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1. Om Noblaskolan Lännersta  

Om Noblaskolan 

Huvudman för Noblaskolan Lännersta är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en del 
av AcadeMedia. Noblaskolan Lännersta 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 barn och 
elever de bästa tänkbara förutsättningarna.  

 

Om skolenheten 

Noblaskolan Lännersta har varit verksam sedan 1998 i Saltsjö-Boo, Nacka. Vi är en relativt 
liten skola med integrerad förskola där vi lägger fokus på att etablera goda relationer till 
våra vårdnadshavare. Vi har flera väletablerade verktyg på vår enhet såsom aktiv skola, 
PBS (positive behavior support) samt PAX.  

Ledning och organisation 

Noblaskolan Lännerstas ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, administratör 
samt ansvariga ledare för fritidshem och förskola. Vi arbetar i team, förskolans team 
består av Trädstammen (yngre barn) och Trädkojan (äldre barn), skolans team är 
Förskoleklass-årskurs 1, årskurs 2-3 och årskurs 4-5. Vårt elevhälsoteam består av rektor, 
kurator, psykolog, skolläkare, skolsjuksköterska och specialpedagog. Våra förstelärare 
verkar inom entreprenörskap, matematik samt specialpedagogik. 

Personal 

Vi har ca 50 medarbetare på Noblaskolan Lännersta, majoriteten är lärare, förskollärare, 
fritidspedagoger och barnskötare. Övriga i verksamheten är skolsköterska, skolpsykolog, 
kurator, speciallärare, IT-ansvarig, vaktmästare samt våra kockar.  

Elever 

Vi har ca 70 barn på förskolan och ca 300 elever på skolan i åldrarna 1-11 år. 
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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 
förskola, skola och fritidshem synliggör, analyserar och utvärderar våra arbetsprocesser 
och resultat. Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter 
och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul.  

Runt läsårets slut sker en utvärdering av årets arbete. Denna analys ligger till grund för 
kommande läsårs mål. Under höstterminens inledning påbörjas arbetet med de nya 
målen och aktiviteter knyts till respektive mål. Halvvägs in i höstterminen genomförs 
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trygghetsenkäten, kunskapsprognos samt insatser för läsa-, skriva-, räknagarantin görs. 
Vid höstterminens slut gör vi fördjupad utvärdering utifrån Funktionell kvalitet och 
elevernas kunskapsresultat.  

Under vårterminen analyseras resultatet av elev- och vårdnadshavarenkäten. Precis som 
under hösten görs kunskapsprognoser och aktiviteter inom läsa-, -skriva, räknagarantin. 
Vid läsårets slut analyseras elevresultat och självskattningsverktyget Funktionell kvalitet 
används på förskolan och i fritidshemmet. 

Utöver den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger är  
vårdnadshavare med på utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten och är representerade 
i skolrådet. När det gäller barnen och elevernas tankar om vår verksamhet sker mycket i 
den dagliga kontakten med våra pedagoger. Via elevrådet kommer elevernas synpunkter 
på vår verksamhet fram och i åk 3 gör eleverna  kommunens Våga Visa-enkät. Alla elever 
gör trygghetsenkät en gång per termin i samband med utvecklingssamtal. 

 

3. Resultatkvalitet grundskola 

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

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 100,0% 

 B 100,0% 

 C 100,0% 

 D 95,7% 

 E 97,8% 

 F 82,6% 

 G1 100,0% 

 G2 97,8% 

Svenska A 100,0% 

 B 100,0% 

 C 97,8% 

 D 100,0% 

 E 100,0% 

 F 100,0% 
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 G 97,8% 

 H 97,8% 

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

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

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

Organisering och utveckling av undervisningen  
Lärarna har ämneslagsmöten i svenska, matematik, SO och NO. Möten i matematik och 
SO leds av förstelärare och sker varannan vecka i respektive ämne för att främja lärarnas 
kompetensutveckling. Mötena i svenska och NO leds av de undervisande lärarna själva.  
 
Eleverna omfattas av Läsa-Skriva-Räkna-garantin och deras kunskaper testas från 
förskoleklass. 
 

Alla lärare har under läsåret genomgått två utbildningar: 
Lektionsdesign, som syftar till att främja en differentierad undervisning där eleverna  
arbetar på olika nivåer och olika sätt inom samma kunskapsområde utifrån sina 
förutsättningar 
 
Betyg och bedömning, en kurs framtagen för en ökad rättssäkerhet och likvärdighet 
kring bedömning och betygssättning. 
 
