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1. Om Noblaskolan Täby 

Om Noblaskolan 

Huvudman för Noblaskolan Täby är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en del av 
AcadeMedia. Noblaskolan Täby 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 en 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.  
 
Ledning och organisation 

Noblaskolan Täby har en rektor som arbetat på skolan sedan 2020 och en biträdande 
rektor som arbetat på skolan sedan 2012 som både arbetslagsledare och sedan 
biträdande rektor. Rektor har huvudansvar för personal, elever, arbetsmiljö och ekonomi. 
Rektor leder och samordnar skolans inre organisation från förskoleklass till årskurs 9, 
fritidshem och elevhälsoteam. Skolan har en tydlig struktur för fördelning av 
arbetsuppgifter och andra ledningsfunktioner. En administratör som bistår skolledning i 
det administrativa arbetet kopplat till HR-frågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, fastighet 
och lärportaler t.ex. Schoolsoft. Det finns även fem arbetslagsledare som i dialog med 
skolledning samverkar och leder var sitt arbetslag F-1, 2-3, 4-6, 7-9 samt fritidshem.   
I rektors pedagogiska samordning och styrningen av skolan bistår fem förstelärare. 
Förstelärare leder tillsammans med arbetslagsledare arbetslagen med möten varje 
vecka. Dessa har fokus på undervisningens kvalitet t.ex. med utökade temaarbeten i olika 
ämnen, samt bedömning och betyg. 
 
Skolans elevhälsa, som leds av rektor, biträdande rektor, två speciallärare, skolsköterska 
och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt studie-och yrkesvägledare. Elevhälso- 
teamet har möten varje vecka och samverkan kännetecknas av en struktur som fokuserar 
både på skol-, klass och individnivå. Det sker även en kontinuerlig dialog om 
resursfördelning i elevhälsan. Skolan har vaktmästeri, måltidspersonal och it-
administratör. Dessa leds i det dagliga arbetet av rektor.  
Sammanfattningsvis organiserar skolan sin verksamhet med fokus på att vi tillsammans 
ska ta ansvar för elevernas lärande och våra resultat. Det sker kontinuerliga 
förbättringsprocesser där elevernas studieframgång och trygghet alltid är vår prioritet.  
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Personal 
På skolan arbetar 55 personer i olika professioner.  
Lärare, fritids- och resurspedagoger undervisar och stödjer eleverna. Arbetet i 
personalgruppen utmärks av att det sker ett erfarenhetsutbyte i arbetslagen i första hand 
men även i ett F-9 perspektiv t.ex. i skolans ämneslag där lärare från olika ämnen 
samverkar. Lärarna på F-3 undervisar även i fritidshemmet någon dag i veckan för att 
främja ett s.k. heldagslärarde mellan skolan och fritidshem, där huvuduppdraget är att 
tillsammans förbättra utvecklingen av undervisningen kvalitet.  
 

Elever 

Skolan har under läsåret haft 480 elever fördelat på 19 klasser i årskurserna F-9. Klasserna 
har i huvudsak bestått av 25-30 elever. Flertalet av eleverna har gått på skolan sedan 
förskoleklass. I årskurs 7 har skolan ett större intag av nya elever, vilket inneburit att flera 
elever kommer från andra F-6 skolor i närområdet.  
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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. Rektor har hjälp i kvalitetsarbetet av skolans fem förstelärare och fem 
arbetslagsledare, samt elevhälsoteamets personal. Dessa träffas även varje vecka i 
möten för att samverka i kvalitetsarbetet.  
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Tillsammans med skolledning tar lärare, fritidspersonal och elevhälsoteamet ett stort 
ansvar för att ta fram målsättningar för utbildningen, säkerställa att dessa genomsyrar 
våra arbetsprocesser och beslut. Vi analyserar kontinuerligt våra resultat både avseende  
t. ex. trygghetsarbetet,  elevernas studieresultat, frånvaro och nationella prov. Vi 
identifierar utvecklingsmöjligheter och framgångsfaktorer i undervisningen för att möta de 
behov som eleverna har. 

Skolan kvalitetsarbete består av ett par faser där vi erhåller en tidsplan samt ett par 
dokument för skola och fritids från huvudman. Skolan upprättar i första fasen 
målsättningar/prioriterade utvecklingsområden samt våra insatser för läsåret. Dessa är 
baserade på identifierade utvecklingsområden från fjolåret exempelvis från resultaten på 
nationella proven, betyg eller elevernas upplevelse av inflytande i utbildningen.  Vi följer 
upp dessa prioriterade utvecklingsområden fyra gånger fram till läsårets slut i både skola 
och fritidshem.  

Det systematiska kvalitetsarbetets huvudfokus på skolan är undervisningens kvalitet, samt 
elevernas upplevda trygghet i skola och fritidshem. Genom olika metoder samlar vi under 
läsåret dataunderlag och dokumentation för vårt kvalitetsarbete i form av elev-, 
vårdnadshavar- och personalenkäter. Vi gör lektionsbesök, observationer och har ämnes- 
och arbetslagsmöten med fokus på att skapa underlag och förbereda analyser av 
måluppfyllelse och utvecklingsbehov i olika delar av verksamheten. Syftet är att verka för 
att de nationella mål och riktlinjer som finns för utbildningen ska uppfyllas. 
Målkomplexiteten är omfattande i vår F-9 skola och fritidshem. Med en mångårig tydlig 
styrning mot läroplansuppdraget i vårt systematiska kvalitetsarbete har vi utvecklat en 
struktur för de olika faserna av arbetet under ett läsår. Vi eftersträvar att ha fokus på 
elevernas behov och lärarnas behov av kompetensutveckling och nära samverkan för att 
kunna möta elevernas behov i undervisningen.  

Vidare använder vi, i analysarbetet, särskilt viktiga resultatmått för elevernas lärande och 
kunskapsutveckling såsom nationella prov, omdömen i årskurs 1-5 och betyg i årskurs 6-9. 
Vi har även utöver det flera gånger årligen följt elevernas kunskapsutveckling i  
dokumenterade kunskapsprognoser, samt elevernas behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd. Material tillhandahålls även från huvudman i det avseendet. I de lägre 
årskurserna i förskoleklass och årskurs 1 använder vi Skolverkets bedömningsstöd. Vi följer 
även kontinuerligt upp kränkningar och diskriminering, elevfrånvaro, klagomål och 
synpunkter på skolenheten.  

Både elever, personal och vårdnadshavare genomför varje år enkäter där det finns 
frågeställningar om trygghet, kränkningar, inflytande och samverkan m.m. Vi arbetar med 
värdegrunden i alla klasser både i grupp och enskilt. Även under elevråd, klassråd och 
fritidsråd berörs dessa viktiga punkter för att eleverna ska ha möjlighet att påverka. Vid 
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skolstart går lärarna igenom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 
muntligt med eleverna och följer upp under året och utvärderar i slutet av året.  

Det ger skolan möjlighet att undersöka och analysera den upplevda kvaliteten av 
verksamheten. Underlaget bidrar också till att utveckla verksamheten så vi har en trygg 
och säker miljö med goda möjligheter till lärande för både elever och personal. 
Avslutningsvis har rektor möte med skolchefen schemalagt en gång i månaden där ett 
tjugotal kvalitetsområden, vara flera ovan, följs upp i dialog och dokumenteras. 

 

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 100,0% 95,7% 96,1% 

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

Pojke 100,0% 94,7% 92,6% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 100,0% 97,8% 98,0% 

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

Pojke 100,0% 100,0% 96,3% 

Genomsnittligt meritvärde 280,2 264,7 264,6 

Flicka 285,0 278,6 272,3 

Pojke 275,0 245,0 257,8 

 

Skolan har generellt höga resultat. Gällande kunskapskraven är det  enstaka elever som inte har 
fått behörighet i alla ämnen i årskurs 9. Det  är 96,1  procent av eleverna år 2022 som fick minst 
godkänt i samtliga ämnen vilket kan jämföras med 95,7% för året 2021. Utfallet för flickorna som 
nådde minst godkänt i samtliga ämnen var 100% medan utfallet för pojkar var 92,6.procent år 2022.   

100% av flickorna blev behöriga till gymnasiebehörighet vilket är bättre än år 2021 då resultatet 96,3 
%. Pojkarna har gymnasiebehörighet 96,3 % jämfört med år 2021 som var 100%. 

Genomsnittliga meritvärdet ligger 2022 på 264, 6 och 2021 på 264, 7. Flickornas meritvärde har 
sänkts med 6p medan pojkarna har ökat med 12 p.  
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Betyg (åk  6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 96,5% 100,0% 88,0% 

Flicka 95,7% 100,0% 87,5% 

Pojke 97,1% 100,0% 88,9% 

 

Gällande kunskapskraven i årskurs 6 är det totalt 88% som fått betyg i alla ämnen. 87,5% av 
flickorna har fått betyg i alla ämnen jämfört med år 2020 då var det 100%. Av pojkarna är det 88.9 % 
som har fått betyg i alla ämnen jämfört med år 2021 som var 100%.  

