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1. Om Noblaskolan Löddeköpinge  

Om Noblaskolan 

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

Om skolenheten 

Ledning och organisation 

Noblaskolan Löddeköpinge har en rektor, som arbetat på skolan sedan 2018. Rektor har 
huvudansvar för personal, elever, arbetsmiljö och ekonomi. Rektor leder och samordnar 
skolans inre organisation från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och elevhälsoteam.  
Skolan har en tydlig struktur för fördelning av arbetsuppgifter och andra 
ledningsfunktioner. Två skolintendenter bistår rektor i det administrativa arbetet kopplat till 
HR-frågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, fastighet och lärportaler t.ex. Schoolsoft. Det 
finns även fyra arbetslagsledare som i dialog med rektor samverkar och leder var sitt 
arbetslag F-3, 4-6, 7-9 samt fritidshem.  
I rektors pedagogiska samordning och styrningen av skolan bistår fyra förstelärare. 
Förstelärare leder tillsammans två ämneslag med möten varje vecka. Dessa har fokus på 
undervisningens kvalitet t.ex. med utökade temaarbeten i olika ämnen, samt bedömning 
och betyg. Skolans EHT, som leds av rektor, består av två specialpedagoger, skolsköterska 
och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt studie-och yrkesvägledare. 
Elevhälsoteamet har möten varje vecka och samverkan kännetecknas av en struktur som 
fokuserar både på skol-, klass och individnivå. Det sker även en kontinuerlig dialog om 
resursfördelning i EHT.  
Skolan har vaktmästeri, måltidspersonal och it-administratör. Dessa leds i det dagliga 
arbetet av skolintendent. Sammanfattningsvis organiserar skolan sin verksamhet med 
fokus på att vi tillsammans ska ta ansvar för elevernas lärande och våra resultat. Det sker 
kontinuerliga förbättringsprocesser där elevernas studieframgångar och trygghet alltid är 
vår prioritet.  
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Personal 

På skolan arbetar 48 personal, varav totalt 39 heltidstjänster, i olika professioner. Lärare, 
fritids- och resurspedagoger undervisar och stödjer eleverna. Arbetet i personalgruppen 
utmärks av att det sker ett erfarenhetsutbyte i arbetslagen i första hand men även i ett F-
9-perspektiv t.ex. i skolans ämneslag där lärare från olika ämnen samverkar. Lärarna på F-
3 undervisar även i fritidshemmet någon dag i veckan för att främja ett s.k. heldagslärarde 
mellan skolan och fritidshem, där huvuduppdraget är att tillsammans förbättra 
utvecklingen av undervisningen kvalitet.  

Elever 

Skolan har under läsåret haft 376 elever fördelat i 16 klasser i årskurserna F-9. Detta är en 
minskning av elevantalet sedan föregående läsår med 23 stycken elever. Klasserna har i 
huvudsak bestått av 25 elever. F-6 är enparallell i årskurserna. I årskurs 7 har skolan haft 
fyra klasser, i årskurs 8 har skolan haft två klasser och i årskurs 9 har skolan haft tre klasser. 
Flertalet av eleverna i årskurs F-6 har gått på skolan sedan förskoleklass.  
I årskurs 7 har skolan ett större intag av nya elever, vilket inneburit att nästan hälften av 
eleverna kommer från andra F-6 skolor i närområdet när de börjar högstadiet på 
skolenheten.  
På högstadiet har skolan en handbollsakademi som nästan hälften av eleverna väljer att 
engagera sig i. Undervisningen bedrivs av en anställd handbollstränare utöver ordinarie 
timplan två tillfällen i veckan.  
5% av eleverna har utländsk bakgrund på vår skola, jämfört med Kävlinge kommun 13% 
och riket 27%. Även i Academedias grundskolor har 27% av eleverna utländsk bakgrund. 
Vidare har 79% av elevernas vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning, jämfört med 
Kävlinge kommun 71% och riket 62%. 
Fördelningen mellan könen, pojkar och flickor är jämn. Skolan har 181 flickor och 194 pojkar. 
Upptagningsområdet är i huvudsak Löddeköpinge och närliggande byar.  
Skolan har 15,3 elever per lärare/heltidstjänst jämfört med Kävlinge kommun 13, och riket 
12,2.  
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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 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 skolenheten 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. Rektor har särskilt hjälp i kvalitetsarbetet av skolans fyra förstelärare och fyra 
arbetslagsledare, samt elevhälsoteamets personal. Dessa träffas även varje vecka i 
möten för att samverka i kvalitetsarbetet.  
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Tillsammans med rektor tar lärare, fritidspersonal och elevhälsoteamet ett stort ansvar för 
att ta fram målsättningar för utbildningen, säkerställa att dessa genomsyrar våra 
arbetsprocesser och beslut. Vi analyserar kontinuerligt våra resultat både avseende t. ex. 
trygghetsarbetet,  elevernas studieresultat och på nationella prov. Vi identifierar 
utvecklingsmöjligheter och framgångsfaktorer i undervisningen för att möta de behov 
som eleverna har.  
Skolans kvalitetsarbete består av ett par faser där vi erhåller en tidsplan samt ett par 
dokument för skola och fritids från huvudmannen. Skolan upprättar i första fasen 
målsättningar/prioriterade utvecklingsområden samt våra insatser för läsåret. Dessa är 
baserade på identifierade utvecklingsområden från fjolåret, exempelvis från resultaten på 
nationella proven eller elevernas upplevelse av inflytande i utbildningen.  Vi följer upp 
dessa prioriterade utvecklingsområden ett par gånger fram till läsårets slut i både skola 
och fritidshem.  
Det systematiska kvalitetsarbetets huvudfokus på skolan är undervisningens kvalitet, samt 
elevernas upplevda trygghet i skola och fritidshem. Utöver huvudmannens enkäter gör vi 
lektionsbesök, observationer och har ämnes- och arbetslagsmöten med fokus på att 
skapa underlag och förbereda analyser av måluppfyllelse och utvecklingsbehov i olika 
delar av verksamheten. Syftet är att verka för att de nationella mål och riktlinjer som finns 
för utbildningen ska uppfyllas. Målkomplexiteten är omfattande i vår F-9 skola och 
fritidshem. Med en mångårig tydlig styrning mot läroplansuppdraget i vårt systematiska 
kvalitetsarbete har vi utvecklat en struktur för de olika faserna av arbetet under ett läsår. Vi 
eftersträvar att ha fokus på elevernas behov och lärarnas behov av kompetensutveckling 
och nära samverkan för att kunna möta elevernas behov i undervisningen. Rektor, 
ledningsgrupp och förstelärare eftersträvar i samverkan för att lärarna ska ha tydliga 
uttalade normer för samarbetet, målinriktningen på skolans kvalitetsarbete och en 
noggrann uppföljning av resultaten. Vidare använder vi, i analysarbetet, särskilt viktiga 
resultatmått för elevernas lärande och kunskapsutveckling såsom nationella prov, 
omdömen i årskurs 1-5 och betyg i årskurs 6-9. Vi har även utöver det två gånger årligen 
följt elevernas kunskapsutveckling i dokumenterade kunskapsprognoser, samt elevernas 
behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Material tillhandahålls även från huvudman 
i det avseendet. I de lägre årskurserna i förskoleklass och årskurs 1 använder vi Skolverkets 
bedömningsstöd. Vi följer även kontinuerligt upp kränkningar och diskriminering, 
elevfrånvaro, klagomål och synpunkter på skolenheten.  
I våra enkäter finns frågeställningar om trygghet, kränkningar, inflytande och samverkan 
m.m. Det ger skolan möjlighet att undersöka och analysera den upplevda kvaliteten av 
verksamheten. Underlaget bidrar också till att kontinuerligt utveckla verksamheten så vi 
har en trygg och säker miljö med goda möjligheter till lärande för våra elever. 
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3. Resultatkvalitet grundskola 

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

Betyg avgångselever (åk 9) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 85,7% 94,7% 94,7% 

Flicka 100,0% 92,3% 94,4% 

Pojke 73,1% 97,2% 94,9% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 95,9% 96,0% 97,3% 

Flicka 100,0% 94,9% 94,4% 

Pojke 92,3% 97,2% 100,0% 

Genomsnittligt meritvärde 238,2 258,1 254,5 

Flicka 283,4 260,1 252,8 

Pojke 198,3 255,8 256,0 

 

Skolan har tre klasser i årskurs 9. Det  är 94,7% av eleverna år 2022 som fick minst 
godkänt i samtliga ämnen vilket kan jämföras med 92 %för vårterminen 2021. Utfallet för 
flickorna som nådde minst godkänt i samtliga ämnen var 94,4% år 2022 medan utfallet 
för pojkar var 94, 9%. Sammantaget var 97,3% av eleverna behöriga till ett nationellt 
program på gymnasiet, vilket är den högsta utfallet under tre läsår.  

 

Betyg (åk  6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 100,0% 94,0% 92,0% 

Flicka 100,0% 91,4% 100,0% 

Pojke 100,0% 100,0% 81,8% 

 

I åk 6 är 92% procent av eleverna 21/22 som fick minst godkänt i samtliga ämnen.  
Resultatet för flickorna som nådde godkänt i samtliga ämnen var 100%,  medan utfallet 
för pojkar var 81,8%. Det är enstaka elever som inte har uppnått E i alla ämnen i årskurs 6.  

Nationella prov (åk 9) 
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Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 43% 20% 27% 4% 5% 1% 100% 

Matematik 5% 15% 21% 17% 27% 15% 100% 

Svenska 1% 19% 39% 29% 11% 1% 100% 

 

Majoriteten av eleverna uppnådde godkänt resultat på nationella proven i samtliga 
ämnen engelska, matematik och svenska.  

I matematik var det 15% i de tre klasserna som inte nådde godkänt på samtliga 
provdelar. Några elever var enbart enstaka poäng från godkäntgränsen och uppnådde 
E i betyg. 75 elever genomförde proven och i matematik var det 67 elever som klarade 
samtliga delar i matematiken. I engelska är det 43% som uppnår A på nationella provet. 

 

Nationella prov (åk  6) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 42% 21% 29% 4% 4% 0% 100% 

Matematik 20% 36% 16% 16% 8% 4% 100% 

Svenska 8% 20% 20% 28% 16% 8% 100% 

 

Majoriteten av eleverna uppnådde godkänt resultat på nationella proven i samtliga 
ämnen engelska, matematik och svenska.  

I matematik uppnår mer än hälften, 56%,  av eleverna de högre kraven A och B på 
provet. I engelska uppnår mer än hälften, 63%,  av eleverna de högre kraven A och B på 
provet. 

 

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått kravnivån 

Matematik A 100,0% 

 B 100,0% 

 C 100,0% 

 D 100,0% 
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 E 100,0% 

 F 100,0% 

 G1 95,8% 

 G2 95,8% 

Svenska A 100,0% 

 B 95,8% 

 C 100,0% 

 D 95,8% 

 E 95,8% 

 F 100,0% 

 G 95,8% 

 H 100,0% 

 

I årskurs 3 är det 95-100% av eleverna uppnår kravnivån för godkänt resultat på samtliga 
delar på nationella provet i matematik och svenska. 

I svenska har många elever alla rätt på delar med läsförståelse, berättande text. 
Majoriteten av dessa är flickor. På läsdelen, högläsning och läsdelen, textsamtal når 
eleverna höga resultat..  

Gällande skrivdelarna på provet är samtliga elever godkända vad avser delen för att 
skriva faktatexter. Även resultat när eleverna ska skriva med fokus på stavning och 
interpunktion ligger högt. 

I matematik har eleverna nått godkänt resultat på alla delar, utom två delar. Eleverna 
har högst resultat på delar med muntlig problemlösning i matematik samt de fyra 
räknesätten. Några elever visar vissa svårigheter på delar med huvudräkning med 
växling och addition och subtraktion med uppställning. 

 

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Skolans prioriterade utvecklingsområden kännetecknas i huvudsak av att de tar sin 
utgångspunkt i nationella krav och riktlinjer. Vi har även ett par områden definierade av 
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huvudmannen som särskilt viktiga, såsom jämställdhetsarbetet i utbildningen. 

Normer och värden 

På skolan eftersträvar vi en respektfull samarbetskultur mellan personal, elever och 
vårdnadshavare. Vi har under läsåret förtydligat mentorsuppdraget och kontakten med 
mentorselev och vårdnadshavare, t.ex. vid utvecklingssamtal där lärarna ska ha ett mer 
likartat upplägg för en likvärdig kvalitet. 

Jämställdhets- och värdegrundsarbetet är ett prioriterat område för skolan. 
Stödmaterial har tagits fram av kurator och rektor som material att använda t ex på 
mentorstiden. Varje skolstadie har också tagit fram en egen värdegrundsplanering, 
som utvärderas några gånger årligen. Bl.a. har årskurs F-6 arbetat med ett material 
som heter Berätta för mig. 7-9 har arbetat med materialet Machofabriken för att 
främja vårt arbete med jämställdhet. 

