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1. Om Noblaskolan Solna 

Om Noblaskolan 

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

Om skolenheten 

Ledning och organisation 

Rektor leder skolans inre organisation. I skolans ledningsgrupp ingår även biträdande 
rektor med särskilt ansvar för elevhälsoarbetet och en administrativ chef.   
 

Personal 

Skolans lärare ingår i tre olika arbetslag som är uppdelade efter grundskolans stadier. 
Arbetslagen leds av någon av skolans 5 förstelärare. Fritidshemmet och fritidsklubben har 
också egna arbetslag som leds av arbetslagsledare. Skolans elevhälsoteam består av 
skolsköterska, kurator, speciallärare, skolpsykolog och skolläkare. Skolan har egen personal 
i köket som leds av köksmästare.  
 

Elever 

Det går 450 elever på skolan. I klasserna F-3 så finns det en klass per årskurs. I klasserna 4-
9 är det två klasser per årskurs. Det är 28 elever i varje klass. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

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

Vår kvalitetsdefinition 

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

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

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

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

  

Våra framgångsfaktorer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enhetens systematiska kvalitetsarbete 

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

Skolans systematiska kvalitetsarbete är en process som pågår under hela läsåret. Olika 
delar av verksamheten skriver egna planer där kommande insatser för året beskrivs och 
utvärderas. Fyra gånger om året så analyseras resultaten som vi får in via prognoser, 
betygsättning, enkäter med mera. Allting sammanfattas i en enhetsplan där alla skolans 
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verksamhetsområden är representerade. Rektor ansvarar för skolans systematiska 
kvalitetsarbete. 

 

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 98,1% 98,3% 94,5% 

Flicka 100,0% 97,1% 93,1% 

Pojke 95,2% 100,0% 96,2% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 100,0% 100,0% 96,4% 

Flicka 100,0% 100,0% 96,6% 

Pojke 100,0% 100,0% 96,2% 

Genomsnittligt meritvärde 297,0 280,9 283,3 

Flicka 310,0 288,9 284,3 

Pojke 276,5 269,6 282,1 

 

En hög andel av eleverna i åk 9 når målen i alla ämnen under senaste treårsperioden. 
Andel elever med gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde är högt över tid 
och jämnt mellan könen.   

 

Betyg (åk  6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 91,1% 92,9% 100,0% 

Flicka 90,0% 97,0% 100,0% 

Pojke 91,7% 87,0% 100,0% 

 

Samtliga elever i åk 6 21/22 når målen i alla ämnen. Det är en positiv utveckling gällande 
betygen under den senaste treårsperioden.   

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

Engelska 40% 38% 11% 9% 2% 0% 100% 

Matematik 15% 17% 23% 15% 23% 6% 100% 

Svenska 2% 19% 42% 19% 17% 2% 100% 

 

Resultat i nationella prov för åk 9 21/22 uppnådde samtliga elever minst A-E i engelska, 
matematik och svenska. En hög andel elever uppnådde A-B i engelska. 

 

Nationella prov (åk  6) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 39% 35% 20% 0% 6% 0% 100% 

Matematik 21% 25% 23% 14% 15% 2% 100% 

Svenska 2% 8% 31% 41% 16% 2% 100% 

 

Resultat i nationella prov för åk 6 21/22 uppnådde samtliga elever minst A-E i engelska, 
matematik och svenska. En hög andel elever uppnådde A-B i engelska och matematik. 

 

Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 100,0% 

 B 96,4% 

 C 96,4% 

 D 100,0% 

 E 92,9% 

 F 89,3% 

 G1 100,0% 

 G2 100,0% 

Svenska A 92,9% 

 B 96,4% 

 C 100,0% 

 D 100,0% 

 E 100,0% 
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 F 100,0% 

 G 96,4% 

 H 100,0% 

 

Resultat i nationella prov för åk 3 21/22 i engelska och svenska, visar att eleverna ligger 
mellan 89,3-100% i samtliga delmoment.  