 

Nationella prov (åk 9) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 39% 24% 31% 4% 2% 0% 100% 

Matematik 14% 20% 22% 22% 24% 0% 100% 

Svenska 2% 23% 38% 23% 13% 0% 100% 

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

Nationella prov i årskurs 9 har 100% av eleverna deltagit på samtliga nationella prov i engelska, 
matematik och svenska och svenska som andraspråk. Samtliga  elever som deltagit och som följer 
kursplanen i svenska, matematik och engelska har  uppnått kravnivån i de olika delproven.  

 

Nationella prov (åk  6) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 29% 37% 14% 12% 8% 0% 100% 

Matematik 20% 20% 22% 30% 6% 2% 100% 

Svenska 4% 29% 27% 29% 10% 0% 100% 

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

 

Skolan har generellt hög måluppfyllelse i årskurs 6.  I svenska nationella prov årskurs 6 har 100% 
klarat de nationella proven. I matematik har 98% klarat proven i matematik . I engelska nationella 
prov har 100% klarat proven.  
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Nationella prov (åk 3) 

Ämne Delprov 
Andel elever som nått 

kravnivån 

Matematik A 98,2% 

 B 98,2% 

 C 100,0% 

 D 96,4% 

 E 98,2% 

 F 100,0% 

 G1 98,2% 

 G2 96,4% 

Svenska A 98,1% 

 B 92,5% 

 C 100,0% 

 D 94,3% 

 E 98,1% 

 F 96,2% 

 G 96,2% 

 H 94,2% 

Svenska som andraspråk A 100,0% 

 B 66,7% 

 C 100,0% 

 D 100,0% 

 E 100,0% 

 F 100,0% 

 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. 
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Läsårets utvecklingsområden är framtagna utifrån personalens gemensamma 
analyser av de områden de arbetat med under föregående läsår 19/20 kopplat till 
elevernas lärande. Efter ett nytt läsår tas det fram nya utvecklingsområden eller 
fördjupas ytterligare i de som redan finns. För att driva utvecklingsområdena som 
har identifierats finns det fem försteläraruppdrag på skolan som tillsammans med 
arbetslagsledare driver utvecklingsarbetet.  

● Tydlig information till eleverna om vad jag ska kunna/kunskapskraven 
73 % eleverna och föräldrar 73% 
Mål: 80%   
Resultat: 68% eleverna och vårdnadshavare 79% 

Aktivitet kopplat till utvecklingsområdet 
➢ Vi har synliggjort lärandet för våra elever under mentorstid. 
➢ informerat tydligt  till elever och vårdnadshavare, var de hittar informationen på 

Schoolsoft. 
➢ Vi använder oss av länkar till infofilm, framförallt inför betygssättning 
➢ Lärarna använder sig av tydligare lärandematriser/konkretiserade mål när de 

pratar om bedömning med eleverna.. 
➢ Workshop med lärarna för att säkerställa att alla lärare lägger ut 

informationen på rätt ställe på Schoolsoft. 
➢ Alla undervisande lärare/pedagoger skriver en veckoplanering på Schoolsoft 

med koppling till kunskapskraven. Där det tydligt står vad och när 
kunskapskraven bedöms. 

➢ Påminnelser till  vårdnadshavarna om att ta del av Schoolsoft på webben (ej 
app) 

➢ Lektionsstruktur för alla ämnen 
➢ Arbetat kontinuerligt med förväntansdokument. 

 

● Elevinflytande  
              70% eleverna och vårdnadshavare 78%.  

Mål:   80%   
             Resultat: 60% eleverna och vårdnadshavare 82% 

Aktivitet utvecklingsområdet 
➢ Pedagogiskt råd åk 1-9 
➢ Klassråd varje vecka 
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➢ Fritidsråd regelbundet 
➢ Elevråd och elevrådsstyrelse regelbundet 
➢ Vi pratar med eleverna både under skol och fritidstid om vad elevinflytande 

innebär.  
➢ Vi tydliggör för eleverna när och vad de har möjlighet att påverka. 

                    
● Lust att lära 

 65% eleverna och föräldrar 79%.  
             Mål 80%  
             Resultat: 59% eleverna och vårdnadshavare  84% 

Aktivitet utvecklingsområdet 
➢ Varierar undervisningen. Praktiskt material, digitalt, film mm. 
➢ Vi har olika delmoment i lektionen. 
➢ Arbete i mindre grupper/lärgrupper. Kooperativt lärande 
➢ Vi anpassar uppgifterna på lektionen till elevernas verklighet och deras 

erfarenheter. 
➢ Vi påminner och visar på att de har elevinflytande och kan påverka 

undervisningen, tex sätt att redovisa. 
➢ Vi lyfter självkänslan hos eleverna och synliggör för eleverna  vad de har lärt 

sig.  
➢ Fördjupningsveckor om begrepp och teori intill ett fördjupningsarbete eller analys 

ger bättre resultat. 
➢ Förskoleklass använder sig av klassdjuren. 
➢ Trevlig inomhusmiljö, ordning och reda ger mer lust att lära. 
➢ Presenterar ett arbetsområde - wow effekten - för att skapa nyfikenhet. 
➢ Samarbete över klassgränserna både under skol och fritidstid. 

 

 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

Noblaskolan Täby har en effektiv och välstrukturerad organisation med legitimerade 
lärare. På enheten arbetar det 51 personer varav 42 är pedagogisk personal.  87% av 
lärarna har lärarlegitimation. De lärare som ännu inte har lärarlegitimation finns det en 
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kompetensutvecklingsplan för så att de ska bli behöriga. 
 
Skolan har ett Elevhälsoteam som bestående av rektor, biträdande rektor, speciallärare,  
kurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare som är synlig i verksamheten och 
arbetar förebyggande och främjande. Mer om arbetet finns under Rektors organisering 
av likabehandling och värdegrundsarbete. 
 
I skolan finns ändamålsenliga lokaler för olika former av undervisning såsom slöjdsal, 
NO-sal hem-och konsumentkunskap, idrottshall samt digitala hjälpmedel i form av 
datorer, Ipads och projektorer. Det finns en skolgård med möjligheter till aktiviteter för 
olika åldersgrupper. Noblaskolan Täby följer den nationella timplanen som innebär att 
alla elever får det totala antalet timmar i varje ämne som varje elev har rätt att få 
undervisning i.  
 
På skolan finns fem förstelärare som arbetar för att utveckla det kollegiala lärande inom 
samtliga ämnen. De ansvarar även för utvecklingsarbete inom matematik, svenska och 
kooperativt lärande samt implementeringen av den förändrade läroplanen Lgr 22. 
Lärarna är indelade i arbetslag kopplade till våra 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 med i ledningsgruppen som är en viktig del av 
skolans forum för planering, analys och utveckling av verksamheten. Ledningsgruppen 
leds av rektor och biträdande rektor. Ledningsgruppen träffas torsdagar klockan 13.00-
14.30  samt 4 heldagar under ett läsår. Ledningsgrupp skickar ut information varje vecka 
till all personal om nästkommande vecka samt annan viktig information. Rektorsbrev till 
vårdnadshavare skickas ut en gång i månaden. 
 
På skolan organiseras det kollegiala lärandet så att all personal regelbundet får tillfälle 
att utveckla och utvecklas i samverkan med olika kollegor. Det kollegiala lärande 
organiseras och samordnas av förstelärare och skolledning. Varje vecka träffas samtlig 
personal i olika möteskonstellationer. Skolan har också organiserat lärarnas lärande med 
två konferenstillfällen i veckan. En konferens i arbetslaget där lärare och fritidspedagoger 
samverkar med fokus på elevernas måluppfyllelse, betyg och bedömning, uppföljning av 
frånvaro, trygghet och trivsel, och att organisera för ämnesövergripande arbete.  
En annan konferens med ämnesfokus och implementering av den förändrade läroplanen 
Lgr22. Lärarna upplever att implementeringsarbetet med den förändrade läroplanen har 
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fungerat väl och att de har fått en bra grund inför nästa läsår. Lärarna har även vid dessa 
tillfällen arbetat utifrån årshjul för ämnet som säkerställer en progression från åk F-9 
samt säkerställer likvärdighet i både undervisningen och bedömning.  Fokus på samtalen 
har varit att titta på sin egen undervisning i samråd med kollegor och reflektera över hur 
vi planerar-reflekterar-utvärderar för att sedan utifrån resultat revidera planering och 
upplägg. Fokus för utvecklingen av undervisningen har varit att hitta vägar för att ge 
eleverna förutsättningar för delaktighet utveckla ett ansvar för sina studier och 
arbetsmiljön. Utöver dessa tillfällen planerar alla lärare själva in gemensamma tillfällen 
för rättning och bedömning tillsammans med sina ämneskollegor. Olika enkäter som har 
gjorts med medarbetare  visar på att man tycker att struktur och innehåll på konferenser 
och mösteskonstelationer är väl genomtänkta och har fungerat bra.  
 