Vidare har skolan arbetat med att utveckla en normkritisk undervisning t ex inom 
sex-och samlevnad. Syv:s vägledning för ökad valkompetens har förbättrats under 
läsåret.  

Arbetet för likabehandling, mot kränkningar och diskriminering  i skola och 
fritidshem har fortsatt under hela läsåret med den systematik som vi har haft de 
senaste åren. Arbetet har en framskjuten roll och samverkan mellan personalen 
fortsätter att förbättras, samt kommunikation till vårdnadshavare vid enkäter och 
incidenter. Elevhälsoteam och Trygghetsteamet har ett årshjul för samverkan och 
åtaganden för att stärka det förebyggande arbetet på skolan vilket ska fortsätta att 
utvecklas kommande läsår. Det har funnits och finns även framgent ett fortsatt stort 
behov av fler möjligheter till handledning och samverkan i elevhälsoarbetet. 

I fritidshemmet har pedagogerna läst och lyssnat på berättelser kopplat till etik och 
moral tillsammans med eleverna. Att få in litteratur om normer har varit ett område 
skolan utvecklat särskilt under vårterminen. Samverkan har också skett med F-3 och 
fritidshem kring rastaktiviteter och s.k. rastkompisar för att främja goda relationer 
och förebygga konflikter. Lärarna på F-3 har under året undervisat i fritidshemmet 
del av eftermiddag vilket stärkt samarbetet och förståelsen för heldagslärandet. 

 

Kunskaper  

Skolans uppdrag att organisera för att synliggöra lärande hos elever och personal 
har utvecklats under läsåret. Vi har strävat efter att utveckla en gemensam 
lärandekultur i arbets- och ämneslag, samt ledningsgrupp. För att åstadkomma 
varaktiga förbättringar har vi arbetat vidare den påbörjade systematik skolan har 
för kvalitetsarbetet inom undervisning och bedömning bl.a. har vi gått en 
gemensam kurs i betyg och bedömning. Lärarna har även utvecklat undervisningen 
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genom att arbeta tillsammans, och inte så fokuserat på vad man själv vill utan i en 
gemensam riktning t. ex. med gemensamma temaarbeten. Vi har även arbetat 
med Noblautmaningen i matematik - problemlösning och språkämnen - retorik. I 
matematik konstaterar lärarna att elevernas förmåga har utvecklats inom området 
och de har blivit skickligare på att genomföra problemlösningar efter årets arbete. 
Skolans prioritering att arbeta språkutvecklande med retorik, menar lärarna, har 
inneburit att elevernas förmåga att tala i olika sammanhang har stärkts. 

För att effektivt utveckla elevernas kunskaper och förmågor har vi haft prioritet att 
lektionsstrukturen ska vara likartad i årskurs F-3 samt 4-9 med start, genomförande 
och avslut. Det ska finnas ett tydligt s.k. lärandemål för lektionen som 
kommunicerats av läraren. Det behöver utvecklas även nästa läsår. Läraren är den 
som är ledare i klassrummet och som leder elevernas lärande i en tydlig riktning i 
enlighet med Noblaskolornas vision: akademisk ambition varje lektion. Det omfattar 
även den schemalagda Studieakademin som eleverna går till för stöd och 
stimulans i olika ämnen samt läxhjälpen. Vi ska fortsätta förtydliga vad som 
förväntas både av elever och personal på dessa lektioner för ökad kvalitet och som 
en del av skolans förutsättningar till ökad måluppfyllelse. 

Vi har under året eftersträvat att fördjupa vår kunskap om formativ bedömning och 
feedback till eleverna, så att den ger effekt på elevernas lärande. Detta gör vi bl. a.  
genom gemensamt arbete i ämnes-och arbetslagen. I ämneslagen sker veckovis en 
ämnesdidaktisk dialog kring undervisning, bedömning och sambedömning. 
Sambedömning sker alltid vid nationella prov och av ämneslärare under terminen. 
Förstelärare och arbetslagsledare har kontinuerligt återkopplat till rektor hur arbetet 
fortlöper. Måluppfyllelse och meritvärden för pojkar respektive flickor, sett ur ett 
jämställdhetsperspektiv, följs upp och analyseras av rektor, samt i arbets-och ämneslag. 
Specialpedagogerna följer också kontinuerligt måluppfyllelsen och samverkar med 
rektor om resursfördelning.  

Under läsåret har vi också haft ett förberedande arbete med Lgr 22 och nya kursplaner 
från Skolverket. Rektor samleder det arbetet med förstelärare på skolan och rektor har 
planerat arbetet i rektorsgruppen för Noblaskolorna. De praktiska estetiska lärarna hade 
under våren ett par gemensamma möten kring Lgr 22 vilket vi ska fortsätta med. 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

Elevinflytande sker på  klasstid, i elevråd och dagligen i undervisningen.  I enkäter åk 
4-9 ser vi dock att detta är ett område som behöver fortsätta att förbättras i högre 
utsträckning och kommuniceras tydligare så eleverna upplever att de kan påverka 
undervisningen. Både arbets-och ämneslag har haft detta som utvecklingsområde, 
särskilt vad gäller elevernas utvärdering av undervisningen. Förstelärarnas uppdrag 
kommer att förtydligas ytterligare, inom området så elevdelaktigheten utvecklas i 
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planering, genomförande och utvärderingen av undervisningen i alla ämnen. Bl.a. 
har eleverna kunnat utvärdera undervisningen under läsåret i varje ämne årskurs 4-
9 med återkoppling till ämnesläraren, men det är inte tillräckligt. 

Vidare har vi haft pedagogiskt råd med eleverna där specialpedagog och rektor var 
närvarande för att lyssna in elevernas tankar kring undervisningen och deras 
inflytande. Under våren hade skolan även ett Elevrådets dag i årskurs 7-9 som 
planerades av dem, med fokus på samarbete och teambuilding.   

Skola och hem  

Kontakten och information till hemmet har under året skett på olika sätt beroende på 
skolstadium, men vi har en hög prioritet att ge vårdnadshavare information om skolans 
arbete. Skolan ska också synliggöra elevernas kunskapsprogression kontinuerligt i 
lärportal, Schoolsoft. I undervisningen ska lärarna vara tydliga med sina ämnesområden, 
prov och läxor. På skolnivå har vi ett par tillfällen årligen för kommunikation och 
återkoppling skola-hem. Detta läsår har vi fått få synpunkter från vårdnadshavare kring 
samverkan i undervisningen, och avseende bedömningar samt betygssättning.  

Mentors ansvar vid elevfrånvaro och samverkan med Elevhälsoteamet (EHT) var 
prioriterat under läsåret, men det är fortsatt rektor och EHT som driver processerna kring 
elevnärvaro. Det avser vi fortsätta utveckla kommande läsår. 

Övergång och samverkan 

Vi har samverkan mellan stadier på skolan och vid start i förskoleklassen samt övergång 
till gymnasiet. Våra klass- och betygskonferenser på skolan har en tydlig ärendegång 
och leds av Elevhälsoteam och/eller rektor. Klasskonferenser har inte haft samma 
kontinuitet på högstadiet, vilket ska utvecklas. Elevhälsoteamets personal och rektor har 
under året haft som prioriterat område att verka för att samverka tvärprofessionellt med 
elever, vårdnadshavare och samtlig skolpersonal. Samverkan med personal ska 
utvecklas under kommande läsår med mer bokad 

En ny rutin för mottagande av nya elever på vår skolan har tagits fram för en förbättrad 
övergång när eleverna byter skola F-9. Mentor har därmed fått ett utökat ansvar vid 
samverkan med administrationen och kollegor vid mottagande av ny elev i klassen. Det 
arbetet ska fortsätta implementeras framåt så vi skyndsamt kan kartlägga nya elevers 
behov av ledning och stimulans i undervisningen samt anpassningar.  

I övergången mellan skola och fritidshem såg vi tidigare ett behov av ökad samverkan 
och förståelse för att ett heldagslärande skulle utvecklas. Detta läsår har flera av lärarna i 
årskurs F-3 även undervisat i fritidshemmet någon dag i veckan. 

Skolan och omvärlden  

Vi har under vårterminen återupptagit vår samverkan med kultur- och näringsliv i 
närmiljön. Varje skolstadium behöver framåt ha ett förtydligat årshjul för aktiviteter och 
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studiebesök med anknytning till undervisning innehåll och läroplanen. 

Samverkan inför framtida val av gymnasieutbildning har delvis skett mellan studie-
och yrkesvägledare och lärare på högstadiet, särskilt kring praon. Arbetet är 
påbörjat men ska följas upp utifrån ett jämställdhetsperspektiv på elevernas val av 
utbildningar och arbete på ett tydligare sätt i undervisningen, särskilt i svenska och 
SO. 

Bedömning och betyg 

Samverkan kring bedömning har skett kontinuerligt i arbetslag och ämneslag för att 
tillsammans utveckla kunskaper om hur läraren i sin undervisning kan använda 
bedömning som en grund för att utveckla elevernas lärande. Lärarna har eftersträvat att 
synliggöra hur läro- och kursplan ligger till grund för planering, genomförande av 
undervisning och utvärdering hänger samman. Merparten av lärarna arbetar numera 
med alignment/bedömningar och s.k. modellering i undervisningen i form av exempelvis 
checklistor och matriser till eleverna. Sammantaget visar lärarnas analyser att det 
förtydligar för eleverna vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas, samt olika 
kvalitetsnivåer på elevarbeten. Vårt mål med ett kollegialt lärande inom området är en 
mer likvärdig undervisning och bedömning på skolan. Därtill har både rektor och lärare 
sett ett behov av ökad korrelation mellan nationella prov och betyg över tid, särskilt i 
årskurs 9 i några ämnen. Lärare och rektor har även under läsåret gå en bedömningskurs 
via Karlstad universitet. 

Vidare har vi förberett oss inför en ny läroplan, Lgr 22 som träder i kraft hösten 2022. 
Förstelärare och rektor har tillsammans med lärarna förankrat grunderna med fokus på 
kursplanerna samt t.ex. det nya kunskapsområde sexualitet, samtycke och relationer. 

Ovanstående prioriteringsområden synliggör att skolan har ett brett målstyrt 
utbildningsuppdrag. Genom att arbeta systematiskt med dessa under ett par läsår i 
kvalitetsarbetet har vi fått en mycket större samsyn och likvärdighet på skolan och i 
fritidshemmet. Sammanfattningsvis har vi under läsåret haft stort fokus på att förbättra 
våra undervisningsstrategier. Vi har haft en noggrann uppföljning av elevernas behov i 
undervisningen, samt följt upp elevresultaten i syfte att göra långsiktiga förbättringar för 
en bibehållen och stabil måluppfyllelse. 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

Noblaskolan Löddeköpinge har en effektiv och välstrukturerad organisation som verkar 
får att elever både ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. I 
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verksamheten arbetar det totalt 45 personer i olika tjänstgöringsgrad med olika 
uppdrag. 33 är pedagogisk personal, och av dessa är 24 stycken är lärare. På skolan finns 
det fyra förstelärare som särskilt arbetar för att utveckla det kollegiala lärande, med 
fokus på problemlösning i matematik och språkutvecklande arbetssätt. Tillsammans 
med rektor ansvarar förstelärare även för implementeringen av den nya läroplanen Lgr 
22, som träder i kraft läsåret 22/23.  

Lärarna är indelade i arbetslag kopplade till våra olika skolstadier, F-3, 4-6 och 7-9. 
Arbetslagen leds av var sin arbetslagsledare. Lärarnas undervisning är riktad mot den 
årskurs där man har sin arbetslagstillhörighet, förutom våra lärare som undervisar inom 
praktisk- estetiska ämnen som undervisar över alla stadierna.  

Alla arbetslag har en arbetslagsledare som också med i ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen är en viktig del av skolans forum för planering, analys och utveckling av 
verksamheten både vad gäller driftsfrågor och skolutveckling. Ledningsgruppen leds av 
rektor i möten som hålls varje vecka. Ledningsgruppen verkar tillsammans med stort 
fokus på att medarbetarna ska hålla en hög kvalitet i undervisning och bedömning. Vi vet 
att det är avgörande för hur våra elever i skola och fritidshem utvecklas och hur de 
lyckas med sin skolgång över tid. På skolan organiseras det kollegiala lärandet så att all 
personal regelbundet får tillfälle att utvecklas i samverkan med olika kollegor i både 
arbets- och ämneslag, i schemalagda möten varje vecka. Det kollegiala lärande 
organiseras och samordnas av rektor, arbetslagsledare och förstelärare. På våra olika 
möten har vi stort fokus på elevernas måluppfyllelse, betyg och bedömning,  trygghet 
och trivsel, samt att organisera för ett mer utvecklat ämnesövergripande arbete.  

