
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Älvkvarnskolan 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Älvkvarnskolans 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  
 

258,9 

Gymnasiebehörighet 
 

97,1 % 

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

71,4 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 
En stor andel av eleverna var i behov av mycket stöd för att klara sin skolgång 
Vi arbetade med att  lärmiljöerna skulle möta elevernas behov bättre. Eleverna var 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 
 

i behov av olika former av stöd såsom till exempel coachning, socialt stöd, 
språkligt stöd och specialpedagoigskt stöd med mera. Det var en prioriterad grupp. 
Vi kunde se redan i november att skolans stödinsatser gav resultat.  
 
Undervisning 
Tydliga morgonrutiner med bildstöd och en tydlig lektionsstruktur i samtliga klasser 
hjälpte eleverna  att skapa studiero och gynnade deras kunskapsutveckling. Under 
tidigare skolår hade denna grupp saknat studiero i undervisningen samt tillit till 
vuxna.  EHT-teamets personal arbetade närmare undervisningen och lärarna. Vi 
kunde se en effekt av ett mer förebyggande och främjande arbete.  Detta ledde till 
färre extra anpassningar och särskilt stöd (åtgärdsprogram). Skolledning och EHT 
hade tätt samarbete med hemmet. Vi arbetade även mer med närvarande vuxna 
under lektionstid och rasttid.  
 
Analys 
Skolan var stolt över att 97,1% av eleverna hade gymnasiebehörighet. Läsåret 
innan strävade skolan efter att möta dessa elevers behov och få alla i mål. De 
insatser som gav resultat var de extra anpassningar tillämpades, samarbete  med 
EHT, samarbete med hemmet och mer närvarande vuxna under lektionstid. 

Jag känner mig trygg i skolan 
 

76 %  

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

61 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 37 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Resultaten från VT 2020 analyserades av lärarna under studiedagen i mars och 
följdes upp av EHT teamet. Analysen påvisade  att all personal oavsett profession 
behövde arbeta aktivt med att förebygga konflikter. Skolan behöver även ha en 
tydligare samsyn kring vilken värdegrund och grundläggande förhållningssätt som 



 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
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ska genomsyra skolan.  

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Implementera Nobla profilens innehåll i grundskolan, förskolan samt fritids. 
● I grundskolan arbetar vi med ett tydligt och värdegrundat ledarskap i 

klassrummet. Detta sker genom Noblaprofilens dokument och följs upp via 
lärarmöten samt studiedagar. 

● All personal oavsett profession arbetar med elevernas trygghet. 


