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1. Om Noblaskolan Mariastaden  

Om Noblaskolan 

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

Om skolenheten 

Skolan ligger i norra delarna av Helsingborg. Vackert belägen i en park i en gammal 
sjukhusbyggnad  

 

Ledning och organisation 

Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor på skola, biträdande rektor på 
förskola samt 5 arbetslagsledare. På förskolan finns 2 arbetslag och på skolan finns 4. På 
skolan finns 3 förstelärare. Vi har 50% administration. Inom elevhälsan finns alla aktuella 
professioner.  
 

Personal 

Skolan har idag 38 medarbetare och Förskolan har 17 medarbetare. Så totalt 55 st.  
 

Elever 

Det går idag 415 barn/elever på Noblaskolan Mariastaden. Det stora flertalet elever 
kommer från Maria Parkområdet men också från kringliggande bostadsområden och 
byar. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Noblaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Noblaskolan och 
AcadeMedias gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella 
målen. Detta innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med 
kvalitet och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi 
är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och 
nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 
huvudmannen och skolledningen organiserar 
och skapar förutsättningar för utbildningens och 
undervisningens genomförande, dels om andra 
förutsättningar i form av till exempel 
sammansättning av personal, elever och barn. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 
kvaliteten i det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 
utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och 
elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in 
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt 
arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och 
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra 
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån 
förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, 
vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid 
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på 
verksamheten. Enkäten genomförs både i förskolan och grundskolan inklusive 
fritidshemmet. 

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas 
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen 
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger 
om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i 
förskolan. 

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet 
och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken 
utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella 
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i 
läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 
som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna 
kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 
verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre 
måluppfyllelse nästa läsår. 

Enhetens systematiska kvalitetsarbete 

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

Varje höst sätts enhetens mål och arbetslagen utgår ifrån sin arbetslagsplan. Här bryts 
målen ner på arbetslagsnivå till de enskilda lärarna. Målen följs upp kontinuerligt för att 
säkerställa att vi håller fokus på rätt saker. I november görs den första analysen i 
arbetslaget som skrivs in i arbetslagsplanen. Därefter sammanställer ledningsgruppen 
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enhetsplanen. Under läsåret görs fyra analyser av arbetet som dokumenteras i 
arbetslagsplanen och i enhetsplanen. Elevhälsan som träffas varje vecka och använder en 
del av sin mötestid fyra gånger per år åt att stämma av och utvärdera sitt arbete. 

 

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 89,6% 92,2% 75,0% 

Flicka 100,0% 96,3% 75,0% 

Pojke 82,1% 87,5% 75,0% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 89,6% 94,1% 86,4% 

Flicka 100,0% 96,3% 87,5% 

Pojke 82,1% 91,7% 85,7% 

Genomsnittligt meritvärde 260,2 275,8 239,0 

Flicka 286,0 282,1 247,3 

Pojke 241,7 268,8 234,3 

 

Denna årskull har ett lägre meritvärde än våra tidigare elevkullar. Det skiljer inte i mellan 
pojkar och flickor gällande andel elever med A-E i alla ämnen. Gällande andel elever 
med gymnasiebehörighet har flickor något högre värde. Genomsnittligt meritvärde här 
ligger också flickor något högre än pojkarna.  

 

Betyg (åk  6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 92,3% 78,3% 70,0% 

Flicka 90,9% 91,7% 71,4% 

Pojke 93,3% 63,6% 68,2% 

 

Denna årskull elever ligger lägre än våra tidigare elevkullar. Flickorna har något högre 
värde i andel elever med A-E i alla ämnen än pojkarna. Jämför man med förra året är 
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det flickornas kraftig försämrade resultat som sticker ut. Pojkarna har höjt sig mot förra 
året.  

 

Nationella prov (åk 9) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 19% 14% 32% 22% 11% 3% 100% 

Matematik 8% 0% 22% 24% 35% 11% 100% 

Svenska 2% 15% 24% 24% 24% 10% 100% 

 

På nationella proven i åk 9 klarar eleverna engelskan bäst medan svenska och 
matematik hamnar på ett lägre resultat.  

, 

Nationella prov (åk  6) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 30% 28% 15% 13% 9% 4% 100% 

Matematik 8% 6% 17% 38% 27% 4% 100% 

Svenska 11% 9% 32% 28% 9% 13% 100% 

 

På nationella proven i åk 6 klarar eleverna engelskan bäst och 30% av eleverna når A i 
resultatet. Både engelskan och matematiken visar på resultat där hela 96% når lägst E i 
bedömningen. i svenska är resultatet lägre och 13% av eleverna klarar inte en godkänd 
nivå på provet.  

 

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 95,8% 

 B 100,0% 

 C 91,7% 

 D 95,8% 

 E 100,0% 

 F 91,7% 

 G1 95,8% 



 

 

8 

 G2 100,0% 

Svenska A 87,5% 

 B 95,8% 

 C 100,0% 

 D 95,8% 

 E 95,8% 

 F 87,5% 

 G 95,8% 

 H 87,5% 

 

Eleverna ligger högt resultatmässigt på nationella prov i åk 3. Momentet tala och skriva 
ligger lite lägre i svenska och detsamma gäller de  skriftliga delarna i matematik. 