Lärarna upplever att implementeringsarbetet med den förändrade läroplanen Lgr 22 
överlag har fungerat väl och att de har fått en grund inför nästa läsår. Lärarna har vid 
flera tillfällen arbetat utifrån årshjul för ämnet som säkerställer en progression från åk F-9 
samt säkerställer likvärdighet i både undervisningen och bedömning.  Fokus på samtalen 
har varit att belysa sin egen undervisning i samråd med kollegor och reflektera över hur 
vi planerar, genomför och utvärderar undervisningen, för att sedan utifrån resultat 
revidera planering och upplägg. För att förtydliga målen och kunskapskraven ur ett 
elevperspektiv synliggör lärarna i årskurs 4-9 matriser i Schoolsoft efter större bedömda 
arbetsområden. Detta förtydligar elevens progressionsnivå kopplat till undervisningens 
innehåll, kunskapskraven i läroplanen i respektive ämne samt ger eleven över tid 
möjlighet till förbättrad kontroll över sitt lärande - i dialog med sin lärare.  

Skolinspektionens enkät 2022, visar att lärarna tydligt upplever att de är delaktiga i 
skolans gemensamma kvalitetsarbete (index 9,5 av 10). Rektor framhåller i olika 
sammanhang att skolan kvalitetsarbete ska vara systematiskt och långsiktigt och vi ser 
också tydliga mönster över tid. T.ex. är lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet 
avgörande för en god undervisningskvalitet och skolan har organiserat sig tydligare i år 
med en tydlighet i start, genomförande och avslut av lektioner i syfte att göra 
undervisningen mer målfokuserad, samt ge eleverna en likartat lärarledd undervisning. 
Ett område som vi haft fokus på men som måste fortsätta att utvecklas mer systematiskt 
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och undervisningsnära är elevernas upplevda delaktighet och stimulans i skolarbetet. 
Detta ser vi bl.a. elevsvaren i läsårets enkät för årskurs 4-9.   

En kompetensutvecklingsinsats kopplad till bedömning och betygssättning har 
genomförts i digitalt samarbete med Karlstad universitet under läsåret. Syftet med 
insatsen var att ge ett stöd i processen inför, under och efter betygssättning samt att 
fördjupa kunskaperna kring betyg och bedömning från årskurs F-9. Kursen har bestått av 
texter, poddar, filmklipp och diskussionsunderlag och genomfört gemensamt i 
ämneslagen. Att sätta betyg är en myndighetsutövning och ska genomföras rättssäkert, 
och kursen har bidragit till en ökad likvärdighet på skolan under läsåret. 

Avslutningsvis visar Skolinspektionens enkät 2022 att rektor, enligt lärarnas bedömning, 
har tillräcklig kännedom om skolans verksamhet för att leda och samordna den (9,5 av 
10).  

 

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 

76% 67% 78% 73% 

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

61% 54% 70% 68% 

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

82% 74% 80% 74% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången   95% 93% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande   95% 93% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 75% 61% 79% 74% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 72% 67% 66% 59% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

58% 51% 69% 68% 

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

74% 58% 70% 64% 
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Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 93% 83% 93% 90% 

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

79% 68% 80% 76% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Inledningsvis följer en kort översikt, för att därefter utgå från varje skolstadiums resultat. 

På skolan har det under läsåret funnits 376 elever. I årskurs 1-9 går det det 354 elever. 
Dessa elever omfattas av kunskapskraven i kursplanerna i 16-17 skolämnen. Av dessa når 
334 stycken elever kunskapskraven i alla skolämnen. Inkluderar vi eleverna i 
förskoleklassen handlar det om totalt 22 elever av 376, som i nuläget juni 2022, inte har 
fullständig måluppfyllelse.  

Från förskoleklassen till årskurs 6 är det totalt åtta av 171 elever som inte har 
måluppfyllelse i samtliga ämnen. Det är en större andel pojkar detta läsår.  Ämnena som 
eleverna inte når godkända resultat i är svenska, engelska eller matematik.  

Från årskurs 7 till årskurs 9 går det 205 elever varav 190 elever når måluppfyllelse i alla 
skolämnen. 15 av 205 elever når inte godkänt. Ämnena som eleverna inte når godkända 
resultat i varierar i årskurserna. Några elever har enstaka ämnen utan godkänt betyg och 
några elever har flertalet skolämnen där kunskapskraven inte är uppnådda. 

Elevernas resultat har i samtliga årskurser 1-9 även följts upp i s.k. kunskapsprognoser två 
gånger årligen, där vi gjort en mer samlad bedömning av vilka elever som behöver 
stödinsatser av olika slag. Elevhälsoteam och rektor har då även gjort en mer 
omfattande resursfördelning vid behov. På skolan har vi följt upp elevernas 
kunskapsprogression, där det även framgår om eleven behöver mycket stimulans och 
har mer än tillräckliga kunskaper för årskursen, eller om eleven behöver extra 
anpassningar alternativt särskilt stöd. 

Årskurser F-3 
I förskoleklassen är utgångspunkten att vi har en helhetssyn på elevens behov i syfte att 
stimulera till utveckling, lärande och omsorg för en fortsatt trygg skolgång. På skolan har 
vi utifrån ett kunskapsperspektiv ett särskilt stort fokus elevens läs- och skrivförmåga 
samt matematiska förmåga. Lärarna har under läsåret genomfört Skolverkets 
bedömningsmaterial för läsa-skriva och räkna i både förskoleklass och årskurs 1. Vi ser 
att bedömningsstödet är ett tydligt underlag att planera utifrån för att möta de yngre 
elevernas behov. 
 
I förskoleklassen uppnådde flertalet elever god kunskapsprogression, medan enstaka 
elevers resultat indikerat i Skolverkets bedömningsstöd att de kan ha svårt att uppnå 
kunskapskraven för nästkommande årskurs i både svenska och matematik. Eleverna har 
erhållit stöd och stöd av lärare, modersmålslärare och specialpedagog. Lärarna delar 
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ofta klassen i mindre arbetsgrupper och arbetar med både praktisk och teoretiskt 
material.  

I årskurs 1 uppnådde 100% av eleverna kunskapskraven även i lärarnas 
kunskapsbedömning i juni 2022.  Samtliga elever klarade bedömningsstödet för 
årskursen i matematik. Av resultatet bedömer lärarna dock att eleverna behöver arbeta 
mer med matematiska begrepp vilket redan är gjort i större utsträckning jämfört med 
tidigare vilket gett goda effekter. Det föreligger ingen skillnad i pojkar och flickors 
kunskapsresultat. 
I svenska är det ett antal elever som behövt träna mer läsförståelse för att kunna 
bokstävers funktion och ljud. Läsförståelse är ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper 
i svenska i slutet av årskurs 1, eftersom en god läsförståelse har en avgörande betydelse 
för att kunna nå goda resultat i alla ämnen. Eleverna når kunskapskraven och 
stödinsatser i form av bl.a. extra anpassningar har förekommit. Eleverna har under 
läsåret erhållit mer individanpassade uppgifter och tätare feedback, vilket gett god 
effekt. Det föreligger ingen skillnad i pojkar och flickors resultat utifrån 
bedömningsmaterial som använts.  

I årskurs 2 uppnådde 100% av eleverna kunskapskraven. 

I årskurs 3 visar att 92% av eleverna uppnår kunskapskraven i de ämnen där det finns 
kunskapskrav för årskursen. Majoriteten av elever når kunskapskraven i samtliga ämnen. 
Det föreligger en viss könsskillnad i klassen mellan pojkar och flickor i samband med att 
två pojkar inte uppnår kraven i svenska. 

NP årskurs 3 På nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3 uppnår mellan 95-
100% av eleverna godkänt resultat på samtliga provdelar. I svenska är pojkar som grupp, 
även om de är få till antalet, överrepresenterade att inte nå godkänt på samtliga 
provdelar. I matematik är det ingen skillnad utifrån ett könsperspektiv, utan det är några 
pojkar respektive några flickor som inte uppnår godkänt på samtliga provdelar. Några 
pojkar har vissa svårigheter med de fyra räknesätten och flickor med skriftliga 
räknemetoder. Lärarna ser ett behov av att fortsätta befästa kunskapen i mindre 
elevgrupp några tillfällen per vecka samt träna på både huvudräkning och klockan.  

Elever som har haft behov av stödinsatser har erhållit sådant av lärare eller 
specialpedagog, som bl.a. arbetar metodiskt med materialet Bravkod, under läsåret. 
Lärarna följer noga elevernas kunskapsprogression via IUP, omdömen och i dialog med 
specialpedagog, vårdnadshavare och rektor för att tidigt identifiera elevernas behov. 
Med Skolverkets bedömningsstöd, lärarnas nära samverkan och en god systematik för 
uppföljning har elevernas resultat på lågstadiet under några år förbättrats. Vi bör 
fortsätta utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem kopplat till både matematiska 
och språkliga förmågor.   

Årskurser 4-6 
I årskurs 4 och 5 har skolan inga betyg men vi är noga med att följa samtliga elevers 
kunskapsprogression och vi har tillförlitliga och systematiska underlag över tid för det 
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ändamålet.  
I årskurs 4 når 92% av eleverna kunskapskraven i samtliga ämnen. I årskurs 4 och 5 
handlar det oftast om något eller några av ämnena svenska, engelska och matematik 
som elever kan ha svårt att uppnå alla kraven. Elever som  inte uppnår kunskapskraven, 
är uppmärksammade sedan tidigare och har stödinsatser av lärare, resurspedagog 
samt specialpedagog, vilket är dokumenterat i åtgärdsprogram.  Ett åtgärdsprogram är 
ingen garanti för att elever når kunskapskraven men på skolan är vi noga med att de 
utgår från elevernas identifierade behov och insatser följs upp samt revideras 
kontinuerligt under läsåret. På skolan skriver rektor under samtliga åtgärdsprogram och 
har uppföljning med specialpedagogen på skolstadiet och vid behov med ämneslärare. 

I årskurs 5 uppnår 100%, d.v.s. samtliga elever kunskapskraven.  

I årskurs 6 uppnår 92% kunskapskraven i samtliga ämnen. Flickornas måluppfyllelse är 
100% och pojkarnas är 81,8%. Elevernas stödinsatser följs upp med regelbundenhet på 
individnivå. I årskurs 6 är meritvärdet läsåret 21/23: 263,7. Fördelningen mellan könen ser 
ut enligt följande: flickor 276,4 och pojkar 247,5. Sett till meritvärdets förändring från 
betygen hösten 2021 så har de ökat under vårterminen; från 219,5 till 263,7 för hela 
klassen. Utifrån ett könsperspektiv från 229,4 till 276,4 för flickorna och från 206,4 till 247,5 
för pojkarna. Det förefaller som lärarna är återhållsamma i sin första betygssättning 
under höstterminen för att därefter öka stegvis, vilket skolan behöver vara fortsatt 
uppmärksam på så att betygen blir så rättvisa och likvärdiga som möjligt samt spegla 
elevernas kunskapsnivå vid betygssättningen.  

NP årskurs 6 På nationella proven i svenska, matematik och matematik i årskurs 6 
uppnår eleverna följande resultat: 
92% är godkända i svenska.  
96% är godkända i engelska (en elev genomförde ej provet efter rektorsbeslut). 
96% är godkända i matematik. 
 
Pojkar är överrepresenterade att inte nå godkänt i samtliga ämnen. I matematik är det 
ingen skillnad utifrån ett könsperspektiv, utan det är några pojkar respektive några flickor 
som inte uppnår godkänt på samtliga provdelar. Vidare visar kunskapsresultatet att det 
finns en spridning över alla betygsstegen på NP från A-E samt något enstaka F. I engelska 
är det 63% som når högst betygsstegen A och B. I matematik uppnår 56% av eleverna A 
och B, medan 28% gör det i svenska. Svenska är det ämne med lägst måluppfyllelse och 
skolan ska fortsätta att följa behov och kunskapsprogressionen, särskilt i ämnet svenska 
på mellanstadiet. Vi kommer fortsätta har särskilt uppföljning avseende de elever som nu 
börjar högstadiet i årskurs 7 och som har haft en lägre måluppfyllelse, för att därmed 
möta de behov som eleverna har. 

16% av eleverna i svenska uppnår också ett högre betyg i ämnet jämfört med resultatet 
på det nationella provet. Läraren har motiverat sin bedömning. Något gemensamt 
mönster framträder inte mer än att eleverna haft starka kunskapsresultat, eller gjort en 
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tydlig progression, i ämnet under mellanstadiet utifrån kursplanen.  