 

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Läsårets utvecklingsområden är framtagna utifrån rektor och personalens 
gemensamma analyser av de områden de arbetat med under föregående läsår 
kopplat till elevernas lärande. Efter ett nytt läsår tas det fram nya 
utvecklingsområden eller fördjupas ytterligare i de som redan finns. 

● Höjd kompetens inom betyg och bedömning. Samtliga betygsättande 
lärare gick en kurs som genomfördes av Karlstad universitet 

● Höjd kompetensen om hur vi anpassar för elever inom ramen för 
helklassundervisning. Samtliga lärare gick under läsåren 19/20 och 20/21 
skolverkets “lärande för specialpedagogik”. Detta läsår ansvarade skolans 
förstelärare och speciallärare med att leda vidareutbildning hur vi 
implementerar våra kunskaper i undervisningen. Särskilt fokus låg på 
elever som har diagnosen språkstörning. 

● Trygghet och studiero. Vi arbetar proaktivt för att på olika sätt skapa bättre 
studiero och trygghet för alla skolans elever. 

● Implementera “Noblautmaningen”. Skolan har från och med detta läsår ett 
extra fokus på problemlösning och retorik i alla skolans årskurser. 

● Implementering av nya läroplanen inför läsåret 22/23. Under vårterminen 
lades mycket av lärarnas konferenstid på utbildning för att sätta sig in i Lgr 
22 som börjar gälla i augusti 2022. 
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

Skolan arbetar aktivt för att ge samtliga bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Lärarna 
arbetar kontinuerligt tillsammans för utveckla undervisningen både i arbetslag och 
gemensamt på våra konferenser. Arbetslagen är indelade efter ålder på eleverna de 
undervisar. Vi har tre arbetslag på skolan F-3, 4-5 och 6-9 och lärarna träffas minst en 
timme varje torsdag där de går igenom utmaningar de har på både individ och 
klassnivå.  
 
Elevhälsoteamet besöker enligt ett stående schema varje arbetslag en gång per månad. 
Varje tisdag så har alla lärare konferens på minst 1,5 timme där fortbildning står i fokus. 
 
Skolans 5 förstelärare har också ett särskilt ansvar för hur vi utvecklar det pedagogiska 
arbetet. De håller fortbildande insatser på konferenstid och sitter med i möten med 
skolledning för att ta strategiska beslut för att öka kvaliteten. De används för att coacha 
kollegor och ansvarar att nyanställda får den hjälp som de behöver.  

 

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 

84% 74% 86% 78% 

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

58% 51% 77% 72% 

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

88% 85% 88% 81% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

  93% 78% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

  90% 80% 
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Studiero Det är ordning och reda i min skola 69% 61% 83% 78% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 68% 63% 71% 64% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

55% 46% 72% 60% 

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

66% 57% 71% 64% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 91% 88% 93% 91% 

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

71% 61% 79% 75% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Skolans elever har under läsåret visat att de har uppnått höga resultat.  Meritvärdet för 
avgångseleverna i åk 9 hamnade på 283,3 i genomsnitt vilket är långt över rikssnittet. Det 
är även en höjning jämfört med förra läsåret. Resultaten på nationella prov är också de 
en tydlig indikation på att vi har väldigt höga kunskapsresultat på skolan. Då det inte var 
några nationella prov under åren 2020 och 2021 så var det glädjande att se att eleverna 
fortsätter att hålla samma höga nivå som innan pandemin. Det är också glädjande att vi 
i årskurs 6 för närvarande har 100% måluppfyllelse då alla elever har minst E i samtliga 
ämnen. Det är en förbättring jämfört med de senaste åren och en rimlig slutsats är att vi 
har blivit bättre på att snabbare identifiera yngre elevers stödbehov och att våra riktade 
insatser har gett effekt. Tyvärr uppnådde inte alla avgångselever gymnasiebehörighet då 
enstaka elever saknade godkänt i matematik. Det var första gången på många år och en 
orsak till rannsakan om vi hade kunnat gjort någonting annorlunda. Slutsatsen är att vi  
gjort det vi kunnat för att stötta dessa elever under de senaste läsåren men att vi inte 
hittade rätt med stödet då eleverna var yngre. En stor bidragande orsak då elever inte 
når målen är en betydande frånvaro som gör det svårt för lärarna att hjälpa eleven trots 
att resurser och kompetens finns. 

