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 Inledning 

Kultur- och utbildningsförvaltningen lyder under kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden består av 
elva ledamöter samt elva ersättare. Det är nämnden som anger vilken inriktning, kvalitet och 
omfattning som de olika verksamheterna i en förvaltning ska ha.  

Efter slutfört läsår upprättar varje verksamhet för sig en kvalitetsredovisning för det gångna läsåret. I 
kvalitetsrapporten summerar, analyserar och bedömer verksamhetsföreträdare det gångna läsårets 
verksamhet. Analysen och bedömningen av verksamhetens kvalitet sker utifrån verksamheternas 
nationella uppdrag, förutsättningar och kunskapsresultat/utfall. Avslutningsvis föreslår 
verksamhetsföreträdarna vilka övergripande utvecklingsområden/åtgärder som bör fokuseras under 
kommande läsår. Förvaltningen gör sedan en sammanfattande rapport av de olika verksamheternas 
kvalitetsrapporter och en egen analys och bedömning av de olika verksamheternas kvalitet utifrån 
uppdrag, förutsättningar och resultat. Förvaltningen föreslår avslutningsvis prioriterade områden för 
kommande läsår. Detta dokument är denna sammanfattande rapport. För fördjupade upplysningar eller 
bedömningar hänvisas till de olika verksamheternas underliggande kvalitetsrapporter som bl.a. kommer 
finns på kommunens webbplats under Barn och utbildning/Kvalitetsrapporter 2017. 

Politiska mål  
Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål för läsåret 2016-2017 har varit följande: 

 Samtliga elever ska lägst nå målen (godkänt) i alla ämnen. 

Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål har varit följande: 

 Samtliga elever ska ha behörighet till nationellt program på gymnasiet. 

Verksamheterna har som uppgift att bryta ner dessa mål så att de blir förenliga med varje verksamhets 
mer specifika uppdrag enligt lagar, läroplaner och förordningar. Systematiskt kvalitetsarbete, inflytande 
och ett positivt förhållningssätt är viktiga komponenter i arbetet för ökad måluppfyllelse.  

Underlag för förvaltningens gemensamma kvalitetsrapport 
Huvudsakligen har följande information använts som underlag för förvaltningens gemensamma 
kvalitetsrapport avseende läsåret 2016-2017: 

 Kvalitetsredovisningar för kommunens olika verksamhetsområden 

 Statistik från Skolverkets databas SIRIS 

 Statistik från förvaltningens elevadministrativa system Procapita 

Viktiga händelser under läsåret 2016-2017  
1. Skolinspektionen genomförde tillsyn av Degerfors kommun under våren 2017 avseende 

studiehandledning och modersmål på Stora Vallaskolan. Ärendet avslutades i september 2017 
med att Skolinspektionen genom beslut konstaterar att huvudmannen vidtagit åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister och avslutade därmed tillsynen. 

2. Under vårterminen 2016 inrättades två nya halvtidstjänster som biträdande rektorer. Under 
hösten 2016 inrättades ytterligare en halvtidstjänst som biträdande rektor vilket innebar att 
kommunens samtliga grundskolerektorer till sin hjälp hade var sin biträdande rektor på halvtid. 
Inför höstterminsstart 2017 har en organisationsförändring ägt rum vilket innebär att alla fyra 
biträdande rektorerna har uppdraget på heltid. I gengäld har fler arbetsuppgifter fördelats ut på 
dem då samordnare för nyanlända slutat och omfördelning av matematikutveckling skett. 
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3. Under läsåret 2016-2017 har 13 förstelärare varit i funktion inom områdena 

internationalisering, inkludering, svenska, no, idrott och teknik.  
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Förutsättningar 

Organisation 
Kultur- och utbildningsförvaltningen består av två grenar. Den ena grenen är kultur och fritid och den 
andra är barn och utbildning. I denna kvalitetsrapport är det grenen barn och utbildning som i första 
hand kommer att redovisas. Här nedan sammanfattas hur kultur- och utbildningsförvaltningens gren 
barn och utbildning är organiserad: 

Barn och utbildning Verksamhet Organisering 

Förskoleverksamhet 
och barnomsorg 

Förskola Område 1 Område 2 Område 3 

Öppen förskola En del av familjecentralen. Anställd förskollärare tillhör 
område 3. 

Omsorg på obekväm 
arbetstid  

Personal tillhör område 3  

Skolbarnomsorg Fritidshem 6-12 år Bruket/Åtorp Strömtorp/Svartå Parken 

Ungdomsfritids (LSS) Parken 

Skolverksamhet Förskoleklass Bruket/Åtorp Strömtorp/Svartå Parken 

Grundskola Bruket/Åtorp Strömtorp/Svartå Parken Valla 

Grundsärskola Parken (vissa elever integrerade i grundskolan) Valla 

Barn och elever 
Antalet barn och elever har ökat både i förskolan och i grundskola och förskoleklass.  