Årskurser 7-9 
När eleverna börjar i årskurs 7 undervisas de mot andra kunskapskrav (årskurs 9), vilka 
således är andra än de eleverna blev bedömda mot i årskurs 6. Eftersom vi även får in 
många nya elever i årskurs 7 innebär det vissa svårigheter att fortsätta att följa elevernas 
kunskapsprogression i förhållande till elevernas resultat i årskurs 6. På skolan gör vi 
skyndsamt en matematikscreening i början av höstterminen och därefter screening i 
svenska för att snabbt få en översikt av elevernas behov och kunskapsnivå.  
 
Årskurs 7, består av fyra klasser med 80 elever varav 91% uppnår kunskapskraven. Elever 
som inte uppnådde alla kunskapskrav saknar någon del i ma, svenska, so-ämne och 
idrott. Vidare är det marginella skillnader i resultaten mellan pojkar 90% och flickor 92%, 
måluppfyllelse. Det främsta skillnaden är mellan klasserna där det genomsnittliga 
meritvärden mellan de fyra klasserna pendlar mellan 248,6 till 222,5 (genomsnitt alla fyra 
klasser 234 meritpoäng). Eftersom elevantalet är så begränsat så ger någon eller några 
elever som inte når kunskapskraven en lägre meritvärde. Det föreligger en 
sammantagen diskrepans mellan pojkar och flickor i klasser där flickornas meritvärde är 
högre än pojkarnas i samtliga klasser. I en klass har flickorna ett meritvärde om 280,2 
meritpoäng som högst och pojkarnas meritpoäng är som högst i en av klasserna 221,5. 

Årskurs 8, består av två klasser med totalt 50 elever och av statistiken framgår att 91% 
uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Vidare är det skillnader om fem 
procentenheter i resultaten mellan pojkar 90% och flickor 95% måluppfyllelse. Ämnen där 
eleverna har haft svårare att nå godkänt är bild och no-ämnena. Det föreligger ingen 
diskrepans mellan de två klassernas genomsnittliga meritvärden 236,3-238,1. I en av 
klasserna har flickor som grupp ett högre meritvärde och den andra klassen har pojkar 
och flickor likvärdigt meritvärde. Både pojkar och flickors meritvärden i båda klasserna, 
har ökat sitt sammantagna merit med 10 procentenheter eller mer sedan betygen på 
vårterminen i årskurs 8 och med 20 procentenheter sedan de fick de första betygen när 
de gick på skolan i årskurs 7 (d.v.s. hösten 2020).  

Årskurs 9, består av tre klasser med 75 elever varav 94,7% har uppnått kunskapskraven i 
samtliga ämnen, vilket är positiv progression från höstterminens resultat där eleverna 
hade en 92% måluppfyllelse. För elever som inte uppnådde alla kunskapskrav så gäller 
det i flera skolämnen. Det är statistiskt marginella skillnader i resultaten där 94,4% av 
flickorna uppnår kunskapskraven, medan utfallet för pojkar var 94,9%.  Det 
genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 är 254,5 och diskrepansen mellan flickors resultat 
252,8 och pojkars 256 är 3,2 procentenheter. Utfallet beror bl.a. på att det är en lägre 
andel flickor som når uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt gymnasiebehörighet. 
Både pojkar och flickor som grupp har dock, i båda klasserna, ökat sin sammantagna 
merit med 10 procentenheter eller mer sedan betygen på vårterminen i årskurs 8 och 
med 20 procentenheter sedan de fick de första betygen när de gick på skolan i årskurs 7 
(d.v.s. hösten 2020).  
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Sammantaget var 97,3% av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett nationellt program på 
gymnasiet, vilket är den högsta utfallet under tre läsår. Pandemin förefaller haft 
begränsad påverkan på elevernas studieresultat, sett utifrån ovanstående summativa 
resultat. Skolan har gjort insatser efter behov både på klass- och individnivå för att det 
inte skulle påverka eleverna kunskapsmässigt.  

NP årskurs 9. Eleverna har genomfört muntliga och skriftliga nationella prov i matematik, 
svenska, engelska, so-ämne och no-ämne. Majoriteten av eleverna uppnådde godkänt 
resultat på nationella proven i samtliga ämnen. 

Utifrån resultaten har skolan lägst måluppfyllelse i matematik där det 15% av eleverna i 
de tre klasserna som inte nådde godkänt på samtliga provdelar. 75 elever genomförde 
proven varav 67 elever klarade samtliga delar i matematiken.  Några elever var enbart 
enstaka poäng från godkäntgränsen och fick godkänt slutbetyg i ämnet. 27% har uppnått 
E i resultat på NP, vilket tillsammans med elever som inte var godkända utgör 42%. Skolan 
behöver fortsätta att ha en hög prioritet för att utveckla elevernas kunskaper och 
förmågor i undervisningen där vi ser skillnad mellan de elevers resultat som har gått på 
skolan och de elever som kommer från andra F-6-skolor samt mellan kunskapsmässigt 
starka klasser och de som har större utmaningar trots omfattande åtgärder t. ex. med 
elevresurs i klassrummet. Vi behöver sätta in tidigare extra anpassningar och särskilt 
stöd i ämnet av specialpedagog till fler elever redan i årskurs 7. Skolan behöver även 
lärare som kan undervisa eleverna på Studieakademin i matematik från läsåret 22/23.  

Vidare har korrelationen mellan np-resultat och slutbetyg i ämnet minskat rejält från 73 
% differens till 31 % i antalet högre satta slutbetyg, jämfört med np-provets resultat. Det är 
en minskning med 42 procentenheter, vilket är positivt och ett prioriterat 
förbättringsområde de senaste två skolåren. Skolan måste fortsätta vårt påbörjade 
arbete med mer likartad undervisning i samma ämnen, där vi även ska fortsätta med 
sambedömning i årskurserna 7-9 i än större utsträckning. NP-proven testar även delar 
som eleverna ibland inte arbetat med i undervisningen under lång tid, t.ex. geometri och 
pythagoras sats. Det är särskilt i en klass i årskurs 9, som eleverna erhållit högre slutbetyg 
än np-provresultatet.  

I engelska är det sammantaget många elever som uppnår de högsta betygen, A och B, 
på nationella proven sammanlagt 63%. Det är också väldigt många som uppnår minst E 
på proven vilket främjar måluppfyllelsen i ämnet. Eleverna är generellt starkare, oavsett 
resultat på NP, i muntlig och skriftlig produktion och har något större utmaningar i 
läsförståelsedelar. Så det det ut nationellt, där elever tappar en del i s.k. läsförståelse mot 
bakgrund av minskad mängd lästräning vilket påverkar både läshastighet och förståelse. 
På skolan ska vi fortsätta att särskilt uppmärksamma områden i undervisningen såsom 
hör- och läsförståelse. Korrelationen mellan elevernas slutbetyg och np-resultatet är 91%. 

I svenska när korrelationen 87% mellan slutbetyg och np-resultat och 12% har fått ett 
högre slutbetyg än np-resultat, vilket är en handfull elever. Det är särskilt på 
läsförståelsedelen som eleverna var någon poäng ifrån att uppnå E eller nästa 
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betygssteg. Även i svenska är således läsförståelsen den största utmaningen för många 
av eleverna på NP. Framöver behöver elever i undervisningen ges ökade möjligheter att 
läsa mer omfattande texter i syfte att träna elevernas uthållighet och med olika metoder 
uppnå en ökad läsförståelse. 

I so- ämne, geografi, uppnådde eleverna i två av klasserna 100% måluppfyllelse och i en 
klass 91, 6%. Sammantaget visar provresultatet att eleverna har goda faktakunskaper och 
en förmåga att analysera. Eleverna kan behöva träna lite mer kunskapsområdet 
namngeografi, samt på statistik och diagram i undervisningen. Spridningen av de olika 
betygsnivåerna är mellan E-A i samtliga klasser, och både pojkar och flickor uppnår de 
högre betygsnivåerna mellan C-A.  

I no-ämne, kemi, skiljer sig resultatet begränsat i de tre klasserna mellan 92-100% 
måluppfyllelse. Eleverna är kunskapsmässigt starkast på laborationsdelen i samtliga 
klasser vilket förklaras med att de ofta har laborationer, i halvklass och analyserar. Ett 
förbättringsområde är att befästa elevernas kunskaper i no med olika metoder och 
arbetssätt genom högstadieåren. Ett sätt som lärarna ser ger god effekt är i 
ämnesövergripande samverkansprojekt där eleverna förväntas använda även tidigare 
läsårskunskaper i ämnet. Skolan behöver fortsätta utveckla sitt arbete i det avseendet i 
dialog med eleverna. 

 

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

På skolan är vi noga med att omdömen i årskurs 1-5 och betygssättning i årskurs 6-9 ska 
bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap som eleverna har visat för att omdömen 
och betyg ska bli så rättvisa och likvärdiga som möjligt. Under året har skolan utvecklat 
vårt samarbete både i undervisnings- och bedömningsfrågor. På Skolinspektionens 
enkät 2022, svarande lärarna på frågan: “I vilken utsträckning bedrivs det ett arbete i skolan för 
att säkerställa att bedömningar och omdömen/betyg är likvärdiga?”. Lärarnas svarsresultat är 
7,9 på en tiogradig skala ligger en bit över rikssnittet 5,9.  

Inom ramen för undervisningen har lärare i större utsträckning detta läsår haft en mer 
omfattande gemensamt arbete med pedagogiska planeringar och 
bedömningsuppgifter. Bl.a. i form av lärandematriser (särskilt i so, no och svenska vid 
större examinationer) och checklistor. Syftet har varit att få mer likvärdighet och kvalitet i 
undervisning och bedömning samt ge eleverna en ökad förståelse av vad som krävs 
kopplat till olika kunskapskrav. Lärarna ser att eleverna i större utsträckning behöver få 
öva på de förmågor och kunskaper de senare ska bli bedömda på, s.k. modellering. Vi 
har under året arbetat med detta i ämnesgrupper. Vi har haft föreläsning och gått en 
bedömningskurs på 20 timmar via Karlstads universitet i bedömning, men behöver 
fortsätta förbättra arbetet med tydliga lärandemål och modellering i alla ämnen. Alla 
ämneslärare deltar inte i ämnesgrupper, ofta p.g.a. av mindre tjänstgöringsgrad på 
skolan. De deltar därmed inte lika systeamtiskt i bedömningsarbetet och det kollegiala 
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lärandet, vilket spelar sig i Skolinspektionens enkät 2022 på frågan: “ I vilken utsträckning 
samverkar du och dina kollegor kring bedömning och betygssättning?”. Lärarnas svarsresultat 
är 6,7 på en tiogradig skala ligger strax över rikssnittet 6,3. Pandemin har sannolikt haft 
viss effekt på resultatet då enkäten gjordes precis i anslutning till pandemins avslut i 
februari 2022 vilket bidrog till att förutsättningarna för fysisk samverkan varit något 
begränsat i nästan tre terminer. 

I arbetet med skolans koncept noblautmaningen, ser vi särskilt i matematikens 
problemlösning och i svenskans samt engelskans arbete med retorik att elevernas 
språkliga förmågor har förbättrats. Det har påverkat lärarnas bedömning och 
betygssättning positivt samt deras vilja att fortsätta arbeta vidare med utvecklingen av 
noblautmaningen även kommande läsår. 

Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov  

I förskoleklass och årskurs 1 har vi använt skolverkets bedömningsstöd för läsa-skriva-
räkna, vilket är analyserat tidigare i denna rapport. 

I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna arbetat med gamla nationella prov, i syfte att de ska ha 
kännedom om hur proven är uppbyggda, exempelvis kring olika texttyper och känna en 
trygghet. Vid genomförande av årets nationella prov har proven varit avidentifierade. 
Under genomförandet av nationella prov har lärarna fått stöd av specialpedagog på 
olika sätt och resurspedagoger för att få möjlighet att ge eleverna rätt förutsättning för 
att genomföra proven. I en del ämnen har lärarna/specialpedagog kunnat ha mindre 
elevgrupper vid provets genomförande. 