 

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

Vi har arbetat hårt för att hålla högsta nivå på vår bedömning och betygsättning. 
Lärarna har hög kompetens på området men för att säkerställa att alla har uppdaterade 
kunskaper så gick alla lärare under hösten en webbaserad utbildning i betygsättning och 
bedömning.   
Lärarna samarbetar i ämneslag där de sambedömer och tar stöd av varandra vid 
gränsfall och då någon ifrågasätter ett betyg. I rättningen av alla nationella prov så 
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samarbetade alla lärare som undervisar i ämnet. För de nationella proven för ämnena 
matematik, SO och engelska så samarbetade lärarna med ämneslärakollegor från 
Noblaskolan Täby och Noblaskolan Sundbyberg. Denna organisering och 
tillvägagångssätt uppskattades av samtliga då de upplevde att rättssäkerheten höjdes 
och det var lärorikt att få andra kollegors synpunkter på bedömningsmaterialet. Vi 
upplever att vi trots 2 års uppehåll av nationella prov hanterat uppgiften bra och gjort 
korrekta bedömningar. Trots detta så finns det en viss diskrepans mellan eleverna i 
årskurs 9 resultat och deras slutbetyg i matematik och svenska. I Svenska fick 25% och i 
matematik 33% av eleverna högre betyg än provresultaten och även om det låter högt 
så är det lägre än vad diskrepansen var på riksnivå förra gången nationella prov skrevs 
2019. När vi fick reda på att det fanns en diskrepans så tog vi till flera kontrollerande 
åtgärder för att säkerställa att slutbetyget sattes korrekt. Eleverna fick ta del av formativ 
bedömning och möjlighet att träna på det som de tidigare uppvisat att de kan men inte 
klarat av på nationella provet. Därefter fanns det tid kvar på terminen för att sätta in fler 
bedömningstillfällen för att säkerställa huruvida de behärskade uppgiften. Flera elever 
kunde i detta extraprov visa att de hade högre kunskaper än vad de hade visat på 
nationella provet. En del elever uttryckte att de under provtillfället hade underpresterat 
eller missuppfattat uppgiften på grund av hög nervositet. I matematik så hade lärarna 
väldokumenterat att flera av eleverna som fick högre betyg hade visat kunskaper på den 
högre betygsnivån. I båda ämnena så sänktes också betyget på ett antal elever.  I 
engelska för årskurs 9 och i samtliga nationella prov för årskurs 6 så fanns det i princip 
ingen diskrepans och resultaten överensstämmer bra med elevernas betyg.     

 

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 9% 85% 6% 100% 

Matematik 0% 67% 33% 100% 

Svenska 0% 76% 25% 100% 

 

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 28% 73% 0% 100% 

Matematik 0% 96% 4% 100% 

Svenska 8% 82% 10% 100% 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 
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Överlag så anser både lärare och skolledning att undervisningen fortsätter att hålla hög 
kvalitet. Vi har arbetat för att höja kvaliteten genom att öka kompetensen hos skolans 
pedagoger om hur vi kan arbeta med extra anpassningar inom ramen för ordinarie 
undervisning. Flera lärare upplever att de nu har bättre kunskap och förståelse om hur de 
ska lyckas med detta även om det fortsätter att vara en utmaning.  
 
Tyvärr så har samtidigt andelen missnöjda elever och vårdnadshavare ökat sett till 
resultaten i årets enkäter. Vid närmare analys av enkätsvaren kan vi se att det var elever 
och vårdnadshavare i ett par klasser som drog ner det genomsnittliga resultatet. I de 
flesta andra klasser gick resultaten upp. Det är tydligt att vi har misslyckats med att nå 
eleverna i dessa två klasser. De upplevde att undervisningen hade blivit sämre vilket vi 
var tvungna att gå till botten om varför de upplevde. I den ena klassen var den allmänna 
uppfattningen att det varit många lärarbyten i ett ämne och i den andra klassen 
upplevde de att studiero saknades.  
 
