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1. Om Noblaskolan Sundbyberg

Om Noblaskolan

Huvudman för Noblaskolan Sundbyberg är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en
del av AcadeMedia. Noblaskolan Sundbyberg 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

Ledning, personal och organisation

Noblaskolan Sundbyberg startade 2008. I vår verksamhet har vi förskola och grundskola
från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem.

Noblaskolans ledning utgörs av rektor, biträdande rektor och administratör.

Personalstyrkan i hela verksamheten består av 60 anställda.
Förskolans pedagoger arbetar i olika baslag. Varje förskollärare/basledare följer de lokala
målen och riktlinjer samt rutiner för förskolans arbete.
I skolan arbetar lärarna i arbetslag och varje varje team har en arbetslagsledare som
leder teamet.  Arbetslagsledaren leder sitt lag men ska alltid ha ett helhetsperspektiv och
se till hela enhetens utveckling.   Noblaskolan Sundbyberg har sex förstelärare som är
huvudansvarig för ett utvecklingsområde och föreslår förbättringsåtgärder i dialog med
skolledning.  Förstelärarna sprider även sina pedagogiska kunskaper vidare till kollegor så
att kunskaperna kommer så många elever som möjligt till del.

Elever

Noblaskolan Sundbyberg har ca 440 barn och elever. I år har vi haft 80 barn i förskolan och
375 elever på skolan.
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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. Regelbundna resultatanalyser genomförs vid varje APT och studiedagar i
förhållande till huvudmålen i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolledningen gör
systematiska analyser och “mäter” processer och insatser i förhållande till målen.
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3. Resultatkvalitet grundskola

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

Betyg avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 71,4% 88,0% 79,5%

Flicka 80,0% 88,2% 85,7%

Pojke 65,0% 87,5% 73,9%

Andel elever med gymnasiebehörighet 97,1% 92,0% 90,9%

Flicka 100,0% 88,2% 100,0%

Pojke 95,0% 100,0% 82,6%

Genomsnittligt meritvärde 238,9 243,3 232,2

Flicka 282,7 242,9 259,4

Pojke 206,1 244,1 207,3

Resultaten för andel elever med godkänt i alla ämnen har ökat under de tre senaste
åren. Andel elever med gymnasiebehörighet  har minskat men ligger över 90%.
Genomsnittligt meritvärde har sjunkit marginellt.  Flickornas resultat i samtliga
parametrar ligger högre än pojkarnas.

Betyg (åk  6)

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 81,8% 72,1% 92,7%

Flicka 72,7% 80,0% 95,2%

Pojke 84,8% 64,5% 90,0%

Resultaten för elever i alla ämnen i åk 6 har ökat under de tre senaste åren. Även här
ligger flickornas resultat högre än pojkarnas.
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Nationella prov (åk 9)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 18% 25% 41% 7% 9% 0% 100%

Matematik 2% 5% 20% 15% 54% 5% 100%

Svenska 0% 21% 35% 24% 21% 0% 100%

Svenska som andraspråk 0% 0% 14% 71% 14% 0% 100%

En hög andel av eleverna har klarat E. De flesta elevers resultat ligger mellan E-C.
Resultaten i engelska är betydligt högre än matematik och svenska.

Nationella prov (åk  6)

Ämne A B C D E F Totalt

Engelska 40% 35% 18% 5% 3% 0% 100%

Matematik 11% 24% 16% 22% 19% 8% 100%

Svenska 14% 18% 39% 11% 11% 7% 100%

Svenska som andraspråk 0% 17% 33% 33% 17% 0% 100%

En stor andel av eleverna uppnått betygen D-A. I ämnet svenska är resultaten något lägre.

Nationella prov (åk 3)

Ämne Delprov Andel elever som nått
kravnivån

Matematik A 97,4%

B 94,9%

C 97,4%

D 89,7%

E 100,0%

F 92,3%

G1 97,4%

G2 97,4%

Svenska A 100,0%
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B 97,4%

C 89,7%

D 100,0%

E 100,0%

F 100,0%

G 100,0%

H 94,9%

I nationella prov årskurs 3 har 100% av eleverna deltagit på samtliga nationella prov.
Majoriteten av de elever som deltagit har uppnått kravnivån i de olika delproven.

4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22

Läsårets utvecklingsområden är framtagna utifrån personalens gemensamma
analyser av de områden de arbetat med under läsåret 2020/21  kopplat till
elevernas lärande. Efter ett nytt läsår tas det fram nya utvecklingsområden eller
fördjupas ytterligare i de som redan finns.

Följande utvecklingsområden har skolan arbetat med under läsårets gång.

