åt
att rätta proven för åk 3 och där lärarna i år 6-9 sambedömer utifrån sina behörigheter.  I
det dagliga arbetet med bedömning sker samarbete i arbetslagen och mellan
ämneskollegor. Det har varit givande och även lett till diskussioner och samtal om
undervisning, kravställan och hur man arbetar med anpassningar. Analysen av arbetet
visar att skolan behöver fortsätta med att diskutera och utveckla arbetet med betyg och
bedömning för att öka likvärdigheten. Nästa läsår kommer även förändringar i och med
införandet av Lgr22 vilket gör att arbetet behöver fortsätta.

Skolan har diskrepans mellan betyg och nationella prov i engelska, svenska och
matematik för årskurs 9. Efter analys och utvärdering har skolan kommit fram till  att det
dels beror på att när man gjorde en helhetsbedömning av elevens arbete fanns det
underlag som visade på kunskaper som inte framkom av olika anledningar på nationella
proven. Provsituationen kan ibland trots anpassningar upplevas svår och man kan inte
visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. Detta är något som skolan arbetar vidare med för
att eleverna ska vänja sig vid provsituationer.

Nationella proven gav tydligt tecken på var eleverna befann sig i sin kunskap samt att
några precis missat gränsen för godkänt. Skolan satte in ytterligare åtgärder för att
eleverna skulle nå uppställda mål och dessa insatser gav i de flesta fall bra resultat och
betygen kunde höjas trots resultatet på nationella provet.

Detta säger lärarna

I matematik har eleverna kapitelprov på de olika områden och formativ bedömning på
elevernas prestationer. Anpassningar spelar en större roll vid bedömningen, vilket i
praktiken innebär att andelen elever som förra året satt i studion och arbetat med
avskalade uppgifter, inte hann visa all sin kunskap och förmågor. En större del av elever
har olika anpassningar såsom understrukna texter, hjälpmedel av olika slag men som
ändå inte får användas på NP.
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En del elever låg 1-2 p från nästa betygsnivå men har visat samma förmågor under
terminens/läsårets gång, vilket i sin tur innebar att läraren kunde höja betyget tack vare
dessa prestationer. Det fanns dock elever som inte kunde uppnå den önskade nivån och
betygen sänktes.
En annan orsak kan vara att NP gjordes ganska tidigt på vårterminen (även muntliga delar
av NP på höstterminen). En hel del andra och annorlunda uppgifter/förmågor prövades
under resten av terminen och visade att elever besatt dessa (alternativt ej).
Det är viktigt att betona att NP inte testar och täcker upp alla mål i basämnena och vi ger
eleverna extra chans och tillfällen att visa dem under resten av tiden.

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 37% 58% 5% 100%

Matematik 0% 47% 53% 100%

Svenska 0% 47% 53% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 0% 94% 6% 100%

Matematik 11% 56% 33% 100%

Svenska 25% 33% 42% 100%

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Noblaskolan Hemdal är en skola som har utvecklats mycket de senaste tre åren med
bland annat stabil och långsiktigt arbetande skolledning och utökad elevhälsa med fler
kompetenser. Personalomsättningen av behöriga lärare har också varit låg under
samma period. Detta har gett skolan en stabilare grund att stå på och ger goda
förutsättningar att arbeta med varje elev utifrån dess behov för att bygga akademiskt
självförtroende och skapa trygghet och tillit.

Spridningen i betygsresultat är stor och skolan arbetar likväl för att stimulera de elever
som har lätt i sin kunskapsinhämtning som de elever som har utmaningar i lärandet.
Även om alla elever i dagsläget inte nått målen i alla ämnen så ser skolan en progression
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i deras kunskapsutveckling tack vare skolans systematiska arbete förmåga med att
möta eleverna där de befinner sig. Skolans arbete genomsyras av att ge varje elev
förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.