Ämneslagsmötena är ett viktigt forum för kollegialt lärande. Där sker även 
sambedömning och gemensam planering av ämnesområden. 
 

 



 

 

8 

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 

96% 90% 91% 83% 

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

88% 85% 87% 85% 

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

98% 82% 85% 78% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

  95% 92% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

  90% 85% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 93% 81% 89% 82% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 85% 75% 80% 77% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

86% 77% 84% 79% 

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

95% 83% 82% 73% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 96% 91% 93% 89% 

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

95% 84% 87% 83% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Trots fortsatt goda siffror ser vi att vi har något lägre resultat än tidigare.  

Vi ser delförklaringar i omsättning i pedagoggruppen som löstes med långvariga vikariat. 
Inför läsåret 2022/23 är situationen annorlunda och vi tror att det kommer att märkas i 
våra resultat. 

 

 

Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov 
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Nationella prov rättas av de lärare som ingår i respektive ämnesgrupp; svenska och 
matematik. Sambedömning genomförs. Vidare så analyseras resultatet av undervisande 
lärare tillsammans med speciallärare. Utöver det träffar vi lärare från tre andra 
Noblaskolor i Nacka för gemensam analys av nationella proven.  

När det gäller bedömning har alla lärare genomgått en utbildning i syfte att utveckla 
bedömarkompetensen. I ämnesgrupper tas elevexempel upp och jämförs. 

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

Undervisningen håller god kvalitet. Både elever och vårdnadshavare är i hög grad nöjda 
med undervisningen och tycker att lärarna håller hög kvalitet men vi kan se att resultatet 
försämrats i senaste elev- och vårdnadshavarenkäten. Lärarna hjälper i hög utsträckning 
eleverna i sitt skolarbete.  
 
Den långdragna pandemin har dock gjort att skolan haft stora utmaningar och det kan 
inte uteslutas att undervisningen och elevens lärande påverkats och att detta visat sig  i 
enkätsvaren. Utvecklingsarbeten kopplat till undervisning samt delaktighet och inflytande 
för eleverna har inte genomförts i lika hög grad pga den höga frånvaron både för 
personal och elever.  

  

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

Eleverna på Noblaskolan Lännersta är i hög grad nöjda med undervisningen och tycker 
att deras lärare undervisar på ett sådant sätt att de vill lära sig mer. För att fortsätta 
utveckla vår verksamhet i dessa aspekter har vi dels uppmärksammat de elever som 
behöver extra utmaningar för att bli motiverade och dels de elever som behöver mer 
stöd. Detta arbete sker i nära samarbete mellan arbetslagen och speciallärare.  
 
Utöver det så har alla lärare gått kursen Lektionsdesign i syfte att höja förmågan att 
planera och genomföra lektioner med uppgifter som är anpassade efter alla elevers 
förutsättningar. 
 
Eleverna får återkoppling på sitt lärande fortlöpande. Detta sker både formativt i 
klassrummet och med både summativa och och framåtsyftande kommentarer i vår 
skolplattform. Mängden vårdnadshavare som tycker att de får information om hur det 
går för deras barn i skolan är något lägre. För att nå högre resultat där behöver vi 
förtydliga vår information till vårdnadshavarna.  
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På Noblaskolan Lännersta jobbar vi  strukturerat med trygghet, likvärdighet och studiero i 
klassrummen. Detta görs bland annat med verktyg från modellen PAX i skolan där vi 
bland annat lyfter fram vad vi bör och inte bör göra för att lektionen ska bli bra och att 
fördela ordet på ett sådant sätt att fler röster hörs i klassrummet. Alla lärare använder 
även samma signal för att få elevernas uppmärksamhet. De regler som gäller i 
klassrummet är eleverna med och tar fram i en klassgemensam vision. 

  
Utöver att vara med och ta fram ordningsregler i klassrummet har eleverna inflytande 
över undervisningen genom att frågan lyfts i klass- och elevråd. För att lyfta detta 
ytterligare kommer dessa frågor ha ett eget forum i ett pedagogiskt råd. 
 
Genom att analysera kunskapsresultat grundligt får vi tydliga indikationer på vilka 
förbättringar som ska göras. Insatserna sätts in tidigt för att försäkra oss om en fortsatt 
positiv utveckling av vår undervisning. 