Utvecklingsområden i dessa två klasser syns även i andra svar på enkätfrågorna som till 
exempel om lärarna skapar lust till ökat lärande. Denna fråga ligger lågt varje år och 
trots att vi på olika sätt försökt öka lusten så ser vi inte ökat resultat. I de flesta klasser så 
är resultatet likt förra året och ligger trots allt något högre än andra skolor som har gjort 
samma enkät. Vi ser detta som en stor utmaning då mycket konkurrerar med elevernas 
lärande och studier. Vi tror på att ge elever utmaningar och ofta tala om vikten av 
skolarbete och på så sätt skapa meningsfulla lektioner samtidigt som lärarna varierar 
undervisningen för att hålla uppe intresset.  
 
En annan viktig aspekt med att öka måluppfyllelsen är att eleverna är informerade om 
var de ligger kunskapsmässigt och vad de behöver utveckla för att nå längre och att alla 
lärare använder sig av formativ bedömning i undervisningen. Vi ser samtidigt utifrån 
elevenkäten att vi kan bli bättre på att tydliggöra för hur det går för eleverna och 
kommer att prioritera detta. Då vi anser att vi har hög kompetens på att göra likvärdiga 
bedömningar och hanterar den summativa bedömningen på ett bra sätt ser vi att vi 
främst behöver prioritera att bli bättre på att ge elever bra återkoppling på var de 
befinner sig och mer konkret vad de behöver utveckla. 
 
Skolans elev- och pedagogiska råd är forum för inflytande. På elevrådet som är indelat 
för yngre och äldre åldrar så deltar rektor nästan varje gång och får därmed direkt inblick 
i vad eleverna efterfrågar. Alla lärare har även inslag i elevinflytande även om äldre 
elever inte alltid upplever att de har det. I vår analys av elevsvaren från enkäten ser vi att 
vi framförallt kan bli bättre på att synliggöra för eleverna då de får vara med att påverka 
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så att de också upplever att deras röst blir hörd. 
 
I vår analys av undervisningens ser vi att vi håller hög kvalitet inom alla delar men det 
finns utvecklingspotential. Våra styrkor är att vi fortsätter att ha en elevnära, effektiv och 
professionell undervisning och det visar all vår data i de allra flesta av skolans klasser. I 
de fåtal klasser där nöjdheten har gått ned så behöver vi fortsätta arbetet som redan 
påbörjats med att lyssna in elevernas kritik och komma till rätta med de brister som finns. 

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

För att lyckas ännu bättre nästa år behöver vi bli bättre kollegialt samarbete och att 
stötta nya lärare och de mentorer som har klasser där de inte upplever trivsel och 
trygghet.  

Ett annat område som vi har arbetat länge med men som vi kan utveckla vidare är hur vi 
blir bättre på anpassningar och skapar en lärmiljö som är bra för alla.  

En styrka som vi har och som de är viktigt att vi värnar om vi fortsätter att ge 
undervisning som utmanar alla elever på deras nivå. 

 

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

Jag känner mig trygg i skolan 94% 

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

15% 

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

7% 

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

63% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 

Likabehandling och värdegrundsarbetet görs av samtliga medarbetare på skolan. 
Ansvarig för att arbetet planeras samt följs upp är kurator i samarbete med biträdande 
rektor.  

Likabehandling och värdegrundsarbetet tydliggörs för eleverna i vår “mini-plan” som 
sitter uppe i varje klassrum. I “mini-planen” skriver varje klass förutom de övergripande 
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målen vi gemensamt har på skolan ner mål för just sin klass.  

Utvärdering av insatserna av vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete sker i maj, 
augusti och november.  

