
 
 
 
 

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

● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen? 
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21 

 
 
För att skapa en överblick presenterar vi två kvalitetsmått för “Funktionell 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  
 

223,4 

Gymnasiebehörighet 
 

88,9 % 

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

85,2 % 

Rektors kommentar till resultaten: 
 
Niornas meritvärde vt 2020 är 223,4 (sommarskola ej inräknad). Läsåret 18/19 
hade niorna meritvärde 224,7 och läsåret 17/18 239,7. Elevernas resultat ligger på 
samma nivå som rikssnittet.  Andelen elever behöriga till yrkesprogram har ökat i 
år till 88,9%, en ökning med +4,8%  (läsåret 18/19 var 84,1% behöriga och läsåret 
17/18 83,3% behöriga). Behörigheten till gymnasiet hos våra elever på 
Rotundaskolan är högre än rikssnittet. 



 

 
Vi på Rotundaskolan är stolta över var och en av våra elever som alla har kämpat 
hårt med studierna för att nå så högt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.  
 
Förutsättningarna för att nå betyg i samtliga ämnen ser väldigt olika ut för eleverna 
och oavsett om eleven jobbar mot de högsta betyget i samtliga ämnen eller om 
eleven har anpassad studiegång (och då inte läser alla ämnen) är det viktigt att 
alla får det stöd i skolan som de behöver. 
 
Ett prioriterat utvecklingsområde under 2019/2020 har varit 
matematikundervisningen där vi på lärarsidan utökat till tre behöriga 
matematiklärare på skolan. Extra stödtimmar har funnits flera gånger i veckan på 
schemat och har varit framgångsrikt för de elever som deltagit.  
 
Ett annat av målen för läsåret 2019/2020  var att fånga upp elever tidigt som 
riskerar att få F i något ämne. Där har skolans regelbundna klasskonferenser varit 
viktiga. Vi har kunnat sätta in olika insatser tidigt, till exempel extra anpassningar 
och stödpass i matematik.  
 
Restdagar och läx- och provstudio på torsdagar är andra insatser vi gjort för att 
öka måluppfyllelsen och som gett fina resultat. Betygen för eleverna i årskurs nio 
har haft en mycket positiv utveckling under de senaste tre åren jämfört med de 
betyg eleverna hade i årskurs 7. 

Det är viktigt att ge eleverna rätt stödinsatser tidigt. I förskoleklassen har vi 
under året 2019/2020  lagt mycket fokus på att jobba ihop grupperna och att 
arbeta med de prioriterade områdena svenska och matematik på ett roligt 
och lekfullt sätt. När eleverna sedan kommer upp på mellanstadiet börjar vi 
förbereda dem inför de ökade kraven som ställs i respektive ämne på 
högstadiet. Skolan har då samarbete mellan olika årskurser. Exempelvis har 
vi i årskurs 5 regelbundna besök av och lärare från högstadiet i matematik, 
samt har gjort besök hos årskurs 6 lektioner. Detta har bidragit till att 
förbereda eleverna inför årskurs 6 när de ska få sina första betyg.  
 
Trygghet och studiero har även det varit ett prioriterat utvecklingsområde för att ge 
eleverna bästa förutsättningarna på skolan. Vi har bland annat infört mobilförbud i 
klassrummen under läsåret 2019/2020. Detta har resulterat i en bättre arbetsmiljö 
och bättre studiero för eleverna.  

Temadagar och temaveckor med fokus på värdegrund har genomförts under 
läsåret. Detta har gjort att eleverna blivit mer medvetna hur man ska vara mot 
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varandra och att de tagit hjälp av vuxna i större omfattning än tidigare när 
konflikter uppstått. Arbetet ska fortsätta kommande läsår 2020/2021 då vi 
fortsatt behöver arbeta med dåligt språkbruk och konflikter mellan eleverna. Det 
är ett arbete som är viktigt att alltid hålla levande på skolan. 

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 
Vi behöver utveckla studiestödet så att eleverna (och vårdnadshavarna) får bättre 
förståelse för hur detta kan hjälpa eleverna för att nå ökad måluppfyllelse. 
Studiestöd var något skolan införde redan läsåret 2019/2020. Det är ett extrastöd 
som eleverna erbjuds efter skoltid. Eleverna kan på den lektionen arbeta med 
ämnen som de har svårt i, läxor eller något som de inte hunnit klart med på 
lektionstiden. För de äldre eleverna kommer även studiestödstid att läggas in på 
mentorstid i schemat läsåret 2020/2021. 
 
Ett annat utvecklingsområde är att vi kommer utveckla arbetet med värdegrund 
och inleda ett språkbruksprojekt under hösten 2020 för att medvetandegöra 
eleverna om hur de använder språket idag och hur det låter när de använder 
dessa ord till varandra och vuxna. Detta är ett arbete som skolans trygghetsteam 
kommer att hålla i. Vi planerar även att stärka upp skolans trygghetsteam med 
elever som deltagare för att tillsammans arbeta för tryggheten mellan eleverna på 
skolan.Skolans förstelärare i värdegrund kommer ta fram material till lärarna som 
alla kan arbeta när vi har värdegrund på schemat. Värdegrund är schemalagt för 
alla klasser varannan vecka. 
 
Matematiksamarbetet som startade förra läsåret kommer att fortsätta utvecklas 
under året med tätare besök av matematiklärare från högstadiet hos årskurs 5.  
 
Coronapandemin har påverkat oss alla under våren, Rotundaskolan fick tidigt 
ställa om till att ha distansundervisning 2,5 veckor för elever i åk 5-9 i mars 2020. 
Vi har under våren lärt oss väldigt mycket om hur undervisningen kan utvecklas 
digitalt till en ny nivå och det utifrån pandemin som gjorde att vi kastades in i något 
oväntat. Vi kommer att ta till vara på detta under hösten 2020 och utveckla det 
digitala arbetet ytterligare då vi bland annat såg mycket positiva effekter för flera 
av våra elever med det nya sättet att arbeta digitalt. 