 

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

Jag känner mig trygg i skolan 95% 

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? 

12% 

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

97% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 

På skolan jobbar vi utifrån PBS, positivt beteendestöd, vilket är en modell för positiv 
förstärkning av elevernas agerande då de lever upp till gemensamma förväntningar.  

I klassrummen används tekniker från metoden PAX i skolan. Eleverna skapar tillsammans 
med lärare en gemensam vision som innehåller både önskvärda beteende samt mindre 
önskvärda. Exempel på tekniker är slumpmässig turtagning genom lottning samt en 
gemensam signal från lärare då de vill ha klassen uppmärksamhet.  

I början av läsåret hålls en dragning av PAX och PBS för alla pedagoger på skolan. 
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Trygghetsgruppen har representanter från skolans olika arbetslag samt representation 
av EHT genom kurator och av ledningen genom rektor. Incidenter anmäls till rektor och 
hanteras av trygghetsgruppen på deras veckovisa möten.  Eventuella fall av kränkande 
behandling utreds av huvudman som kommunicerar resultatet med eventuella åtgärder 
till rektor som för beslutet vidare till berörda medarbetare. 

Varje år görs en undersökning av trygga och otrygga platser som eleverna får rita ut på 
en karta över skolan och dess lokaler. Resultatet hjälper oss i det dagliga arbetet, t.ex. 
genom att höja pedagognärvaron på platser som upplevs otrygga. 

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

95% av våra elever har svarat att de känner sig trygga i skolan. Det är en hög siffra som 
visar att vårt arbete har effekt. Vi ska fortsätta ta in elevernas beskrivningar av trygga 
och otrygga platser och anpassa insatser efter detta.  

Vidare ska arbetet med PBS och PAX i skolan få ta ännu större plats genom att en av 
skolans pedagoger får i uppdrag att lyfta de frågorna på arbetslagsmöten och 
lärarmöten.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
Genom arbetet med PBS och PAX i skolan har vi ett arbetssätt som genomsyrar hela 
dagen och utförs av alla pedagoger. Detta ska vi hålla fast vid men även utveckla vidare. 
Detta sker genom att vi försäkrar oss om att dessa frågor har en plats på agendan på 
pedagogernas möten och att vi har en pedagog som tar ansvar för att frågan lyfts 

 
Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoteamet bestod under föregående läsår av skolläkare, skolsköterska, 
skolpsykolog, kurator och två speciallärare samt rektor. 

Speciallärarnas arbete bestod i att kartlägga och utreda elevers behov av särskilt stöd, 
bedriva specialundervisning enskilt, i mindre sammanhang samt inne i klassrummet. 
Upprätta åtgärdsprogram samt skriva uppföljning av åtgärdsprogram i samarbete med 
mentorerna. Handleda personal och organisera stödåtgärder i klassrummet. Dessutom 
möten med vårdnadshavare samt externa instanser.  

Skolans Kurator arbetar två dagar i veckan i skolan. Hon har deltagit i EHt möten,  haft 
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enskilda samtal med elever samt uppföljning med Vårdnadshavare. Hon är även med i 
trygghetsgruppen.  

Skolans psykolog har arbetat en dag i veckan, deltagit i EHT möten, observat i klasser 
samt genomfört utredning med enskild elev.  

Skolsköterskan har genomfört, frånvarokontroller, basprogrammet (hälsobesök, 
vaccinationer, syn-hörselkontroller mm). Hon har arbetat nära eleverna tex hjälpt till med 
småskador, haft samtal med elever. Skolsköterskan skriver även remisser. Hon har även 
arbetat med mindfullness i klasser.  

 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Arbetsgången har varit effektiv. Vi ser att eleverna gör framsteg. Vårdnadshavarna är 
nöjda med uppföljningen av ÅP.  Vårt relationella arbete kring eleverna har gett goda 
resultat.  

Arbetet i kollegiet vad gäller extra anpassningar både för elever i behov av särskilt stöd 
samt särskilt begåvade elever har varit givande och vi ser att lärare i större utsträckning 
använder stödverktygen i klasserna.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Vårt arbete har gett resultat. 
Vi fortsätter vårt arbete på liknande sätt. 