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Skolan och fritidshemmet har haft följande gemensamma mål 
● Bemötande 
● Undervisningens kvalitet 
● Trygghet och studiero - vi kommer att detta år lägga fokus på trygghet 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

För att ge rätt förutsättningar för hög undervisningskvalitet, elevhälsoarbete samt 
trygghetsarbetet arbetar vi systematiskt i flera konstellationer av professioner. All 
personal, både på förskolan samt på skolan är delaktiga i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Ledningsgrupp träffas inför varje avstämning av det systematiska 
kvalitetsarbetet, och inför det arbetar respektive arbetslag med den. Elevhälsan arbetar 
på samma systematiska sätt. 
 
 I ledningsgruppen med representant från alla arbetslag, träffas vi varje vecka. 
Respektive arbetslag träffas varje vecka. Förstelärare och rektor möts varannan vecka för 
att utvecklingsarbetet av undervisningen skall ske systematiskt och med ständig 
progression.  
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Lärarna är indelade i ämneslag, vilka träffas varje vecka/varannan vecka. Detta ger 
utrymme för att arbeta med matematikstrategin samt inre strategier såsom arbete med 
kooperativt-lärande strategier och lärandematriser. Detta för att öka kvaliteten i 
undervisningen. Både inom ämnena och över ämnesgränserna.  
 
Det kollegiala lärandet sker således både inom arbetslag, ämneslag men även 
tillsammans med elevhälsan under ledning av rektor.  Skolmöten behandlar och 
utvecklar arbetet kring npf, dyslexi samt respektfullt bemötande och kooperativt lärande. 
 
Arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet görs dels genom gemensamma 
strukturer för kooperativt lärande men även genom att alla lärare inom åk. 4-9 arbetar 
med lärandematriser, vilket gör undervisningen tydligare gällande förväntningar och 
mål, både för elever och lärare. Vidare har förstelärarna i uppdrag att auskultera sina 
kollegor utifrån en gemensamt framtagen mall. Auskultationerna skall bidra till en högre 
och mer jämn undervisningskvalitet där vi ser att framgångsfaktorn är pedagogiskt 
ledarskap. Gemensamma lektionsstrukturer är också en framgångsfaktor. 
 
Alla elever har tillgång till digitala hjälpmedel och bildstöd. Vi har också ett tydligt och 
strukturerat arbete ledning och stimulans samt med extra anpassningar. Lärarna är 
ansvariga för att fylla i vår EWS (early warning system) två gånger/år. Finns det en oro för 
att en elev inte ska nå målen markeras eleven i EWS. En anmälan till rektor skrivs och 
läraren blir kallad till Elevhälsa där vi möts tvärvetenskapligt för att diskutera vilka steg 
som ska tas vidare. Läraren får beskriva vad som gjorts och beroende på elevens 
svårigheter utarbetas en tidsbegränsad plan med extra anpassningar. Det är rektor 
fattar beslut om exempelvis huruvida det ska göras en pedagogisk utredning, för att 
besluta om särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram. 
 
Det finns väl utarbetade rutiner för sambedömning av nationella prov och vid 
betygssättning. Lärarna sambedömer och det finns  legitimerade lärare med i de 
bedömningar som görs . Lärarna har ämnesmöte där de arbetar med olika områden 
som exempelvis sambedömning och ämnesrelaterade diskussioner. I samband med 
nationella prov har vi sambedömt i svenska, engelska, matematik och SO. Tyvärr har det 
inte varit möjligt i NO. Förutom detta så bedöms matematiken och SO:n fortlöpande av 
två lärare för att få en gemensam grund att stå på inför betyg på enskilda prov och vilket 
betyg eleverna skall ha i slutet av varje termin. Under våren har samtliga lärare gått en 
digital kurs i Betyg och bedömning. Det har  skapat ytterligare tid att diskutera med 
arbetskollegor hur vi bedömer våra elever.  
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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 

85% 79% 82% 76% 

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

63% 57% 73% 68% 

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

86% 79% 82% 73% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

  88% 94% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

  98% 89% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 76% 65% 75% 74% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 78% 67% 66% 60% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

65% 60% 71% 71% 

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

84% 75% 72% 72% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 88% 89% 89% 90% 

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

76% 68% 75% 68% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Betygsresultaten i årskurs 9 har under senaste treårsperioden varierat men sjunkit från 
föregående år då resultaten låg på en betydligt högre nivå. Meritvärdet för årskurs 9 låg 
detta år på 239 poäng. Detta är det lägsta meritvärdet som denna skola haft på flera år. 
Det är ändå varierande resultat och ett par elever uppnådde  högsta möjliga meritvärde.  
Några elevers höga frånvaro har inneburit att dessa elever haft svårt att ta till sig 
undervisningen och då inte har fått fullständiga betyg. Även vissa elever som har läst SvA 
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har lägre meritvärden.  
 
I åk 6 har betygsresultaten gått ner under de senaste två åren. Skolan har haft ett 
utmanande år där vi tog in två nya klasser, både i åk 6 och åk 7. Det gör att vi hade 50 
elever som vi inte tidigare undervisat. Eleverna behöver tränas i att använda sig av 
lärandematriser och att förstå vårt undervisningssätt och det tar tid innan detta sitter. 
Det är en del av förklaringen till att meritvärdet för åk 6 är lägre än tidigare. Bland våra 
nya elever finns utmaningar och vi har arbetat intensivt med extra anpassningar i 
undervisningen. Detta arbete har ännu inte gett förväntat resultat.  
 