● Fortsatt implementering av varumärket
● Tillämpa Noblautmaningen i undervisningen och främst i ämnet matematik.
● Arbeta med den gemensamma  lektionsstrukturen
● Kommunikation gentemot vårdnadshavare
● Synliggöra verksamhetens styrkor
● Fortsatt implementering och uppföljning av varumärket Noblaskolan
● Schemalägga språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen
● Arbeta tydliga strukturer i hela organisationen
● Arbeta med Gårdsstrukturen på förskolan
● Arbeta med lärmiljöer på förskolan
● Arbeta med övergångar
● Arbeta relationsskapande med eleverna
● Arbeta med heldagslärande
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Undervisning och lärande

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande

Noblaskolan Sundbyberg har en välstrukturerad organisation med en hög andel
legitimerade lärare.  Genom att  vi utvecklat en gemensam lektionsstruktur i samtliga
klassrum och implementerat bildstöd på både grundskolan och fritidshemmet, skapas
en tydlighet för våra elever under hela deras skoldag. Med hjälp av ett kollegialt
samarbete med tydliga strukturer, planeringar och uppföljningar har vi goda
förutsättningar att utveckla och förbättra undervisningen. Trots två år i pandemins
tecken har vi tack vare detta arbetssätt lyckats skapa bra och kvalitativa skoldagar där
personal stöttat upp tillsammans.
På skolan finns 6 förstelärare som arbetar för att utveckla det kollegiala lärande inom
samtliga ämnen. De ansvarar även för utvecklingsarbete inom matematik, svenska och
kooperativt lärande.
Lärarna är indelade i arbetslag kopplade till olika stadier, F-3, 4-6 och 7-9. Lärarnas
undervisning är riktad mot den årskurs där man har sin arbetslagstillhörighet, förutom
våra lärare som undervisar inom praktisk-estetiska ämnen som undervisar över alla
stadierna. Alla arbetslag har sin arbetslagsledare som är en viktig del av skolans forum
för planering, analys och utveckling av verksamheten. Arbetslagsledarna sitter med i
ledningsgruppen leds av rektor och biträdande rektor. Arbetslags/ämneslagsmöten sker
varannan vecka, och är indelade i fyra arbetsområden som har koppling till skolans
systematiska kvalitetsarbetet.
På skolan arbetar vi med heldagslärande för våra elever i F-6.  Heldagslärandet är viktigt
för att samtliga elever ska känna att all personal samverkar för att skapa en helhet under
såväl skoldag som fritidstid. Undervisningen i fritidshemmet utgår från den värdegrund
och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen.
Där framhålls att begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet, där
omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen i fritidshemmet ska
erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov,
intressen och erfarenheter, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att
inspirera till nya upptäckter.

Utvärdering av undervisning och lärande

Indikatorer för utvärdering av verksamheten

Frågorna ställs till elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt till samtliga vårdnadshavare.
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Elever,

(andel 7-10)

Vårdnadshavare,

(andel 7-10)

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022

Undervisning
Jag är nöjd med undervisningen på min
skola

61% 60% 65% 71%

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

53% 53% 62% 71%

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

65% 66% 65% 67%

Verksamheten i förskoleklassen förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången

72% 81%

Verksamheten i förskoleklassen stimulerar
mitt barns utveckling och lärande

63% 75%

Studiero Det är ordning och reda i min skola 44% 55% 53% 66%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 47% 54% 53% 58%

Elevernas ansvar och
inflytande

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar
med i skolan

48% 51% 57% 64%

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

60% 67% 61% 64%

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 73% 77% 74% 82%

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

47% 57% 59% 66%

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten

Hela 81% av vårdnadshavarna upplever att verksamheten i förskoleklass förbereder deras
barn för den fortsatta skolgången och 82% av eleverna känner sig trygga i skolan.
Alla resultat har ökat under de senaste två åren. Detta är ett fantastiskt kvitto på arbetet
som gjorts vad gäller tex förändrade arbetsuppgifter mellan skolans fritidshemspersonal
och lärare vad  gäller upplägg av lektioner och raster.
Studieron i skolan har generellt sett ökat . “Det är ordning och reda i min skola” samt “Jag
tycker att jag kan få arbetsro i skolan”.  Dock ser vi att fokus på undervisning samt stöd till
elever i samband med studier är ett område som bör prioriteras inför kommande läsår
(“Jag är nöjd med undervisningen på min skola” samt “Jag kan få extra hjälp eller stöd i
skolan om jag behöver det”).
På högstadiet vill eleverna ha mer inflytande och bättre studiero i skolan. Kan bero på att
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nya klassammansättningar sker i årskurs 7 som tar en längre tid att hitta
sammanhållning samt arbetsro i klassrummet. Ett ökat inflytande kan delvis bero på att
vi behöver bättre upplägg på  elevens val där eleverna får vara med och välja
inriktningar i högre utsträckning.
Under läsåret 19/20 implementerades delar av Noblakoden och Noblautmaningen.
Noblakoden är ett gemensamt förhållningssätt kring förväntningar,
undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som också är viktigt för en bra skolmiljö.
Gällande Noblautmaning presenteras ett problem som eleverna ska lösa. Det handlar
om att planera och välja strategi för att lösa problemet, lösa problemet samt utvärdera
sin lösning och strategi.  I varje klassrum sitter det tavlor kring både retorik och
problemlösning.  Tavlorna beskriver vad man ska tänka på utifrån retorik och
problemlösning. Tavlorna är utformade i olika svårighetsgrad  beroende på vilket stadie
eleven går på.  Följande delar av Noblakoden hade en god effekt på undervisningen och
ökat tryggheten på skolan.
Vi anser att detta kan vara en orsak till att nöjdheten har ökat på samtliga delar i elev-
och vårdnadshavarenkäten.
1. Lektionsstruktur
Det finns tydliga rutiner för att arbeta likvärdigt i samtliga klassrum utifrån ålder och
mognad. Som en hjälp för att strukturera upp undervisningen och förtydliga hur lärarna
ska arbeta med ett aktivt lärarstöd används en så kallad lektionsstruktur. Underlaget
hjälper lärarna att förbereda och genomföra sina lektioner på ett tydligt och strukturerat
sätt. Eleverna ska känna igen sig från lektion till lektion och därmed veta vad de har att
förvänta sig.
2. Förväntansdokument
För att hålla hög kvalitet och trivsel har vi höga förväntningar på såväl våra medarbetare
som våra elever och vårdnadshavare. På skolan förväntar vi oss att eleverna visar
respekt för varandra och sin lärmiljö och att all personal är engagerade och visar ett
tydligt ledarskap. Att både elever, vårdnadshavare och personal strävar mot samma
mål.
3. All personal har arbetat med att stärka samarbetet med hemmet och skapa
professionella relationer till elever. Detta i syfte att stärka elevernas trivsel och motivation
för skolan.  Några av orsakerna till framgångarna är ett gott samarbete över hela
enheten samt ett nära samarbete med skolans elevhälsa.