En kompetensutvecklingsinsats har genomförts i samarbete med Karlstad universitet. 
Syftet med insatsen har varit att ge ett stöd i processen inför, under och efter 
betygssättning samt att fördjupa kunskaperna kring betyg och bedömning. Kursen har 
tagit sammanlagt cirka 20 timmar och bestått av texter, poddar, filmklipp och 
diskussionsunderlag.  
 
Rektor har genomför betygssamtal med samtliga lärare innan betyg har satts. Att sätta 
betyg är en myndighetsutövning och ska genomföras så rättssäkert och likvärdigt som 
möjligt. 
 
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 ska utgå från den 
värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av 
läroplanen. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet, där omsorg, 
utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen 
och erfarenheter, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera 
till nya upptäckter. All personal i årskurs F-6 har genomfört huvudmannens 
kompetensutveckling kring Didaktisk miljö, Heldagslärande, Syn på lärande och 
Rastverksamhet. Utvärderingen visar att både fritidspedagoger och lärare upplever att 
det är viktigt att samarbeta för att få till ett heldagslärande. Tid för planering finns på 
arbetslagsmöten en gång i veckan. Arbetet har påbörjats under detta läsår och det har 
varit intressanta diskussioner. Det har skapats större förståelse för pedagogernas olika 
uppdrag som lett till att man tagit tillvara på varandras kompetenser.  
Eleverna har haft temaveckor där alla teman har varit kopplade utifrån läroplanen. Med 
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tanke på att vi har fortsatt med att tillämpa kunskapskraven från skoltid på fritids har det 
även skett ett ämnesöverskridande arbete. 
 
Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och tror på att utmana, stötta och ställa 
krav för att på bästa sätt bygga elevernas personliga och akademiska självförtroende. Vi 
vet att våra elever har allt inom sig som krävs för att lyckas och att det är vår uppgift att 
locka fram det. Tillsammans möter vi omvärlden med nyfikenhet och positiva 
förväntningar på lärandeprocessen. Vi vill kommunicera en positiv kravbild där eleven 
ges förutsättningar att nå sin högsta potential och lyckas i framtiden. 
 

Verksamheten systematiskt kvalitetsarbete utvärderas och analyseras under fyra 
tillfällen under ett läsår. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla och göra 
förändringar utefter aktuella behov. Alla personalgrupper, såväl pedagogisk som 
administrativ personal, är delaktiga i utvärdering och analys. Vid dessa tillfällen är det 
inte bara undervisning och måluppfyllelse som utvärderas utan även trygghetsarbetet, 
elevhälsoarbetet och elevernas frånvaro.  
Vid utvärderingarna har framkommit att det är viktigt att regelbundet följa upp,  
utvärdera och analysera men att strukturen i dokumentet Arbetsplan och ämnesplan är 
svårarbetat. 

 

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 

82% 78% 90% 90% 

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

65% 59% 79% 84% 

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

81% 82% 79% 84% 

 
Verksamheten i förskoleklassen förbereder 
mitt barn för den fortsatta skolgången 

  96% 100% 

 
Verksamheten i förskoleklassen stimulerar 
mitt barns utveckling och lärande 

  100% 93% 
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Studiero Det är ordning och reda i min skola 73% 77% 86% 91% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 78% 73% 78% 82% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

70% 60% 78% 82% 

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

69% 63% 76% 84% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 88% 90% 94% 95% 

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

74% 72% 82% 86% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Undervisning 

Skolans undervisning bygger på ämnets syfte, centrala innehåll samt läroplanens 
värdegrund och uppdrag samt innehåll.  

AcadeMedias elev- och vårdnadshavarenkät visar att andelen nöjda vårdnadshavare 
har ökat på nästan alla punkter från läsåret 2021. Elevernas svar på enkäten har gått ner 
på flera  punkter. Utifrån svaren ser vi att det är eleverna i år 7-9 som är mest kritiska.  I 
vissa elevgrupper finns det elever som sprider en negativ stämning och högljutt uttrycker 
vad de inte tycker är bra, vilket även påverkar gruppen i stort. Till kommande läsår 
behöver de eleverna bli lyssnade på men även få tydliga ramar. Vi har fångat upp dessa 
elever genom samtal och vi kommer fortsätta detta arbete nästa läsår.  
Det som sticker ut och är positivt är; Jag kan få extra hjälp eller stöd ifall jag behöver det. 
Det upplever både eleverna och vårdnadshavare med respektive ett utfall på 82% och 
respektive 84%. Lärarna finns ständigt nära eleverna i den dagliga verksamheten och 
fångar upp behov, som i de flesta fall förebyggs redan i planering av undervisningen. 
Skolan har en bra struktur och anpassningar på gruppnivå. Flera elever har även extra 
anpassningar och några har särskilt stöd.  

Eleverna har tillgång till Ipads och chromebooks och eleverna kan redovisa på det sätt 
som passar dem bäst, muntligt, skriftligt, enskilt eller i grupp. Skolan arbetar aktivt med 
att stärka elevernas självkänsla och tilltro till sig själva och därför är det naturligt för 
eleverna att ta hjälp av de hjälpmedel som erbjuds i klassrummet, som t.ex hörselkåpor 
och vikväggar. Alla elever och lärare har inlogg till Inläsningstjänst men eleverna behöver 
bli ännu bättre på att använda tjänsterna då det ökar elevernas chanser att ta till sig av 
kunskap på olika sätt. Under hela arbetet med ledning och stimulans är både elev och 
arbetslag delaktiga för att gemensamt skapa förutsättningar i klassrummet. Under hela 
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processen hålls en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och skolans Elevhälsa. 

Vårdnadshavare är generellt nöjd med skolans undervisning. Skolan har hög andel 
legitimerade lärare på skolan i samtliga årskurser vilket vi tror bidrar till resultatet.  

Under läsåret 19/20 implementerades Noblakod och Noblautmaning. 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.  

Noblakoden 
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. Alla elever skall ha förståelse för : 1) mål för lektionen, 2) återblick, vad gjorde vi sist, 
3) uppstart, vad ska jag göra, 4) genomförande och 5) avslut.  

Eleverna ska känna igen sig från lektion till lektion och därmed veta vad de har att 
förvänta sig. Vi ser att lärarna för år F-6 gör det som vi har kommit överens men vi 
behöver arbeta vidare i årskurs  7-9. 

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. Mentorsuppdraget 
All undervisningstid viktig och för att eleverna ska kunna prestera behöver de en trygg 
lärmiljö. Vi vet också att relationellt ledarskap är en förutsättning för att eleverna ska 
lyckas. Genom strukturerad undervisning ser vi till att alla elever stöttas och utmanas för 
att utvecklas och stärka sitt akademiska självförtroende 

4. Pedagogiskt råd 
I skolans Pedagogiska råd lyfts elevernas syn kring deras utbildning fram i syfte att 
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tillsammans utveckla undervisningen och hålla hög kvalitet. Eleverna ska känna att de 
blir sedda och lyssnade på och det ska främja elevinflytandet. 

5. Studietimme 
För att både stötta och utmana eleverna erbjuder skolan extra schemalagd 
undervisningstid. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill 
höja sina kunskapsresultat eller få hjälp med hemuppgifter. 

Efter ytterligare ett år av pandemi har arbetat med Noblakoden påverkats. Vi har inte 
kunnat genomför alla delar och  därför behöver vi tillsammans med eleverna fortsätta 
att arbeta aktivt under kommande läsår..  

Noblautmaning - retorik och problemlösning 
Retorik 
För många elever kan det kännas svårt att tala inför en grupp. Därför ser vi till att 
eleverna tränas i retorik för att stärka sitt självförtroende och sin förmåga att både tala 
och lyssna. I de lägre åldrarna F-6 har arbetet  kommit längre både under skol och 
fritidstid.  Det är en naturlig del av undervisningen för de yngre åldrarna.  I de högre 
åldrarna 7-9  har det varit mer utmanande att säkerställa att alla elever får arbeta med 
retorik regelbundet. Enligt lärarna beror detta på att man saknar kompetens kring hur 
man kan arbeta med retorik för de äldre.  Därför har huvudman bestämt i samråd med 
lärarna att det ska genomföras kompetensutveckling kring ämnet retorik under nästa 
läsår. Retoriktavlorna som finns i alla klassrum har varit ett bra stöd för både elever och 
lärare.     

Problemlösning 
Problemlösning är det område som vi har kommit längst med i alla årskurser och stadier.  
Det är en naturlig del utifrån olika ämnen, både teoretiska men även praktiskt estetiska 
ämnen. På elevernas schema finns det utmärkt minst en lektion per vecka med 
problemlösning. Det är för tidigt att se resultat om eleverna har utvecklat strategier kring 
problemlösning.  