Skolan gjorde en satsning i matematik där mattelärarna arbetade parallellt i schemat 
vilket möjliggjorde att en mindre elevgrupp fick extra stöd i ämnet. Denna satsning har 
gjort att våra åk 9 höjde sina resultat i matematik. I flera fall en höjning från E till D vilket 
var positivt. 
 
Resultatet från de nationella proven i åk 3 var positiva, där 91,6 % av eleverna uppnår 
godtagbara kunskaper i svenska och 95,8% når godtagbara kunskaper i matematik.  
 
Två år med coronapandemi har påverkat och gett elever grundare kunskaper, då vi haft 
högre frånvaro både i elevgrupp och bland lärare. Restriktionerna har gjort att man 
behövt vara hemma vid minsta sjukdomssymtom. Skolan har skickat hem uppgifter 
digitalt men vi har haft många elever som inte kunnat ta ansvar för sina studier hemifrån 
i den utsträckning som behövts. Vi har också haft en del vikarier samt lärarbyten under 
terminen som har påverkat undervisningens kvalitet. 

 

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

För att säkerställa en likvärdig bedömning i alla ämnen har sambedömning genomförts 
kontinuerligt i arbetslag och ämneslag. Vid digitala prov/bedömningsuppgifter finns 
möjlighet till anonymisering av eleverna. Karlstadkursen har bidragit till en 
kompetensutveckling om bedömning och betygssättning och förberett oss på Lgr22.  
 
I nationella prov har planering och sambedömning framgångsrikt genomförts av skolans 
lärare i respektive ämne. Diskrepansen mellan betyg och resultat på NP är låg.  
Vi har haft fortlöpande kontakt med vårdnadshavare till de elever som inte nått upp till 
kunskapskraven vilket medfört att några elever lyckades nå längre i kunskapsutveckling 
och resultat.  
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Ämnesmatriser har uppdaterats efter varje avslutat arbetsområde vilket gett elever och 
vårdnadshavare en tydlig återkoppling på bedömda kunskapskrav. I alla ämnen har 
eleverna haft betygssamtal med undervisande lärare minst en gång per termin.  

 

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 5% 76% 19% 100% 

Matematik 0% 65% 35% 100% 

Svenska 15% 38% 47% 100% 

 

Engelska: Där finns något enstaka fall där slutbetyget är högre eller lägre än det 
sammanvägda slutbetyget i NP. Det motiveras genom bedömning och resultat som 
eleven presterat under skolåret och vi ser elevens kunskaper ur ett helhetsperspektiv. Där 
är även kunskapskrav som inte omfattas av NP.  
 
Matematik: Det skiljer inte mer än ett betygssteg för samtliga elever som får ett högre 
eller lägre betyg och flera av dessa ligger i resultat på NP väldigt nära det betyg som de 
får. Underlagen består av resultat på deras prov under läsåret. Det var mycket text och 
formuleringarna var inte helt lätta att förstå på uppgifterna som gav högre poäng. 
Uppgifterna kräver mycket bra läsförståelse.  
 

Svenska: Detta år var nationella provet i svenska annorlunda utformat än tidigare år. 
Det var mer kryssfrågor där svarsalternativen var snarlika. En förmodad anpassning till 
mer centralt rättade prov som inte passade våra elever. I årskurs 9 går flera elever som 
läser SvA och de gjorde samma prov som övriga elever. Deras resultat har att göra med 
att de saknar viss ord- och begreppsförståelse.  

 

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 15% 78% 7% 100% 

Matematik 13% 71% 17% 100% 

Svenska 34% 52% 14% 100% 
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Engelska: Det finns något enstaka fall där slutbetyget är högre än det sammanvägda 
slutbetyget i NP. Det motiveras genom både formativ och summativ bedömning av 
resultat som elever presterat under skolåret vilket innebär att  vi ser elevens kunskaper 
ur ett helhetsperspektiv.  

 
Matematik: Det skiljer inte mer än ett betygsteg för samtliga elever som får högre eller 
lägre betyg och flera av dessa ligger i resultat på NP väldigt nära det betyg som de får. 
Underlag för bedömning består av resultat på matematikprov under hela läsåret. 
 
Svenska: Där finns några fall där slutbetyget är högre än det sammanvägda slutbetyget 
i NP. Det motiveras genom bedömning och resultat som eleven presterat under skolåret 
och vi ser elevens kunskaper ur ett helhetsperspektiv. Där är kunskapskrav som inte 
omfattas av NP. I svenska finns det 13 kunskapskrav varav 6 stycken testas på de 
nationella proven. I årskurs 6 går några elever som har SvA. Dessa gör samma prov som 
övriga elever. Deras resultat har att göra med att de saknar viss ord- och 
begreppsförståelse.  
 

Vi har elever som inte har gått på skolan under hela mellanstadiet men också elever 
som har börjat såväl i höstas som nu i vår vilket vi också kan se påverkar resultatet.  

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

Elevernas nöjdhet och upplevelse av undervisningens kvalitet ligger över tid konstant 
runt 80 % men har sjunkit under det senaste året. Lärarna bedriver en strukturerad och 
målinriktad undervisning, vilket är en viktig framgångsfaktor för goda kunskapsresultat. 
Lärarna arbetar med ledning och stimulans och gör extra anpassningar som alla elever 
kan ta del av exempelvis begreppslistor och bildstöd.  
 