För att säkerställa underlaget för bedömning i nationella prov har varje betygsättande 
lärare skrivit en analys till rektor för att säkerställa kvalitet och likvärdighet. Rättning och 
sambedömning av nationella proven i årskurs 3, 6 och årskurs 9 har skett tillsammans 
med flera ämneslärare på skolenheten. Dessa tillfällen bidrar till att säkerställa en mer 
likvärdig bedömning och ökad samsyn. Betygssättning sker i dialog mellan 
betygssättande lärare både i ämnes- och arbetslag. Diskrepans mellan betyg och 
nationella prov finns i föregående analys längre upp i denna kvalitetsrapport. I samband 
med en skriftlig analys av undervisningens korrelation till resultaten av nationella proven 
har lärarna reflekterat över sin undervisning och vilka utvecklingsbehov de ser i sin egen 
undervisning. Syfte har bla. varit att få kunskap om vanligt förekommande felaktigheter 
som eleverna gör inom ett särskilt givet undervisningsområde t.ex. i matematik. Lärarna 
behöver även utveckla att betrakta sin sedvanliga undervisning ur ett sådant perspektiv i 
relation till kunskapskraven i ämnet d.v.s. vilka kunskapskrav har eleverna svårt att uppnå 
och dokumentera detta i större utsträckning än idag. Därutöver ska lärarna få en mall av 
rektor och förstelärare för att analyserna av nationella proven ska bli mer likartat nästa 
läsår. I matematik tog lärarna under läsåret fram en lokal matematikstrategi och den ska 
vi fortsätta utveckla med fokus på undervisningens kvalitet, sambedömning och 
betygssättning även nästa läsår.  

Lärare och rektor har under läsåret gått en kurs via Karlstad universitet för att få ökad 
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samsyn kring bedömning. Kursen var i stora delar en upprepning av grunder inom 
området och bidrar inte nämnvärt till att utveckla vårt redan påbörjade och 
systematiska bedömningsarbete. 

Lärarnas analyser och betygssättning påvisar särskilt i årskurs 7-9 en stegvis ökning 
meritvärdet från sjuan till nian. I årskurs 7 kommer hälften av eleverna nya till skolan och 
lärarna har ganska litet underlag under första terminen, vilket gör dem restriktiva i sina 
bedömningar särskilt när det kommer till elever som presterar högt, men 
bedömningsunderlaget i det aktuella ämnet är litet för en termin. Det finns även lärare 
som sätter lägre betyg de första betygsåren på högstadiet, mot bakgrund av man inte 
vill sänka elevens betyg i nästa årskurs. Lärarna behöver ha ökad tillit till sin 
bedömningsförmåga och använda det bedömningsunderlag som finns att tillgå för att 
säkerställa att terminsbetyget redan i årskurs 7 ska spegla den prestation och kvalitet 
eleverna har visat. Därför är det viktigt att lärarna har schemalagd tid för att diskutera 
sina bedömningar och underlag. Vi har haft ämneslagstid avsatt för detta, men det sker 
främst i samband med betygsättning. Det bör utvecklas till att omfatta alla lärare t.ex. på 
studiedagar och på enskilda elevuppgifter under terminen. 

Avslutningsvis ska vi fortsätta identifiera fler utvecklingsområden i vårt arbete med 
bedömning och betygssättning. Exempelvis behöver vi i större utsträckning ha en dialog 
mellan elevhälsoteamet och lärarkollegiet om hur ska arbeta med ledning och stimulans 
av elevernas kunskaper samt en tillgänglig lärmiljö utifrån alla elevers behov. 

 

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 3% 91% 7% 100% 

Matematik 4% 65% 31% 100% 

Svenska 1% 87% 12% 100% 

 

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 4% 92% 4% 100% 

Matematik 0% 92% 8% 100% 

Svenska 0% 84% 16% 100% 

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 
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En viktig förutsättning att kunna utveckla undervisningen kvalitet är att vi under läsåret 
har haft kontinuerligt samarbete mellan lärarna på olika sätt genom kollegiala samtal 
om lärande. Varje ämneslag har haft en tydlig årsplanering där samverkan har 
genomförts både inom ämnesblocket och mellan olika ämnen för att utveckla 
undervisningen. Det har varit stort fokus på ämnessamverkan i planeringen av 
undervisningen, dialog om kunskapsmatriser i olika ämnen och sambedömning i syfte 
att nå en mer likvärdig nivå på kvaliteten i varje ämne och skolstadium.  

Lärarna har haft avsatt tid för samarbetet varje vecka, vilket varit uppskattat och en 
strukturell förutsättning för genomförandet. Lärarna har bl.a. använt en del material från 
Skolverket och från böcker med fokus på begrepp och teorier kring bedömning för att 
utveckla undervisningens struktur och målinriktning. Vi har enbart arbetat begränsat i ett 
F-9 perspektiv med alla lärare och evidensbaserad gemensam forskning som ger 
lärarna vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning. I det avseendet har vi 
använt material för att driva processen kring ny läroplan Lgr 22 framåt, samt 
utbildningen i betyg och bedömning från Karlstad. Lärarna upplever att tydligheten för 
eleverna ökar med matriser, checklistor och när de modellerar i undervisningen genom 
att eleverna övar särskilt medvetet på det som bedöms. Därtill har lärarna under läsåret 
eftersträvat att göra inspirerande och utmanande utvecklingsinsatser i undervisningen 
bl.a. med fler ämnesöverskridande teamarbeten - i den mån som det har gått under 
pandemin.  

Lärarna bedömer att det ökar undervisningskvaliteten när eleverna skapar och är 
kreativa i lärprocessen. Lärarna upplever också att elevernas inflytande i undervisningen 
ökar när både elever och lärare samverkar i ämnesövergripande projekt. Demokratiska- 
och värdegrundsuppdrag finns också med som en viktig aspekt när ämnessamverkan 
förekommer i större utsträckning mellan ämnena. Valmöjligheter, eget ansvar och 
variation,  för eleverna förefaller således öka vid ämnessamverkan vilket är särskilt 
framlyft i de högre årskurserna 7-9.  

Heldagslärandet kan även fortsätta att utvecklas i lågstadiet där samverkan har varit 
mer begränsad under pandemin i skola och fritidshem. De strukturella förutsättningarna 
finns, eftersom lärarna F-3 numera även undervisar i fritidshemmet. Lärarna och 
fritidspersonal behöver dock ett tydligare målinriktat samarbete utifrån fritidshemmet 
undervisning och lärmiljö bl.a. utifrån ett språkutvecklande arbetssätt med litteraturen 
eleverna arbetar med. Lärare och fritidspersonal har även i begränsad utsträckning 
tillsammans gett eleverna möjlighet att vidareutveckla sina matematiska förmågor i 
fritidshemmet. 

Kvalitativt god undervisning handlar också om att skapa ett meningsfullt lärande utifrån 
elevernas upplevelse. Enligt elevenkäten är 67% av eleverna i årskurs 4-9 nöjda med 
undervisningen. 54% upplever en lust att lära. Det är en stor spridning i de olika 
klassernas resultat, även där eleverna undervisas av samma ämneslärare. En viktig 
utgångspunkt för vår undervisning är att den ska leda till livslångt lärande och en god 
måluppfyllelse hos våra elever, vilket vi ser på våra resultat och måluppfyllelse att den 
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också gör. Vi behöver dock vara mer nyfikna på våra elevers upplevelse av 
undervisningen, eftersom det ofta handlar om mötet mellan elev och lärare i flera olika 
ämnen som en ömsesidig relationell process. Vid uppföljning av undervisningskvaliteten i 
s.k. pedagogiskt råd mellan elever, specialpedagoger och rektor framkom det att 
undervisningen i flera ämnen var något ensidig med stort fokus på läromedlet, som 
styrde undervisningen till stora delar. Det gällde bl.a. i moderna språk och matematik. Det 
framkom också på rådet att eleverna i begränsad utsträckning är med och planerar 
undervisningens innehåll och genomförande, vilket är ett förbättringsområde bl.a. för 
ökad variation och delaktighet. Elevernas röster behöver alltså i större utsträckning höras 
för att förändra och förbättra undervisningen. En del elever är också missnöjda med 
några enskilda lärares undervisning och bedömningar vilket fått genomslag i enkäten, 
särskilt i år. Sammantaget visar elevernas synpunkter vikten av att alla lärarna fortsätter 
ge eleverna god undervisning som är strukturerad och målfokuserad samtidigt som man 
har nära goda relationer där undervisningen tar sin utgångspunkt även i elevernas 
erfarenheter.  

I bl.a. matematik behöver skolan ge ytterligare ledning och stimulans särskilt bland de 
äldre eleverna, och vi behöver fortsätta utveckla sambedömningen i ämnet. Inför nästa 
läsår göra nya insatser på s.k. Studieakademin för att säkerställa att vi ger ledning och 
stimulans samt anpassar undervisning på alla lektioner. På Studieakademin har eleverna 
fått arbeta med vem de vill och nästintill med vilket ämne som helst vilket upplevs 
otydligt. Både på Studieakademnin och på läxhjälpen behöver undervisningskvaliteten 
förbättras markant bl.a. ska lärare framgent göra lektionsobservationer på 
Studieakademin samt ta fram en planering för arbetet både vad gäller innehåll och 
lärmiljön. Eleverna behöver även ha möjlighet att få stöd av matematiklärare på 
Studieakademin. 

Vidare behöver skolan fortsätta utveckla arbetet med ledning och stimulans i 
klassrummet, i syfte att minska behoven av enskilda anpassningar för eleverna. I det 
arbetet kommer skolan bl.a. ta stöd av specialpedagog från centrala elevhälsan via 
huvudman. Vi behöver också arbeta med en ökad upplevd trygghet så elever vågar be 
om hjälp och ställa frågor när de inte förstår. Enligt elevenkäten upplever 74% att de kan 
erhålla särskilt stöd. Skolan har under pandemin haft en del personalfrånvaro. Istället har 
vi genomfört andra kompensatoriska insatser med stöd till eleverna bl.a. med extra 
examinationstider, stöd av elevassistent vilket inneburit att en del av eleverna haft 
utmaningar i skolarbetet i perioder. Vi arbetar alltid för att tillgodose de olika behoven, 
men eftersom eleverna får omdömen i årskurs 4-9 på nästan alla skoluppgifter leder det 
till en känsla av bedömningsrelaterad press och behov av utökad stöttning. 

Skolan har ett aktivt arbete med resursfördelning där vi eftersträvar att möta elevernas 
olika behov i undervisningen. Detta arbete leds av rektor och specialpedagoger i dialog 
med lärare och fritidspersonal. Skolan har ett tydligt årshjul för uppföljning av elevernas 
kunskaper, och lärarnas bedömningar och kunskapsprognoser och betygssättning, vilket 
också är underlag för resultatet av undervisningen kvalitet. Rektor och lärare i arbets-och 
ämneslag genomför resultatanalyser både inom ramen för olika ämnen samt ur ett 
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könsperspektiv i vårt systematiska kvalitetsarbete. Lärarna har även samverkan inom 
sina ämnesområden där inslag finns för att diskutera undervisningens kvalitet och 
sambedöma. 

Vidare använder lärarna olika läromedel beroende på om de undervisar i årskurserna  F-
3, 4-6 eller 7-9. Lärarna synliggör delar av undervisningen pedagogiskt i lärportalen 
Classroom med uppgifter och formativ feedback på uppgiftsnivå till eleverna i årskurs 4-
9, medan de yngre eleverna ofta får mer muntlig återkoppling. För att förtydliga målen 
och kunskapskraven ur ett elevperspektiv synliggör lärarna i årskurs 4-9 matriser i 
Schoolsoft efter större bedömda arbetsområden. Detta förtydligar elevens 
progressionsnivå kopplat till undervisningens innehåll, kunskapskraven i läroplanen i 
respektive ämne samt ger eleven över tid möjlighet till förbättrad översikt av sitt lärande i 
dialog med sin lärare.  

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

Våra elevsvar på enkätresultaten och i rektors dialog med eleverna i skolans s.k. 
pedagogiska råd visar också att skolan särskilt behöver fortsätta utveckla elevernas 
delaktighet. Vi behöver ge eleverna bättre förutsättningar för upplevd delaktighet i både 
planering, genomförande och utvärdering i undervisningen, i varje ämne.  

P.g.a. pandemin har vi haft begränsat med fysiska möten med elever från olika klasser 
under läsåret i både elevråd och pedagogiska råd. Vi har dock har vi haft stort fokus på 
skriftlig utvärdering i ämnena elev - lärare. Detta har inte varit tillräckligt som underlag 
och ofta har det stannat hos den enskilda ämnesläraren, vilket fått som konsekvens att 
återkopplingen till arbets-/ämneslag samt rektor varit knapphändig. Skolan behöver 
därför framåt fortsätta utveckla metoder för ökad elevdelaktighet även i 
planeringsstadiet av under undervisningen i en större utsträckning. Syftet är att eleverna 
ska uppleva en större lust att lära, ökad motivation och meningsfullhet. Det handlar 
också om elevernas möjligheter att ta ansvar för sin skolgång. Rektor och 
ledningsgruppen behöver tillsammans se över skolans förutsättningar för delaktighet 
och inflytande med fokus på undervisningsklimatet och bemötande t.ex. vid 
lektionsbesök och observationer.   

Pedagogerna har hittat en större samsyn och stöttar varandra i arbetet. Vi har etablerat 
en tydlighet kring både regler, rollfördelning, undervisning och kommunikation med 
vårdnadshavare. 