Elevhälsans nära arbete med skolans lärare i undervisningen av elever är en viktig del för
att möta de olika behoven på ett adekvat sätt samt ge handledning efter behov.
Elevhälsans stöd till lärare  med anpassningar och åtgärdsprogram har utvecklats under
året och varit mycket uppskattat. Elevhälsan är även öppen för konsultation till lärare och
används flitigt vilket bidrar till att bättre bemöta olika utmaningar som kan uppstå i
lärandet.

it  insatta i arbetet med de elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och
haft ett nära arbete med elevernas lärare. På en skola är det alltid viktigt att ständigt
utvärdera och se över om vi kunnat göra något på annat sätt, kunde det ha lett till bättre
resultat hos någon elev? Detta är något som vi även kommer fortsätta att analysera
kommande läsår i vårt systematiska kvalitetsarbete tillsammans med lärarna men också
inom elevhälsans rutiner för att se över vad vi kan utveckla vidare för att öka elevernas
måluppfyllelse och meritvärden.

Våra duktiga lärare gör ett mycket bra jobb varje dag med våra elever med stort
engagemang för att bygga upp ett självförtroende och en trygghet för våra elever i
skolan.

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

Jag känner mig trygg i skolan 79%

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

24%

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

18%

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

56%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras
utifrån de undersökningar som görs på skolan - enkäter, trygghetsvandringar och
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kartläggningar. Trygghetsteamet, med skolledare, lärare, fritidsledare, socialpedagog,
träffas varje vecka och arbetar förebyggande och åtgärdande.

Varje läsår startas med värdegrundsarbete i klasserna och sedan har klasserna ett pass i
värdegrundsarbete varje vecka.  Lärare och annan  personal är väl insatta i hur de ska
agera om något inträffar som kan upplevas som kränkande.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

I trygghetsenkäten uppger 71% av eleverna i årskurs 4-9 att de känner sig trygga på
skolan. Det är samma resultat som föregående år och arbetet med att öka elevernas
trygghet fortsätter genom trygghetsteamets arbete att leda skolans värdegrundsarbete.

Trivselledarnas aktiviteter på rasterna bidrar även till trygghet och lugn på skolgården
vilket också tas med in på lektionstiden. Skolan kommer även att ansluta de äldre
åldrarna till trivselledarna vilket kan bidra till att ökad trygghet även för dem när det finns
fler aktiviteter att ägna sig åt.

Skolans systematiska arbete med likabehandling och arbetet mot kränkningar har under
året fungerat bra. Rutiner för att anmäla kränkningar och sätta in åtgärder skyndsamt
har givit bra resultat då andelen kräkningar har minskat under läsåret.

50% av eleverna i årskurs 4-9 tycker inte att eleverna alltid behandlar varandra på ett bra
sätt. Skolan har under läsåret arbetat med ett språkbruksprojekt för att komma till bukt
med otrevligt språk mellan varandra och alla klasser har schemalagt arbetet med
värdegrundsfrågor.. Skolan kommer att fortsätta det arbetet för att ytterligare öka
respekt, kamratskap och trygghet gentemot varandra.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

● Skolan har fortfarande en bit kvar till vårt mål att alla elever ska känna sig trygga på skolan
och att ingen ska uppleva att de blivit illa behandlade av någon elev eller vuxen.

● I arbetet med värdegrund behöver skolan bli ännu bättre på att arbeta systematiskt.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

Under läsåret 21/22 har elevhälsoteamet träffats på tisdagar varje vecka 3,5 tim. Under
vårterminen ändrades mötestiden från 12.30-16 till 10-11.30 samt 14-16.

Elevhälsoteamet har bestått av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och
speciallärare, rektor, biträdande rektor F-6, biträdande rektor 6-9 samt skolpsykolog 1 tim
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varannan vecka samt skolläkare vid något tillfälle per termin.

Klasskonferens hålls 2 gånger termin och klass, på individ- och gruppnivå gås eleverna
igenom, även elevernas kunskapsnivå, närvaro och psykosociala hälsa lyfts. Om en elev
eller klass behöver mer stöd bokar ansvarig pedagog klass/elev på EHTs konsultationstid.

Pedagog kan boka tid på EHTs konsultationstid om behov finns både på individ- och
gruppnivå under terminerna.