Vi behöver utveckla vårt arbete när det gäller att följa upp hur arbetslagen samarbetar 
kring överenskommelser när det gäller utemiljön samt att alla lärare kring den specifika 
eleven fullföljer sitt åtagande när det gäller åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

Vi har identifierat följande utvecklingsområden: 

● Differentierad undervisning för att möta alla elever utifrån sina förutsättningar. 
● Implementering av den nya läroplanen, LGR 22,  gällande både planering och 

bedömning. 
● Ökat elevinflytande gällande undervisningen. 
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Fritidshemmet är en del av Noblaskolan Lännersta och leds av samma rektor. 
Fritidshemmet är uppdelat på tre grupper, F-1, 2-3 och klubbenverksamhet (år 4-5).  
Ca 200 respektive 60 elever finns i vår verksamhet på fritids och klubben. I verksamheten 
arbetar ca 12 pedagoger som har olika utbildningar och erfarenheter såsom 
förskollärare, fritidslärare, fritidspedagog, fritidsledare, barnskötare och en del outbildade. 
100 elever är inskrivna i F-1 där vi har störst närvaro och personaltäthet. I 2-3 och på 
klubben är närvaron något mindre och även personaltätheten. Verksamheten bedrivs i 
gemensamma lokaler med skolan.  
 
Fritidspersonalen arbetar i nära samarbete med lärare för att främja elevernas lärande, 
bedriver rastverksamhet och har olika organiserade aktiviteter på eftermiddagen. 
Skolgården har en varierad terräng med gräsytor, träd och asfalterade ytor, det finns 
bollplan, klätterställning, basketplan och målade spelplaner. En rastbod med lekredskap 
finns där elever är engagerade i ett utlåningssystem. Förväntningar finns på alla platser 
där eleverna vistas såsom bollplan, klätterställning,snurrkarusell osv. Detta för att 
motverka konflikter. Pedagogerna har också strategiska placeringar för att 
säkerhetsställa omsorg och trygghet. Vi har ett gemensamt system för att kartlägga 
olycksfall och kränkande behandling. Den som sett händelsen fyller i ett digitalt 
dokument. Värdegrundsarbetet är detsamma som under skoldagen med PBS (positivt 
beteendestöd). Representant från fritids finns med i trygghetsgrupp. Vi har 
gemensamma möten 1 ggr/v i arbetslag där vi lyfter elever, för pedagogiska diskussioner 
och samverkar för att skapa ett heldagslärande. Fritidspersonalen träffas 1,5 timme i 
veckan för att planera verksamheten och under terminen flera olika tillfällen för att 
arbeta med SKA-arbetet. Fritidspersonalen genomgår en kompetensutveckling utifrån 
Fritidshemsstrategin. Fritidshemsansvarig pedagog är en del av ledningsgruppen för att 
fritidshemmet ska belysas och vara en del av verksamheten. 3 utsedda pedagoger som 
är ansvariga för att utveckla verksamheten tillsammans träffas 1 timme i veckan för att 
driva det arbetet. Elevers inflytande sker på fritidssamlingar där de får komma med 
förslag på aktivteter. Samverkan med skolan har skett i form av teman som kan kopplas 
till läroplansmålen.  

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

Den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalitet från både pedagoger och 
vårdnadshavare är att den är ungefär densamma som tidigare år men svår att jämföra 
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då vi inte gjorde en skattning tidigare läsår.  Kvaliteten har varit bristfällig på vissa 
områden pga hög sjukfrånvaro och uteblivna möten vilket resulterat i sämre kvalitet. 
Vårdnadshavare bedömer att undervisningen gällande meningsfulla aktiviteter som 
stimulerar deras barns utveckling är lägre än tidigare år. Detta kan bero på pandemin 
där vårdnadshavare inte har någon inblick i verksamheten men också bristande 
information och kommunikation från pedagoger. Vi utvärderar och följer upp arbetet 
fortlöpande på våra möten men behöver tänka mer långsiktigt. 

Våra styrkor är områdena normer och värden samt skapande och estetiska 
uttrycksområden. Gällande normer och värden samverkar vi med skolan, elevhälsoteam 
och vårdnadshavare. Vi är måna om elevers hälsa, tar skyndsamt upp händelser som 
sker och är aktiva i konflikthantering. Inom skapande har vi arbetat tematiskt vilket varit 
framgångsrikt. 