Skolan har en gemensam värdegrund och utgår från det som fungerar. Detta visar våra
utvärderingar och enkäter. Tydliga och gemensamma regler ger trygghet och vi hjälps åt
tillsammans. Vi  kan se att våra ledord Glädje och Tillsammans har gett oss kraft, inte
minst under Pandemi tiden.
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Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 14% 80% 7% 100%

Matematik 0% 85% 15% 100%

Svenska 9% 33% 58% 100%

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt

Engelska 15% 85% 0% 100%

Matematik 0% 78% 22% 100%

Svenska 7% 64% 29% 100%

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

Lärarna har ämnesträffar, betygskonferenser och arbetslagsmöten. Dessa
mötestider ligger utlagd på lärarnas arbetsscheman och återkommer med jämna
mellanrum under terminen. Syftet med dessa träffar är att stärka lärarnas
didaktiska kompetens inom ämnet och en del av mötestiden ägnas åt
sambedömning.  Sambedömning med kollegor skapar trygghet för lärarna i svåra
bedömningsfrågor. Det bidrar också till att likvärdighet och rättssäkerhet för eleven
stärks. För organisationens del innebär sambedömning i bästa fall ett kollektivt
lärande och en gemensam inriktning i arbetslaget
I undervisningen arbetar lärarna med formativ bedömning. I det formativa arbetet
lägger lärarna vikt vid att synliggöra vad som ska läras och stödjer lärandet genom
att ge kontinuerlig feedback. Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån
till exempel feedback. Sedan arbetar vi med läraren söker återkoppling från
eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen, för att få ett bättre underlag
för fortsatt planering och undervisning. Här ska läraren agera utifrån gjorda
kontinuerliga bedömningar.
För att säkerställa underlaget för betygsättning har rektor haft diskussioner med
betygsättande lärare för att säkerställa likvärdigheten. Utöver det har alla lärare skriftligt
fått analysera sina resultat kring måluppfyllelse, nationella prov samt betyg.
Nationella prov åk 6 och åk 9
Rättning och sambedömning av nationella proven i årskurs 6 och årskurs 9 har skett
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under två heldagar på arbetstid. Betygssättning sker i dialog mellan betygssättande
lärare både i ämnes- och arbetslag. Lärarna genomför även annars regelbundna
resultatanalyser med syftet att reflektera och förbättra undervisningens kvalitet.
Matematik
Det finns skillnader i bedömning av nationella prov och betygsättningen i matematik.
Lärarna ser ett samband med att de elever som byter skola till oss mitt i en termin ofta är
de elever som behöver extra stöd och anpassningar i undervisningen. I matematik
behöver eleverna särskilt stärka förmågan att använda och beskriva matematiska
begrepp och samband mellan begrepp. Till nästa läsår kommer matematiklärarna
arbeta kollegialt för att utveckla undervisningen i matematik samt intensifiera arbetat
med sambedömning kontinuerligt.
Svenska
Analyserna i svenska visar också precis som i matematik att det finns ett samband med
de elever som byter skola till oss behöver mer stöd i undervisningen. Eleverna behöver
mycket tid att stärka förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa
språket efter olika syften. Analyserna visar också att elever som är i behov av språkligt
stöd i undervisningen tenderar prestera något lägre i nationella proven. Vi kommer
arbeta med att utveckla undervisningen samt än mer förbereda eleverna på texter
utifrån gamla nationella prov. Skolan har schemalagt  språkutvecklande arbetssätt till
läsår 22/23. Det kooperativa lärandet  kommer tillämpas likaså  med syftet att stärka
eleverna språkligt i undervisningen. Vidare kommer sambedömning schemaläggas inför
nästa läsår.
Engelska
Läraren i engelska förbereder eleverna för de nationella proven i god tid och använder
sig av liknande bedömningsunderlag i undervisningen. Elever som är i behov av stöd
tenderar att prestera något lägre i ämnet. Även här påvisar analyserna att elever som är
i behov av språkligt stöd i undervisningen tenderar prestera något lägre i nationella
proven.
Nationella prov åk 3
Matematik

Det finns vissa delar som är svårare för eleverna. Dessa delar rör klockan, volym och
mätning. Dessa områden har behandlats i årskurs 1 .

