
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Fenestra Nya Hovås 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Fenestra Nya Hovås 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 åk 9 
 

 
 

Meritvärde  
 

287,7 

Gymnasiebehörighet 
 

99,1 % 

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

98,3 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 
Vi har mycket fina resultat gällande våra elevers måluppfyllelse, 
gymnasiebehörighet samt meritvärde i åk 9. Alla på skolan arbetar strukturerat, 
systematiskt och tillsammans för att våra elever ska lyckas i sitt skolarbete. 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 

Lagarbetet är enormt viktigt på skolan där allas insats är en viktig del för att 
utveckla skolan vidare. Vi anpassar och utmanar efter elevens behov och varje 
lektion ska vara och upplevas meningsfull. Skolan arbetar medvetet med att höja 
pojkars resultat och med de insatser vi genomförde läsåret 19/20 ser vi att pojkars 
meritvärde gick upp markant.  

Jag känner mig trygg i skolan 
 

88 %  

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

78 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 77 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
De flesta elever känner sig trygga på skolan. Vi fortsätter arbeta med skolans 
Trygghetsråd där elevrepresentanter från alla klasser under ledning av lärare och 
kurator. Elevhälsoteamet arbetar nära eleverna och lärare 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 
förstelärare 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. Eleverna utvärderar efter varje avslutat 
arbetsområde och får där inflytande över nästkommande arbetsområde och 
utbildning. För att variera undervisningen samt aktivera eleverna arbetar vi med 
Kooperativt lärande, som är en struktur för att få alla elever delaktiga samt öva 
förmågor som samarbete, lyssna och ta plats.  
 
Rekommendationsgraden är hög och eleverna är stolta över sin skola.  



 
 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
 
 
Katja Brandt Persson 
 
Rektor, Noblaskolan Nya Hovås  

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.  

 
● Ökad måluppfyllelse 

Alla förstelärare har ett eget fokusområde, som hakar i varandra på ett sätt 
som gynnar alla elevers måluppfyllelse.  
 
a) Kooperativt Lärande och Lektionsdesign - skapa tydliga strukturer och 
förutsättningar för lärandet samt utveckla goda sociala miljöer.  
b) Framgångsfaktorer i undervisningen - fortsätta utveckla och driva Lilla 
Pedagogiska rådet. Driva senaste nytt inom forskning och inspirera sina 
kollegor med olika framgångsfaktorer.  
c)  Utveckla och stärka den digitala kompetensen - vi fortsätter driva på 
en digital utveckling i ett hållbart perspektiv. 
d) Betyg och bedömning i matematik  - verka för att höja resultaten i 
matematik ytterligare. 
e) Lässtrategier och studieteknik - öka medvetenheten för 
lässtrategiernas betydelse och skapa goda läsvanor.  
 

● En mer hållbar skola för framtiden 
Vi har kommit med i Göteborgsregionens klimatlyft där skolan ingår i en 
grupp med några andra skolor under nästa läsår där syftet är att skapa en 
mer hållbar utveckling på sin skola.  