Ett av skolans utvecklingsområde är:  Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 
skolan. Vårdnadshavare har ökat från 78% till 82% medan eleverna har sjunkit från 70% till 
60% . På skolan finns olika forum för samråd för elever och vårdnadshavare i syfte att 
skapa delaktighet och inflytande. Det pedagogiska rådet är ett råd med fokus på 
utveckling av undervisningen och att vi håller en hög kvalitet. Förstelärarna leder det 
pedagogiska rådet och träffar eleverna en gång var femte vecka.  Rådet är uppdelat i 1-
3, 4-6 och 7-9. Försteläraren träffar utvalda representanter från samtliga elevgrupper där 
man lyfter frågor som rör utveckling av undervisningen. Som förstelärare leder man inte 
rådet i den grupp man själv undervisar i utan eleverna ska kunna uttrycka sina tankar 



 

 

19 

utan att vara i beroendeställning till lärarna. Elevernas synpunkter tas sedan upp på det 
berörda arbetslagsmöte där övriga lärare får ta del av det som kommit fram under det 
pedagogiska rådet. Vi har kunnat utvecklat vår undervisning tack vare elevernas tankar 
och förslag. Vid utvärdering har det varit mycket positivt från samtliga elever och lärare  

En annan typ av råd är elevrådet vars uppgift är att föra elevernas tankar och åsikter 
framåt. Elevrådet består av utvalda elever i åk F-9 som träffas regelbundet. I Elevrådet 
ingår även elevrådsstyrelsen. Elevrådsstyrelsen träffas var tredje vecka och består av 
elever från årskurs 6-9. Posterna ordförande och sekreterare har detta läsår elever från 
årskurs 9. Nästa läsår kommer eleverna i årskurs 8 ha posten som ordförande och 
sekreterare på grund av att årskurs 9 känner att de inte vill missa undervisningstid.  
Elevrådsstyrelsen är uppdelade i flera mindre grupper som tar med frågor från skolans 
alla klassråd. Vem de kontaktar är beroende på frågeställningen. Lunch och mellanmål - 
Restaurangpersonal, Budget, verksamhetsfrågor etc - Rektor, IKT frågor - IKT ansvarig, 
Miljö Skyddsombud, Skolgården - Fritidsansvarig och Skol IF, Elevhälsan - Bitr.rektor. De 
lämnar sedan över svaren till klassens elevrådsrepresentanter.   

Tre representanter från Elevrådsstyrelsen träffar rektor var tredje vecka där vi diskuterar 
frågor som kommit upp på elevrådet. Varje vecka genomförs ett klassråd i respektive 
årskurs för att fånga upp elevernas funderingar och frågor. Vissa frågor som kommer 
upp tar klassens elevrådsrepresentanter med till elevrådsstyrelsen. Vid utvärdering av 
elevrådet tillsammans med eleverna framkom tankar inför nästa läsår. Vi behöver få de 
yngre eleverna mer delaktiga eftersom elevrådet är ett stort forum med elever från åk F-
9. Vi tillsätter en pedagog från de yngre åldrarna som är med under elevrådet för att 
kunna fånga upp frågor och funderingar.  

Fritidshemmet har fritidsråd som träffas regelbundet. I de lägre åldrarna tas fritidsråd i 
samband med klassråd. 

Ett annat samråd som skolan har är Skolråd i syfte att främja ett gott samarbete med 
vårdnadshavarna.  På skolrådet träffas representanter från varje årskurs tillsammans 
med skolans ledningsgrupp, bestående av rektor, biträdande rektor, administratör/syv, 
fritidsansvarig och arbetslagsledarna. Under ett Skolråd får vårdnadshavarna 
information samt möjlighet att påverka/framföra tankar, idéer och frågeställningar. 
Protokoll skickas därefter ut på Schoolsoft till alla vårdnadshavare. 

Utifrån Covid har alla råden påverkats under läsåret på grund av att man inte ska blanda 
olika elevgrupper och lärare. Under senare del av vårterminen har fysiska träffar kommit 
igång igen. 

Skolans andra utvecklingsmål är “Mina lärare gör att jag har lust att lära mig mer” som 
har gått ner från 65% till 59%. Vårdnadshavare svar har ökat från 79% till 84%.  Vi funderar 
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på varför resultaten skiljer sig åt mellan elever och vårdnadshavare.  Kan 
Covidrestrektionerna ha bidragit till denna nedgång? Det har hindrat lärarna att gå på 
olika studiebesök, utflykter, blanda grupper med mera vilket kanske har bidragit  till att 
lusten att lära har gått ner. Eleverna i år 7-9 har även långa lektioner och korta raster på 
vilket även kan påverka resultatet. Samtidigt vill eleverna inte gå långa skoldagar. Vi 
funderar även kring om det är så att vi delvis har fastnat i ett bedömningsfokus, som drar 
ner lusten att lära. Vi ser att i de åldrar betyg inte sätts visar eleverna en större lust att 
lära än i årskurs 7-9. I de lägre åldrarna kan också vårt tänk kring Heldagslärande ha en 
viss betydelse att det skapar lust att lära. Eleverna själva upplever även att det är ett 
alltför likartat lektionsupplägg och upplever därför inte lektionerna som tillräckligt 
varierade och lustfyllda. Det kan vara så att vårt fokus på likartat lektionsupplägg har 

bidragit till studiero, men gjort lektionerna mindre flexibla och lustfyllda. Lärarna har 

medvetet försökt att variera sin undervisning och kommer fortsätta att göra det, för att 
främja lust att lära. Vi ska  fortsätta att involvera eleverna mer och få de att sätta ord på 
vad/ hur vi kan engagera dem mer. Vi hoppas på ytterligare kloka tankar från eleverna i 
Pedagogiska rådet som vi kan ta till oss av. 

Inför nästa läsår behöver vi även göra ett omtag genom att ge eleverna ökad möjlighet 
att påverka sin utbildning. Vi behöver fortsätta att hitta gemensamma målbilder mellan 
lärare och elever kring vad eleverna kan vara delaktiga i. Lärarna upplever att eleverna 
bjuds in till att tycka till om undervisningsupplägg och innehåll men att eleverna inte har 
intresse, förståelse och efterfrågar styrning och tydlighet. Eleverna uttrycker en vilja om 
ökad delaktighet men att det då till större del handlar om mer lustfyllda och 
schemabrytande moment av bland annat social karaktär. Vi arbetar aktivt för att mötas i 
detta och både få eleverna att vilja vara mer delaktiga i undervisningen både under skol 
och fritidstid för att på så sätt uppleva ökad lust och engagemang i sitt lärande 
samtidigt hörsamma deras önskemål om rastaktiviteter eller andra sociala aktiviteter. 

Skolans tredje utvecklingsmål är; Tydlig information till eleverna om vad jag ska 
kunna/kunskapskraven. Elevernas resultat har sjunkit från 69% till 63% medan 
vårdnadshavarnas svar ökar från 76% till 84%. Vi har under läsåret arbetat med att få 
igång vårdnadshavarna och eleverna att använda schoolsoft. I år lyckas vi nå 
vårdnadshavarna men eleverna är fortfarande inte aktiva användare. I den förändrade 
läroplanen Lgr 22 kommer delvis att förenkla innehållet i kunskapsmatriserna, 
förhoppningsvis kommer flera kunna förstå och känna sig informerade samtidigt. 
Vårdnadshavarna har högre resultat eftersom de upplever att de är mer välinformerade, 
medan eleverna har svårt att tolka kunskapskraven och istället vill veta konkret “vad de 
ska kunna”. Kunskapskrav visas för eleverna innan uppgifter och prov av läraren 
tillsammans med mål och syfte. De olika resultaten kan handla om att vårdnadshavare 
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är mer aktiv på SchoolSoft än eleverna samt att de orkar läsa texten och är medvetna 
om att informationen finns där. Vi ser att eleverna väldigt sällan går in på SchoolSoft 
självmant. Kan det vara så att vi informerar vad de ska göra, men inte vad som kommer 
bedömas? Det är mycket text på SchoolSoft när det kommer till kunskapskraven, vi tror 
inte att eleverna orkar läsa den text som finns där som är kopplade till uppgiften. Vi 
behöver fundera vidare på hur vi ska nå eleverna. 

Generellt råder det god studiero på skolan tycker både elever och vårdnadshavare.  

Läraren spelar en helt avgörande roll för att göra undervisningen kvalitativ och för att 

upprätthålla en god studiero. Skolan har trygg lärmiljö och en hög studiero enligt lärarna, 
där många elever tillsammans med lärarna har stort fokus på kunskapsuppdraget. 
Några av orsakerna till framgångarna är ett gott samarbete över hela enheten samt ett 
nära samarbete med skolans elevhälsa.  