Svenska
Majoriteten av eleverna har klarat samtliga delar, även om flertalet elever har annat
modersmål än svenska. Ett flertal elever gynnas av att arbeta språkutvecklande i
undervisningen.
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Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet

All undervisning syftar till att stödja elevernas möjlighet att nå läroplanens mål. För att
skapa förutsättningar att arbeta likvärdigt och lyckas med det har skolan  en tydligare
mötesstruktur som ska resultera i ökad undervisningskvalite för eleverna.  Varje vecka
träffas arbetslagen stadievis och ämneslag varannan vecka för ett kollegialt lärande
och samarbeta kring  hur undervisningens kvalitet ständigt kan bli bättre, vilket i sin tur
påverkar elevernas resultat.  Detta har resulterat i att trygghet och studieron har ökat i
klassrummet, likaså med måluppfyllelsen. Vidare har detta resulterat i att elevers resultat
fångas upp i tidigt skede, vi ser även att elevernas resultat stiger över tid.
För att förtydliga målen och kunskapskraven ur ett elevperspektiv använder lärarna en
gemensam lektionsstruktur som tydliggör mål samt syfte med undervisningen.
Kunskapskraven synliggörs för elever och vårdnadshavare i alla årskurser, via matriser i
Schoolsoft efter större bedömda arbetsområden. Detta förtydligar elevens
progressionsnivå kopplat till undervisningens innehåll och kunskapskraven.
På skolnivå gör speciallärarna screeningar i början av varje läsår samt i mitten av läsåret,
för att fånga upp elevernas kunskapsläge i god och sätta in stöd utifrån det.
Speciallärarna gör även lektionsbesök, för att ständigt förbättra undervisningens kvalitet
och följa upp elevernas resultat.
Rektor/Biträdande  rektor, elevhälsan och lärare genomför resultatanalyser regelbundet
både inom ramen för olika ämnen samt ur ett könsperspektiv i vårt systematiska
kvalitetsarbete.

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden

Under läsår 21/22 har stor vikt legat vid det nya varumärket och på ledarskap i
klassrummet. Till kommande läsår behöver undervisningen ta större plats i
organisationen. Det arbetet kommer ske  både under studiedagar och lärarmöten med
hjälp av förstelärarnas kompetens.

Resultaten från enkäterna visar att skolan gjort framsteg på en rad punkter rörande
undervisningen. Framöver kommer fokus ligga på undervisningen fortsatta kvalitet och
arbetet med betyg samt bedömning.  Följande målområden kommer finnas i det
systematiska kvalitetsarbetet och även vara en del av förstelärarnas uppdrag när
arbetet med skolutveckling sker.

● Arbeta med kooperativt lärande i undervisningen
● Arbeta med problemlösning och retorik i undervisningen
● Arbeta med det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen
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● Arbeta med betyg och bedömning i undervisningen med hjälp av det kollegial
lärande och sambedömning som grund.

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

Jag känner mig trygg i skolan 85%

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

23%

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

12%

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

72%

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet

Vi är stolta över att 85% av eleverna känner sig trygga i skolan. Detta är ett resultat av
personalens trygghetsarbete i grupperna och tydliga rutiner.  Detta är ett fantastiskt
kvitto på arbetet som gjorts vad  gäller förtydligande gällande samtliga professioners
uppdrag på skolan. Ett annat arbete som har tillämpats är lärarnas arbete vad  gäller
upplägg av lektioner och raster.
Skolan har även som mål i det systematiska kvalitetsarbetet att arbeta övergångar samt
“ allas elever är alla ansvar på skolan” och vuxna som är aktiva med eleverna under
rasten. Närvarande vuxna som har för vana att alltid vara nära eleverna i den dagliga
verksamheten bidrar till ett förebyggande elevhälsoarbete och en trygg miljö för
eleverna. Effekterna inom värdegrundsarbetet syns genom att att eleverna är
omtänksamma mot varandra och antalet kränkningsärenden har sjunkit på skolan.
Eleverna tar även fint ansvar för varandra och är goda relationsskapare. Alla får vara sig
själva och den de är.
I den årliga kundundersökningen har elevernas och vårdnadshavare förtroende ökat. En
indikator vi kan se är att de grupper som har tydligast struktur och en kontinuitet i är de
grupper som skattar tryggheten högst. De elever som kommer till oss i de högre åldrarna
kommer ofta med en känsla av tidigare misslyckande kopplat till skolsituationen. Vi kan
se att de flesta snabbt hittar ett välmående här på Noblaskolan Sundbyberg vilket ökar
möjligheten till kunskapsinhämtning och måluppfyllelse.
Rutinerna gällande kränkande behandling och problematisk skolfrånvaro är väl
förankrade i verksamheten och fungerar effektivt. En anmälan till rektor rektor skrivs av
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den som närvarar vid händelsen och ger den till rektor. I anmälan ska alla inblandade ge
sin version av det som skett. Mentor meddelar vårdnadshavare via mejl eller telefon
beroende på ärendets karaktär. Rektor gör omgående en anmälan via Academedias
interna rapporteringssystem. Academedias jurist gör en utredning och återkommer till
skolan om kränkning skett. Under tiden juristen utreder gör skolan redan från första dag
insatser för elevernas bästa. Vi är lösningsfokuserade och vill eleverna väl.

