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1. Om Noblaskolan Nacka Strand 

Om Noblaskolan 

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

Om skolenheten 

Noblaskolan Nacka Strand har förskola och grundskola från förskoleklass till årskurs 3. 
Totalt omfattar enheten cirka 200 barn och elever. Pysslingen har drivit verksamheten 
sedan 1995 i Nacka Strand. Förskolan ligger i en byggnad med fina gårdar och skolan 
ligger rakt över vägen med verksamhet fördelat på två våningar.   

Personal & Organisation 
Skolan leds av en rektor som till stöd har en ledningsgrupp med en representant för 
förskolan och en representant för skola (inklusive fritidshem).  
På förskolan finns fem avdelningar indelade i åldershomogena grupper; två avdelning 
med barn 1-2 år, två avdelning med barn 3-4 år och en avdelning med barn 5 år. Arbetet 
sker i nära samarbete i så kallade team mellan avdelningar med jämnåriga. Arbetet på 
respektive avdelning leds av en förskollärare. Personalgruppen består av 5 legitimerade 
förskollärare, 11 barnskötare (varav 2 utan utbildning) och två elevresurs utifrån barn i 
behov av särskilt stöd. Under läsåret har vi tagit emot en barnskötarpraktikant och haft en 
anställd via Extra tjänst.  
Varje avdelning har ett reflektionsmöte varje vecka med fokus på att utvärdera 
föregående vecka samt planera kommande vecka. En gång i månaden har vi 
arbetsplatsträff som dels innehåller gemensam information men även ger möjlighet till 
kvalitetsarbete och att lyfta blicken i arbetet. Vi har tre utvecklingsgrupper som fokuserar 
på tre olika områden i verksamheten; detta läsår Normer och värden, Dokumentation och 
Utemiljön. En från varje avdelning finns med i respektive utvecklingsgrupp. Varje fredag 
träffas förskollärare/ avdelningsansvariga för gemensam avstämning kring vad som sker 
på förskolan och vad som behöver arbetas med gemensamt. 30 min ägnas åt 
informationsutbyte och 60 min åt pedagogiska diskussioner utifrån förutbestämt ämne. 
Mötena leds av en förskollärare, rektor eller specialpedagog. 
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På skolan arbetar 5 lärare (4 har legitimation och en håller på att avsluta VAL), vi har 
dessutom en idrottslärare som arbetar 50% på skolan och 50% på fritidshemmet. Lärarna 
undervisar i åldershomogena grupper. På fritids arbetar 1 Lärare mot fritidshem, 2 
Barnskötare, 1 outbildad barnskötare, 1 idrottslärare (50% idrottslärare och 50% fritids) och 1 
resurs med barnskötarutbildning. Då vi har små klasser i skolan ingår resursuppdrag för 
elever med särskilda behov i tjänsterna för fritidshemmet under skoltid.  
Vi har en förstelärare i matematik på skolan som ingår i nätverk för förstelärare samt 
driver matematikundervisningen på skolan.  
Vi använder oss av ett heldagslärande där grunden läggs i värdegrundsarbetet och 
lärandet förstärks genom att vi knyter an kurser till skolans övergripande tema utifrån 
kursplanerna i So, No och teknik.   
Våra öppetider är 6.30-18.00. Öppningar och stängningar sker tillsammans mellan förskola 
och fritidshem i förskolebyggnaden.  
Varannan vecka har vi skolmöte där vi går igenom praktiska skolövergripande frågor och 
varannan vecka har vi årskursmöte där lärare och fritidspersonal runt en klass 
samplanerar och stämmer av elevernas utveckling. En gång i månaden har vi 
arbetsplatsträff på skolan med information samt gemensamt planeringsarbete skola och 
fritidshem. Lärarna har lärarmöte varje torsdag och detta leds av rektor, inleder med 30 
min praktiska frågor och sedan 60 min fördjupad pedagogisk diskussion utifrån en given 
agenda, detta läsår mycket fokus på ny läroplan. Fritids har möte varje onsdag och en 
utvecklingsförmiddag varje månad.  
Elevhälsoteamet har möte varannan torsdag. Skolsköterska arbetar 20% och är på plats 
varje torsdag. Specialpedagog arbetar 100% och har delvis handledande resursuppdrag 
på förskolan. Lärare mot fritidshem med specialpedagogisk kompetens har delvis ingått i 
elevhälsoteamet under året och studerar till specialpedagog. Under höstterminen har vi 
haft kurator 10% och under vårterminen skolpsykolog på 5%. Skolläkare har varit på plats 
en gång per termin. Har även haft en grupp som läst svenska som andraspråk. Elevhälsan 
ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
Övriga stödfunktioner på skolan är administratör 20%, It-support 5%, vaktmästare 10%. 
Vi har två mottagningskök med ett köksbiträde på deltid i vardera kök.  
 

Ledning och organisation 

Verksamheten drivs av en rektor som arbetar 100% på enheten. Ledningsgruppen består 
av rektor, en representant för skola/fritidshem och en representant för förskolan. 
Ledningsgruppen har en kortare veckoavstämning och sedan fördjupat arbete cirka en 
dag per månad.  

Barn och elever 
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De flesta av barnen på förskolan och skolan bor i närområdet; Nacka Strand eller 
Jarlaberg. Ett fåtal kommer åkande med bil eller buss utifrån att storasyskon har börjat på 
skolan eller att föräldrarna arbetar i området. 