 

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

Vid genomförande av årets nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 har samtliga prov vid 
genomförandet varit avidentifierade. Under genomförandet av nationella har lärarna fått 
stöd av speciallärare och fritidspedagoger för att få möjlighet att ge eleverna rätt 
förutsättning för att lyckas. Lärarna har kunnat ta ut mindre grupper och specialläraren 
har kunnat sitta med enskilda elever.  
 
För att säkerställa underlaget för betygsättning har rektor genomfört samtal med varje 
enskild betygsättande lärare för att säkerställa likvärdigheten. Utöver det har alla lärare 
skriftligt fått analysera sina resultat kring måluppfyllelse, nationella prov samt betyg.  
Rättning och sambedömning av nationella proven i årskurs 6 och årskurs 9 har skett på  
studiedagar tillsammans med Noblaskolan Solna och Noblaskolan Sundbyberg. Dessa 
tillfällen bidrar till att säkerställa en likvärdig bedömning. Betygssättning sker i dialog 
mellan betygssättande lärare både i ämnes- och arbetslag. Betygssamtal leds av rektor, 
där vi pratar om undantagsbestämmelsen samt enskilda elevers kunskapsresultat.  
 
Det råder låg diskrepans mellan mellan nationella prov och betyg. I engelska årskurs 6 är 
diskrepansen högre. Detta beror på att eleverna under läsåret inte har nått samtliga 
kunskapskrav i matrisen för ett högre betyg. För att få ett B måste A-kriterier vara till 
övervägande del uppfyllda. Då får eleven ett lägre betyg trots att eleven har skrivit ett 
bättre resultat på  nationella proven.  
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Enligt forskning finns det viss skillnad i undervisningen gällande könen, t.ex genom att 
pojkar ofta ges mer talutrymme i klassrummet, att flickor får högre betyg än pojkar. En 
analys av våra omdömen och betyg visar att det inte finns något generellt att utläsa när 
det gäller pojkar och flickor utan att det mer hamnar om individ än kön. Bedömningen är 
att man fördelar ordet i klassrummet på ett genomtänkt sätt, tex genom att läraren drar 
en glasspinne eller använder andra sätt för att fördela talutrymmet. Lärarna pratar i 
kollegiet och tillsammans är vi uppmärksamma på hur man pratar med och om våra 
elever. Lärarna  är noga med att inte befästa könsbundna normer, hos oss går elever och 
inte pojkar och flickor. Vi kan se i våra resultat över tid att det inte handlar om kön när det 
gäller resultat utan snarare individuella förutsättningar samt fördelningen av pojkar och 
flickor i klassen. Ena året är det pojkarna som når målen med  större andel än flickorna 
och kommande år kan vi se att det är tvärt om. 

Grundskolans fokus på pojkars och flickors resultat har lett till att vi i högre grad 
analyserar skolans undervisning utifrån ett genusperspektiv. Skolor har ökat 
medvetenheten om genus och dess påverkan på skolresultatet. 

 

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 2% 98% 0% 100% 

Matematik 0% 92% 8% 100% 

Svenska 4% 94% 2% 100% 

Svenska som andraspråk 0% 50% 50% 100% 

 

Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 25% 76% 0% 100% 

Matematik 0% 100% 0% 100% 

Svenska 0% 100% 0% 100% 

Svenska som andraspråk 0% 100% 0% 100% 

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

All undervisning syftar till att främja elevernas möjlighet att nå läroplanens 
mål/kunskapskrav.  För att skapa förutsättningar att arbeta likvärdigt och lyckas med det 
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har skolan detta  läsåret en tydligare struktur för både undervisning och bedömningar. 
Varje vecka träffas arbetslagen stadievis F-3, 4-6 och 7-9 respektive ämneslag F-9 för ett 
kollegialt lärande samarbeta kring undervisningens kvalitet och elevernas resultat.  
Grundförutsättningen är att eleverna har ett tydligt och aktivt lärarstöd i undervisningen. I 
undervisningen utmanar och stöttar lärarna eleverna, utifrån varje elevs behov och 
förutsättningar.  
 
Lärarna använder olika läromedel beroende på om de undervisar i årskurserna  F-3, 4-6 
eller 7-9. Lärarna synliggör delar av undervisningen pedagogiskt i lärportalen Classroom 

med uppgifter och formativ feedback på uppgiftsnivå till eleverna i årskurs 4-9, medan 

de yngre eleverna ofta får mer muntlig återkoppling.  
 
För att förtydliga målen och kunskapskraven ur ett elevperspektiv synliggör lärarna i 
årskurs 4-9 matriser i Schoolsoft efter större bedömda arbetsområden. Detta förtydligar 
elevens progressionsnivå kopplat till undervisningens innehåll, kunskapskraven i 
läroplanen i respektive ämne samt ger eleven över tid möjlighet till förbättrad kontroll 
över sitt lärande - i dialog med sin lärare.  
 
Skolan har ett aktivt arbete med resursfördelning där vi eftersträvar att möta elevernas 
behov i undervisningen. Detta arbete leds av skolledning och speciallärare i dialog med 
lärare och fritidspedagoger. Vidare har skolan ett årshjul för uppföljning av elevernas 
kunskaper och lärarnas bedömningar och kunskapsprognoser och betygssättning. 
Skolledning och lärare i ämneslag genomför resultatanalyser både inom ramen för olika 
ämnen samt ur ett könsperspektiv i vårt systematiska kvalitetsarbete. Lärarna har även 
sambedömning inom sina ämnesområden.  

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

Lärarna arbetar kollegialt och planerar, utvärderar, analyserar och omarbetar sin 
undervisning kontinuerligt. Det finns goda förutsättningar för sambedömning och 
pedagogiska diskussioner. Det är svårare för de praktiskt estetiska lärare där flera av 
lärarna undervisar själva i ämnet. Under nästa läsår kommer vi att samarbeta med alla 
Noblaskolor kring sambedömning, retorik och problemlösning och Lgr 22. 
Implementeringsarbetet med förändrade läroplanen (Lgr 22) som pågått under läsåret 
har bidragit till att man har arbetat fram ett  nytt årshjul, nya- planeringar och sett över 
sina bedömningsuppgifter. Lärarna tror att Lgr 22 kommer att underlätta och förbättra 
arbetet då fokus ställs in mer på lärande snarare än bedömning. Dock ser vi ett stort 
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behov av att diskutera vidare hur vi ger våra elever återkoppling och formativ 
bedömning.   

 

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

Jag känner mig trygg i skolan 95% 

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

9% 

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

4% 

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

75% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet?  

Vi är extra stolta över att både våra elever och vårdnadshavare svarar högt på  “Jag 
känner mig trygg i skolan” och att  Jag kan få extra hjälp och stöd i skolan om jag 
behöver det. Trygghet är grunden till lärande och att få hjälp och stöd är lika viktigt.  

För att skapa Vi-känsla och trygghet i grupperna startade vi läsåret med att alla klasser 
hade hälsofrämjande dagar. Vi hade trivselskapande aktiviteter för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling. Beroende på elevgrupp har vi haft ett behov 
av återkommande gruppstärkande dagar.   Vi behöver fortlöpande också säkerställa att 
förväntas dokumenten efterlevs. 

Vi är också stolta över vår rastverksamhet i samarbete med Skol IF som också är en stor 
bidragande faktor till att våra elever känner sig trygga och trivs bra.   

Införande av Kooperativt lärande och arbete i basgrupp/hemgrupp både under skola 
och fritidstid har också bidragit till bättre förståelse för varandra som i sin tur genererar 
färre konflikter.  

Vi är stolta över att 95% av eleverna känner sig trygga i skolan. Att ha genomtänkta 
rastaktiviteter där eleverna vet vilken lek som genomförs på rasten och med vilken vuxen 
gör elever trygga i den fria leken. Rastvärdsschema, bestämda platser i klassrum och 
matsal, rastzoner på skolgården ger en trygghetskänsla. 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 tar fint ansvar för varandra och att de 
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är goda relationsskapare. Alla får vara sig själva. Skolans trygghetsenkät visar att 95% av 
eleverna känner sig trygga på skolan och 99,3% har någon att leka/vara med. 

I den årliga kundundersökningen har elevernas och vårdnadshavare resultat ökat något. 
En indikator vi kan se är att de grupper som har tydligast struktur och en kontinuitet i år 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 skolan vilket 
ökar möjligheten till kunskapsinhämtning och högre måluppfyllelse. 

Rutinerna gällande kränkande behandling är väl förankrade i verksamheten och fungerar 
väl. En anmälan till rektor/biträdande rektor skrivs av den som närvarar vid händelsen 
och läggs i mapp på driven. I anmälan ska alla inblandade ge sin version av det som 
skett. Mentor meddelar vårdnadshavare via telefon. Rektor/biträdande rektor får ett mejl 
av närvarande pedagog om att anmälan finns. Rektor/biträdande 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. Vid de fall då kränkning påvisats kan vi se att vi redan vidtagit de 
åtgärder som juristen föreslagit.   