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete

I vårdnadshavarundersökningen är det en stor del som anser att deras barn kan få den
hjälp de behöver i skolan. Resultaten har ökat på majoriteten av frågorna  och hela 82%
av eleverna uttrycker att de känner sig trygga i skolan, vilket visar på goda resultat.  Vi ser
även att hur eleverna behandlar varandra har överlag blivit bättre, men behöver bli ännu
bättre. . En framgångsfaktor till att tryggheten har stigit är att all personal oberoende av
profession arbetar med relationer och fångar upp konflikter i god tid innan det eskaleras.

Vi ser även även att antalet kränkningar har minskat under de senaste två åren.  Av de
kränkningar som kommer in till rektor är åtgärdande insatser redan insatta från första
dagen. Av de elever som har hög frånvaro har närvaron tyvärr inte minskat nämnvärt
under läsåret.

Återkopplingen från de vårdnadshavare som har ett nära samarbete med elevhälsan är
att elevhälsan tillsammans med lärare och övrig personal har haft en god effekt på
deras barns utveckling och tilltro till sin förmåga.

Skolan har en tydlig struktur och rutin för anmälan till rektor. Vid misstanke om kränkande
behandling gör läraren en anmälan och utredning om kränkande behandling samt
meddelar hemmet. Detta registreras av rektor till skoljurist. Åtgärder sätts in omgående
och rektor involverar elevhälsan när anmälan kommer. Ärendet lyft även av rektor vid
nästkommande EHT-möte. Det finns även en tydlig blankett för särskilt stöd och frånvaro,
rutinen är detsamma som för kränkande behandling. Vårdnadshavare och elev är
delaktiga i hela processen.

Vi ser överlag att tryggheten har ökat under de senaste åren och vi anser att det beror
på följande framgångsfaktorer.

1. Elevernas bästa kommer alltid i första hand
2. All personal strävar att arbeta med trygga och professionella relationer
3. God samverkan med hemmet
4. Konflikter och annan otrygghet fångas upp i tidigt skede av alla personal
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Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

När det gäller trygghetsarbetet på skolan  ska vi fortsätta värna om vårt arbete med “fria
situationer”, konflikthantering,  för att fortsätta hålla uppe den höga tryggheten vi har på
skolan.  En framgångsfaktor vi kommer hålla fast vid är det relationsskapande
arbetssättet som har skapat tryggare elever på skolan.

Vi fortsätter med våra planerade insatser nedan utifrån Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.

1) Organisera för fortsatt utökad vuxennärvaro på utsatta ställen.
- Ansvarszoner

- Rastvärdar med västar

- Vuxennärvaro i cafeterian på högstadiet.

- Vuxennärvaro i omklädningsrummet för de lägre åldrarna.

-Arbeta med rörelser och rastverksamhet på rasterna

2. Utveckla tryggheten vid övergångar
-Förbereda eleverna inför övergångar

- Heldagslärande

Vi ser  att vi behöver utveckla trygghetsarbetet ytterligare i trånga utrymmen och i
övergångar mellan rast-lektion eller lektion-fritidshem. Det gör vi  genom
kommunikation och rätt organisering av resurser samt ett tätt samarbete mellan lärare
och fritidshemspersonal.

Vi kommer även utveckla trygghetsarbetet utifrån heldagslärande vilket kommer vara
ett av de prioriterade utvecklingsområdena för  läsåret 22/23.

Elevhälsoarbetet
Rektors organisering av elevhälsoarbetet

På skolan finns ett elevhälsoteam där samtliga lagstadgade kompetenser finns
representerade så som rektor, biträdande rektor, två speciallärare, kurator, skolpsykolog
och skolläkare. Elevhälsoteamet arbetar nära elever och den pedagogiska personalen.
Elevhälsan träffas varje vecka kl: 09.00-10.30 är synlig i den dagliga verksamheten.

Detta kan ske genom t.ex. observationer i olika grupper, handledning av
lärare/fritidspedagog/, stöd i undervisningssituationer, samtal med elever, med på
träffar med vårdnadshavare, gruppstärkande arbete i klasser, ute på skolgården under
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raster m.m. Speciallärare är behjälpliga med pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram.
Elevhälsan är med på arbetslagsmöten varje vecka och även med vid stadie
överlämningar. Elevhälsan samarbetar med trygghetsteam och fältassistenter i
kommunen.

Elevhälsan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet genom att bla. regelbundet
analysera kunskapsresultat och tryggheten på skolan.  Elevhälsan arbetar också
tillsammans med lärarna på arbetslagsmötet för att öka måluppfyllelsen kring såväl
kunskapsmål som sociala mål.

Innan elevhälsan formellt tar upp ett ärende ska en anmälan till rektor göras. Bedöms det
att en utredning/kartläggning ska inledas startas av lärare och speciallärare.  När det
gäller kränkande behandling är kurator inkopplad i ett tidigt skede samt skolledningen
när det är nödvändigt.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Till läsår 22/23 behöver vi stärka undervisningen och fortsätta utveckla elevhälsans
arbetet med det förebyggande och främjande arbetet. Vi ska hålla fast vid och värna om
EHT’s naturliga närvaro i verksamheten och möjligheten att arbeta tvärprofessionellt
inom skolan.

Elevhälsan arbetar till största del förebyggande och främjande via kartläggningar,
elevhälsokonferens samt närvarande elevhälsopersonal.