Under läsåret har beslut fattats att ta emot nyanlända utifrån särskild kvot.  

 

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.  
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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. 

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 
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förskola, skola och fritidshem synliggör, analyserar och utvärderar våra arbetsprocesser 
och resultat 

I juni utvärderar vi det gångna året och tar fram utvecklingsområden för kommande läsår 
samt ser över vår mötesagenda så att det finns utrymme att arbeta med målen under 
kommande läsår.  

I augusti har vi gemensamma uppstartsdagar och varje arbetsgrupp går igenom målen 
och planerar aktiviteter för vad de behöver göra för att vi tillsammans ska nå uppsatta 
mål. 

Vid varje arbetsplatsträff stämmer vi av kort hur vi ligger till mot målen och ser över att vi 
kommit igång med de aktiviteter vi beslutat genomföra.  

I oktober har vi extra fokus på uppföljning av trygghet och trivsel. 

I dec/jan gör vi fördjupad utvärdering utifrån Funktionell kvalitet och elevernas skriftliga 
omdömen. 

I mars får vi återkoppling kring kundenkät och medarbetarenkäter samt analyserar 
resultaten i personalgruppen. 

Sedan knyter vi ihop arbetet vid läsårets slut ihop med Funktionell kvalitet och elevernas 
skriftliga omdömen. 

Vårdnadshavarna involveras dels genom spontana dagliga dialoger och vid 
utvecklingssamtal. Systematiskt arbetar vi med att fördjupa föräldraperspektivet i vårt 
föräldraråd. 

Barnen och eleverna involveras genom att vi dagligen fångar upp och är lyhörda för seras 
tankar och synpunkter. På skolan gör eleverna i åk 3 kommunens Våga Visa-enkät. Alla 
elever gör trygghetsenkät en gång per termin i samband med utvecklingssamtal. I vårt 
pedagogiska råd får eleverna möjlighet att ge sitt perspektiv på vårt pedagogiska arbete.  
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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. 

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 93,3% 

 B 93,3% 

 C 100,0% 

 D 100,0% 

 E 92,3% 

 F 91,7% 

 G1 91,7% 

 G2 91,7% 

Svenska A 100,0% 

 B 92,3% 

 C 100,0% 

 D 100,0% 

 E 100,0% 

 F 93,3% 

 G 100,0% 

 H 100,0% 

 

Skolan har generellt god måluppfyllelse i årskurs 3. Nationella prov i svenska och 
matematik för årskurs 3 är det enstaka elever som inte klarar alla delprov i matematik 
och svenska. 

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Förskolan 

● Ökad kommunikation med vh 
● Trygghet och trivsel 
● Utveckla lärmiljön ute 
● Dokumentation för lärande 
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● Tydliggöra roller och uppdrag i verksamheten 
 

Grundskola och fritidshem 
● Ökad kommunikation med vh 
● Trygghet och trivsel 
● Utveckla lärmiljön ute 
● Synliggöra lärandet 
● Heldagslärande 
● Fortsätta  utveckla kollegialt lärande mellan lärarna 
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

Under läsåret har vi haft 91 elever på skolan fördelat i årskurser F-3. Undervisningen sker i 
åldershomogena grupper. 
Lokalerna är förlagda på två plan i en kontorsbyggnad och med skolgård utanför som är 
en allmän plats. Varje klass har ett klassrum och lokalerna samnyttjas med 
fritidshemmet. Lunch serveras i respektive klassrum. Idrottshall hyrs av närliggande skola. 
Lärarna har främst arbetat som klasslärare men bytt enstaka ämnen för att få ihop så 
god behörighet som möjligt. 4 av skolans 5 lärare är legitimerade och den som saknar 
legitimation har en kurs kvar på VAL som beräknas avslutas under 2022. En gång i veckan 
har lärarna ett pedagogiskt forum som leds av rektor där pedagogiska dialoger förs för 
att gemensamt utveckla undervisningen samt för att skapa en likvärdighet. 
I verksamheten finns ett mycket nära samarbete mellan skola och fritidshem. Varannan 
vecka har vi skolmöte där vi går igenom praktiska skolövergripande frågor och varannan 
vecka har vi årskursmöte där lärare och fritidspersonal runt en klass samplanerar och 
stämmer av elevernas utveckling. En gång i månaden har vi arbetsplatsträff på skolan 
med information samt gemensamt planeringsarbete skola och fritidshem.  
En framgångsfaktor under det gånga året som främjat relationsbyggandet med elever 
och vårdnadshavare är att alla lärare har haft en utemorgon och mött upp på gården.  
Vi har en förstelärare i matematik som har till uppdrag att driva pedagogiska 
diskussioner i lärargruppen som sedan ska leda till bättre och mer likvärdig 
matematikundervisning i klassrummen.  
Under läsåret 2021/2022 har tyngdpunkten för de pedagogiska diskussionerna handlat 
om bedömning och nya läroplanen.  
Grunden för elevers ansvar och inflytande ligger i dagligt bemötande och att vi skapar 
förutsättningar för elever att ta ansvar och ha inflytande. Vidare har varje klass klassråd 
varannan vecka där vi dels pratar trygghet och trivsel men även pedagogiska frågor. På 
skolan har vi pedagogiskt råd en gång i månaden med en frågeställning inför varje 
tillfälle där rektor får del av elevernas tankar runt till exempel utvecklingssamtal eller hur 
man arbetar med problemlösning. Detta som ett led i att knyta ihop vad vi behöver 
utveckla vidare på skolan. 
När det handlar om bedömning så rättar alla lärare utom den undervisande i åk 3 
nationella proven. Detta görs gemensamt för att ha dialog kring bedömningskriterier. 
Detta följs sedan av en intern dialog kring vad vi ser i elevresultaten samt hur vi på 
skolan behöver utveckla undervisningen ytterligare. Detta följs sedan av en fördjupad 
diskussion tillsammans med tre andra Noblaskolor där vi lyfter och problematiserar runt 
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elevlösningar.  
Det systematiska kvalitetsarbetet styrs från ledningsgruppen som sätter ihop 
enhetsplanen. Utifrån den får varje arbetsgrupp sin specifika plan och sätter sina mål för 
att nå de uppsatta målen för verksamheten. Huvudsakligen stäms planen av i samband 
med arbetsplatsträffar. 
Vi har de senaste tre åren gjort en enkät för att lärarna ska få stöd i att reflektera och 
utvärdera sin undervisning. Frågorna utgår från Skolverkets BRUK och riktas mot specifikt 
utvecklingsområde. Denna har bidragit till att lärarna riktar sitt reflekterande och att vi 
får en gemensam bild av status på enheten och vad vi behöver arbeta vidare med på 
individ och gruppnivå. 