Vår verksamhet är baserad på öppen kommunikation, närhet pedagoger emellan och 
närhet mellan pedagoger och elever. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavare. 
Rektor och biträdande rektor som tillbringar största delen av sin arbetstid mitt i 
verksamheten, ett ledarskap som bygger på omtanke.  Ett elevhälsoteam som alltid har 
dörren öppen och är närvarande för den som behöver, såväl pedagog som elev. Detta är 
grunden för vår förmåga att snabbt kunna få fatt i den ledning och stimulans som 
behövs. Vi ser att vi kan bli bättre på att involvera och informera eleverna i vårt 
trygghetsarbete utifrån att det endast är 75% av eleverna som känner sig delaktig i vårt 
arbete.  

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

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 pandemitiden.  

‘Kommande läsår behöver skolan fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet vid 
raster även för de äldre eleverna. Ökad vuxennärvaro åk 6-9.  
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Skolan kommer hålla fast vid och värna om relationsskapandet och förmågan att skapa 
trygghet genom att lyfta individen, ett ledarskap som bygger på omtanke och ständigt 
närvarande vuxna ute i korridoren och i cafeterian.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
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  

- Fortsatt arbete med Skol IF och En bollplan för alla.  

- Vuxennärvaro i cafeterian på högstadiet.  

- Vuxennärvaro ute i korridoren.  

- Vuxennärvaro i omklädningsrummet för de lägre åldrarna.  

2) Utveckla tryggheten vid övergången från F-klass till åk 1, åk 
3 till åk 4 samt åk 6 till 7.  

- Samarbete F-klass och åk 1  

- Fadderverksamhet  

- Elevhälsan med vid överlämningar vid stadieövergångar  

- Arbete i basgrupper i F-klass, åk 4 och åk 7 för att främja 
tillhörighet och undvika känsla av utanförskap.  

- Hälsofrämjande dagar vid läsårets uppstart.  

- Gemensam låt-Gåspennan.  

3) Utveckla samarbetsformer över klassgränserna och 
samarbete skola-fritids.  

- Heldagslärande  

- Gemensamma lektioner under skol och fritidstid.  

- Skol IF  

4) Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling. - Trivselskapande aktiviteter för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling - Värdegrundsfrågor - alla 
likas värde.  
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Extra fokus på till nästa utvärdering som kommer att ske september 2022. 
Regelbundna samtal i klasserna på högstadiet och mer vuxennärvaro i korridorer och i 
Caféet. Funderar närmare på flickornas närvaro på fotbollsplanen och hur vi kan ev kan 
hjälpa till. Vi behöver bli ännu bättre på att se till att skolans fotbollsregler efterföljs. 
Vi ska bli ännu tydligare på vad trygghetsarbete är och hur eleverna kan påverka.  
Utveckla vidare samarbete över gränserna, fritids avdelningarna och skola-fritids. 

 
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, 
skolsköterska och skolläkare. Elevhälsoteamet arbetar nära elever och den pedagogiska 
personalen. Elevhälsan träffas varje vecka 08.30-09.30 och 15.00-16.00 och är synlig i den 
dagliga verksamheten. Detta kan ske genom t.ex. observationer i olika grupper, 
handledning av lärare/fritidspedagog/resurser, stöd i undervisningssituationer, samtal 
med elever, med på träffar med vårdnadshavare, gruppstärkande arbete i klasser, ute 
på skolgården under raster m.m. Speciallärare är även behjälpliga med pedagogiska 
utredningar, åtgärdsprogram.  
 
En representant från elevhälsan är med på arbetslagsmöten varje vecka och även med 
vid överlämningar. Elevhälsan samarbetar med närvaroteam och fältassistenter i 
kommunen. Närvaroteamet har varit behjälpliga i de fall elever har hög frånvaro. Vi har 
rutiner för att tidigt uppmärksamma elever med 20 % frånvaro fyra gånger per läsår. De 
elever som har hög och oroande frånvaro anmäls både till huvudman och kommun.  Tät 
kontakt och uppföljningar med vårdnadshavare och elev.  
 
Elevhälsan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet genom att bla. regelbundet 
utvärderar och revidera skolans Elevhälsoplan samt Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling. Elevhälsan arbetar tillsammans med pedagogerna 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 startar specialläraren ett 
utredning/kartläggningsdokument som berörda pedagoger fyller i. Mentor ansvarar för 
kartläggningen men tar hjälp av specialläraren då det gäller kunskaperna. Dokumentet 
för kartläggning är tydligt strukturerat, med vägledande frågor till pedagoger och förslag 
på frågor till vårdnadshavare och elev. Beskrivning på organisationsnivå skrivs av 
elevhälsan och uppdateras varje termin. För skolan är det viktigt att det sker en god 
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samverkan mellan skola och hem utifrån ett elevhälsoperspektiv och något som skolan 
arbetar aktivt med. Kartläggningen beräknas ta max 2 veckor sedan gör specialläraren i 
samråd med elevhälsan en pedagogisk bedömning och eventuella ytterligare åtgärder 
som exempelvis rektor ska besluta om särskilt stöd ska sättas in. Om eleven behöver 
särskilt stöd så skrivs ett åtgärdsprogram. Utvärdering av åtgärder sker var 6:e-8:e vecka. 
Mentor ansvarar men specialläraren finns nära i processen. 
 
Struktur/process årshjul  
Sep: I början av varje läsår så görs en kartläggning av varje klass på organisation, grupp 
och individnivå av lärare, förskollärare och lämnas till EHT.  

Varje fritidshemsavdelning gör på samma sätt en kartläggning på  
grupperna F-1, åk 2- 3 och åk 4-6 som lämnas till EH 

Okt: Trygghetsenkät -Digital enkät från Academedia. Elever åk 4-9. Skolans egen enkät F-
3  
Feb: Elev- och vårdnadshavarenkät - Digital enkät från Academedia. Elever åk 4-9 och 
vårdnadshavare F-9. Pappers och digital enkät från Täby kommun. Enkäten Markör tar 
upp några frågor som gäller just kundernas upplevelse när det gäller trygghet på skolan. 
Vårdnadshavare i åk 3, 6, 8 (papper) och elever i åk 3 (papper) och åk 6 och 8 (digitalt).  
Maj: Trygghetsenkät elever F-9 - Digital enkät från Noblaskolans elevhälsa i samarbete 
med IKT gruppen. Med fokus på trygghet, trivsel, upplevelse av kränkning, diskriminering 
och därmed ge underlag till fortsatta utvecklingsmål. Noblaskolans IKT- grupps egen 
digitala enkät åk 4-9 är tänkt för att även inventera ovanstående kopplat till internet/ 
sociala medier.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

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

 I vårdnadshavarundersökningen är det en stor del som anser att deras barn kan få den 
hjälp de behöver i skolan. Av de kränkningar som kommer in till rektor är det ett fåtal som 
av jurist bedöms som kränkande behandling och då är åtgärdande insatser 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 ökar den personliga 
utvecklingen och elevernas tilltro till sig själva. Skolan har en tydligt struktur för anmälan. 
Personal från EHT närvarar vid arbetslagen och guidar pedagogerna i när anmälan till 
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rektor bör ske. Anmälan som lämnas in till rektor lyfts av rektor på närmast följande EHT-
möte där beslut om utredning tas. Det finns en tydlig blankett för utredning av särskilt 
stöd och specialpedagog och ansvars pedagog ansvarar tillsammans för uppföljning 
och utvärdering. Vårdnadshavare och elev är alltid delaktiga i såväl utredning som 
utvärdering. Vårt förebyggande arbete är en del av vårt närvarofrämjande arbete. Vi 
uppmärksammar och tillsätter åtgärder tidigt om en elev har ökad frånvaro. 

För att vi ska utforma en undervisning som passar alla behöver vi tänka på vad vi vet 
gynnar lärande generellt och göra anpassningar på gruppnivå. All personal har strävat 
efter att bygga relationer till eleverna och forma planeringar som inkluderar alla elevers 
behov på gruppnivå. Elevhälsan har strävat efter att handleda pedagogerna så att 
undervisningen möter elevernas alla behov. Vi ser att tryggheten på skolan har ökat de 
senaste två åren på grund av följande framgångsfaktorer.  

- Elevernas bästa kommer alltid i första hand  

- All personal strävar efter att skapa trygga och professionella relationer till eleverna  

- Tätt samarbete med hemmet  

- Elever med hög frånvaro fångas upp i tidigt skede genom våra rutiner. 

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Vårt hälsofrämjande arbete ger resultat, arbetet ger trygghet hos föräldrar och elever. Vi 
har få händelserapporter och kränkningsanmälningar.  
 

