
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Fenestra Billdal 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Fenestra Billdals huvudsakliga kvalitetsresultat för läsåret 
2019/20. Rapporten bygger på följande struktur:  
 

● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen? 
● “Upplevd kvalitet” - Hur upplever eleverna utbildningen utifrån sina personliga 

förväntningar? 
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21 

 
 
För att skapa en överblick presenterar vi tre kvalitetsmått för “Funktionell kvalitet” 
och tre för “Upplevd kvalitet”. Efter redovisningen av kvalitetsmåtten kommenterar 
rektor resultaten -  både utifrån de faktiska resultaten men också utifrån de 
kvalitetshöjande insatser som skolan arbetat med under läsåret 2019/20. Slutligen 
presenteras de identifierade utvecklingsområden som skolan ämnar arbeta med 
under läsåret 2020/21.  
 
 
Funktionell kvalitet 
 

- kunskapsresultat 
 

 
 

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga 
ämnen (A-E), åk 5 

93 % 

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga 
ämnen (A-E), åk 3 

80 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 
Vi har mycket fina resultat gällande våra elevers måluppfyllelse i åk 5.  
Vi ser att andelen elever som nått kunskapskraven i åk 3 och 5 skiljer sig åt. 
Genom att anpassa och utmana efter elevens behov hjälper vi eleverna att nå sin 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 
 

 
 
 
 

fulla potential. All personal på skolan arbetar också strukturerat, systematiskt och 
tillsammans för att våra elever ska lyckas i sitt skolarbete.  

Jag känner mig trygg i skolan 
 

89 % 

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

88 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 81 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
De allra flesta elever känner sig trygga på skolan. Elevhälsoteamet arbetar nära 
elever och personal och är en mycket viktig del för att skapa trygghet på skolan. Vi 
är mycket snabba på att agera när vi får signaler från elever om att något hänt. 
Eleverna har ett högt förtroende för vuxna på skolan.  
 
Eleverna är nöjda med undervisningen och för att ta reda på hur vi kan förbättra 
den ytterligare arbetar vi vidare med Lilla Pedagogiska rådet, som leds av en 
lärare med representanter från olika klasser. Pedagogiska frågor diskuteras och 
tas sedan vidare till kollegiet där elevernas funderingar och tankar bearbetas för 
att implementeras i undervisningen. För att variera undervisningen samt aktivera 
eleverna började vi under läsåret 19/20 föra in Kooperativt lärande, som är en 
struktur för att få alla elever delaktiga samt öva förmågor som samarbete, lyssna 
och ta plats.  
 
Rekommendationsgraden är hög hos eleverna, vilket visar att de är stolta över sin 
skola.  
 



 
 
 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
 
 
Katja Brandt Persson 
 
Rektor, Noblaskolan Billdal.  

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Förstärka den röda tråden mellan enheterna Noblaskolan Billdal och 
Noblaskolan Nya Hovås för att få en skola i ett 1-16 årsperspektiv.  

● Fortsatt utveckling av en anpassad lärmiljö i varje klassrum för en högre 
måluppfyllelse. 

● Höja resultaten i ämnet matematik genom att utveckla undervisningen i alla 
årskurser och arbeta mer med problemlösningsförmågan.  

● Utveckla rastverksamheten där fritidshemspersonal har ansvar över 
rasterna samt erbjuder rastaktiviteter för en tryggare och mer aktiv rast.  

● Ökat elevinflytande genom fortsatt utveckling av Lilla pedagogiska rådet.  