 

Utvärdering av undervisning och lärande 

Indikatorer för utvärdering av verksamheten 

  
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 

Undervisning 
Jag är nöjd med undervisningen på min 
skola 

82% 87%, 

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

87% 94% 

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

75% 84% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

84% 90% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

76% 95% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 76% 83% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 76% 80% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

75% 83% 

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

74% 87% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 83% 90% 

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

70% 76% 
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Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Totalt är det 15 elever som under våren har gjort nationella proven. Vi har några elever 
som missat några enstaka delprov. Den ena eleven har sedan tidigare haft särskilt stöd i 
svenska och matematik. Även om eleverna klara de nationella proven så ser vi att de är 
svaga i skrivandet och vår bedömning är att kravnivån på proven är lågt satt.  

 

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

Samtliga lärare och specialpedagog har under läsåret gått vår interna utbildning ihop 
med Karlstads universitet för att få en fördjupad kunskap och samsyn kring bedömning. 
Detta har lett till bra diskussioner.  

Under föregående läsår tog vi fram digitala mallar för att kunna följa elevernas 
kunskapsutveckling. Dessa har i år använts vid alla utvecklingssamtal och 
vårdnadshavarna responderar att det har blivit tydligare vad de kan och vad de ska 
kunna. Eleverna har blivit mer aktiva kring sin kunskapsnivå ihop med utvecklingssamtal 
och mallar. Vi är även tydliga i vår gemensamma lektionsstruktur kring vad målet är i 
varje lektion vilket ger eleverna en möjlighet till att reflektera hur det går för dem i 
skolarbetet. 

För att få en objektiv bedömning av nationella prov samt tillsammans utveckla 
undervisningen vidare involveras samtliga lärare på enheten och specialpedagog. Alla 
sätter sig in i bedömningsstöd och samrättar nationella prov, undervisande lärare rättar 
ej sina egna klassers prov. Sedan har vi haft en uppföljande sambedömningsdag med 
tre andra Noblaskolor för att dels tillsammans titta på elevexempel som är svårbedömda 
men även diskutera hur man kan lägga upp undervisningen för ökad måluppfyllelse 
framåt. Lärarna responderar vikten av att få perspektiv på sin egen och sin skolas 
undervisning och bedömning i samband med mötet med andra.  

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

Vår samlade bedömning är att undervisningen håller god kvalite och vi höjer resultaten 
inom samtliga områden som lyfts fram från kundenkäten ovan. Pedagogerna instämmer 
i vårdnadshavarnas bild och vi har hittat en likvärdighet genom att arbeta ihop 
personalgruppen samt styrt upp gemensamma strukturer i undervisningen.  

Vår gemensamma lektionsstruktur fokuserar på att ge tydlighet och en tydlig 
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målstyrning. Vi har arbetat med att tydliggöra förväntningar. Vi arbetar inkluderande på 
gruppnivå och där det behövs kompletterar med individuella anpassningar. Vi ser dock 
att genom att arbeta inkluderande på gruppnivå minska behovet av extra anpassningar 
på individnivå.  

Trygghet och arbetsro har höjt resultat i kundundersökning vilket vi ser som ett led av 
tydliga förväntningar och struktur i linje med Noblakoden. 

Vi har under året utökat specialpedagogtjänsten vilket bidragit till att upplevelsen av att 
eleverna får extra hjälp och stöd har ökat. Det handlar dels om elever som 
specialpedagogen arbetat direkt med men även fall där specialpedagog har handlett 
kollegor för ökat stöd inom den ordinarie undervisningen.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  

I kundenkäten har vi lyft oss inom samtliga områden som presenteras i 
kvalitetsrapporten. Det är ett resultat av samarbetet på enheten för att bygga en 
likvärdig utbildning för alla våra elever. Pedagogerna har hittat en samsyn och stöttar 
varandra i arbetet. Vi har etablerat en tydlighet kring både regler, rollfördelning, 
undervisning och kommunikation med vårdnadshavare. 