 

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) 2021/22 

Normer och värden 6,0 

Språk och kommunikation 4,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 5,5 

Natur och matematik 4,0 

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022 

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

81% 73% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 87% 87% 
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Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

Vi behöver arbeta för att alla som arbetar i fritidshemmet är förtrogna med uppdraget. 
Främst behöver vi vidareutveckla undervisningen i fritidshemmet. Redan idag har vi ett 
bra arbete med skapande och estetiska uttrycksområden men det finns andra områden 
inom undervisning som behöver lyftas fram. Här är samverkan med skolan viktig för att 
stärka heldagslärandet.  Inom skapande har vi arbetat tematiskt vilket varit 
framgångsrikt Våra styrkor är värdegrundsarbetet inom främst områdena normer och 
värden där vi samverkar med skolan, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Vi är måna 
om elevers hälsa, tar skyndsamt upp händelser som sker och är aktiva i konflikthantering. 
Vidare behöver vi stärka förhållningssätt och arbetet med elever med NPF. 

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Vi behöver utveckla vår pedagogiska dokumentation för att kunna bedriva ett bättre 
systematiskt kvalitetsarbete.  

Vi behöver utveckla vårt arbetssätt med elevers delaktighet och inflytande.  

Vi ska behålla vårt tematiska arbetssätt för att stärka samverkan med skolan. 
Rastverksamheten behöver utvecklas och göras tydlig för elever. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

Vi har identifierat följande utvecklingsområden: 

● Pedagogisk dokumentation för bättre SKA - arbete 
● Rastverksamheten med tydliga roller som förstärkning av värdegrundsarbetet 

 

 

 

 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 

Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan 

Förskolan är uppdelad på två våningar. På undervåningen, som kallas Trädstammen, går 
våra yngre barn på avdelningarna Aspen och Lönnen. På övervåningen, som kallas 
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Trädkojan, går våra äldre barn i de åldershomogena färggrupperna svart, vit, röd, blå och 
gul. Från maj byter en del barn våning och de som ska börja förskoleklass till hösten 
bildar en ny avdelning, Sommarklubben (svart & vit grupp), vilken håller till främst i 
skolans lokaler. På varje avdelning (Aspen, Lönnen, Trädkojan) finns en 
avdelningsansvarig förskollärare som har ett tätt samarbete med ledaren för förskolan. 
Totalt arbetar 12 pedagoger i barngrupp, varav 5 är förskollärare och resten är 
barnskötare alternativt studerar till barnskötare.  

Förskolan har en egen inhägnad gård med varierande terräng såsom gräsytor, träd, 
stenblock och asfalterade ytor. Gården är indelad i olika parker såsom gungparken, 
cykelparken, osv. Under pandemin etablerade vi en rutin för att vårdnadshavarna skulle 
lämna och hämta barn utomhus vilket medförde att vi strukturerade upp vår verksamhet 
på gården med scheman. Förskolan fick en bod sommaren 2021 som underlättade 
framför allt den strukturerade undervisningen.  

Lärmiljöerna inomhus är indelade i vrår/rum med tydliga teman såsom “rörelserummet”, 
“byggvrån”, osv. Lärmiljöerna inomhus såväl som utomhus är präglade av barnens 
behov och intressen, vilka pedagogerna fångar upp genom observation och samtal med 
barnet, dess vårdnadshavare och sina kollegor. Enligt årshjulet genomför vi 
trygghetsarbetet regelbundet genom kontaktbarometer, barnråd, trygghetsvandring och 
trygghetsprickning, vilka är en del av de verktyg som hjälper pedagogerna att bland 
annat tolka barnens intressen och behov. Värdegrundsarbetet genomsyrar allt vi gör 
men vi lägger framför allt fokus under terminsstarterna och vid introduktion av nya barn 
samt vid behov. Värdegrundesarbetet på förskolan består bland annat av PBS (positive 
behavior support), stoppminkropp, okejmeddig samt trygghetsarbetet vilka alla är delar i 
det förebyggande arbetet mot diskriminering. 

Gemensamt på enheten har vi samma rutin för att kartlägga olycksfall och kränkande 
behandling. Den som bevittnar eller får höra om en sådan händelse fyller i ett digitalt 
formulär som rektor sedan ansvarar för att besluta om det ska utredas/följas upp och 
eventuella insatser som kan behövas. Jämställdhetsarbetet handlar till stor del om hur vi 
pedagoger bemöter och organiserar lärmiljöerna. Vi har en generell policy att vi talar om 
“kompisar” istället för “flickor/pojkar”. Pedagogerna utformar lärmiljöerna könsneutrala. 