Lärarna arbete med att  delge eleverna  lärandematriser till varje arbetsområde har gjort 
det lättare för eleverna att förstå vad det är de behöver arbeta vidare med för att de ska 
förbättra sina kunskaper. Eleverna har även gjort en självskattning med hjälp av 
lärandematriserna efter prov eller ett arbetsområde  för att på så sätt skapa förståelse 
för bedömningen vilket även ökat undervisningens kvalitet som helhet. 
 
För att öka elevernas ansvar och inflytande i undervisningen och få med elevernas röster 
skulle vi ha möte i lilla pedagogiska rådet. Detta fick ställas in dels på grund av de 
restriktioner som funnits  då vi inte fick blanda elevgrupper och dels på grund av hög 
personalfrånvaro.  
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Utifrån elev- och vårdnadshavarenkäten så kan vi se att “nöjdhet med undervisningen”, 
“stöd och hjälp i undervisningen”, “bra undervisande lärare”, “elevernas inflytande i 
undervisningen”, “lust att lära” samt “att få den hjälp man behöver i undervisningen” 
resultaten på skolan har  försämrats med 6-11%. Med tanke på de omständigheterna 
(covid-19) som varit under höst- och vårterminen, så är resultaten inte oväntade.   

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

Inför nästa läsår kommer vi hålla fast och värna om vårt utvecklingsarbete med 
noblautmaningen och fortsätta utveckla lärandematriser för samtliga åldrar enligt lgr22. 
 
Vi kommer ta vid och hålla fast vid förstelärarnas arbete med auskultationer i syfte att 
hela tiden utveckla undervisningens kvalitet. Lilla pedagogiska rådet ska startas upp igen.  
 
Vi har gjort en swot-analys gällande frånvaro och kommer att lägga stort fokus 
kommande år på att stödja skolnärvaro.  
 
Skolan gjorde en satsning i matematik där mattelärarna arbetade parallellt och det 
kunde bildas en mindre elevgrupp som fick stöd av matteresurs. Detta ledde till ett högre 
resultat i matematik. Nästa steg är att fortsätta utveckla detta mattespår och skolan har 
satsat på att anställa en speciallärare i matematik.  
 
Vi kommer också att utarbeta ett språkspår som får ungefär samma uppbyggnad som 
mattespåret. Där lärarna i svenska kommer att ha ett två-lärarsystem en timme per 
vecka och klass i syfte att höja resultaten i svenska. Vi har också anställt en lärare i SvA 
som kommer ta ett större grepp kring denna elevgrupp, då vi ser att behovet av SvA har 
ökat markant på vår skola. Dels på grund av kriget i Ukraina dels på grund av den stora 
inflyttning som sker i vårt upptagningsområde.  

 

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

Jag känner mig trygg i skolan 95% 

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

16% 

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

8% 
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Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 

80% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 

Arbetet kring värdegrund, trygghet och diskriminering sker även den på ett systematiskt 
sätt, genom att rutiner uppdateras och gås igenom i läsårsstart. Det finns rutiner kring 
anmälan till rektor, utredning, kränkningar och i det förebyggande och främjande 
arbetet är elevhälsan delaktig i tillsammans med medarbetare.  
 
Skolan har en likabehandlingsgrupp som leds av skolkuratorn. I gruppen ingår 
medlemmar från alla fem arbetslagen inom både förskola och skola. Detta år skulle 
planen delas upp mellan skolan och förskolan vilket lett till att det inte varit 
gemensamma möten med skola och förskola. 
 
Det finns ett förväntansdokument som lärarna har gått igenom med samtliga elever och 
dokumenten har även skickats hem. Arbetslagen arbetar med värdegrundsarbete på 
mentorstid. Skolkurator har varit ute i klasserna och arbetat med mindre grupper där 
pedagogerna fått material som de kan jobba vidare i grupperna med. Arbetslag 4-6  
har anordnat en fotbollsturnering för att främja sammanhållningen samt träna eleverna 
att ta mer eget ansvar. Lärarna hjälper eleverna att lösa sina egna konflikter och bråk i 
den mån det fungerar. Vi har genomfört trygghetsenkäten med alla elever och utifrån 
sammanställningen kan vi se att eleverna i känner sig trygga i skolan och att resultatet 
är bättre än tidigare. 

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Vi kan se att både elever och vårdnadshavare upplever en högre trygghet på skolan än 
tidigare och detta är något vi arbetat hårt för. En viktigt framgångsfaktor är att vi har ett 
organiserat schema för raster inomhus och utomhus. I de yngre åldrarna förekommer 
lekgrupper som främjar trygghet och trivsel. Generellt har vi lärarledda rastaktiviteter 
regelbundet.  
 
Från förskoleklass till årskurs 6 har vi hemklassrum för att främja trygghet. Alla klasser har 
förutbestämda platser i klassrummet vilket ger en ökad trygghet. Under detta år valde åk 
4-6 att äta i sina hemklassrum. Detta var en framgångsfaktor i att skapa en trygg och 
lugn matsituation då eleverna åt på sina vanliga platser i klassrummet. 
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Vi har även väl fungerande rutiner för vårt främjande och förebyggande 
värdegrundsabete. I detta arbete utgör hela EHT-teamet en viktig resurs. Sammantaget 
svarar 95% av eleverna på skolan att de känner sig trygga. Vi har en trygg skola där all 
personal känner till alla eleverna. Självklart är målet alltid att 100% av eleverna skall 
känna sig trygga på skolan. 
 