Noblakoden har varit ett stöd i att skapa likvärdighet, struktur och tydlighet i 
verksamheten och det ska vi fortsätta med. För att ytterligare öka trygghet och trivsel 
behöver vi fortsätta att arbeta med att bygga förtroendefulla relationer och ha 
lågaffektivt bemötande. 

I undervisningen har Noblautmaningen bidragit till lustfyllt lärande och språkutveckling i 
undervisningen med fokus på retorik och problemlösning. Vi ser att vi framåt behöver 
utveckla elevernas skrivförmåga. 

Under vårterminen har vi arbetat med att tydliggöra dagen för eleverna. Sedan tidigare 
är vi duktiga kring det när det gäller skoldagen men framåt ska lärarna tydliggöra även 
vad som händer på eftermiddagen när fritidshemmet tar vid.  

 

 
 

Likabehandling- och värdegrundsarbete 
Utvärdering av värdegrundsarbete  
Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 
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Vi har tagit ett nytt omtag kring trygghetsteam. Teamet som träffas tre gånger per 
termin med fokus på att följ upp att vi arbetar utifrån vår Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling samt övergripande se om vi behöver göra åtgärder på 
organisatorisk nivå. De ansvarar även för revidering av planen samt analys av upplevda 
kränkningar.  När det handlar om enskilda ärenden mellan individer är det 
Elevhälsoteamet som handhar det. 
Varje månad presenteras en Månadens fundering för eleverna, dessa är återkommande 
samt har en tydlig koppling till läroplanen. Varje klass arbetar sedan med funderingen 
och arbetet avslutas med storsamling där klasserna presenterar sitt arbete för varandra.   
Vi gör trygghetsenkäter i samband med utvecklingssamtal och har då även möjlighet att 
följa upp trivseln i trepartssamtal. Dessa kompletteras sedan med sociogram och 
kontaktbarometer som genomförs av fritidshemmets personal. 

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Vi har en bra systematik i arbetet även om corona har gjort att vi har fått göra vissa 
anpassningar och till exempel inte kunnat haft storsamlingar med hela skolan.  

Vi arbetar  med enskilda ärenden och följer våra rutiner i arbetsgången.  

Under året har vi aktivt arbetat med hur vi som pedagoger fångar upp en konflikt och 
skapat ett nyfiket förhållningssätt utifrån frågeställningen; vad är det som har hänt? 
istället för att snabbt gå in och förutsätta scenarier. 

Kundenkäten visar att vi fortsatt behöver arbeta med hur eleverna behandlar varandra 
och detta behöver ske i samarbete med hemmen. Vi ser ett dåligt språkbruk hos 
eleverna som vi många gånger kopplar till spelande på fritiden.  

Vi har arbetat vidare i personalgruppen kring hur vi kan arbeta för att bygga 
förtroendefulla relationer med eleverna samt hur man bemöter elever lågaffektivt, detta 
arbete fortsätter även nästa läsår.  

Vi ser även att rastaktiviteter och styrda aktiviteter på gården bidrar till ökad trygghet 
och trivsel så det kommer vi fortsätta med och förstärka ytterligare. 

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
Tryggheten har ökat och vi har goda rutiner för arbetet. 

Vi ser mycket goda resultat kring trygghet och trivsel av att arbeta med bygga 
förtroendefulla relationer. Vi behöver fortsätta att inom personalgruppen utveckla hur vi 
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kan bemöta eleverna med ett lågaffektivt förhållningssätt. 

Samverkan med hemmet är en stor framgångsfaktor som vi återkommande behöver 
arbeta vidare med i såväl den dagliga dialogen som i fördjupade möten där behov finns.  

 
Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoteamet har möte varannan torsdag och dessa leds av rektor. Skolsköterska 
arbetar 20% och är på plats varje torsdag. Specialpedagog arbetar 100% och har delvis 
handledande resursuppdrag på förskolan. Lärare mot fritidshem med specialpedagogisk 
kompetens har delvis ingått i elevhälsoteamet under året och studerar till 
specialpedagog. Under höstterminen har vi haft kurator 10% och under vårterminen 
skolpsykolog på 5%. Skolläkare har varit på plats en gång per termin. Har även haft en 
grupp som läst svenska som andraspråk. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
Elevhälsoteamet håller klasskonferenser en gång per termin för att få en överblick på 
gruppnivå samt fånga upp eventuella elever som behöver extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Rektor fattar beslut om särskilt stöd ska sättas in.  I samband med 
konferenserna stämmer vi även systematiskt av frånvaron inom gruppen. 
Kunskapsresultat följs upp 4 gånger per år från åk 1-3. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Vi har under året utökat specialpedagogtjänsten vilket bidragit till att upplevelsen av att 
eleverna får extra hjälp och stöd har ökat. Det handlar dels om elever som 
specialpedagogen arbetat direkt med men även fall där specialpedagog har handlett 
kollegor för ökat stöd inom den ordinarie undervisningen. 