Vidare har Noblakoden varit ett stöd i att skapa likvärdighet, struktur och tydlighet i 
verksamheten bl.a. vad gäller mentorsrollen. För att ytterligare öka den upplevda trivseln 
bland eleverna behöver vi fortsätta att arbeta med att bygga förtroendefulla relationer 
och vara tydliga med vårt breda skoluppdrag, men där kärnan alltid är att sätta 
elevernas lärande och utveckling i fokus. 
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I undervisningen har Noblautmaningen bidragit till lustfyllt lärande särskilt i matematik. 
Under kommande läsår kommer vi ha ett särskilt fokus på retoriken eftersom vi också ser 
att både tal-, läs- och skrivförmågan är central i alla ämnen för en god måluppfyllelse 
och för ett framgångsrikt framtida studie- och yrkesliv. Nästa läsår kommer skolan att 
samverka med extern personal som bistår oss i utvecklingsarbetet, så att retorik och 
kooperativa övningar genomsyrar undervisningen och främjar språkutvecklingen från 
vardagsspråk till ett kvalificerat ämnesspråk.  

 

Likabehandling- och värdegrundsarbete 

Utvärdering av värdegrundsarbete  

Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja 

Jag känner mig trygg i skolan 92% 

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

17% 

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? 

79% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 

Skolan har tydliga strukturer kring likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Arbetet leds 
av rektor i nära samverkan med Elevhälsoteamets personal och arbetslagsledare som 
har ansvarsområden och uppgifter inom området. Rektors roll i initieringsprocesserna av 
både likabehandlings- och trygghetsarbetet är att organisera och samordna skolans 
arbete så att det vi arbetar med har tydlig anknytning till läroplan och skollag, samt 
förankras bland personal och elever. Likabehandling innebär att alla barn och elever ska 
behandlas utifrån sina förutsättningar. Det betyder inte att alla barn och elever ska 
behandlas exakt likadant. Goda relationer mellan personal och elever är centralt i vårt 
arbete och en viktig del i vår skolas s.k. Noblakod. All personal har således i uppdrag att 
skapa en trygg skolmiljö med hög studiero. Lärarna och mentorsrollen är särskilt viktiga 
för elevernas upplevda trygghet. Mot bakgrund av detta har rektor tagit fram strukturer 
kring mentorsuppdraget, så vi har ett gemensamt förhållningssätt mot eleverna och när 
vi tar emot nya elever under terminerna. 

Mentorerna och arbetslagen har haft i uppdrag att arbeta med ett gemensamt 
värdegrundsmaterial på mentorstiden för att främja, bryta normer samt skapa ett bättre 
socialt klimat. På F-6 har de bl.a. arbetat med materialet Vara vakna, Berätta för mig och 
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på 7-9 med Machofabriken.  

Skolan har tydliga rutiner för arbetet med kränkande behandling och diskriminering. 
Dessa finns i vår Plan mot kränkande behandling, som skrivs och följs upp ett par gånger 
varje läsår. Skolkurator/rektor går även årligen igenom rutinerna för anmälan av 
kränkande behandling med personalen och mentorerna går igenom dem med eleverna. 
Om en elev upplever sig utsatt av annan elev eller personal dokumenteras detta, dialog 
förekommer mellan olika parter och en utredning görs av skolan samt huvudman. 
Personalen ska vara medvetna om anmälningsplikten, som innebär att de ska anmäla 
om de får kännedom om att en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling. 

På skolan finns även ett Trygghetsteam som leds av skolkurator. Det finns ett årshjul för 
vad som ska behandlas på mötena t.ex. elevenkäter och vi har en dialog om våra raster 
och andra lärmiljöer. Teamet har möte två gånger per termin. 79% av eleverna upplever 
att de deltar så mycket som de önskar i trygghetsarbetet och vi kan fortsätta att utveckla 
detta med fler aktiviteter som kommer på förslag från eleverna samt personal. 

Både elever och personal genomför årligen en, två trygghetsenkäter. Utifrån resultatet 
och dialogen av enkäterna lyfter vi några styrkor och några förbättringsområden både 
på klass- och skolnivå. Mentorerna har i uppdrag att återkoppla resultat med eleverna 
och skriva samman sin klass resultat med några synpunkter till vårdnadshavare. 
Enkäterna bidrar till att vi kan vidta förebyggande insatser och även där finns utökade 
möjligheter för elevernas delaktighet..  

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Personal och elever arbetar inledningsvis av varje läsår att lyfta fram skolans 
ordningsregler.  Eleverna är delaktiga i processen och har under året lagt till nya regler, 
vilket är en viktig process i vårt förebyggande arbete. 

Elevskyddsombuden har också fått en större delaktighet i arbetsmiljöarbetet i samverkan 
med skolintendent, skyddsombud och rektor jämfört med tidigare år, vilket är ett 
samarbete vi vill fortsätta att utveckla med fokus på trygghet och studiero. 

Materialet mentorerna arbetar med på mentorstid med eleverna har upplevts bidra till 
jämställdhet och en dialog om relationer, normer och jämställdhet. Dock kan det 
upplevas ta mycket tid, kräver gemensamt planering på arbetsplatstid och i det arbetet 
behöver rektor och ledningsgrupp planera in det i agendan för att säkerställa ett 
likvärdigt genomförande. En del av arbetet ska också nästa läsår ske på s.k. 
värdegrundsdag.  

Det är ytterst sällan personal och rektor behöver vidta s.k. disciplinära åtgärder (t.ex. 
utvisning ur undervisningssal, kvarsittning och omplacering etc). När så sker är det ofta 
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allvarligare förseelser där rektor också deltar i arbetet t.ex. vid hot och våld. Med ett större 
elevantal på högstadiet och en genom åren mer varierad elevsammansättning finns ett 
behov av hög prioritering av samverkan mellan lärare och elevhälsopersonal för att 
skapa en trygg och hälsofrämjande skolkultur. Särskilt på högstadiet behöver skolkurator 
vara särskilt delaktig i det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet. Bl.a. genom 
att delta i undervisningen när de arbetar med Machofabriken i samverkan med lärarna, 
vilket också är ett önskemål från dem. Kuratorstjänsten kommer därför utökas läsåret 
22/23. 

Skolan hade under läsåret 28 kränkningsärenden (vilket motsvarar fjolårets siffra), varav 
16 stycken var flickor och 12 stycken pojkar som upplevde sig utsatta av annan elev. Av de 
som utsätter andra elever är pojkar som grupp i majoritet, där strax över 20 stycken av 
de upplevda kränkningarna är utförda av enskilda pojkar. Vidare förekom 16 stycken av 
de 28 ärendena i årskurs 7. Årskurs 7 utgörs av 4 klasser medan övriga årskurser har 1-3 
tre klasser. Under maj-juni 2022 ägde flera kränkningar rum i den årskursen i samband 
med avslut av mentorers tjänster vilket skapade en otrygg situation även för eleverna.   

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  

Eleverna upplever en hög trygghet, där över 90% 4-9 och ännu fler i årskurs F-3 känner 
sig trygga i skolan. Bland vårdnadshavarna är det 93% som upplever att skolan har en 
hög trygghet. En upplevd trygghet vet vi har en klart positiv effekt på elevernas 
skolresultat och mående, och vårt främjande och förebyggande arbete med värdegrund 
och likabehandling ska fortsatt ha en mycket hög prioritet. Återkopplingen från 
Trygghetsteamet till Elevhälsoteam och rektor ska förbättras framöver för så att vi 
tillsammans kan arbeta ännu mer förebyggande utifrån elevernas behov och förslag. 

En specialpedagog ska också samleda Trygghetsteamet läsåret 22/23 tillsammans med 
skolkurator, för ökad samverkan och insyn från Elevhälsoteamet, så att vi vid behov kan 
göra mer gemensamma insatser i trygghetsarbetet. 

Våra prioriterade målområden i Plan mot kränkande behandling tas främst fram av 
personalen i arbetslagen F-9. Ett utvecklingsområde är att tillsammans med t.ex. 
elevskyddsombuden 7-9 och elevråd F-6 stärka elevernas inflytande och låta dem vara 
med tidigare i processen.  

Kurator kommer att arbeta särskilt aktivt i värdegrundsarbetet under kommande läsår i 
de klasser som särskilt behöver det, i samverkan med elevhälsan och övrig personal. 
Störst fokus i det förebyggande arbetet behövs på högstadiet där många personal 
samverkar kring samma elever och där majoriteten av skolans ärenden förekommer. 
Även om många elever upplever att det är en trygg skolmiljö behöver vi fortsätta arbeta 
främjande med trygga raster, organisering av elevhälsoarbetet tillsammans med all 
personal så att det är en mer central del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Bl.a. ska 
både trygghetsteamets och elevhälsoteamets insatser synliggöras i större utsträckning 
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så att vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och ha mer gemensamma 
förbättringsinsatser på skolan. 

 

Elevhälsoarbetet  

Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Skolans målsättning för elevhälsoarbetet gäller för hela skolan där vi eftersträvar att ska 
en likvärdig och inkluderande miljö för våra elever, som både stärker deras välmående 
och kunskapsutveckling. I det arbetet har Elevhälsoteamet (EHT) en prioriterad uppgift att 
samverka med lärare och övrig personal för att skapa så goda förutsättningar för 
eleverna som möjligt genom att möta deras behov. 

Elevhälsoteamet har möte varje måndag och dessa leds av rektor. Vid våra möten 
arbetar vi både på skol-, grupp och elev/individnivå och vi organiserar det arbetet 
tillsammans. Dokumentation sker i journalsystemet PMO, då vi tydligt kan följa både vår 
mötesordning på skolnivå men även enskilda elever.  

Vidare har EHT ett tydligt årshjul med ansvarsuppgifter kopplade till varje profession. I EHT 
ingår självständiga professioner som delvis styrs av olika lagstiftning och uppdrag. 
Skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog har arbetsuppgifter som rektor inte har 
medicinskt ansvar för; rektor har bra stöd och styrning i det arbetet av huvudman. 
Huvuduppdraget är dock gemensamt för alla i EHT: eleverna. Det kan t.ex. handla om 
elevernas frånvaro, kränkningsärenden, extra anpassningar i undervisningen samt 
uppföljning av elevernas kunskapsresultat.  EHT har  hållit i klasskonferenser en gång per 
termin för att få en överblick på gruppnivå särskilt på F-6 och i fritidshemmet där vi både 
lyfter styrkor och förbättringsområden i varje klass. I god tid för vi en indikation om elever 
är i behov av stöd eller påvisar ohälsa genom en nära dialog i personalgruppen.  

Vi har även tydliga rutiner för s.k. “Anmälan till rektor” av elevfrånvaro, behov av särskilt 
stöd och behov av stöd av EHT t. ex. i samverkan med lärarna.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Ett utvecklingsområde har varit att organisera för att våra elevhälsoprocesser ska ha ett 
tydligt arbetsflöde efter elevernas och personalens behov av främjande och 
förebyggande insatser av EHT. Merparten av arbetet inom områdena ovan följs noga upp 
av EHTs årshjul och i dialog med lärarna. Blanketten “Anmälan till rektor” används sällan, 
vilket är ett område vi vill fortsätta att arbeta med för att skolan ska ha en tydlig 
arbetsgång när de främjande och förebyggande insatserna inte längre räcker till. En 
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sådan anmälan ska ses som ett viktigt beslutsunderlag till EHT av alla på verksamheten 
och det ska vi fortsätta implementera. 

Vi har arbetat en del gemensamt i elevhälsoarbetet under året bl.a. kring rutiner för 
kränkande behandling och personalen har gett förslag hur EHT kan samverka med lärare 
och resurspedagoger. På grund av en mycket hög frånvaro av olika personalgrupper i 
EHT har uppföljning av det arbetet och kartläggningar inte varit fullt tillfredsställande. 
Rektor och EHT har tagit stöd av huvudman under vårterminen för att säkerställa en 
förbättrad kvalitet och samverkan framöver. 

EHT har varit delaktiga i framtagandet av en s.k. Elevhälsoplan och vi har planerat samt 
utvärderat under läsåret. Vidare kan vi utveckla våra analyser lite mer tillsammans på 
våra möten, för att få en gemensam bild som EHT kan att samverka med  lärarna kring, 
exempelvis på studiedagar. Elevhälsoarbetet är brett kring livsstilsfaktorer, hälsa, 
kränkningar, stress och lärande. Lärarna har efterfrågat en större samverkan med EHTs 
personal, eftersom de besitter en mycket stor kompetens inom sina respektive områden. 

Slutligen är bedömning att en förbättrad processkvalitet med fokus på mer främjande 
och förebyggande insatser i elevhälsoarbetet, där fler personal samverkar i EHT och med 
personal. På sikt kommer det att främja elevernas hälsa och måluppfyllelse. 