Vi ska hålla fast vid och värna om elevhälsans naturliga närvaro i verksamheten, 
dynamiken i elevhälsan och möjligheten att arbeta tvärprofessionellt inom skolan. 
Elevhälsan har varit ute i verksamheten och arbetsuppgifterna har bland annat varit 
handledning, observationer, rastvärdar, elevsamtal och vara representanter på 
arbetslagsmöten. Kurator och Skolsköterska har haft förebyggande arbete med åk 9 
angående stress. Kurator och skolsköterska har haft diskussioner i små samtalsgrupper i 
4, kurator i åk 3. Kurator och Skolsköterska har haft förebyggande diskussioner i åk 6 
angående sex samtycke relationer. Kurator och Skolsköterska har haft förebyggande 
diskussioner i åk 5 angående pubertet och känslor. 

Däremot kan vi bli ännu tydligare på vad trygghetsarbete är och hur eleverna kan 
påverka. Handleda och utbilda pedagogerna om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
NPF. Utveckla lärstudio i åk 6–9. 
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

Noblakoden:  
Elev: Resultat: 73%  Mål 100% (ny fråga) 
Vårdnadshavare: Resultat: 76% Mål 100% 
 
Noblautamningen:  
Elev: Reslutat: 67%  Mål 100% (ny fråga) 
Vårdnadshavare: Resultat: 64% Mål 100% 
 
Lust att lära:  
Resultat: Elever 59% (sjunkit från 65) Mål 90% 
Vårdnadshavare: Resultat: 84% (ökat från 79%) Mål 90% 
 
Elevinflytande:  
Resultat: Elever 60% (sjunkit från 70) Mål 80 % 
Vårdnadshavare: Resultat: 82% (ökat från 78%) Mål 80% 

 

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och värdegrundsarbete 

På skolan finns tre olika fritidsavdelningar F-1, 2-3 och 4-6, som består av 11 pedagoger, 
varav två förskollärare, en lärare mot fritidshem, sju fritidsledare samt 1 resurs. Under 
skoldagarna är fritidspedagogerna knutna till klasser. De har egna halvklasser/stöd i 
klassrummet eller arbetar med enskilda elever/små grupper utefter klassens behov i 
samråd med läraren. Förskollärarna arbetar delvis på fritids under skoltid undervisar de i 
förskoleklass.  

Fritidsverksamheten leds av en lärare mot fritidshem med stöd av biträdande rektor. 
Läraren mot fritidshem är en del av skolans ledningsgrupp. Under läsåret har 280 elever 
varit inskrivna på Nobla Skolans fritidshem. Fritidshemmet har öppet mellan 07.00 på 
morgonen och till 17.30 på kvällen. Morgonen börjas och avslutas i förskoleklassens 
lokaler där det ges lugna aktiviteter, såsom läsa bok, rita, och brädspel. Klockan 07.30 går 
alla elever ut innan skoldagen börjar klockan 08.00. Efter skolans slut bjuds det på 
mellanmål och därefter av uppstyrda aktiviteter inomhus/utomhus och även möjlighet 
till fri lek. 

Vi har fritidsråd där eleverna får framföra sin talan. Där kommer elevernas tankar 
och intressen fram och verksamhetens innehåll kan planeras med det som 
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utgångspunkt. De styrda aktiviteterna kan vara skapande/problemlösning 
konstruktion och bygg /retorik genom känslodrama /rörelse /spel / 
värdegrundsövningar. Eleverna utvärderar också efter genomförda aktiviteter. 
I samarbete med Skol IF arbetar ska vi arbeta med En bollplan för alla. Viktigt att en 
vuxen finns på fotbollsplanerna. En gång i veckan har vi fritidsträff då träffas en 
representant från varje fritidsavdelning tillsammans med den fritidsansvarig, 
biträdande rektor och Skol-IF för att planera/utvärdera verksamheten. 
 
Planering under läsåret: 
- Avdelningarna har gemensam planering varje vecka. 
- 2 timmar i månaden avsatt för APT, föräldramöten och planering. 
- Lärare och fritids träffas varje vecka i gemensam planering i arbetslagsmöten. 
- Fritidsutvecklingsdagar fyra under ht-21 och fyra under vt-22.  
- Heldagslärande fritids-skola under APT under läsåret.  
 

Samarbete skola-fritids: 
Lärare och pedagoger på fritids har ett kontinuerligt engagerat samarbete. Vi 
använder oss av Heldaglärande. All personal i årskurs F-6 har genomfört 
huvudmannens kompetensutveckling kring Didaktisk miljö, Heldagslärande, Syn på 
lärande och Rastverksamhet. Utvärdering visar att både fritidspedagoger och 
lärare upplever att det är viktigt att samarbeta för att få till ett heldagslärande 
Fritidspedagoger och lärare har båda parter tydliga överlämningar. Vi har 
gemensam planeringstid skola-fritids under arbetslagsmötestid och samverkar 
runt elever med särskilt stöd och extra anpassningar.  

Dokumentet Aktivitetsstruktur fritids har tagits fram för att aktiviteter på vårt fritidshem 
ska se likadana ut oavsett vilken avdelning eleverna går på. Den presenterades för 
eleverna i början på läsåret och det är något som alla fritidsavdelningar använder sig av. 
Skolans ordningsregler lyftes vid skolstarten, men det är något som måste påminnas om 
flera gånger under läsåret. 
Alla avdelningar publicerar veckoscheman/aktivitetsschema varje vecka 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 haft extra fokus på skolgården/rasten. 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.  

I början av läsåret delade vi in skolgården i olika zoner, dessa ska börja användas för att 
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se till så att ingen del av skolgården saknar en vuxen. All personal som är ute på rasterna 
ska ha en gul väst på sig för att göra det tydligt vilka vuxna som finns ute på rasten.  
 
Vi har också kartlagt hot spot och cold spot på skolgården och informerar all personal 
på skolan genom veckonytt varje vecka om dem. Hot spot är en zon/plats där vi behöver 
förstärka med rastvärdar där det kan uppstår konflikt/diskussioner och cold spot en 
zon/plats som är lugnare.  
Detta är något som hela tiden uppdateras. 
Vi har även tillsatt en gemensam “utcheckare” . Vi upplever att det fungerar mycket bra. 
Föräldrarna upplever det också som positivt, det blev tydligt vem som “checkar ut”. Vi har 
arbetat med zonsystem. 

Då det gäller kränkningar och skolans trygghetsarbete följer fritidsverksamheten de 
direktiv och den struktur skolan har. Noblaskolan Täby är noga med att samarbeta över 
alla gränser.  

Elevhälsopersonalens tillgänglighet gäller även på fritidshemmet och elevhälsan har 
observerat grupper och handlett personal på fritids. 

Under terminens gång har det varit ett stort fokus på arbete med värdegrund och 
likabehandling. Vi har även auskulterat hos varandra som gett oss feedback och även 
tips på nya tankar. 

Under året som gått har fritids fortsatt arbeta med strukturen i syfte att skapa en 
förutsägbarhet och trygghet för eleverna på fritidshemmet. Den har blivit ännu tydligare 
då det gäller incheckning och utcheckning.  

 

Utvärdering av undervisning i fritidshemmet 

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

Frågorna utgår från läroplanen för fritidshemmet och ställs till barnen för att utgå från 
deras intressen. 

 ● Vad vill de lära sig?  

● Vad har de för intressen? 

 ● Vilket material behöver köpas in till fritids?  

● Vilka uteaktiviteter visar de intresse för?  
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Förutom att lyssna in vad eleverna önskar och visar, väljer även fritids att erbjuda 
aktiviteter som ska väcka nya intressen och skapa lust som ännu inte är upptäckt hos 
eleven. 

Att fritids har blivit mer meningsfullt syns även i vårdnadshavarenkäten. Boden på 
skolgården har varit en framgångsfaktor i språk, ansvarskänsla och kommunikation. 
Eleverna får träna på att läsa sitt och andras namn. Det finns bildstöd på både aktiviteter 
och pedagoger.  

Rastvärdsboden har blivit en mötesplats för att skapa nya kamratrelationer.  Vi ser att 
eleverna får utlopp för sin kreativitet och utomhusmiljön bjuder in till lek och rörelse med 
kojbygge och spontana hinderbanor.  

Fritids samarbete med Skol-IF är ytterligare en framgångsfaktor för oss. Då styrda 
aktiviteter skapar trygghet för eleverna. Även våra återkommande trivselenkäter på 
fritids är en viktig del för att kunna kartlägga och sätta in åtgärder i tid. 
Framgångsrika aktiviteter detta läsår är exempelvis fredagskampen, problemlösning, 
retorik. Problemlösning genom exempelvis konstruktion och bygga samt gällande retorik 
har eleverna arbetat med känslodrama. 
F-1 lägger även ut “Veckans gåta” på Schoolsoft för att engagera vårdnadshavare 
ytterligare, en framgångsfaktor tror vi. F-1 har nästan daglig kommunikation med 
vårdnadshavarna vid hämtning och lämning av sina barn. Åk 2–3 träffar inte alltid 
vårdnadshavarna eftersom många elever går själva till skolan och även hem. Båda 
avdelningarna lyfter också fritids på elevernas utvecklingssamtal.  
Fritids har skapat en tydlig struktur kring incheckning och utcheckning av eleverna, vilket 
bidrar till en trygg kultur. Pedagogerna har på sig gula västar utomhus för att synas 
bättre och en fritidspedagog har en rosa väst dit man går när man ska checka in eller ut 
sig.  