Vi har tidigare bara haft skolpsykolog inhyrd som konsult men under vårterminen 2022 
har vi haft en egen anställd på 5% vilket varit fokuserat på att handleda personal. Detta 
har varit ett bra stöd för pedagogerna och gett ökad förståelse och nya verktyg i arbetet.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Elevhälsan har fungerande rutiner och finns nära verksamheten. Det är korta 
beslutsvägar och vi är snabba på att fånga upp och påbörja ärenden. Bra resultat når vi 
när vi får till ett nära samarbete med hemmet.  
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Inför hösten 2022 blir flera funktioner inom elevhälsan bemannade med nya personer 
och det blir då viktigt att bygga ihop ett tvärvetenskapligt team.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

● Förtydliga Noblautmaningen i undervisningen - Retorik och problemlösning 
● Utveckla elevernas skrivförmåga 
● Trygghet och trivsel genom att bygga förtroendefulla relationer och ha 

lågaffektivt bemötande  
● Förtydliga hela dagen, skola och fritidshem, för eleverna. 
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6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Totalt antal  inskrivna elever på fritidshemmet är ca 80. Vi arbetar åldersblandat och 
fördelar eleverna dels efter aktivitetsval och dels efter åldersgrupp (vid till exempel 
utflykter.) 
På fritidshemmet arbetar: 1 Lärare mot fritidshem, 3 Barnskötare, 1 outbildad barnskötare, 
1 idrottslärare (50% idrottslärare och 50% fritids) och del av året 1 Extratjänst. Vi har under 
året även tagit emot en praktikant. Då vi har små klasser i skolan ingår resursuppdrag för 
elever med särskilda behov i tjänsterna.  
Vi använder oss av ett heldagslärande där grunden läggs i värdegrundsarbetet och 
lärandet förstärks genom att vi knyter an kurser till skolans övergripande tema. 
Undervisningen sker utifrån läroplanen och elevernas intresse. 
Lokalerna är belägna på två våningar. Lokalerna samnyttjas med skolan. Våra öppettider 
är 6.30-18.00. Öppningar och stängningar sker tillsammans med förskolan i 
förskolebyggnaden.  
Fritidsansvariga har en rollfördelning där en ansvarar för det praktiska och en för det 
utvecklingspedagogiska. Hela fritidspersonalgruppen ses en gång i veckan för reflektion 
och planering. En gång i månaden har arbetsgruppen ett utvecklingstillfälle på 2,5 timme 
med fokus på pedagogiskt utvecklingsarbete. Varannan vecka har vi skolmöte där vi går 
igenom praktiska skolövergripande frågor och varannan vecka har vi årskursmöte där 
lärare och fritidspersonal runt en klass samplanerar och stämmer av elevernas 
utveckling. 
En gång i månaden har vi arbetsplatsträff på skolan med information samt gemensamt 
planeringsarbete skola och fritidshem. 
Lärare mot fritidshem är även med på elevhälsoteamets möten för att ge fritidshemmets 
perspektiv och för att vara länk mellan elevhälsan och personalen på fritidshemmet.  
Vi har under året arbetat med vårt självskattningsverktyg Funktionell kvalitet. Verktyget 
bidrar till att skapa pedagogiska diskussioner i arbetsgruppen med grund i läroplanen 
och stöttar att läroplanen är nära verksamheten. Under våren 2022 har vi tillsammans 
med skolan läst och diskuterat nya läroplanens kapitel 1 och 2 och vad det innebär för 
vår verksamhet.  
Vi har arbetat mycket med att utveckla rastverksamheten under året. Vi har sett över hur 
vi använder skolgården, vårt förhållningssätt och prioriterat att vara fler ute för att kunna 
erbjuda styrda rastaktiviteter som leds av aktiv personal. Detta har resulterat i att 
eleverna upplever rasterna än mer positivt, konflikter har minskat och det är ett lugnare 
klimat på rasterna. 
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För att involvera eleverna i utformningen av verksamheten har vi bland annat använt 
vårt pedagogiska råd och ställt frågor i alla klasser. En bra formulerad fråga är: Hur ser 
den bästa rasten ut? Diskussionen synliggör vad eleverna ser som bra verksamhet och 
vad vi kan förstärka ytterligare. 
Nära dialog mellan vårdnadshavare vid hämtning och lämning är viktigt för att snabbt 
kunna fånga upp mående och beteende hos elever. Vi prioriterar att reda ut konflikter 
utifrån ett nyfiket förhållningssätt: Vad är det som har hänt? För att alla ska få ge sin bild 
av situationen när något hänt. Vi ser även att när vi erbjuder bra aktiviteter i 
verksamheten så ökar tryggheten och trivseln.  
Det kollegialt lärande är en självklarhet i arbetsgruppen och sker både spontant och i 
mötesforum. Vi ser att i håller hög undervisningskvalité i våra kurser och behöver ta med 
oss det i övriga aktiviteter.  Vi har i större utsträckning etablerat rutiner med eleverna för 
att övergångar ska flyta smidigare under dagen och inte upplevas som stora avbrott.  
I vårt heldagslärandet är värdegrunden väl förankrad och vi har en återkommande 
dialog i personalgruppen kring förhållningssätt. För att ge eleverna möjlighet att fördjupa 
sina kunskaper och hitta flera uttrycksformer har vi gemensamt tema tillsammans med 
skolan.  

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

Vilken är den sammantagna bedömningen av undervisningens kvalitet (rektors, 
fritidspersonal och /vårdnadshavares bedömning)? 

Sammantaget håller fritidshemmets kvalite en hög nivå. Vilket vi bland annat får 
bekräftat i kundundersökningar. Pedagogerna är mer kritiska i sin egen självskattning 
utifrån att läroplanen ställer höga krav på vad vi ska prestera. 