 
Ett annat viktigt arbete är det med normer och värden. Noblakoden genomsyrar hur vi 
arbetar och vilka förväntningar vi ställer på varandra. Alla elever får också i början av 
läsåret förklarat vilket förhållningssätt som vi ska ha mot varandra och vilka våra 
ordningsregler vi har. Även om det förekommer situationer då elever inte behandlar 
varandra som förväntat ser vi att vi har relativt få kränkningar och generellt hög trygghet. 
I all undervisning och hos alla som arbetar på skolan genomsyras demokrati och 
värdegrundsuppdraget som vi har. Ytterligare insatser vi gör är att skolans kurator 
tillsammans med en av fritidspedagogerna har ett projekt som vi kallar “lära för livet”. De 
besöker en klass per vecka och utbildar där i viktiga saker som samtycke, likvärdighet 
och relationer. De hjälper även mentorerna med material som de kan använda på 
klasstiden. 

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Vi är glada över att vi har 94% av eleverna som säger att de är trygga på skolan i 
trygghetsenkäten. Denna siffra ligger kvar oförändrad sedan tidigare år.  

Därför blir det extra viktigt att fundera kring hur vi når de övriga 6%.  

Är det samma elever från år till år som vi misslyckas med att skapa en trygg miljö eller är 
det olika elever? Här krävs ett fortsatt arbete att både identifiera vilka elever det är som 
upplever sig otrygga, vad det beror på samt hur vi ser till att alla på skolan är trygga.  

Gällande regelbunden utvärdering av planen mot kränkande behandling ser vi att vi 
tjänar mycket på att det direkt skrivs in i läsårets kalendarium. Detta för att vi 
tillsammans ska planera och lägga upp hur vi arbetar och hela tiden ha detta arbete 
levande i vår dagliga verksamhet och för att utvärderingen inte ska bli beroende av 
enskilda individer.  

Kränkningarna har under läsåret både handlat om enskilda incidenter men i en klass 
handlat om upprepade kränkningar. Vi har identifierat vad som händer i klassen, arbetat 
med de elever som utsatt andra för kränkningar samt funderat mycket kring hur vi kan 
arbeta förebyggande  i klasser där vi ser liknande problematik. I enkäten till 
vårdnadshavare och elever ser vi att i de klasser där vi inte får ordning på en “jargong” 
där eleverna inte behandlar varandra väl, upplever de att vi vuxna inte ingriper men även 
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att eleverna inte behandlar varandra väl.  

Vi tolkar det som att vi behöver sätta in arbetet tidigt redan när vi ser tendenser till att 
trivseln går ner eller när vi upplever att stämningen i klassen inte är god. Här är det viktigt 
att både fundera kring hur vi tydliggör vårt arbete samt får insatserna att fungera. 
Pedagogerna berättar att de arbetar mycket och aktivt och vårdnadshavarna upplever 
det till större del än eleverna. 

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
Strukturerar upp arbetet kring utvärdering av planen för kränkande behandling i början 
på läsåret för att det från början ska vara tydligt för alla inblandade.  

Sätta in intensiva insatser tidigt i klasser som uppvisar tecken på att inte vara trygga 
tillsammans.  

 
Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsans personal består av rektor, biträdande rektor med ansvar för elevhälsa, 
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, en speciallärare inriktning läsinlärning F-
5, en speciallärare läsinlärning och språk 6-9, en speciallärare inriktning matematik. 
Under slutet av vårterminen etablerades en kontakt med logoped på konsultbasis för att 
ytterligare tillföra kompetens till vårt elevhälsoteam.  

Elevhälsoteamet ses en gång i veckan och diskuterar hur vi anpassar vår verksamhet för 
att möta elever i behov av särskilt stöd. Under dessa mötet lyfts också elevernas frånvaro 
upp var 6 vecka för uppföljning. Mentorer som har elever som har hög eller på annat sätt 
avvikande frånvaro får i uppgift att undersöka vad frånvaron beror på samt att erbjuda 
stöd. Finns behov av ytterligare stöd stöttar representant från elevhälsan.  

