
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Västra Allé 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Västra Allés 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 
 

 
 

Meritvärde  
 

260,2 

Gymnasiebehörighet 
 

89,6 % (94%) 

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

89,6 % (90%) 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 
 

Målet i meritvärde som vi hade satt upp för år 9 var 255 vid avlut av grundskolan. 
Vi landade på 260,3 vilket ligger över vår skattning. Vi är mycket nöjda med 
lärarnas och med elevernas prestationer.  
Av eleverna i år 9 är 94% behöriga att söka in till gymnasiet.. Dock är vår strävan 
alltid att 100% av våra elever skall åstadkomma gymnasiebehörighet.  
 
Detta året har vi haft prioriterat mål att höja undervisningens kvalitet, vilket vi bland 
annat gjort genom att fokusera på lärandematriser, som hjälper lärare att bryta ner 
kunskaperna och innebörden i dem. Vi tydliggör och synliggör målen vilket hjälper 
eleverna att få ökad förståelse för vad som förväntas av dem för att nå de olika 
kunskapskraven. 
 
Vidare har vi fokuserat på trygghet och studiero genom att bland annat arbeta med 
kooperativt lärande, vilket ökar aktivitet i klassrummet samtidigt som de sociala 
färdigheterna tränas. 

Jag känner mig trygg i skolan 
 

90 %  

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

78 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 73 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Elevundersökningen är gjord med eleverna i år 4-9 och svaren varierar bland 
klasserna. Vi arbetar ständigt med att öka tryggheten och nöjdheten på skolan. 
Detta gör vi bland annat genom olika aktiviteter, samtalsgrupper med kurator, 
värdegrundsarbete under mentorstid, trygghetsvandringar med eleverna et cetera. 
 
Förskolans resultat: 
I analysarbetet av förskolans resultat i Nöjd-kund-index  kan vi se en mycket hög 
nöjdhet där 100% av de som svarade är nöjda med verksamheten samt 



 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
 
 
Cathrine Svensson 
Rektor, Västra Allé.  

rekommenderar förskolan till andra. Att vi har så höga resultat i enkäten påvisar att 
de goda relationer vi skapar med barn och vårdnadshavare ger resultat när det 
kommer till nöjdheten med förskolan som helhet. 

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Undervisningens kvalitet 
● Trygghet och studiero 
● Respektfullt bemötande 

 