Speciallärare och specialpedagog har deltagit på teammöten veckovis där elever/grupp
lyfts vid behov.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamets arbete har under läsåret struktureras med en mer övergripande
styrning och därmed effektiviserats.

Det har blivit en bra mix av övergripande frågor och föranmälda elever. Genomgång av
pedagogiska kartläggningar har gjorts för att skapa en likvärdighet och för att
elevhälsan ska kunna fatta ett gemensamt beslut för elevens bästa.

Den nya mötestiden har gjort att vi kunnat vara mer fokuserade under hela mötet.

Att hinna med att läsa de pedagogiska utredningar som gjorts innan EHT har inte alltid
prioriterats Det har varit bra att de finns tillgängliga för EHT och berörd pedagog för den
som vill fördjupa sig i innehållet. I presentationen inför EHT bör en sammanfattad och
avgränsad genomgång hållas, innan diskussion om eventuella insatser och
anpassningar där EHT är delaktiga.

Att ha en skolsköterska på heltid har varit positivt och EHT har fått en bredare bild av
elevens situation.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Vi kommer att fortsätta arbeta med elevhälsoarbetet som vi gjort under läsåret,
mötestiderna har lett till ökad effektivitet. Vi har en stark och välfungerande elevhälsa
med alla kompetenser representerade.

Utvecklingsområden:
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Inför möte med elev/vårdnadshavare ska eleven lyftas på EHT om nytt beslut ska fattas
eller förlängas, detta för att säkerställa att de insatser/anpassningar som gjorts haft
avsedd effekt.

EHT behöver arbeta såväl förebyggande och främjande som åtgärdande med elever
med problematisk skolfrånvaro. Elevhälsan är en viktig del av detta arbete för att skapa
rutiner, handleda lärare och följa upp arbetet.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

● Trygghet och studiero
● Främja närvaro
● Betyg och bedömning
● Öka elevernas delaktighet i sitt lärande

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete

Skolan har fem avdelningar på fritidshemmet med 174 elever inskrivna. Vi har två
fritidsavdelningar med elever i årskurs F-1 och där arbetar barnskötare och
fritidspersonal  som eleverna även träffar på förmiddagen. Fritidshemmet har sin
verksamhet i  samma lokaler som eleverna är i på skoltid. Det bidrar till elevernas
trygghet och det är alltid minst två personal som arbetar från varje fritids. Eleverna i
årskurs 2 har gemensamt fritids och även de i sina hemklassrum och där arbetar två
fritidspersonal. Eleverna i årskurs 3-5 har fritids gemensamt då det ofta är färre elever
som går på fritids ju äldre de blir.  Där arbetar två fritidspersonal och vid behov så delar
de upp sig i två grupper beroende på aktiviteter som de ska genomföra. Den femte
fritidsavdelningen på skolan är en mindre grupp elever i åk 1-5  och där arbetar tre
personal. Detta fritids utgår från den lokal där man på skoltid har studioverksamhet.

Varje vecka träffas fritidshemsteamet på ett veckomöte där aktuella frågor tas upp och
man även regelbundet arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet. Teamledare för
fritidshemmet har under läsåret haft regelbundna möten med fritidshemsansvarig från
Academedia. Mötena har innehållit kvalitetsutveckling, strategier, uppföljning av
funktionell kvalitet och läroplanen för fritidshemmet och konkreta handlingar. Dessa
möten har legat till grund för fritidshemsteamets arbete och varit givande och skapat
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engagemang för medarbetarna.

I de äldre fritidsgrupperna, åk 2-5,  har man arbetat med värdegrundsarbetet genom att
titta på olika filmer som man sedan diskuterat. En del av filmerna har varit dilemmafilmer
där eleverna fått ta olika ställning till lösningar vilket varit givande i samtalen. Man har
även gjort flera olika övningar som 4-hörn. Detta har givit bra diskussioner och givit
eleverna olika redskap till lösningar i deras egna konflikter som kan uppstå. De yngre
grupperna har mest arbetat med samtal i det som händer i vardagen. De har tränat
konfliktlösning genom att prata om hur de känner det när något händer, både den som
upplever det jobbigt och den som har utfört handlingen.