Vi har haft 24 kränkningsärenden under året. Det vi ser som positivt i detta är att lärarna 
har tagit tag i och gjort anmälningar på ett annat sätt än tidigare. Vi har haft nolltolerans 
Det är svårt att göra en jämförelse med antalet ärende från förra året då vi hade mycket 
distansundervisning som ledde till att eleverna inte var på skolan och därmed uppstod 
inte dessa friktionsområden som fanns detta år. Eleverna känner sig, enligt resultatet på 
elev- och vårdnadshavarenkäten tryggare detta år då de mest troligt känner att lärarna, 
elevhälsa, ledning tar tag i förekommande kränkningar.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
Vi kommer att utarbeta ett årshjul där likabehandlingsgruppen satt olika ämnen som 
avhandlas olika månader tillsammans med kurator och lärare under lektionstid.  
 
Vi kommer göra ett nytt årshjul för att på så sätt koppla in likabehandlingsgruppen och 
knyta dessa närmre Elevhälsoteamet 
 
Vi kommer fortsätta vårt strukturerade och framgångsrika arbete med att förbättra 
tryggheten både på raster och inomhus.  

 
Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsan arbetar systematiskt och träffas varje vecka de de  arbetar förebyggande och 
främjande samt åtgärdande. Elevhälsan kallar varje vecka lärare till mötet för att 
gemensamt arbeta för elevernas bästa, både kunskapsmässigt och hälsoinriktat. 
För elevers ansvar och inflytande på skolan finns olika forum: klassråd, elevråd, lilla 
pedagogiska rådet samt matråd. 
I det förebyggande och främjande arbetet är elevhälsan delaktig i tillsammans med 
medarbetare. Elevhälsan ansvarar för uppföljning/utvärdering av både extra 
anpassningar och särskilt stöd. 
 
Elevhälsan detta år har bestått av skolsköterska, skolkurator, speciallärare, 
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specialpedagog, biträdande rektor och rektor. Varannan vecka har också skolpsykolog 
närvarat vid mötena.  Elevhälsan har träffats varje måndag mellan 13.00 och 16.30 då vi 
har avhandlat förebyggande, främjande och åtgärdande ämnen. Vi har också kallat 
lärare till Elevhälsa i de fall då lärare skrivit en anmälan till rektor för att lyfta elevärenden.  
 
Bemötande - skolkurator har arbetat tillsammans med mentorerna i klasserna med olika 
arbetsområde exempelvis språkbruk. Skolkurator har också haft en workshop för all 
personal under höstlovets studiedag gällande bemötande. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoarbetet har fungerat väl. Vi kommer hålla fast vid våra rutiner för det främjande 
och förebyggande elevhälsoarbetet och lärarnas engagemang kring elevernas mående. 
Det vi kommer utveckla ytterligare är att stärka samarbetet mellan EHT-teamet och 
arbetslagen. Det vi kan se att vi behöver utveckla ytterligare till nästkommande läsår är 
kommunikationen mellan elevhälsan och arbetslagen då vi ibland har missat att 
informera varandra. 

Specialpedagogen har varit delaktig i att utveckla undervisningen genom att närvara vid 
arbetslagsmöten och finnas tillhands som konsult till lärarna 
 
Uppföljning och utredning av frånvaro har fungerat väl. Varje månad har Elevhälsan gjort 
en gjort en utvärdering av frånvaron. Denna har sedan skickats ut till arbetslagen där de 
har fått inkomma med svar på om elevernas frånvaro är känd av mentorerna. I de fall 
bedömning gjorts att elev har haft onormal frånvaro har Elevhälsan kallat 
vårdnadshavare till möte gällande frånvaro. Det har också gjorts frånvaroutredning i 
förekommande fall. 
 
Bemötande - Vi kan se att arbetet med eleverna har varit viktigt exempelvis har 
språkbruket eleverna emellan blivit bättre. Arbetet fortsätter kommande läsår och är en 
del i likabehandlingsgruppens årshjul.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Elevhälsoarbetet har fungerat väl. Vi kommer hålla fast vid våra rutiner för det främjande 
och förebyggande elevhälsoarbetet och ta vara på lärarnas engagemang kring 
elevernas mående. Det vi kommer utveckla ytterligare är att stärka samarbetet mellan 
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EHT-teamet och arbetslagen.  EHT-teamet kommer gå ut till arbetslagen och närvara på 
deras arbetslagsmöten.  

Vi kommer göra ett nytt årshjul för att på så sätt koppla in likabehandlingsgruppen och 
knyta dessa närmre Elevhälsoteamet 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

Öka undervisningens kvalitet   

● Matematikundervisningen sker i stort sett parallellt årskursvis med en 
speciallärare i matematik kopplad till lektionerna. Specialläraren kommer att 
arbeta med elever enskilt och i mindre grupper, i och utanför klassrummet.  

Önskad effekt: höjt meritvärde 
 

● I svenska kommer varje klass F-9 att ha en utbildad svensklärare som stöd 
(tvålärarsystem) en lektion i veckan.  

Önskad effekt: höjt meritvärde 
 

● Utveckla noblautmaningen retorik med hjälp av fem föreläsningar av Liz 
Fristedt med uppgifter att göra däremellan. Försteläraren i retorik kommer 
att ha ett särskilt ansvar.  