 

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.  
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Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Normer och värden 4,0 6,0 

Språk och kommunikation 4,0 6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 6,0 

Natur och matematik 4,0 4,0 

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021 2022 

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

77% 91% 94% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 78% 89% 88% 

 
Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

Utifrån indikatorerna i kundenkäten ser vi att vi i år lyckats bibehålla den höjning vi gjorde 
mellan 2020 och 2021. Det är en signal på att vi etablerat ett organisation och struktur 
som är kvalitativ. Vi har haft låg personalomsättning vilket bidragit till stabilitet och 
trygghet. Den låga personalomsättningen har även bidragit till att vi kunnat fokuserat på 
att utveckla verksamheten och det har inte gått tid till att introducera nya kollegor. Vi ser 
även att strukturer och rutiner skapar förutsättningar för att bygga undervisning och blir 
en trygghetsfaktor för eleverna. 

Den upplevda kvaliteten är hög och man upplever att fritids har meningsfulla aktiviteter. 
Personalen ser i sin egna utvärdering att de har mycket bra styrda aktiviteter men att det 
finns mer att erbjuda i de fria aktiviteterna. 

Tufft med barn i behov av särskilt stöd, tar mycket tid, kraft och anpassning av 
verksamheten. 

Svårt att hitta former och prioritera tid för kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Vi behöver bibehålla vår rastverksamhet och utveckla den eftersom den ger goda 
resultat för trygghet och trivsel. Efter skoldagen slut/på eftermiddagarna bör vi fortsätta 
med samma arbetssätt på gården som vi gör vid raster.  

Kurserna vi har på fritidshemmet håller hög kvalité och vi behöver ta lärdom av det och 
förstärka de “öppna aktiviteter “ så att de ger eleverna en meningsfull tid på  
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fritidshemmet när det inte är kurser. Alla elever ska känna att undervisningstiden mellan 
kl 15-16 varje dag på fritidshemmet är helig.  

Vi behöver inför varje arbetsområde säkerställa att vi har en pedagogisk planering så vi 
har en tydlig struktur och ett tydligt mål med aktiviteten. Detta ska bidra till att vi sedan 
vet vad vi ska utvärdera. Vi behöver även prioritera att göra utvärderingar där vi idag är 
snabba på att istället börja nya aktiviteter. Behöver säkerställa att elevernas inflytande 
finns med i de pedagogiska planeringar. 

Under året har vi infört “tavelträffar” 10 min dagligen för att  få strukturen för dagen. Det 
började som en akutlösning utifrån hög frånvaro under corona men har under våren 
etablerats. Genom dessa tydliggör vi dagen för samtliga och skapar samstämmighet 
kring justeringar av dagsschemat vilket gör att vi sedan kan ha fullt fokus i verksamheten 
under dagen. Dessa är schemalagda inför nästa läsår. 

Fortsätta med våra utvecklingsdagar för fritidshemmet på förmiddagar en gång i 
månaden för att fördjupa kunskap och utveckling inom fritidshemmet samt för 
systematiskt kvalitetsarbete. 

På våra möten en återkommande punkt för bemötande kring våra elever med fokus på 
eleverna inom npf-spektra. Tillsammans med skolan har vi gemensamma scheman för 
hela dagen för eleverna. Fortsätta med ett gemensamt förhållningssätt vid 
konflikter(konfliktkort). 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

● Förtydliga Noblautmaningen i undervisningen - Retorik och problemlösning. 
● Trygghet och trivsel genom att bygga förtroendefulla relationer och ha ett 

lågaffektivt bemötande.  
● Bygga ett arbetssätt där planering och utvärdering sker kontinuerligt. 
● Fortsätta och ytterligare etablera verksamhet på gården.  
● Förtydliga hela dagen, skola och fritidshem, för eleverna. 
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 

Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan 

Förskolan har under året haft 104 barn inskrivna under läsåret med en utökning till 120 
under maj och juni.  
På förskolan har vi 5 avdelningar indelade i åldershomogena grupper; två avdelning 
med barn 1-2 år, två avdelning med barn 3-4 år och en avdelning med barn 5 år. Arbetet 
sker i nära samarbete i så kallade team mellan avdelningar med jämnåriga. Arbetet på 
respektive avdelning leds av en förskollärare. Personalgruppen består av 5 legitimerade 
förskollärare, 11 barnskötare (varav 2 utan utbildning) och två elevresurser. Under läsåret 
har vi tagit emot en barnskötarpraktikant och har anställt en person via Extra tjänst.  
Varje avdelning har ett reflektionsmöte varje vecka med fokus på att utvärdera 
föregående vecka samt planera kommande vecka. En gång i månaden har vi 
arbetsplatsträff som dels innehåller gemensam information men även ger möjlighet till 
kvalitetsarbete och att lyfta blicken i arbetet. Vi har tre utvecklingsgrupper som fokuserar 
på tre olika områden i verksamheten; detta läsår Normer och värden, Dokumentation 
och utemiljön. En från varje avdelning finns med i respektive utvecklingsgrupp. Varje 
fredag träffas förskollärare/ avdelningsansvariga för gemensam avstämning kring vad 
som sker på förskolan och vad som behöver arbetas med gemensamt. 30 min ägnas åt 
informationsutbyte och 60 min åt pedagogiska diskussioner utifrån förutbestämt ämne. 
Mötena leds av rektor och den pedagogiska diskussionen leds av en förskollärare eller 
specialpedagog beroende på ämne. 
I maj varje år gör vi överflytt till ny avdelning och 5-åringarna som snart ska börja skolan 
samarbetar med fritidshemmet. Detta gör att vi då även har möjlighet att erbjuda nya 
barn plats i vår verksamhet och lära känna oss innan sommarledighet.  
Lokalerna är belägna i två olika hus. Barn 1-4 år befinner sig i röda huset (förskolan) och 
barn 5-6 år vistas i skolans lokaler. Vi har en stor gård och två mindre gårdar på 
förskolan att nyttja. Varje grupp har en egen avdelning samt ett rörelserum som vi delar 
på och som även används av fritids på öppning och stängning. Måltider serveras på 
respektive avdelning.  
Undervisningen sker utifrån läroplanen och barnens intresse. Vi följer deras nyfikenhet 
och startar upp projekt utifrån dem och var deras fokus ligger för att lärande och 
utveckling ska bli lustfyllt. Vi använder oss även av heldagslärande med grundstrukturer 
som stomme för att skapa lärande i våra rutinaktiviteter. Ett exempel på det är att vi 
använder oss av slussning som system för att kunna följa barnens utveckling och 
lärande. Vi har pedagogiska planeringar för våra grundstrukturer och förskollärarna 
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ansvarar för att pedagogiska planeringar tas fram och utvärderas utifrån de projekt de 
arbetar med för tillfället.   
Pedagogerna har ansvaret för att utforma en pedagogisk miljö för den barngrupp de 
arbetar med för tillfället. I början av varje läsår görs en pedagogisk kartläggning på 
organisation och gruppnivå samt att mål sätts upp för att gruppen ska utvecklas. 
Miljöerna och aktiviteterna på förskolan ska vara inbjudande oavsett kön. De 
pedagogiska kartläggningarna följs upp två gånger per år.  
Förskollärarna har möte en gång per vecka där de stämmer av och fattar beslut för 
förskolan. Detta pedagogiska forum är till för att föra dialoger och gemensamt utveckla 
och skapa en likvärdighet på förskolan. De leder arbetet framåt och ser till att delegera 
och uppdatera sina kollegor om det som bestäms.  
Vi har i arbetet stort fokus på Normer och värden där vi har arbetat mycket med 
Kompisböckerna och våra maskotar Grodan, Kanin och igelkott. Detta har skapat en fin 
värdegrund bland barnen och hur vi är mot varandra. Det är även deltagarna i den 
gruppen som ansvarar för att kompetens finns runt rutiner för anmälan om kränkning i 
förekommande fall. 
Vi har under året haft tre utvecklingsgrupper som fokuserat på Normer och värden, 
Utemiljön samt Dokumentation. Dessa har en förskollärare varit ledare för och en kollega 
från vardera avdelning har fått vara med och diskutera kring hur vi ska arbeta med detta 
i barngrupp och kollegialt. 
Vårdnadshavarna involveras i arbetet främst genom den dagliga kontakten där vi 
snabbt kan få återkoppling eller reda ut frågor som uppstår, grunden för detta läggs 
under inskolningen. Genom information får vårdnadshavarna insyn i verksamheten och 
vi har ett fördjupat utvecklingssamtal en gång om året för att prata om barnets 
förändrade kunnande. Vårdnadshavare är även inbjudna att delta i föräldraråd som ett 
stöd till rektor för att få ett föräldraperspektiv i olika frågor.  

 

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.  
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Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Barns delaktighet och inflytande 4,5 6,3 

Kultur 4,7 6,0 

Lek 5,2 7,2 

Matematik 4,7 6,6 

Naturvetenskap och teknik 6,0 6,0 

Normer och värden 6,7 6,6 

Skapande 4,8 6,6 

Språk och kommunikation 6,7 6,6 

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022 

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

88% 89% 

 Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 93% 92% 

 
Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 
utveckling 

92% 94% 

 Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 95% 95% 

 
Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 
förskolan 

75% 79% 

 
Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

90% 90% 

 
Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

75% 72% 

 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 77% 87% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 96% 96% 

 

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan 

Vi har en stor nöjdhet hos medarbetare och vårdnadshavare. Detta grundar sig i att 
personalgruppen trivs, vill bygga en bra verksamhet tillsammans och alla är där för att 
bidra. Vi har låg personalomsättning och har satt rutiner som gör att när det kommer 



 

 

24 

nya kollegor så kan de lätt falla in i systemet och fokusera på att vara med på vår 
utvecklingsresa framåt.  

Utifrån självskattningen i Funktionell kvalitet ser vi att vi har en jämn och bra nivå av 
kvaliteten mellan avdelningarna. Högst resultat har vi i vår 5-års grupp där vi får skörda 
av det arbete kring främst Normer och värden som gjorts med barnen sedan start, detta 
skapar goda möjligheter till undervisningsfokus inom andra områden.  

När det gäller Omsorg, utveckling och lärande så lägger vi mycket av grunden i våra 
grundstrukturer. Vi arbetar genomgående med att lärande ska ske under hela dagen och 
det gör det när vi bygger in det i lärmiljön och skapar möjlighet för barnen att få tid på 
sig, kommunicera och skapar mindre sammanhang i gruppen.  