Skolan är sedan ett år tillbaka med i organisationen Trivselledarna, TL. Det innebär att två
gånger om året går vuxna och elever på kurs för att lära sig olika lekar och hur man leder
dem samt hur man kan fånga med kamrater i leken som kanske inte vågar. Det är sedan
eleverna som gått på kursen med stöd av de vuxna som leder lekarna på veckans raster.
Detta gör för eleverna att det alltid finns något att göra på rasten och om man känner sig
ensam kan man vara med i leken med andra. Det bidrar även till att man lär känna fler
kamrater och minskar utanförskap och konflikter.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

En del av arbetet är genomfört och har skapat god utveckling för fritidshemmet genom
att samverkan mellan fritidsgrupperna har ökat. Man samarbetar mer och hela
fritidsgruppen har utvecklats till att vara en gemensam grupp. Detta gagnar arbetet och
utvecklingen för hela fritidshemmet. Under året har fritids och skola påbörjat samverkan
genom att prova på att ha studiestuga på fritids. Det var upplagt så att  lärarna skulle ha
läsning och problemlösning i mindre grupper. Det visade sig vara svårt att genomföra
dels på grund av personalorganisation och även restriktioner utifrån den rådande
pandemin. Utöver det så arbetar fritidshemmet med samma ämnesområden som man
gör i klassen så långt som möjligt. Fritids fångar även upp det de märker att eleverna är
upptagna av utifrån det de gör i skolan. Fritidshemmet och skolan behöver fortsätta att
hitta samverkansformer så att skoldagens arbete får större möjlighet att genomsyra
elevernas tid även på fritids.

Fritidshemmet arbetar med olika aktiviteter för eleverna de olika veckodagarna. Det kan
vara allt från utedag, bild och skapande, schack, trivselledarlekar till speldag. Ibland är
dessa valbara ibland är de obligatoriska för att bredda elevernas lärande. Skolan ser att
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detta ökar trivseln i skolan, med kamraterna och det skapar lust att lära. Man ser också
att det skapar samarbete över åldersgränserna för eleverna och att det ökar
kamratskapen mellan årskurserna.

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 2,6 5,9

Språk och kommunikation 4,1

Skapande och estetiska uttrycksformer 5,0

Natur och matematik 5,0

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

63% 73%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 73% 77%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet

Resultaten på undersökning har ökat. Under året har fritidshemmet fått handledning i sitt
utvecklingsarbete och det syns på resultaten att det varit givande. Arbetet har blivit mer
systematiskt och medarbetarna har fått verktyg till hur man kan genomföra olika aktiviteter samt
hur de ska vara givande.

Vi ser också att kamratskapen ökat bland eleverna. Årets värdegrundsarbete har genomsyrat alla
grupper och varit en aktiv del av fritidshemmets verksamhet. Det man arbetat med genom filmer,
lekar, samtal och övningar har man hela tiden återkopplat till i de vardagliga händelserna. Det tror
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vi har varit gynnsamt. Skolans arbete med TL, Trivselledare, har gjort att eleverna leker mer olika
rasterna vilket gynnar kamratskapen.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Årets arbete på fritidshemmet har utvecklats och resultaten har ökat. Fritidshemmets arbete

behöver fortsätta att vara systematiskt och komma all fritidspersonal till del. Fritidshemmet

kommer under läsåret att arbeta med Retorik utifrån AcadeMedias upplägg vilket kommer att vara

gynnsamt.

Fritidshemmet och skolan behöver fortsätta sitt samarbete så hela elevens dag kommer i fokus.
Årets värdegrundsarbete har varit välfungerande och man behöver fortsätta med det så det blir
väl förankrat och genomsyrar hela verksamheten hela dagarna.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Utveckla värdegrundsarbetet att genomsyra hela dagen.
● Utveckla arbetet med fritidshemmets uppdrag.
● Utöka samarbetet med skolan.
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