Pedagogerna bedriver både strukturerad och ostrukturerad undervisning. De planerade 
aktiviteterna som de genomför med sin mentorsgrupp är framför allt på förmiddagen 
och/eller efter vilan samt vid samlingar. De planerade aktiviteterna som de genomför 
transdisciplinärt över avdelningarna sker ute på gården vid lämning/hämtning.  

Hela enheten har personalkonferens en gång i månaden där vi främst arbetar med det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan har en gång per termin ett eget kvällsmöte där 
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vi reflekterar i kollegiet kring det som är aktuellt. Varje avdelning har reflektion i sitt 
arbetslag en gång varannan vecka dagtid. Varje avdelningsansvarig har ett möte med 
ledaren för förskolan varje vecka. Även ledningen på enheten har möte veckovis. Varje 
pedagog som har ett mentorsuppdrag eller dylikt har egen planeringstid utanför 
barngruppen, tidsmängden står i paritet med uppdragen. Pedagogerna på förskolan har 
under året deltagit vid och förmedlat vidare tre olika föreläsningar på Förskoleforum om 
hållbarhet, specialpedagogik och undervisningsstrategier. En pedagog har även 
ansvarat för ett seminarium om pedagogisk dokumentation. På förskolan använder vi 
pedagogisk dokumentation som verktyg för att barnen ska vara delaktiga i sitt eget 
lärande genom att komma åt metakommunikationen. Noblaskolorna i Nacka hade, som 
tidigare år, en gemensam del av planeringsdag tillsammans då vi fick en föreläsning om 
att möta och förebygga explosivt beteende med en efterföljande workshop med 
utställningar på temat noblautmaningar. 

Vi samverkar med vårdnadshavarna i många olika sammanhang. Vid introduktionen av 
barnet lägger vi grunden för samarbetet. Vi har dagliga möten vid hämtning/lämning 
och vid behov kontaktas vi även under dagen via telefon eller mail. Vi erbjuder enskilda 
samtal (inskolnings-, utvecklings-, uppföljnings-, och utskolningssamtal) en gång per 
termin eller oftare vid behov. Vi håller i vårdnadshavarmöte och skolråd en gång per 
termin. Vi kommunicerar via Schoolsoft genom veckobrev och individuella 
verksamhetslogginlägg. 

I maj börjar de barn som ska gå i förskoleklass till hösten på avdelningen 
Sommarklubben. De håller till i skolans lokaler och lär känna pedagoger, elever, miljöerna 
och förväntningarna. För att samverka med förskoleklass/fritids har vi haft 
utskolningssamtal med vårdnadshavarna där vi förberett för övergången. Förskoleklass 
bjuder in både barn och vårdnadshavare under vårterminen i olika sammanhang för att 
lära känna och berätta om sin verksamhet. De lämnar även ut informationsblad som 
vårdnadshavarna kan fylla i själva, och med hjälp av förskolepedagogerna, för att 
förbereda lärarna i förskoleklass. 

 

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan 

De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet 
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, 
Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra 
perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och 
utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta 
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möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till 
kraven i styrdokumenten.  

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Barns delaktighet och inflytande 7,1 6,0 

Kultur 6,1 5,1 

Lek 5,6 5,5 

Matematik 6,0 6,0 

Naturvetenskap och teknik 6,6 5,5 

Normer och värden 6,6 6,0 

Skapande 6,6 5,1 

Språk och kommunikation 6,0 6,0 

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022 

Undervisning 
Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 
barns förskola 

78% 79% 

 Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 81% 76% 

 
Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 
utveckling 

84% 82% 

 Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 77% 82% 

 
Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 
förskolan 

81% 72% 

 
Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

78% 77% 

 
Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

76% 64% 

 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 63% 64% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 86% 88% 

 