Pedagoger som är oroliga för hur det fungerar för en elev gör en anmälan rektor som 
lyfts upp på EHT och där fattas beslut om hur vi går vidare.  Ofta leder detta till att en 
pedagogisk kartläggning görs för att ta reda på hur vi i skolan kan stötta ytterligare och 
hur elevens behov ser ut. Uppnår eleven inte kunskapskraven upprättar mentor i 
samarbete med utsedd representant från elevhälsan ett åtgärdsprogram som sedan 
utvärderas och justeras regelbundet så länge behovet kvarstår.  

Som en del av vårt förebyggande arbete kan nämnas att elevhälsoteamet cirkulerar på 
arbetslagsmötena så att alla arbetslag får besök en gång i månaden. På dessa möten 
lyfts elever där oro finns av olika anledningar men där svårigheterna inte är så stora att 
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det finns anledningen till en “anmälan rektor”. På dessa möten diskuterar elevhälsan 
tillsammans med arbetslaget om vilka insatser/anpassningar vi kan pröva. Här kan vi 
också tillsammans inhämta information om elever för att få en tydligare bild. På dessa 
möten pratar vi även om elevgrupper och om hur vi kan arbeta med dessa. Tiden kan 
också användas till teman eller fortbildning.   

Vi har under läsåret som gått arbetat med tidiga intensiva insatser gällande läsinlärning. 
Detta har gett fina resultat och fått ett flertal elever som tidigare haft svårt att knäcka 
läskoden att göra det. Vi tror att vi kommer se långtgående effekter av detta då vi inte 
kommer behöva arbeta med lika intensiva insatser med eleverna när de är äldre.  

Vi har under läsåret haft ett fåtal elever med omfattande frånvaro. Dessa har haft en 
sådan hög frånvaro att underlaget för att sätta betyg saknas. Vi behöver arbeta intensivt 
med insatser för att stävja frånvaron tidigt och samverka med andra aktörer när 
elevernas problematik blir för omfattande för att nå fram till dessa elever.  En försvårande 
omständighet har under de två gångna åren varit covid som gjort att fler elever än 
vanligt haft hög frånvaro. Vi ser dock att det är helt avgörande att hitta fram till dessa 
elever för att inte ha elever som saknar gymnasiebehörighet i åk 9.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoteamet har fått möjligheten att arbeta långsiktigt och under stabila 
förhållanden med låg personalomsättning. Detta har lett till att vi har möjlighet att varje 
år bli lite bättre tillsammans som ett lag och att skruva på verksamheten med små 
medel.  

Vi har under läsåret som gått arbetat effektivt och nått fram till ett flertal elever som 
riskerat att inte uppnå kunskapskraven genom att arbeta stöttande mot pedagogerna 
och att diskutera anpassningar och upplägg av undervisning som passar alla. Vi har 
också hittat en organisation där vi verkligen kan fokusera på de elever som behöver mest 
stöd och har i perioder i de yngre åldrarna framförallt erbjudit dem intensiva insatser 
som gett mycket fina resultat. Som belägg för detta har vi 100% måluppfyllnad i åk 6 på 
de nationella proven.  

Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete kring arbetslagen då vi tillsammans kan bli ännu 
bättre på att hitta lösningar och anpassningar istället för att fasta i en 
problembeskrivning. Vi har tillsammans i EHT börjat fundera på hur vi kan förtydliga 
upplägget på möten för att få ännu bättre kvalité.  
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Sammanfattningsvis har vi alla funktioner på plats inom elevhälsoteamet och goda 
möjligheter att fortsätta bedriva ett effektivt arbete.  

Vi behöver fortsätta att utveckla formerna kring hur vi sprider vår kompetens till hela 
skola.  

Hur hittar vi de mest effektiva sätten för detta?  

Vi behöver värna om engagemang, förmågan att tidigt se de elever som är i behov av 
stöd samt närheten till undervisande pedagoger. Vi har sett att läsningen är en 
framgångsfaktor för att lyckas i skolarbetet generellt och har därför tagit fram en plan 
kring en lässatsning för hela skolan läsåret 22/23. 