Vi fokuserar på Barns delaktighet och inflytande när vi bygger upp undervisning och 
aktiviteter. Vi observerar vad barnen är intresserade av och försöker utmana dem mer 
inom området genom att erbjuda vidare fördjupning. Ett exempel är när ett barn på 1-2-
års avdelningen en morgon hittar en leksak infrusen i en pöl på morgonen, hur ska vi loss 
den? Projekten kan få en ny riktning utifrån barnens intressen och skapar ett lustfyllt 
lärande för alla såväl barn som pedagoger.  

Lärmiljön utformas efter vad vi ser att vi behöver utmana barnen i samt vad barnen visar 
intresse för. Vi tar fram material för att inspirera och väcka nyfikenhet. För oss är det 
viktigt att ha ordning och struktur samt ge barnen möjlighet att vara delaktiga i det, då 
går det till exempel inte att ha för många saker utan istället fokusera på rätt saker och 
bildstöd för att barnen ska se vart sakerna hör hemma.  

Lärmiljön ute behöver vi fortsätta utveckla. Vi har fantastiska gårdar vilka inbjuder till 
rörelse och fri lek. Det finns större potential till undervisning i utemiljön vilket vi kommer 
fortsätta att utveckla under nästa läsår. 

Under läsåret har vi testat en ny projektmall för att för oss själva tydliggöra vad vi 
erbjuder barnen och säkerställa vilka delar av läroplanen som vi mindre ofta erbjuder. 
Den har blivit ett bra stöd i att planera undervisningen och främst har vi blivit bättre på 
att systematiskt varje vecka följa upp undervisningen. Mallen har även fungerat som ett 
stöd i den individuella planeringen för att hitta rätt fokus hos pedagogerna.  

De främsta styrkorna är personalgruppens sammanhållning, driv och lösningsfokus. 
Förskollärarna är duktiga på att leda sina arbetsgrupper och få med alla i ett 
gemensamt arbete.  

Störst förbättring i kundundersökningen ser vi att barnen kan få lugn och ro på förskolan. 
Vi kan inte härleda det till någon specifik aktivitet som vi har tillfört under året. Alla barn 
har under dagen en stund för nedvarvning men det har vi haft även tidigare år. I dialog 
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med vårdnadshavarna hör vi att de lyfter det genomgående lugnet i barngrupperna och 
barnens förhållningssätt till varandra.. Vi har även vårdnadshavare som bytt till 
Noblaskolan Nacka Strand och säger att det är en av de saker de direkt märker skillnad 
på.    

 

Slutsatser och utvecklingsområden 

Viktigast är att värna om drivet och samspelet i personalgruppen.  

Inför sommaren 2022 renoveras alla gårdar så att de är i gott skick. Vi behöver arbeta 
med utomhuspedagogiken för att skapa undervisning ute i större utsträckning och 
utnyttja gårdarnas fulla potential. Material har köpts in och två pedagoger har fått ett 
riktat uppdrag för att genomföra detta, vi kompletterar även arbetsgruppen med 30% för 
att göra denna kvalitetshöjning.  

Information kring hur mitt barn utvecklas i förskolan är något vi vill bli bättre på. Vi 
behöver i vår kommunikation bli mer tydliga kring lärandet och flytta fokuset från 
görandet. Inför kommande läsår behöver vi se över såväl den dagliga kommunikationen 
som våra verksamhetsloggar och dokumentationen kring utvecklingssamtal. Vi har 
börjat använda mallar i SchoolSoft för att dokumentera Barnens förändrade kunnande 
vilket på sikt kommer leda till att vi får en god överblick över barnets utveckling även om 
det byts pedagoger i verksamheten.  

 

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan 

Vid observation och i enkätundersökning med vårdnadshavare ser vi att barnen är 
trygga och trivs på förskolan. De responderar på vårt värdegrundsarbetet och att det 
kontinuerligt arbetas med från inskolning till det är dags för övergång till skola, det ser vi 
bland annat i trygga grupper. 

Vi tycker att det är svårt att hitta bra verktyg för att involvera barnen på ett bra sätt i 
kartläggning, något vi behöver arbeta vidare med. Under hösten kommer vi i 
personalgruppen analysera trygghet och trivsel på ett djupare plan utifrån perspektiven; 
Fysisk trygghet, social trygghet, känslomässig trygghet och kulturell trygghet. 

 

Slutsatser och utvecklingsområden 
Bibehålla och stärka upp vårt arbete utifrån det vi gör idag inom området Normer och 
värden. I det systematiska behöver vi förstärka att ingen avdelning missar Månadens 
fundering och det kommer tydliggöras genom att utse en ansvarig pedagog för arbetet 
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som varje månad introducerar på alla avdelningar. Avsluten kommer även 
schemaläggas så att det blir tydligt när alla förväntas ha arbetat klart med området och 
våra maskotar Kanin och Igelkott kommer på besök. 

Vi behöver ta fram verktyg och fördjupa analys kring trygghet under hösten. Detta ska på 
sikt leda till att det blir tydligare för oss vad vi gör som är bra och kunna fortsätta arbeta 
systematiskt.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan 

● Verksamheten och undervisningen i utemiljön på gårdarna. 
● Utveckla undervisningen utifrån Noblautmaningen. 
● Ta fram verktyg och fördjupa analysarbetet kring trygghet utifrån barnens 

perspektiv.  

 