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Årskurs F-3 och 4-6 är relativt små arbetslag med tydlig samordning av elevhälsoarbetet 
bl.a. mot bakgrund av att det är få personer inblandade. Årskurs 7-9, som är ett stort 
arbetslag, och 8 klasser, behöver en tydligare samordning av elevhälsoarbetet. Vi ska 
hålla fast vid specialpedagogernas naturliga närvaro ute i arbetslagen och bland 
eleverna både F-6 och 7-9. EHT behöver framöver lägga mer av sin gemensamma tid på 
högstadiet för att verka än mer främjande och förebyggande, i enlighet med vår 
uppdrag. En synpunkt som framkommer av lärarna, särskilt på högstadiet, är avsatt tid 
för det gemensamma arbetet med klasser och en mer kontinuerligt dialog gällande 
utmanande gruppkonstellationer. Arbetslaget behöver därför i större utsträckning 
avsätta tid för dialog kring klasser på sin arbetslagstid. EHT och rektor behöver också ge 
lärarna utökade möjligheter t.ex. med fasta mötestider för F-9 att få handledning och 
samverka med flera elevhälsopersonal samtidigt. Läsåret 22/23 finns goda möjligheter till 
att ett EHT kan bidra med kunskap, dialog och analys som en resurs för hela skolan, samt 
för rektor att leda och organisera verksamheten. 

Bl.a. har skolkuratorns tjänst utökats, huvudmannen har en centralt anställd skolpsykolog 
och skolan har flera nya medarbetare i EHT med förtydligade uppdrag. Dessa kommer 
tillsammans med rektor och övrig personal fortsätta att utveckla våra kärnprocesser i 
elevhälsoarbetet - med fokus på elevernas behov. Det innebär tydliga rutiner som följs av 
alla. Det ska även implementeras  tydliga processer för genomförande där både 
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arbetsformer och aktivitet kräver ett nära dagligt samarbete mellan EHT, personal, 
vårdnadshavare och elever. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

Elevdelaktighet och inflytande i undervisningen - för en ökad lust att lära 

Mål: Eleverna upplever en ökad delaktighet i undervisningens delar; planering, 
genomförande och utvärdering, vilket leder till en ökad lust att lära. 

Insats: Under läsåret har lärarna utvärderat sin undervisning åk 4-9 skriftligt. Läsåret 
22/23 behöver vi utveckla fler delar så elevinflytandet även omfattar planering av delar 
av undervisningen t.ex. vid temaarbete och ett ökat elevinflytande i 
undervisningsprocessen. Förstelärare har särskilt uppdrag för att utveckla och organisera 
för detta. 

Noblautmaningen -  retorik & problemlösning 

Mål: Elevernas måluppfyllelse ökar med tydliga undervisningsstrategier inom våra 
koncept retorik och problemlösning, vilka är två områden som utmärker undervisningen. 

Insats: Retorik, är ett prioriterat område för skolan från huvudman under läsåret.  I F-9 
kommer lärarna få kompetensutveckling flera gånger under läsåret av Liz Fristedt i retorik 
och kooperativt lärande. Insatsen kommer vara en central del av vår skolas kollegiala 
lärande och ske i alla ämnen då en väl utvecklad språkförmåga är viktigt för 
skolframgång och framtida studier och yrkesliv.  

Problemlösning, vi ska fortsätta att utveckla undervisningens kvalitet, samt dokumentera 
en strategi i vår lokala matematikstrategiplan läsåret 22/23. I Studieakademin kommer 
skolan läsåret 22/23 även ha en matematiklärare där det är möjligt. Skolan kommer även 
att ha tre förstelärare med matematik/no-inriktning men ska samtidigt leda det 
kollegiala lärandet brett över alla ämnen för att leda utvecklingsprocesser. 

En gång i veckan ska alla matematiklärare undervisa i problemlösning, i matematik. 

Lgr 22 - implementering av ny läroplan 

Mål: Lärarna och rektor är förtrogna med grundskolans ändrade kursplaner och Lgr22 
som är relevanta för just deras yrkesutövning. Från 1 juli 2022 genomför lärarna 
undervisning, bedömning och betygssättning i enlighet med Lgr22. 

Insats: Skolan har fyra förstelärare och arbetslagsledare som tillsammans samverkar 
med personalen kring läroplanens olika delar. Vi har särskilt fokus på kunskapsområdet 
sexualitet, samtycke och relationer. Skolan ska ta fram en skriftlig plan för området som 
innebär att lärare samverkar i undervisningen för likvärdighet och samsyn, tillsammans 
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med skolkurator. Vidare ska vi fortsätta utveckla det påbörjade arbetet med bedömning 
där vi arbetar med alignment, modellering i  ämnesgrupper och arbetslag för att skapa 
en mer likvärdig undervisning och bedömningskompetens. 

Noblakoden- ett gemensamt förhållningssätt  

Mål: På Noblaskolan bedriver vi resultatinriktad undervisning. Personalen ska stötta, ställa 
krav och utmana så att våra elever bygger ett akademiskt självförtroende.  

Insats: Lektionsstrukturen ska vara enhetlig på respektive skolstadium på skolan och en 
plan tas fram för detta. Vi ska ha en hög undervisningskvalitet där lärare och 
elevhälsoteam samverkar kring detta och bl.a. genomför lektionsbesök i verksamheten. 

En broschyr framtagen är för samtliga Noblaskolor som ska gås igenom med 
vårdnadshavare och elever i början av kommande läsår. Det ska förankras i 
verksamheten, och med nya medarbetare.  

Tillgänglig lärandemiljö - för en förbättrad kvalitet i undervisningen  

Mål: Elevhälsan är central i vår verksamhet. Både Elevhälsoteam och övrig personal 
bidrar till att våra rutiner, processer och resultatutvärderingar bidrar till att förbättra 
undervisning och lärande för våra elever. Tillsammans utvecklar vi vår skolas 
tillgänglighet och anpassar den pedagogiska, sociala och fysiska miljön i relation till 
elevernas behov och  lärande. 

Insats: Alla lärare har kunskap om skolans intensifierade arbete läsåret 22/23 med 
ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd samt studiero. EHT ska samleda 
arbetet för att skapa en mer tillgänglig lärandemiljö tillsammans med lärarna med fokus 
på undervisningen. Bl.a. genom att erhålla kompetensutveckling för personalen på 
studiedagar, ge utökad handledningstid för lärare, och genomföra observationer i 
verksamheten. EHT och rektor ska även lyssna in elevernas upplevelser om undervisning 
och studiero  som en central del i skolans systematiska kvalitetsarbete bl.a. i EHTs 
pedagogiska råd, en gång per läsår.  

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Organisation  

På skolan finns två fritidsavdelningar för årskurs F-1, 2-6, med 8 pedagoger. Skolans 
personal har olika bakgrund och de är antingen utbildade lärare, barnskötare eller 
fritidsledare. Under skoldagarna arbetar fritidspersonalen i olika klasser från årskurs F-9. 
De ger eleverna stöd i klassrummet eller arbetar med elever i mindre elevgrupper, i 
samråd med ämnesläraren. Även lärarna på F-3 arbetar delvis på fritids på 
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eftermiddagarna, för att samverka med fritidspersonalen och eleverna i ett s.k. 
heldagslärande.  

Fritidsverksamheten leds av en arbetslagsledare mot fritidshem med stöd av rektor i det 
pedagogiska arbetet, samt skolintendent i t.ex. schemaläggning. Arbetslagsledaren i 
fritidshemmet är en del av skolans ledningsgrupp.  

Under läsåret har 100 av skolans 375 elever varit inskrivna på vårt fritidshem. 
Fritidshemmet har öppet mellan kl. 06:15  på morgonen till kl. 17.30 på kvällen. Morgonen 
börjas och avslutas i förskoleklassens lokaler där det ges lugna aktiviteter, såsom läsa 
bok, rita, och brädspel. Kl. 07.30 går alla elever med morgonfritids och äter frukost, för att 
därefter ut innan skoldagen börjar. Efter skolans slut bjuds det på mellanmål och därefter 
av styrda aktiviteter inomhus och utomhus och även möjlighet till fri lek. 

En gång i veckan har fritids arbetslagsmöte då träffas personalen som arbetar i 
fritidshemmet. Mötet leds av arbetslagsledare och rektor deltar, del av mötet, några 
tillfällen i månaden. På mötet planerar och samverkar personalen kring undervisning och 
aktiviteter, samt delger vårdnadshavare information om verksamheten. Några gånger 
per termin har vi uppföljning och utvärdering av vårt arbete. Tillsammans med 
specialpedagog förekommer även uppföljning varje vecka på grupp- och individnivå 
avseende elevernas lärande och behov. Vi har även elevkonferens med specialpedagog 
i fritidshemmet. 

Undervisning och inflytande 

De styrda aktiviteterna är ofta knutna till olika veckodagar och synliggörs också för 
eleverna dagligen på en stor digital tv skärm i matsalen. Vårdnadshavarna får del av 
aktiviteterna varje vecka i ett digitalt informationsbrev.  

Vid läsårstarten 21/22 hade rektor beslutat att fritids särskilt skulle prioritera det 
språkutvecklande arbetet med koppling till Noblaskolans koncept noblautmaningen; 
retorik (litteracitet). I det förbättringsarbetet skulle det finnas ett tydligt fokus på att 
använda litteratur och samtal för att utveckla elevernas språkliga förmåga att uttrycka 
tankar, känslor kopplat till normer och värden; värdegrunden. Detta område hade även 
fritidspersonalen läsåret 20/21 utvärderat att fritids behövde förbättra för att i högre grad 
inriktas mot uppdraget i läroplanen. Fritids har under året arbetar med olika områden i 
läroplanen för att synliggöra hur aktiviteterna kan kopplas samman med det som 
eleverna ska lära sig enligt läroplanen. Dessa områden beskrivs längre fram i denna 
rapport. 

Vi har även s.k. fritidsråd där eleverna får framföra sin talan särskilt kring skolgården 
och hur omsorgen om dem fungerar. Vi har även ett s.k. pedagogiskt råd en gång 
per termin, som leds av arbetslagsledaren, där elevernas tankar och intressen 
framförs kring undervisningen i fritidshemmet. På så sätt kan verksamhetens 
innehåll även planeras med elevernas synpunkter som utgångspunkt. 
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Samarbete skola och fritidshem: 

Lärare och pedagoger på fritids har ett kontinuerligt samarbete, särskilt f-3. 
Personal på fritidshem F-6 har under de senaste två åren genomfört 
huvudmannens kompetensutveckling kring didaktisk miljö, heldagslärande, syn på 
lärande och rastverksamhet.  

Utvärdering visar att både fritidspedagoger och lärare upplever att det är viktigt att 
samarbeta för att få till ett heldagslärande i skola och fritidshem. Lärarna F-3 har 
önskat att undervisa på eftermiddagarna i fritidshemmet, för att kunna följa 
elevernas progression i lärandet och ta ansvar för omsorgen om dem under större 
del av dagen än enbart skoltid.  

På skolan arbetar vi med s.k. heldagslärande för våra yngre elever i F-3. Heldagslärandet 
är viktigt för att samtliga elever ska känna att all personal samverkar på lågstadiet för att 
skapa en helhet under såväl skoldag som fritidstid. Undervisningen i fritidshemmet ska 
utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som 
framgår av läroplanen. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet, 
där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen i fritidshemmet ska 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, 
intressen och erfarenheter, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att 
inspirera till nya upptäckter.  

Fritidspersonal och lärare har båda parter tydliga överlämningar F-6, både 
dagligen och vid läsårets början. Vidare finns det begränsat med gemensam 
planeringstid för personalen skola och fritids t.ex. på gemensamma 
arbetslagsmöten. Planering sker i huvudsak mellan lärare och den fritidspersonal 
som är i samma klass under skoltid. Då finns även en samverkan runt elever med 
särskilt stöd och extra anpassningar. Anpassningar sker vanligtvis med anknytning 
till enskilda barn vid olika aktiviteter om behov av stöd föreligger. 