Noblaskolan Sundbyberg arbetslagen arbetar teamriktad och varje kompetens inom
elevhälsan arbetar nära ett arbetslag, vilket gör att lärare och elevhälsa arbetar tätt
ihop  vilket är en framgångsfaktor.
Vi ser att vi har behov av att arbeta vidare med problematisk skolfrånvaro. Våra rutiner
kring att tidigt upptäcka skolfrånvaro har implementerats under läsåret och följer en
trappa där mentor tar de första stegen innan ärendet eventuellt överlämnas till
elevhälsan. Vi ser att detta arbete behöver förstärkas.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Noblaskolan Sundbyberg har ett välfungerande elevhälsoarbete och skicklig team,
men vi vill fortsätta  utveckla samarbetet mellan lärare och elevhälsoteam. Vi kommer
skapa förutsättningar  för att elevhälsan som team ska besöka arbetslagen
regelbundet och delta på samtliga ämneslagsmöten för att  samarbeta kring t ex
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ämnesspecifika anpassningar. Elevhälsan betraktas som “ hjärtat av skolan” och
skolledningen arbetar nära elevhälsan samt väger in deras perspektiv i många
beslutfrågor gällande elevvhälsa.

Kommande läsår fortsätter utveckla att elevhälsan med arbetet förebyggande och
främjande. Vi håller fast vid och värna om EHT’s naturliga närvaro i verksamheten.

● Utveckla samarbetet mellan lärare och elevhälsa
● Använda elevhälsan kompetens inom fritidshemmet
● Arbeta med handledning till lärare
● Ta vara på elevhälsans kompetens på ämneslagsmöten

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan

Följande målområden kommer finnas i det systematiska kvalitetsarbetet och även vara
en del av förstelärarnas uppdrag när arbetet med skolutveckling sker.

● Arbeta med kooperativt lärande i undervisningen
● Arbeta med problemlösning och retorik i undervisningen
● Arbeta med det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen
● Arbeta med betyg och bedömning i undervisningen med hjälp av det kollegial

lärande och sambedömning som grund.

Vi ser  att vi behöver utveckla värdegrundsarbetet gällande tryggheten vid övergångar
mellan rast-lektion eller lektion-fritidshem. Det gör vi  genom kommunikation och rätt
organisering av resurser samt ett tätt samarbete mellan lärare och fritidshemspersonal.

● Förbereda eleverna inför övergångar
● Utveckla trygghetsarbetet utifrån heldagslärande

Kommande läsår fortsätter utveckla att elevhälsan med arbetet förebyggande och
främjande. Vi håller fast vid och värna om EHT’s naturliga närvaro i verksamheten.

● Utveckla samarbetet mellan lärare och elevhälsa
● Använda elevhälsan kompetens inom fritidshemmet
● Arbeta med handledning till lärare
● Ta vara på elevhälsans kompetens på ämneslagsmöten

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete
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På Noblaskolan Sundbyberg finns tre fritidshemsavdelningar; F-1, 2-3 och 4-6 som består
av 11 pedagoger. Majoriteten av pedagogerna har genomfört Hermods utbildning, för att
bli behörig fritidsledare. Fritidshemmet arbete leds av en fritidshemsamordnare och
aktivitetsutvecklare för fritidshemmet  och träffar både skolledning och lärare varje
vecka. Under läsår 21/22 har 140 barn deltagit i fritidsverksamheten.

Fritidshemmet har under läsåret arbetat med att förstärka rutiner och strukturer.
Fritidshemmet har även arbetat med det kollegiala lärandet och arbetat för att stärka
samarbetet. I nuläget har teamet utvecklats till ett starkt och skicklig team som arbetar
utifrån samma målsättning och förstår värdet av lagarbete dvs “laget går före “jaget”.

Under läsår 21/22 har fritidshemmet fått ta del av en kompetenssatsning av Academedia.
Annica Persson, fritidshemsutvecklare har arbetat med kompetenshöjande insatser för
fritidshemmets personal och coachat samordnare inom fritidshemmet.  Utöver detta är
fritidshemmets utvecklingsledare med på fritidshemmets fyra utbildningstillfällen,
heldagar  under ht 21 och vt-22.

Fritidshemmets har regelbundna träffar varje vecka med syftet att ständigt utvärdera
och förbättra undervisningen. På dessa träffar lyftes även aktuella elevärenden och de
extra anpassningar som behöver tillämpas under fritidshemmets undervisning.
Arbetslaget arbetar med systematisk kvalitetsarbete vid varje APT och analyserar
undervisningen utifrån målen. Målen i det systematiska kvalitetsarbetet arbetar
skolledningen fram tillsammans med personal och samordnare inom fritidshemmet.

Fritidshemmets har även en “bank” på driven som alla personal inom fritidshemmet har
tillgång till. Det har tagits fram för att all personal inom fritidshemmet ska ha tillgång till
planeringar som tillämpas i verksamheten med koppling till läroplanen, men också ta del
av andra överenskomna mål och utvärderingar som har arbetats fram.
Varje vecka publiceras veckobrev med aktivitetsschema  på SchoolSoft. Schemat sätts
även upp i anslutning till fritidsavdelningarna. På den dagliga samlingen får eleverna
information om dagens aktiviteter.  Under läsåret så har vi även haft fokus på raster. Vi
Inspirerades av Gustav Sunds föreläsning i höstas och under läsåret har färdigställt vår
Bod. Boden på skolgården har vi rustat upp och organiserat ett utlåningsystem  där
eleverna turas om att ansvara för utlåningen av material.