Önskad effekt: alla elever får regelbunden undervisning i retorik 
 

● Fortsätta utveckla lärandematriser för elever i samtliga åldrar för att öka 
elevernas medvetenhet av sitt eget lärande och därmed höja meritvärdet.  

Önskad effekt: höjt meritvärde 
 

● För att kunna höja resultaten så kommer tid att vikas till lärarna för 
ämnesmöten, stor satsning görs på två-lärar-systemet i mattespåret och 
språkspåret 

Önskad effekt: höjt meritvärde 

Trygghet och studiero  

● Likabehandlingsgruppen arbetar fram ett årshjul med olika område inom 
värdegrund som ska behandlas månadsvis 

Önskad effekt: ökat resultat i elev- och vårdnadshavarenkäten gällande  trygghet 
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och studiero  
 

● För att arbeta aktivt men normer och värden har rektor sett till att tid ska 
avsättas för likabehandlingsgruppens träffar, handledning och en 
genomgång av de rutiner som finns samt konsekvenstrappan 

Elevhälsoarbetet  

● EHM arbetar med att höja skolnärvaron genom förtydligade rutiner vid 
frånvaro.  

Önskad effekt: högre närvaro  
 

● Som en del i Elevhälsans förebyggande arbete kommer rektor att genomföra 
klassrumsbesök hos alla pedagoger med fokus på ledarskap 

Önskad effekt: Ökat resultat i elev- och vårdnadshavarenkäten kring trygghet och 
studiero 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler och organiserat med sex fritidsledare som 
arbetar på fritidshemmet.  
 
Vi har organiserade fritidshemsmöten varje vecka och resurshandledning var tredje 
vecka. Kollegialt lärande genomförs i samband med skolmöten och arbetslagsmöten i 
samverkan mellan fritids och lågstadiet. 
 
Förstelärare har under läsåret auskulterat fritidsledarna. 
 
Fritidsansvarig har varit delaktiga i likabehandlingsgruppen samt i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

Vi har kontinuerligt arbetat för att höja undervisningens kvalitet genom tydlig struktur och 
genomfört planeringar med avstamp i läroplanen och fritidshemsplanen.  
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Vi har skapat ett årshjul som tydliggör vilka läroplansmål vi ska arbeta med och när 
under året det ska ske. De arbetet vill vi fortsätta utveckla så att samtliga områden 
synliggörs då vi strävar efter konstant utveckling av vår fritidshemsverksamhet.  
Vi vill även både gemensamt och enskilt fortsätta arbeta med likvärdig undervisning 
genom förbättrad struktur och utvärdering av våra aktiviteter och starta helt nya 
aktiviteter som intresserar barnen. Aktiviteterna ska även vara meningsfulla för elevernas 
utveckling och lärande. Effekterna vi vill se är även att våra resultat i elev- och 
vårdnadshavarenkäten kring detta området höjs.  

 

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 

De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och 
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och 
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers 
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur 
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering 
och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där 
värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt 
godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.  

 

Målområde (perspektiv Undervisning) 2021/22 

Natur och matematik 8,0 

Normer och värden 8,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 8,0 

Språk och kommunikation 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 

77% 83% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 79% 89% 

 
Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

Strukturen som vi har på fritids medför en trygghet för elever och vårdnadshavare. 
Rutinerna och strukturerna har under läsåret hållits väldigt bra. Vi har haft ett fast 
veckoschema med “rörliga” aktiviteter, t.ex. Måndag-idrott, tisdag- klubbdag, där 
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klubbarna bytts ut beroende på perioden och elevernas intressen. Vi har också varit mer 
anpassningsbara än tidigare läsår, vi har utgått mer från elevgruppens behov och 
dagsform. Har vi märkt av stim och oro har vi stannat upp, känt av och pratat med 
barnen, som till exempel nu med kriget. När eleverna har snappat upp ämnen och 
intressen som fler fattat tycke för har vi arbetat med dessa. Att snabbt anpassa och 
strukturera om inom våra vanliga “mallar” har fungerat väldigt bra.  
 
De mest framgångsrika fritidsaktiviteterna är framförallt klubbarna och temadagarna. 
Klubbarna främjar elevernas egna intressen och behov, de får själva välja vilken klubb de 
vill delta i. Under temadagarna är barnen indelade f-1 och 2-4, vilket stärker elevgruppen 
och gemenskapen. Dessa aktiviteter är ett bra exempel på fritids strukturer samt ett bevis 
på att den upplevda tryggheten stärks av vår struktur. 
 

Samverkan med F-3 har påbörjats då vi tillsammans gjort en plan för hur vi till 
hösten kommer arbeta med en gemensam temaplan. Vi kommer också arbeta 
med likabehandlingsplanen som skapats för hela skolan samt implementera den i 
vår fritidsplan. Värdegrundsarbetet på fritids har varit kontinuerligt under läsåret 
och inbakat i samtliga aktiviteter, vi har också liksom föregående läsår 
“värdegrundsveckor” under iupveckorna vilket vi tycker är bra då det ger oss 
möjlighet att arbeta med ingående med värdegrund.  

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Vi kommer hålla fast vid vid vår struktur. Vi kommer att hålla fast vid arbetet med våra 
klubbar och temadagar.  