Det är viktigt att fritidspedagogerna visar upp sin verksamhet, förslagsvis föräldramöten, 
öppet Hus, Nobladagen, mingel så att vårdnadshavare får en tydligare bild av vår 
verksamhet.  
Vi ska införa månadsbrev där en sammanfattning av vad avdelningarna har arbetat 
med, tydligt kopplat till Lgr 22 för att förtydliga verksamheten ännu mer till 
vårdnadshavarna. 
Vi fortsätter med veckoprogram från varje avdelning och kommer be vårdnadshavarna 
kryssa i att de läst som återkoppling. Vi har tagit fram en tydligare aktivitetsmall som vi 
kommer introducera och använda oss av nästa läsår. Vi behöver även utveckla 
fritidsrådet för att fånga upp elevernas tankar och önskemål.  
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Uppföljning av läroplanens mål - Fritidshemmet 

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

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Normer och värden 4,5 6,3 

Språk och kommunikation  5,3 

Skapande och estetiska uttrycksformer  6,8 

Natur och matematik  5,5 

 
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 

88% 86% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 94% 95% 

 
Utvärdering och analys av undervisningen och värdegrundsarbetet  i fritidshemmet 

Elev- och vårdnadshavarenkät 
På enkäten hade vi hög svarsfrekvens 90%. På fritids går det ca. 190 elever 93%. Tyvärr 
visar inte enkäten fritidsverksamheten för åk 4-6. Vi är stolta och glada över våra fina 
resultat men vi behöver analysera djupare för att utvecklas framåt.  
 
Funktionell kvalitet 
Vi ser att vi skattar oss högre på alla punkter från förra läsåret. Vi ligger lägst på 
uppföljning, utvärdering och progression. Vi är starkast på ömsesidig samverkan och 
utveckling.  
 
Personalen  som arbetar på F-1 är en stabil grupp som vårdnadshavare och elever 
känner väl igen, vilket skapar en trygghet och ett förtroende. På avdelningen för 2-3 finns 
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ett förtroende för fritidsverksamheten och en trygghet pga kontinuitet och regelbunden 
tydlig information.  
Alla elever på 2–3 fritids har en bra relation med all fritidspersonal på skolan. 
Båda avdelningarna har regelbundna veckoprogram som är tydliga och skickas ut varje 
vecka.  
Vi sätter även upp scheman i hallar och klassrum. I veckobreven berättar vi om 
aktiviteter och kopplingen till Lgr 11.  F-1 lägger även ut “Veckans gåta” på Schoolsoft för 
att engagera vårdnadshavare ytterligare, en framgångsfaktor tror vi. F-1 har nästan 
daglig kommunikation med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning av sina barn. 
Åk 2–3 träffar inte alltid vårdnadshavarna eftersom många elever går själva till skolan 
och även hem. 
Båda avdelningarna lyfter också fritids på elevernas utvecklingssamtal. På F-1 och 2–3 
avdelningarna arbetar vi med retorik och problemlösning varje vecka. Vi tror att dessa 
aktiviteter är framgångsrika och att vårdnadshavarna ser en röd tråd genom hela 
skoldagen. 
På de platser på skolgården där många elever brukar befinna sig finns det alltid en 
vuxen. Dessutom synliggörs fritidspersonalen tydligt med gula västar och befinner sig 
bland eleverna. 
Vi har en utmaning på fritids åk 4-6 då det är många inskrivna men ca.15 elever är på 
fritids varje dag. Många gånger är det olika elever och det gör att det är svårt att få en 
kontinuitet. Det eleverna önskar är tid för rekreation tex att läsa tidningen Kamratposten 
och samtal med fritidspedagogerna. Andra aktiviteter som de önskar är pyssel, pingis 
och Skol If aktivitet. Det är också svårare att få till att eleverna utvärderar då de går hem 
innan aktiviteten är slut.  
Vi även har tillgång till Skol-IF är ytterligare en framgångsfaktor för oss. Då styrda 
aktiviteter skapar trygghet för eleverna. Även våra återkommande trivselenkäter på fritids 
är en viktig del för att kunna kartlägga och sätta in åtgärder i tid. 
Ser vi mönster utifrån årskurs och fritidsavdelningar i förhållande till fritidshemmets 
verksamhet? 
På de flesta frågorna i 2–3 så ser vi att en klass i åk 3 har sämre resultat än övriga. Det 
finns diskrepans i frågan angående meningsfulla aktiviteter på fritids i en klass 3 och 
klassen 2. Detta anser vi kan bero på pandemin och att vi har varit ute så mycket och 
därav har vi inte haft planerade aktiviteter i samma utsträckning. Istället har det varit i 
stor mån utomhusvistelse, förutom Skol-IF:s aktiviteter. Det finns även viss gult och rött i 
frågan angående kommunikation av viktig information i åk 2–3. Det är dock endast ett 
fåtal vårdnadshavare som är missnöjda. I F-1 är resultaten väldigt lika, några enstaka 
vårdnadshavare i F-klass är missnöjda på samma frågor som vårdnadshavare i 2–3. 



 

 

36 

Vilken progression ser vi gällande upplevd meningsfull verksamhet, förtroende, 
trygghet och kommunikation? 
Om vi enbart tittar på medelvärdet så har alla resultat gått ner. Däremot är andelen som 
svarat 7-10 gällande Förtroende och Trygghet ökat något, från 91 till 93 respektive från 94 
till 95. På Kommunikation och Meningsfull verksamhet har andelen istället sänkts något. 
Överlag är det dock marginell förändring sedan förra läsåret. 
Vid eventuell utebliven progression - vilka insatser behöver vidtas? 
Pga pandemin restriktionerna så har vi inte kunnat utföra alla planerade aktiviteter både 
inomhus och utomhus som vi velat. Under våren efter elev- och vårdnadshavarenkäten 
har vi haft en större variation i våra aktiviteter. Vi kommer fortsätta dela information via 
de källor vi gjort hittills, men vi kommer vara ännu tydligare kommande föräldramöten 
om att det är på SchoolSoft vi delar information. I dagsläget är det endast ett fåtal 
vårdnadshavare som är missnöjd med vårt sätt att kommunicera. Vi planerar dock på 
att bli tydligare i att visa kopplingen mellan de aktiviteter vi har och det som står i Lgr 22 
och använda oss mer av sociala medier som en kanal ut till vårdnadshavare. 

 
Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

Utveckla:  

● Vi vill visa upp verksamhet tydligare tex. mingel, Nobladagen. 
● Vi behöver vara ännu tydligare vid föräldramöten om att det är på SchoolSoft vi 

delar information 
● Månadsbrev 
● Be vårdnadshavarna kryssa i att de läst veckoprogrammet som återkoppling.  
● Introducera tydligare aktivitetsmall  
● Fritidsråd 
● Vi behöver hitta andra sätt att nå/kommunicera med vårdnadshavare i åk 4-6.  
● Bli tydligare i att visa kopplingen mellan de aktiviteter vi har och det som står i Lgr 

22. 
● Använda oss ännu mer av sociala medier. 
● Fler pedagogiska diskussioner  
● Lgr22 - Personalen måste vara väl insatt i det nya innehållet.   

Hålla fast vid: 

● Aktiviteter fredagskampen, problemlösning, retorik.  
● Rastaktiviteter  
● Utcheckning 
● Veckoprogram från varje avdelning 
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● Värdegrundsarbetet 
● Zoner + kartlägga och informera om Hot spot och cold spot 
● Kommunikationen med vårdnadshavarna. 
● Heldagslärande 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Fritidshemmet 

Tydligare kommunikation till  VH gällande vad som händer i verksamheten.  
Insats: Mer information på första föräldramötet om var vårdnadshavare hittar 
information. 
Fler inlägg på FB och Instagram där koppling till läroplanen syns tydligt. 
Ansvarig: Alla fritidsavdelningarna, främst den som publicerar vecko- /månadsbrev. All 
fritidspersonal. 
Mål: Bättre resultat på VH-undersökningen nästa läsår. 7,2 (87, 11 , 2)  
 
Ha meningsfulla aktiviteter som stimulerar elevernas utveckling. 
Insats: Fritidsråd - ta reda på vilka aktiviteter som  eleverna finner meningsfulla. Visa 
tydligare för VH kopplingen aktivitet till läroplanen, FB, Instagram samt veckoschemat 

Ansvarig: Alla som arbetar på fritidsavdelningen och planerar aktiviteter. 

Mål: Bättre resultat på VH-undersökningen nästa läsår. 7,0 (86,  12 , 2)  

Introducera tydligare aktivitetsmall  
Lgr 22 - Personalen måste vara väl insatt i det nya innehållet.  
 

 

 