Under läsåret så har vi haft extra fokus på skolgården och rasten, där några bland 
fritidspersonalen har tagit ett särskilt stort ansvar för att utveckla rastverksamheten med 
hjälp av elever bl.a. i årskurs 6. Under hösten 2021 hade fritids en föreläsning av Gustav 
Sund och under läsåret har vi även färdigställt vår aktivitetsbod på skolgården. Skol- och 
fritidspersonal har delat in skolgården i olika zoner, för att se till så att ingen del av 
skolgården saknar bemanning utifrån elevernas ålder och mognad. All personal som är 
ute på rasterna ska ha en gul väst på sig för att göra det tydligt vilka vuxna som finns ute 
på rasten.  Eleverna på fritids har också gjort s.k. trygghetsvandring för att synliggöra för 
personalen platser som känns trygga eller otrygga av olika anledningar, vilka då kan 
behöva förstärkas med rastvärdar där det kan uppstår konflikt eller diskussioner t.ex. på 
fotbollsplanen 

Vi har förtydligat vikten av frånvaro när eleverna går hem från skola eller fritidshem, där 
elevernas ska checkas av digitalt mot lärportalen Schoolsoft. 
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Elevhälsopersonalen, särskilt specialpedagog, har observerat grupper och handlett 
personal på fritids oftast i personalgruppen på fritidshemsmötet varje vecka. Kurator 
som haft ansvar för Trygghetsteamet har samverkat med flera fritidspersonal någon 
gång per termin med fokus på trygghetsfrågor och lärmiljö. För övrigt har samverkan 
varit begränsad mellan elevhälsopersonal och fritidspersonal, utan ofta har samarbetet 
anknytning till enskilda elever och elevens mentor under skoltid. 

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

På fritids är undervisningen knuten till delar i läroplanen. Undervisningen följs upp 
veckovis. Därtill följs den också upp, ett par gånger varje år, inom ramen för fritids 
systematiska kvalitetsarbete som dokumenteras i Fritidshemsplanen, samt två gånger 
årligen i skriftliga utvärderingar till huvudman. 

Den sammantagna bedömningen är att fritids i stora delar har en god kvalitet i sin 
undervisning. Den är planerad med tydliga aktiviteter företrädesvis av personalen, som 
också lyssnar in eleverna. Vi behöver dock bli bättre på att låta eleverna utvärdera 
undervisningen med olika metoder. Idag sker det med tummen upp eller i samtal. Det 
arbetet ska utveckla kommande år med färgkort eller glada/sura gubbar samt 
dokumenteras i större utsträckning med tydligare dokumenterad återkoppling till rektor 
samt till all fritidspersonal. Personalens egna årliga utvärderingar synliggör också ett 
behov av att utveckla det gemensamma arbetet med eleverna på individ-och 
gruppnivå. Det gäller också utvärdering av elevernas utveckling och lärande.   

De målstyrda processerna i undervisningen är förankrade i tydliga områden från 
läroplanen och i fritidshemmets olika aktiviteter. Dessa är bl.a. 

- språk och kommunikation, där eleverna varje vecka tillsammans med 
personalen lyssnar på eller läser litteratur, för att sedan samtala om innehållet. 
Varje termin har vi också läsvecka i skola och fritidshem i samverkan med 
hemmen. När eleverna spelar Minecraft ska de samtala om konstruktioner, 
matematiska begrepp (ord som skala, större mindre m.m.). Arbetet har kommit 
igång under läsåret och fritids-och skolpersonal har samverkat inom området. 

Åtgärd: samverkan kan utvecklas och lärarna på F-3 kan ta ett större ansvar för 
genomförande av aktiviteterna kopplat till retorik även i fritidshemmet. 

- normer och värden, eleverna får i olika sammanhang ha en dialog med personal 
och kamrater kring olika normer t ex vilka skolans ordningsregler är, och vilka 
regler som ska gälla i en viss situation eller aktivitet. När fritids väljer litteratur har 
böckerna ofta en tydlig koppling till värdegrundsarbetet t.ex. hur man kan vara en 
bra kompis. På fritidsråd samtalar personalen med eleverna om trygghetsfrågor 
och relationer. Fritids har även kontinuerligt värdegrundsövningar. 



 

 

38 

Åtgärd: det behöver finnas en tydlig planering för området, kopplat till retorik samt 
värdegrundsövningar. Skolkurator kommer under 22/23 att bistå fritids i 
utvecklingsarbetet i större utsträckning samt göra observationer tillsammans 
med specialpedagog för att definiera fler utvecklingsområden. 

- skapande och estetiska uttrycksformer, där eleverna får skapa av olika slag i 
bilder, sjunga i fritidskören, bygga pussel inom ramen för vår s.k. noblautmaning. 
Varje vecka undervisas eleverna digitalt på Ipads och i spelet Minecraft. Både 
sångkör och programmering har kommit igång bra under läsåret. 

Åtgärd: tydligare uppföljning av arbetet med Minecraft behövs och en 
dokumenterad planering för programmering. 

- natur och matematik, där eleverna har möjlighet att skapa naturtavlor med 
naturens material, göra insektshotell som används i vår utemiljö. När eleverna 
arbetar har personalen inslag av matematiska begrepp där de får mäta och 
väga. Eleverna har organiserade byggprojekt i Minecraft med matematiska 
begrepp och uppdrag. Det sker även när eleverna har aktiviteter med pärlor, 
kaplastavar och annat lekmaterial.  

Åtgärd: vi ska använda delar av spsm:s material 
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/matematik/matematik-
fritidshem/ så vi utvecklar arbetssätten i undrvisningen mer metodiskt. 

- demokrati och samhälle; där elevernas synpunkter lyssnas in och blir hörda bl.a. i 
fritidsråd och pedagogiska råd varje termin av arbetslagsledare. Eleverna ska 
känna att de är delaktiga i besluten. 

Åtgärd: Fler från fritidspersonalen ska delta i dessa råd 22/23 samt återkoppla till 
rektor och kollegor på fritidsmöte. Tydligare underlag behövs även för elevernas 
utvärderingar av aktiviteter och arbetsmiljö i fritidshemmet. Vidare ska vi arbeta 
med barns rättigheter och barnkonventionen under läsåret för att främja barns 
rättigheter i ett vidare perspektiv.  

- lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, där eleverna får gå till badhuset ett par 
gånger per termin. Vi har varje vecka flera tillfällen med utevistelse på vår 
skolgård eller i närområdet där vi bl.a. i nära anslutning till vår verksamhet har en 
stor skogsdunge och flera lekplatser. 

- Varje vecka deltar nästan samtliga elever F-3 på Skol-if på eftermiddagen, som 
leds av en fritidspersonal och ett par ungdomsledare/äldre elever från skolans 
högstadium. Eleverna tränar motorik och rörelse av olika slag. 

Åtgärd: vi behöver kommande läsår ha en djupare dialog kring den fria leken i 
fritidshemmet, mål och syfte samt uppföljning av kvaliteten, även utifrån ett 
elevperspektiv t ex på fritids pedagogiska råd. 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/matematik/matematik-fritidshem/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/matematik/matematik-fritidshem/
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Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 

De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och 
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och 
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers 
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden.  

Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig 
samverkan, Uppföljning, utvärdering och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan 
är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra 
anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.  

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Normer och värden  6,0 

Språk och kommunikation  6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 6,0 

Natur och matematik 6,0 8,0 

 

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 

78% 86% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 90% 94% 

 

Utvärdering och analys av värdegrundsarbetet i fritidshemmet 

I undervisningen har värdegrundsarbetet organiserats tydligare under läsåret inom en 
rad områden. Detta läsår har var vi särskilt utvecklat vår Noblautmaning, retorik i samspel 
med värdegrundsarbetet. Pedagogerna har exempelvis haft högläsning och lyssnat på 
sagor tillsammans med eleverna, samt haft efterföljande samtal om kamratrelationer 
och hur man är mot varandra. Detta har förebyggt en del konflikter och varit främjande 
för samarbetet mellan eleverna. I fritidshemmet förekommer få akuta insatser och under 
året har vi inte haft några kränkningsärenden under fritidstiden. Personalen har mer 
styrda aktiviteter under veckan och de har synliggjort dessa för eleverna digitalt och på 
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en anslagstavla med bilder. Samtidigt är det viktigt att ha en balans så att elevernas 
tankar och önskemål kring undervisningens innehåll framkommer.  

Fritids har haft s.k. pedagogiska råd där eleverna blir lyssnade hur de upplever fritids. 
Eleverna har i pedagogiskt råd berättat att de till största del kan påverka vad som händer 
i idrottshallen och när de har aktiviteter utomhus. Vuxna planerar mycket men 
aktiviteterna säger barnen är bra och varierande. Vårdnadshavareenkäten synliggör 
också en ökad nöjdhet med de insatser som är gjorda och vi eftersträvar att skapa en 
meningsfull fritidshemstid för våra elever både inne- och utomhus. Vi använder oftast 
samma vikarier som känner till våra rutiner och elevernas behov. Eleverna deltar i s.k. 
fritidsråd några gånger per termin och det finns ett behov av att fler elever har möjlighet 
till deltagande för ökad känsla av inflytande. 

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Läsåret 22/23 slår vi samman fritidsråd och vårt pedagogiska råd. Alla elever ska få 
komma till tals på fritids och personalen kommer ha i uppdrag att utveckla det på båda 
fritidsavdelningar. 

Vi vill fortsätta fördjupa vårt arbete med retorik, språkutvecklande arbetssätt och 
värdegrund. En lärare i fritidshemmet är anställd och kommer tillsammans med 
kollegorna ha särskilt ansvar att utveckla detta område. 

Vi utökar EHTs samverkan med fritidshemmets personal och både skolkurator och 
specialpedagog F-6 kommer framöver delta ett par gånger per termin på mötena, 
tillsammans med rektor. Trygghetsteamet kommer också ha en tydligare anknytning till 
fritids genom ett sådant förnyat arbetssätt. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

Noblautmaning - retorik och problemlösning 

Mål: fortsätta utveckla våra koncept systematiskt inom Noblautmaningen med 
planering, process/genomförande och utvärdering av resultatet i personalgruppen 
och tillsammans med eleverna. 

Insats: Vi arbetar med digitala verktyg i undervisningen och samtalar språklig 
medvetet med eleverna kring det som de arbetar med, utvärderar det eleverna har 
gjort bl.a. när de skapar digitalt i Minecraft. Skolan har anställt en lärare i 
fritidshemmet som har särskilt ansvar för språkutveckling och retorik. 

Vi fortsätter med vårt påbörjade arbete inom Grön flagg, som har fokus på 
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problemlösning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det kommer vara fler pedagoger 
som arbetar med det nästa läsår.  

Noblakod -ett gemensamt förhållningssätt 

Mål: Noblakoden är implementerad i fritidshemmet och personal, elever och 
vårdnadshavare känner väl till innehållet.  

Insats: Fritids ha ett värdegrundsarbete där vi särskilt lyfter fram ord som uttrycker 
känslor och åsikter och samtalar med eleverna om detta utifrån den litteratur som 
används i undervisningen på fritids. Detta är även gruppstärkande för eleverna.  

Böckerna  som används i undervisningen ska ha ett tydligt etiskt budskap t.ex. kring 
kamratrelationer, normer och värden samt vara underlag för dialog med eleverna. 

Pedagogiskt råd och fritidsråd slås samman läsåret 22/23 och samtliga elever ska 
delta i rådet under terminen för att stärka elevdelaktigheten. Personalen stöttar 
eleverna i deras undervisning och ser till att de får inflytande över denna både vad 
gäller innehåll och genomförande. I rådet ska eleverna tillsammans med 
personalen analysera och utvärdera fritidshemmets aktiviteter. Detta ska 
dokumenteras och återkopplas tydligare till rektor och ledningsgrupp samt på 
fritidsmöten. 

Även fritidshemmet studiestöd/läxhjälp är en del av Noblakoden och samverkan 
ska ske mellan lärare, fritidspersonal och speciallärare F-6 så eleverna ständigt  
utmanas i sin undervisning. 

Heldagslärande - ett gemensamt ansvar för undervisningen F-3 & Fritidshemmet 

Mål: alla personal F-3 tar ett gemensamt ansvar för elevernas heldagslärande i 
skola och fritidshem. Undervisningen för eleverna pågår hela dagen. 

Insats: Fritidspersonal och F-3 läser forskning på området för att utveckla sin 
gemensamma kompetens. Boken heter Retoriklek. Lärare på F-3 arbetar också på 
fritidshemmet och deras roll ska förtydligas utifrån ett heldagslärande för eleverna. 
Lärarna ska särskilt samverka med fritidspersonalen kring matematik och 
språkutveckling i fritidshemmet. 

Lgr22 - ny läroplan  implementeras   

Mål: Personalen är väl insatt i den nya läroplanens samtliga delar och förankrar 
dessa i undervisningen och informerar vårdnadshavare om arbetet. 

Insats: all personal har ansvarsområden som utgår från läroplanens delar och 
fritidshemmet aktiviteter, som varje vecka har en tydlig struktur. På personalens 
fritidsmöten ska det finnas tid avsatt för samverkan kring Lgr 22. Vårdnadshavare 
erhåller information om aktiviteter och fritidshemmets uppdrag kontinuerligt. 
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Vårdnadshavare har möjlighet att utvärdera verksamheten en gång per läsår.  

 

I tjänsten,  

Löddeköpinge augusti 2022 

Pia Tullgren 

Rektor 

 

 