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan 

På förskolan i Lännersta är 79% av vårdnadshavarna är nöjda med den pedagogiska 
verksamheten vilket är något högre än föregående läsår. Den sammantagna 
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bedömningen av undervisningens kvalitet som helhet är dock att kvaliteten försämrats. 
Detta kan bero på flera saker. Från vårdnadshavarnas perspektiv är undersökningen ett 
sätt att kanalisera eventuellt missnöje i enskilda händelser, och väljer då kanske att dra 
flera frågor över en kam. Vi har alla genomlevt en pandemi vilket oundvikligen påverkat 
kvaliteten på verksamheten till förmån för omsorg. Eftersom vårdnadshavarna inte fått 
vara inomhus har vi även förlorat en del av deras viktiga insyn och delaktighet i 
verksamheten. Från pedagogernas perspektiv kan detta bero på att vi arbetat med 
funktionell kvalitet i ett flertal år och har därmed fått en djupare insikt i vilken hög kvalitet 
verksamheten behöver ligga på för att uppnå exempelvis en 6:a. Vi har troligtvis blivit 
mer krassa i vår bedömning och ser på verksamheten med andra ögon, vilket visserligen 
är något bra men det gör också att våra siffror “sjunker” även om vi erbjudit en liknande 
kvalitet på verksamheten som föregående år. 

Vi bedömer själva att undervisningen i kultur, skapande, naturvetenskap och teknik blivit 
ungefär en enhet lägre än föregående år. Detsamma gäller arbetet med barns inflytande 
och delaktighet. Undervisningen i lek, matematik samt språk och kommunikation 
bedömde vi på samma kvalitativa nivå som förra året. Detta tror vi som sagt beror delvis 
på pandemins effekter då vi mer eller mindre konstant varit underbemannade och har 
tvingats fokusera på omsorgsbehovet och har lagt undervisning, uppföljning och 
utvärdering som en sekundär prioritet. 

Vårdnadshavarna bedömer att undervisningen är ca 10 procentenheter lägre gällande 
stimulerande lärmiljö, information samt utomhusmiljö än föregående år. De tycker dock 
att vi pedagoger inspirerar barnen att lära sig mer i högre utsträckning än förra året. 
Övriga frågor är på samma procentsats som förra läsåret med 1-2 procentenheters 
marginal. Under den interna granskning som genomfördes under våren 2022 
konstaterades att lärmiljön och undervisningen är bristfällig, bl a då läroplanens alla 
målområden inte finns representerade i våra lokaler. Detta kan vara en förklaring till att 
vårdnadshavarna också upplever lärmiljön som försämrad. 

Under året har vi identifierat flera olika styrkor. De traditioner och projekt som vi planerat 
och genomfört tillsammans har stärkt gemenskapen och de har dessutom medfört en 
mer överblickbar progression.  

De utvecklingsområdena som vi identifierat är exempelvis arbetet med pedagogisk 
dokumentation, hur kan vi förenkla processen för att göra den realistiskt genomförbar? Vi 
har även saknat en enhetlig struktur för våra olika möten för att säkerställa kvalitén och 
likvärdigheten. Arbetet med Noblautmaningen behöver vi utveckla vidare nästa läsår.  

Vi behöver utveckla arbetet med modersmålsundervisning för att stärka varje barns 
identitet.  
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Slutsatser och utvecklingsområden 

Vi behöver utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, enhetliga mötesstrukturer 
samt noblautmaningar.  

Vi behöver också lyfta förskolans särskilda agenda i alla våra forum och utveckla vår 
undervisning samt lärmiljöer. 

Vi vill värna om våra gemensamma traditioner och projekt. 

 

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan 

Vårdnadshavarenkäten visar att en hög andel, 88% av barnen känner sig trygga på 
förskolan. Detta är en förbättring från tidigare års enkät. Vi behöver dock arbeta vidare 
eftersom målet är att alla barn ska känna sig trygga.  

Förskolan är numera  inkluderad i grundskolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling vilket medför att frågor som rör förskolan kan ha tappat fokus till förmån för 
skolans. Här är det viktigt att insatser och mål som rör förskolan tydliggörs i planen, följs 
upp och analyseras kontinuerligt.  

Arbetet med Noblavarumärket har utvecklats under året med förväntningar och 
trygghetsarbetet. 

 

Slutsatser och utvecklingsområden 
● Vi behöver även bli tydligare med hur vi följer upp trygghetsarbetet för att 

analysera och utveckla verksamheten.  
● Vi behöver utveckla våra kommunikationskanaler med vårdnadshavarna.  
● Vi vill värna om trygghetsarbetet gällande insamlandet av data.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan 

Vi har identifierat följande utvecklingsområden: 

● Kommunikation med vårdnadshavarna + Gemensamma strukturer för 
dokumentation, undervisning och möten 

● Modersmålsundervisning 
● Lärmiljöer inomhus och utomhus + Noblautmaning 
● Samverkan förskoleklass, utskolningssamtal 

 