Det vi behöver utveckla är att ha klubbar som är ännu mer elevanpassade. Vi kommer 
satsa på de äldre barnen och att de ska uppleva fritidsaktiviteterna som meningsfulla så 
de vill vara kvar på fritids.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

Öka undervisningens kvalitét  

● Genom regelbundna fritidsråd anpassa klubbarna utifrån elevernas 
önskemål, intressen och lärande. Fritidsklubbar ska kännas meningsfulla för 
samtliga elever.  

Önskad effekt: Ökat resultat i elev- och vårdnadshavarenkäten om meningsfull fritid 
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 

Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan 

Biträdande rektor för förskolan ingår i den övergripande ledningsgruppen. Vidare finns 
det två arbetslag på förskolan vilka båda har en arbetslagsledare. På förskolan är 10 av 
medarbetarna förskollärare och 6 barnskötare.  
Både inomhus- och utomhusmiljön är utformad för att stimulera, utmana och inbjuda till 
utforskande. Rummen på förskolan har olika teman och innehåller både laborativt och 
kodat material. Miljön ändras kontinuerligt utifrån barnens behov och intressen.  
 
Varje arbetslag har arbetslagsmöten varannan vecka, då pedagogik, samplanering och 
barnärenden är punkter på agendan. Varje vecka har pedagoger* ca 2 timmars enskild 
planering. Var 5:e vecka har pedagoger även en heldagsplanering. Varje månad avsätts 
2 timmar antingen till kollegialt lärande där pedagoger träffas för gemensamt arbete där 
de utbyter erfarenheter eller till enskild reflektion som rör undervisning och lärande. 
Varje termin har förskolan studiedagar där fokus ligger på olika områden som rör det 
systematiska kvalitetsarbetet . 
 
Arbetet med målstyrda processer sker kontinuerligt och utgår helt från målen i funktionell 
kvalitet. Varje grupp sätter mål, följer upp och utvärderar för vidare utveckling. 
 
Det finns tydliga rutiner för anmälan, utredning av kränkning, jämställdhetsarbete, 
främjande och förebyggande arbete. Detta arbete sker kontinuerligt i verksamheten och 
är även detta en obligatorisk punkt för arbetslagen att ta upp vid möten.  
Förskolan har två representanter från varje arbetslag som driver arbetet med planen mot 
kränkande behandling. Vårt genusarbete genomsyrar det dagliga arbetet och vi 
uppmärksammar all form av diskriminering. Både pojkar och flickor får lika stort utrymme 
och pedagoger möter varje enskilt barn efter deras förutsättningar och behov. 
 
Under läsåret har pedagoger skapat nya rutiner som att varje grupp gör dagliga inlägg 
till vårdnadshavare på gruppnivå för att ge dem större inblick i verksamheten. Det har 
även skapats rutin kring att skriva dagrapport kring varje enskilt barn för att kunna 
förmedla något konkret som barnet gjort och upplevt under dagen. 
Vad gäller samverkan med vårdnadshavare har pedagoger uppmuntrat dem till att vara 
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med och påverka verksamheten och dess innehåll och på så sätt vårdnadshavare på 
olika sätt involverats i undervisningen. 
 
De barn som går sista året på förskolan har under vårterminen träffats en gång i veckan 
för gemensamma aktiviteter för att få sammanhållning inför övergång till förskoleklass. 
Vid tre tillfällen har besök på skolan gjorts där barnen fått träffa sina blivande lärare och 
klasskamrater. Överlämning från förskolan till andra enheter har gjorts under maj månad. 
Överlämning till vår egna enhet sker vid terminsstart i augusti. 
 
Under läsåret har pedagoger deltagit i ett antal digitala föreläsningar som sedan lyfts 
och diskuterats i arbetslagen. Pedagoger har under året fått uppgifter att läsa 
forskningsartiklar med fokus på att stärka kvalitén i verksamheten. Artiklarna har lyfts och 
diskuterats kollegialt. 
 

*pedagoger=förskollärare och barnskötare 

 

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan 

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2021/22 

Normer och värden 8,0 

Språk och kommunikation 8,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 8,0 

Natur och matematik 8,0 

 

Indikatorer för utvärdering av verksamheten 

Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i förskolan. 
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Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022 

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

89% 95% 

 Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 93% 97% 

 
Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 
utveckling 

95% 95% 

 Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 98% 93% 

 
Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 
förskolan 

68% 81% 

 
Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

92% 97% 

 
Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

73% 84% 

 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 80% 89% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 92% 95% 

 

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan 

Förskolans prioriterade mål för läsåret har varit att utveckla den digitala undervisningen 
samt att förbättra strukturen på undervisningen på eftermiddagar. 

En insats som gjorts för att utveckla den digitala undervisningen och som gett positiv 
effekt är att pedagoger har planerat och tillsammans med barnen genomfört en digital 
aktivitet till varje målområde i funktionell kvalitet. Detta har bidragit till att pedagoger 
varit tvungna att utmana sig och öka sin digitala kunskap vilket i sin tur har lett till att 
barnen erbjudits fler möjligheter till att arbeta med och uppleva effekter av digitala 
verktyg. En ytterligare insats som gjort är att pedagoger planerat digitala aktiviteter till 
varandra med utgångspunkt från gruppens mål. Detta har bidragit till kollegialt lärande 
där olika erfarenheter utbytts.  