Vi har under arbetslagsträffarna identifierat att vi under vissa möte saknar en tydlighet 
och struktur. Detta har vi tillsammans goda möjligheter att utveckla ytterligare.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

● Lässatsning i alla skolans klasser 
● Full implementering av nya läroplanen 
● Förbättra arbetet med Noblautmaningen 
● Utveckla arbetet med anpassningar och tillgänglig lärmiljö. 
● Säkerställa bättre studiero och arbetsmiljö 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

Varje klass har en egen fritidskontakt som samverkar kring elevernas hela dag. 
Fritidskontakten arbetar i tätt samarbete tillsammans med undervisande klasslärare i 
klassrummet, finns nära eleverna på rasterna och har god kännedom om eleverna hela 
dagen. På så vis kan klasskontakten ta vid och arbeta med det eleven behöver utvecklas 
i även på fritidstid. Fritidskontakten och klasslärare har en gemensam planeringstid i 
veckan.     

Arbetslagsledaren för fritidshemmet ansvarar för den dagliga planeringen och 
fördelningen av personal för att vi prioriterar och fattar kloka beslut varje dag.  
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Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

Eleverna har ett rikt utbud av aktiviteter men vi ser att pojkarna i åk 3 har varit 
svårare att motivera till att välja de aktiviteterna vi erbjuder. Vi har i högre 
utsträckning, jämfört med tidigare år, erbjudit de äldre eleverna att vara med de 
äldre eleverna på fritidsklubben. Vi ser att vi måste intervjua de äldre eleverna i åk 3 
för att kunna tillmötesgå deras önskemål av aktiviteter. Det kommer att vara en 
stående punkt på klass- och elevråd för de yngre åldrarna.  
Vi kommer att fortsätta att erbjuda andra aktiviteter på fotbollsplanen än just bara 
fotboll för att öka blandningen av flickor och pojkar. Vi kommer även i största 
möjliga mån att ha en och samma rastvärd positionerad där. Veckans lek drar 
många elever. Tyvärr prioriteras det bort alldeles för ofta vid frånvaro. I juni kommer 
vi att producera en rastleksbank där man lätt kan hitta en lek. Det är en bra uppgift 
för t.ex. en vikarie att genomföra leken.  

 

Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Normer och värden 8,0 6,0 

Språk och kommunikation 8,0 6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 8,0 8,0 

Natur och matematik 6,0 6,0 

 
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 

83% 80% 
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Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 91% 93% 

 
Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

Vi behöver tillmötesgå de äldres elevernas önskemål på våra två fritidshem (åk 3 och åk 
6) då vi ser att vi tappar deras intresse då de är äldst på avdelningen. Vi kommer att ha 
det som en stående punkt på klass- och fritidsråd.  

Eleverna på fritidshemmet känner sig trygga med andra elever och personal. Det som är 
markerat som en otrygg plats är toaletterna i åk F-3 som luktar urin och är tröga i låsen. 
Vi har beställt nytt golv och  nya lås som kommer att åtgärdas under sommaren 2022. 

Eleverna känner sig trygga med barnen på sina stadier. Vi kommer dock att återinföra 
faddersystemet kommande läsåret som har varit vilande under pandemin.  

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Eleverna känner sig trygga och trivs på sitt fritidshem, men vi behöver planera aktiviteter 
för de äldre eleverna efter att vi intervjuat dem vad de önskar.  

För att öka tryggheten på toaletterna kommer vi att byta golv och lås under sommaren.  

Vi kommer återinföra faddersystemet kommande läsåret som har varit vilande under 
pandemin.  

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

● Öka attraktionen för de äldre eleverna (åk 3 och åk 6) på våra två fritidshem. 
● Utveckla rastlekarna och inte prioritera bort dem vid frånvaro.  
● Att en utvärdering alltid ligger till grund för kommande planeringar. 
● Utveckla arbetet med heldagslärande för hela verksamheten. 

 

 