Fritidshemmets personal har tätt samarbete med elevhälsan och går precis som lärarna
på handledning hos elevhälsans professioner när stöd behövs i elevärenden. På
fritidshemmets veckovisa träffar tas aktuella elevärenden upp och de extra
anpassningar som behöver tillämpas.  Rutiner för kränkande behandling är förankrade
hos alla personal likaså med fritidshemmet. När en kränkning sker behöver närmaste
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personal informera rektor genom blanketten “anmälan till rektor” som därefter skickas till
Huvudmannen och skoljurist.

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet

Eleverna upplever att de erbjuds en meningsfull fritid eftersom de själva får vara med
och påverka genom fritidsmötena. Eleverna har möjlighet att påverka genom fritidsråd
och regelbundna utvärderingar.

Fritidshemmets resultat i vårdnadshavarenkäten har ökat från 55% till 61%  och visar på
ett positivt resultat på det arbete som fritidshemmet gör. Fritidshemmets pedagoger har
också tilldelats mer planeringstid enskilt och i grupp samt ställtid, vilket har resulterat i att
pedagogerna kunnat planera fler meningsfulla aktiviteter i utbildande syfte.

Eleverna på fritidshemmet upplevs vara nöjda och tycka att fritids är roligt att vara på, vi
upplever även att nöjdheten hos vårdnadshavare ökat. Fritidshemmet kommer att
fortsätta arbeta på samma sätt och fokusera på Noblautmaningen och det
språkutvecklingsarbete  som vi tillämpat undet Vt-22.

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 4,0 6,0

Språk och kommunikation 6,0 6,0

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,0 6,0

Natur och matematik 6,0 6,0

Indikatorer för utvärdering av verksamheten
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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

55% 61%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 65% 83%

Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet

Fritidshemmets värdegrundarbete ökar från 65% till hela 83% i elev- och
vårdnadshavarenkäten. Detta är ett resultat av att fritidshemmet ständigt arbetar med
värdegrund och vikten av allas lika värde i samtliga aktiviteter samt olika moment under
dagen. Under första kvartalet på Ht-22 ska ett djupgående värdegrundsarbete tillämpas
på alla avdelningar för att de nya och gamla eleverna ska få en trygg start och lära
känna varandra och respektera varandras likheter och olikheter.

I funktionella kvalitet är skattningen en sexa på alla punkter en höjning från de tidigare
åren.  Personalens analyser påvisar att på punkten  ömsesidig samverkan och utveckling
är vi starkast.

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden

Under läsåret som har gått har fritidshemmet arbetat extra med övergångar, fasta
rutiner samt utvärdering av undervisningens innehåll. Detta kommer fritidshemmet
fortsätta hålla i.
Fritidshemmet önskar vara med på lågstadiets lärarmöten med en reptŕesentant. Det är
viktigt att information delas mellan fritidshemmet och lärare för att hitta den röda tråden
mellan skola - fritids som vi eftersträvar.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet

● Arbeta med övergångar
● Veckovis samverkan mellan lärare och fritidshemmets personal
● Arbeta med problemlösning
● Arbeta med språkutvecklande arbetssätt i undervisningen
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan

Noblaskolans förskola är organiserad i baser. På Mellersta basen där vi har 30 barn födda
20 -18 där arbetar 2 förskollärare och 3 barnskötare. På Äldre basen är det 33 barn födda
18 - 16 där arbetar 1 förskollärare och 4 barnskötare. Baserna delar sig i fasta
arbetsgrupper utifrån ålder och behov hos barnen. Målet är att allas barn är allas och
formatet med baser istället för exempelvis avdelningar gör att vi kan säkra ett större
samarbete mellan alla pedagoger samt större valmöjlighet för barnen. Varje bas drivs av
en basledare och från och med denna termin har vi även en förskollärare med uppdrag
att leda och driva det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet för hela
verksamhet. Med den här organisationen och fördelning av kompetenser säkerställer vi
en likvärdighet mellan våra avdelningar.
Varje månad har vi APT där vi har stort fokus på vårt systematiska kvalitetsarbete,
kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbyte. Varje måndag träffas basledarna
och utvecklingsansvarig samt bemanningsansvarig för att stämma av och följa upp att
arbetet löper på.
Varje avdelning har avd.reflektion varje vecka där vi följer upp planeringar,
dokumentationer och observationer, har elevkonferens och stämmer av att vi jobbar mot
de mål vi satt upp för verksamheten. Förskollärare har 1 timmes extra planeringstid per
vecka för föräldrainformation. Vi har en superstruktur som hjälper oss fördela ansvaret
mellan pedagoger basvis för att säkerställa att vi följer rutiner, arbetssätt och
undervisning så att barnen får en god omsorg, lärande och utveckling.
Med hjälp verktyg som observationsmallar, reflektionsprotokoll och pedagogisk
dokumentation följer vi upp och utvärderar vår undervisning, synliggör barns lärande och
planerar vår verksamhet samt kopplar ihop det med målområden och läroplanen.