Dessa båda insatser har förändrat synen på hur digitala verktyg ska användas i förskolan 
där fokus är att verktygen ska användas på ett sätt där barnen kan producera saker 
istället för att konsumera.  

För att få till en bättre struktur vad gäller undervisning på eftermiddagen har det ena 
arbetslaget  under vårterminen ändrat dagsstrukturen så att ansvarspedagoger har sin 
grupp ända fram till kl.15 vilket automatiskt har bidragit till högre undervisningskvalitet på 
eftermiddagar. Detta då det blivit mer kvalitetstid med gruppen där man kunnat arbeta 
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vidare med de aktiviteter och mål som man arbetat med under förmiddagen. Det andra 
arbetslaget arbetar på en struktur för att få fungerande undervisningsstruktur. För att öka 
undervisningkvalitén ytterligare behöver uteundervisningen på eftermiddagarna 
utvecklas. 

Resultatet från bedömningen i FK visar som föregående år att förskolan generellt har 
höga siffror inom perspektivet undervisning men något lägre siffror i övriga perspektiv. En 
orsak till detta kan vara att vi fokuserat mycket på att öka undervisningskvalitén och 
något mindre på att utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering. Vår lärplattform 
Schoolsoft som inte är utvecklat för förskola har ingen bra funktion där dokumentation 
kring det enskilda barnet samlas på ett överblickbart sätt. Detta gör det svårt att kunna 
använda plattformen för uppföljning. 

Indikatorerna från resultaten i elev- och vårdnadshavarenkäten visar på en höjning inom 
nästan alla områden som rör undervisning. Sammantaget är resultaten höga. Däremot 
har resultatet sänkts från 98% till 93% nöjdhet i frågan “Mitt barns pedagoger gör så att 
hen får lust att lära mer”. Då vårdnadshavare pga corona haft begränsad inblick i 
verksamheten kan detta vara en bidragande orsak till resultatet. 

 

Slutsatser och utvecklingsområden 

För att digitalisering ska vara en naturlig del i vår lärmiljö och i vår undervisning 
måste de digitala verktygen vara mer tillgängliga för barnen.  
Det vi behöver utveckla är en metod/mall/verktyg för att säkerställa att varje enskilt 
barn ges möjlighet att arbeta med varje läroplansmål. Förhoppningsvis kan TYRA 
tillgodose detta behov som idag saknas på Schoolsoft. 
 
Undervisningen som sker ute på eftermiddagen behöver utvecklas i form av mer 
styrda aktiviteter med fokus på de prioriterade målen.  

 

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan 

Indikatorn från elev- och vårdnadshavarenkäten för resultaten som rör 
värdegrundsarbetet visar att 95% av vårdnadshavarna upplever att deras barn känner 
sig trygga på förskolan.  

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar den dagliga verksamheten och undervisningen. 
Den nya strukturen för plan mot kränkande behandling har bidragit till att arbetet med 
värdegrundsfrågor har blivit mer tydligt och synligt i verksamheten. 
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Slutsatser och utvecklingsområden 
En positiv effekt vi ser i analyserna av trygghetsarbetet är att våra kontinuerliga 
trygghetsvandringar bidragit till att vi lättare har kunnat identifiera områden som känts 
mindre trygga för barnen. Det befintliga upplägget med arbetet med planen mot 
kränkande behandling med uppgifter från ansvariga vill vi ska fortlöpa. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan 

Öka undervisningens kvalitet 
Förskollärarna tar  ansvar för undervisningen och dokumentationen över barns 
utveckling och lärande. Vi har fördelat förskollärare så det minst är en förskollärare i 
varje grupp. Förskollärare och barnskötare ska ges möjlighet till kompetenshöjning 

● Förskolan behöver arbeta fram en matris som synliggör om varje enskilt 
barn ges möjlighet att arbeta med varje läroplansmål. 

Önskad effekt: Förskolan ska tillgodose att varje barn ges möjlighet att utvecklas 
och lära i enlighet med alla läroplanens mål. Likvärdig undervisning på förskolan 
 

● Undervisningen som sker ute på eftermiddagen behöver utvecklas i form av 
mer styrda aktiviteter med fokus på de prioriterade målen.  

Önskad effekt: Barnen erbjuds ett lärande från de prioriterade målen också under 
eftermiddagens utevistelse 
 

● Förskollärarna kommer vid fyra tillfällen gå på  föreläsningar kring retorik och 
implementera det i verksamheten.  

Önskad effekt: Barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga samt 
utvecklar intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan 
påverka sin situation 
 
Trygghet och studiero  

● Vi fortsätter med våra trygghetsvandringar så barnens åsikter och tankar 
fångas upp. Trygghetsansvariga lämnar ut arbetsuppgifter som främjar 
barns trygghet och lugn och ro i förskolan till de olika barngrupperna en 
gång i månaden. Dessa ska sedan utföras i barngruppen  

Önskad effekt: Höjt resultat i elev- och vårdnadshavarenkät gällande trygghet och 
studiero 
 
Förskola och hem 

● Vi behöver bli bättre på att låta de äldre barnen komma till tals när vi skriver 
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dagrapporten. Barnens röster behöver lyftas fram och barnens dag genom 
egna ögon och ord behöver synliggöras för föräldrarna. Då kommer också 
vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i sina barns vardag.  

Önskad effekt: Öka barnens inflytande över vilken information som delges 
vårdnadshavare. 

 


