
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Milsten 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Milstens 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  
 

280,4 

Gymnasiebehörighet 
 

100 % 

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

100 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten:  
 
Skolan har bland de högre meritvärdena (3:dje plats i kommunen) i jämförelse med 
konkurrerande skolor i kommunen. 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
Vi har hög måluppfyllelse. Bakgrunden till det är flera olika faktorer. Faktorer som 
också samverkar med varandra. Pedagogernas har starkt elevfokus, 
målmedvetenhet och höga förväntningar på elevernas vilket är en del av de höga 
resultaten. Även hög medvetenhet och tät kommunikation gällande elevens 
mående, studieresultat och potential mellan alla undervisande lärare samt 
elevhälsan. Vi arbetar främjande och förebyggande med mentorssamtal där 
elevens röst blir hörd och lärarna får chans att möta elevens önskningar och 
behov. Elevhälsa på skolan är med i verksamheten och har ett nära samarbete 
med lärarna, elever och vårdnadshavare. 
 
Vi arbetar systematiskt med att utvärdera undervisningen och granska resultaten 
på elev-, grupp- och lärarnivå, vilket ökat lärarnas medvetenhet om de egna 
resultaten och i mångt och mycket utmanar lärarna att nå så långt som möjligt med 
sina elevgrupper.  Det finns även en rörlighet i organisationen och en anda i 
kollegiet att vilja gå utanför standardiserade former för att få eleven att både visa 
sin och utveckla sin förmåga. Verksamhetens starka kultur med eleven i centrum 
och inställningen att det är lärarens uppdrag att få eleven att nå så långt som 
möjligt är kärnan bakom de höga resultaten.  
 
Lärarna arbetar kollegialt och utbyter idéer och tankar vilket har pågått under en 
längre tid. Nu organiserar vi även innehållet genom styrda frågor och planerat 
innehåll. Detta arbetssätt har medfört att vi kommit mer på djupet, till själva kärnan 
i undervisningen; hur vi gör och varför och vilka effekter våra olika metoder och val 
ger.  
 
Vi har systematiserat och effektiviserat enhetens elevhälsoarbete. Anmälningar om 
elever som riskerar att inte nå målen anmäls tidigt till rektor, vilket i sin tur 
möjliggjort tidiga och riktade insatser.  Det har heller inte kommit några 
överraskningar under läsårets gång med elever som plötsligt inte når målen i ett 
ämne. 
 
Det vi vill förbättra är andelen elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen.  
 
 



 

 
 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
 
Maria Dahlin 
Rektor, Milsten.  

Jag känner mig trygg i skolan 
 

84 %  

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

69 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 63 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Samtliga resultat ligger i paritet med Pysslingens snitt. Vår vision är att vi vill ha  
100 % i samtliga tre delar.  
 
Vi vill ha fler elever som upplever att de är trygga i skolan och fler som uttrycker att 
de är nöjda med undervisningen. Eleverna i de yngre åldrarna är generellt nöjda 
jämfört med de äldre eleverna på. Vi identifierade två klassers svar på skolan som 
utmärkte sig på flera punkter där insatser tillsattes och vi kan nu se positiva 
resultat. 
En aspekt som framkommit är att eleverna längtar efter att få flytta in i nya huset 
på högstadiet där det kommer att finnas en cafeteria samt fler ytor att uppehålla 
sig på.  
 
Vi har startat ett likvärdighetsarbete i syfte att  skapa mer samsyn och ett 
gemensamt förhållningssätt i klassrummen. Det tillsammans med ett fortsatt 
genusarbete och tydligare arbete kring oönskat beteende i klassrummen hoppas vi 
nå längre i resultaten.  

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Elevers inflytande och delaktighet 
● Elever och vårdnadshavare ska kunna följa sitt barns lärande 
● Studiero och ordning och reda i miljön 

 