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 4,7 4,0

Kultur 5,3 4,0

Lek 4,7 4,0

Matematik 4,7 4,0

Naturvetenskap och teknik 5,3 4,0

Normer och värden 5,3 4,0

Skapande 4,0 4,0

Språk och kommunikation 6,7 4,0

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

Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022

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

62% 89%

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 54% 90%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och
utveckling

70% 84%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 71% 95%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i
förskolan

42% 76%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och
lärande

56% 90%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och
lärande

48% 77%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 65% 92%

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 82% 97%

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan

På alla punkter i elev- och vårdnadshavarenkäten har våra resultat stigit. Vi har redan
tidigt i augusti 2021 kartlagt vad det är som vi behöver förbättra samt vilka strategier vi
måste ta till för att bli bättre samt nå ut till föräldrarna bättre.
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Vi har under detta år arbetat med att skapa tydliga strukturer för vår verksamhet.
Strukturer för: möten, ska-arbetet, undervisning- inomhus och utomhus, kommunikation
med föräldrar samt information till nya vårdnadshavare. Våra insatser har bland andra
varit: professionell kommunikation med vårdnadshavare där vi förmedlar barnets
utveckling och lärande, genomföra tydlig och synlig undervisning i alla situationer,
professionellt förhållningssätt, förbättra kommunikation mellan kollegor, skapa
stimulerande lärmiljöer på avdelningarna, guidebilder, veckobrev, superstruktur,
veckoscheman och gårdsstrukturen. Vårt arbete har hela tiden utvärderats, analyserats
och dokumenterats samt kommunicerats ut till vårdnadshavare.
De delar med lägst progression är arbetet med Noblakoden. I första hand kan detta bero
på att vi inte varit tillräckligt tydliga med att kommunicera samt synliggöra detta arbete
till föräldrarna. Vi påbörjade på allvar arbetet med implementeringen av Noblakoden  i
höstas och kan utvärdera att vi hade behövt vara tydligare i vår kommunikation om
Noblakoden eftersom det är så nytt för vårdnadshavare och barn.
Vad vi behöver göra nu är att hålla i det arbete vi gjort hittills samt fortsätta att utmana
oss vidare och långsamt förbättra oss. Vi kommer att behöva hitta struktur för att jobba
aktivt med Noblakoden men främst att förmedla detta arbete och synliggöra det för
vårdnadshavare och göra barnen delaktiga .

Slutsatser och utvecklingsområden

Vi kan se av elev- och vårdnadshavarenkäten i år att vårt arbete med kommunikation
och synliggörande av undervisningens innehåll samt barnens lärande har varit
framgångsrikt. Vårt arbete framöver blir att bibehålla våra strukturer och inte släppa den
struktur vi arbetat fram. Vi behöver också kommunicera vad Noblakoden är och vad i vår
verksamhet som är Nobla till barn och vårdnadshavare.
Vi behöver fortsätta utveckla undervisningen bland annat genom att arbeta
transdisciplinärt och projektinriktat. För att uppnå detta behöver vi systematisera
dokumentation och observation samt på sikt ha pedagogiska nätverksmöten för våra
pedagoger. Vi behöver visualisera Noblakoden och göra den levande i struktur och
kommunikation.

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan

På “Mitt barn känner sig trygg på förskolan ligger på hela 92% i årets  föräldraenkät. Detta
beror på pedagogernas strukturerade undervisning och trygghetsarbete. Förskolan har
jobbat med  mål och aktiviteter under hela året och sakta med säkert lyft  både kvalitet
och trygghet.
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Slutsatser och utvecklingsområden

Generellt över hela förskolan kan vi se att gårdsstrukturen har fungerat bättre. Vi måste
fortsätta vara närvarande engagerade pedagoger och hålla i dessa rutiner inför nästa
år.
Lärmiljöerna har varit ett prioriteringsarbete där vi jobbat mycket med att utvecklingen
av lärmiljöerna ska följa barnens behov och intressen samt vara en del i att skapa
utrymme för barnens egen delaktighet. Generell över hela förskolan har detta också gett
goda resultat och vi ska hålla vid arbetet framöver för att kunna fokusera på att utveckla
undervisningen och innehållet i våra aktiviteter. Äldsta basen kommer till hösten att
införa Mikroskåp ägg i undervisningen för att skapa utrymme för barnens eget
laborerande och utforskande av matematik/naturvetenskap och teknik men också som
ett verktyg för dokumentation av, med och för barnen.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan

Under läsår 21/22 har vi arbetat med tydliga strukturer i alla led för vår verksamhet.
Strukturer för: möten, ska-arbetet, undervisning- inomhus och utomhus, kommunikation
med föräldrar samt information till nya vårdnadshavare.  Våra priämära mål har varit:
professionell kommunikation med vårdnadshavare, genomföra tydlig och synlig
undervisning i alla situationer, professionellt förhållningssätt, förbättra kommunikation
mellan kollegor, skapa stimulerande lärmiljöer på avdelningarna. Följande insatser
kommer äve fortsätta till nästa läsår. Större vikt kommer ligga på undervisningen och
Noblakodens innehåll.

● Fokus och synliggörandet av undervisningen
● Professionell kommunikation med vårdnadshavare
● Fortsätta arbeta med gårdsstrukturen

Vad vi behöver göra nu är att hålla i det arbete vi gjort hittills samt fortsätta att utmana
oss vidare och långsamt förbättra oss. Vi kommer att behöva hitta struktur för att jobba
aktivt med Noblakoden men främst att förmedla detta arbete och synliggöra det för
vårdnadshavare och göra barnen delaktiga .
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