 2016 
vt 

2016 
   ht 

2017 
   vt 

Antal barn i förskolan 15 okt och 15 april 423 385 431 

Antal avdelningar 24 23 25 

Antal barn med annat modersmål 62 65 95 

Födelseår, barn i följande åldrar 15/10, 15/4    

2010 86 0 0 

2011 94 95 90 

2012 77 82 96 

2013 88 96 77 

2014 67 75 88 

2015 10 36 69 

2016 0 0 11 

 
 2016 2017 

Fritidshem 324 359 

Omsorg på obekväm tid 21 15 

Grundskola/förskoleklass 2016 2017 

Bruksskolan 165 173 

Parkskolan 177 170 

Stora Vallaskolan 283 313 

Strömtorpsskolan 204 209 

Svartå Skola 39 50 

Åtorpsskolan 53 58 

Grundsärskola 8 10 

Totalt 929 983 
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Uppföljning av åtgärder enligt föregående års kvalitetsrapport 
Föregående år föreslog förvaltningschefen nedanstående förbättringsåtgärder som prioriterade i 
kvalitetsrapporten. Under respektive punkt anges vilka insatser som gjorts.  

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och förbättring. 

Årets kvalitetsrapporter har än mer betonat analysarbetet. Detta kan dock fortfarande utvecklas på alla nivåer 
och enheter.  

 Förbättra övergångar mellan olika åldersstadier genom bättre samarbete i överlämningsarbetet. 

En grupp har startat upp arbetet med att skapa strukturer avseende överlämningar mellan förskola och 
förskoleklass och kommer intensifiera arbetet under innevarande år. 

 Utvärdera likabehandlingsarbetet. 

Utvärdering av likabehandlingsarbetet har inte genomförts under året utan kvarstår innevarande år. De årliga 
planerna uppdateras varje år och har så även gjorts i år. Dock behöver vi utvärdera om vi arbetar enligt rätt 
struktur.  

 Fokusera på normer och värden på olika sätt, exempelvis genom förankring av 
likabehandlingsplanen hos både barn/elever, personal och vårdnadshavare. 

Under året har stort fokus legat på normer och värden på olika sätt. Likabehandlingsplanen har fortsatt 
förankrats hos barn/elever, personal och på föräldramöten till vårdnadshavare. Detta arbete kan dock aldrig 
anses klart utan måste arbetas med kontinuerligt. 

 Öka samverkan mellan all personal på enheten för att stärka likabehandlingsarbetet och 
värdegrunden. Detta innefattar även personal från andra förvaltningar som finns inom kultur- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Samverkan sker på alla enheter men i olika stor omfattning. I denna fråga ligger också att öka samverkan med 
personal från andra förvaltningar och här finns fortfarande en del att göra.  

 Utveckla inkluderingen i undervisningen på samtliga enheter så att alla elever ges möjlighet att 
nå kunskapsmålen. 

Under året har vi haft två förstelärare i inkludering som jobbat med området genom att sprida sina kunskaper 
genom kollegialt lärande. Detta behöver fortsätta. 

 Utveckla 2-lärarsystemet att omfatta hela grundskolans år 1-6. 

Under läsåret 2016-2017 har inte 2-lärarsystemet omfattat riktigt hela grundskolans år 1-6, men nästan. 
Inför läsårsstart 2017-2018 omfattas hela grundskolan år 1-6 förutom vid Åtorps skola och Svartå skola. 
Där finns inte de förutsättningarna men elevgrupperna är i stället mindre. 

 Utveckla arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning. 

Arbetet har utvecklats enormt under året i och med att en samordnare för nyanlända anställdes som ansvarig 
för organisering och utveckling. Skolinspektionen genomförde också en tillsyn på Stora Vallaskolan under 
våren och de åtgärder som ålades bedömdes under september 2017 som tillräckliga och ärendet avslutades. 
Under året har en plan tagits fram som omfattar hela kommunen, inte bara Stora Vallaskolan. Antalet 
studiehandledare har utökats och något extra språk har tillkommit vad gäller modersmålsundervisning. 
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Verksamheternas mål, arbete, resultat och åtgärder 
Här nedan beskrivs och kommenteras det utvecklingsarbete som har bedrivits inom förvaltningens 
olika pedagogiska verksamheter. Förvaltningens sammanställning och kommentarer baseras på det 
underlag/kvalitetsrapport som rektor respektive förskolechef eller annan funktion har lämnat in till 
förvaltningen.  

Förvaltningens sammanställning och analys avser att teckna det övergripande för verksamheternas mål, 
arbete, resultat och åtgärder. För en mer detaljerad beskrivning av verksamheternas arbete hänvisar 
förvaltningen till respektive enhets redovisning som bl.a. finns på kommunens webbplats, Barn och 
utbildning/Kvalitetsrapporter 2017.  
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 Förskola 

Mål 

Förskolan har ett likabehandlingsmål och två mål under utveckling och lärande. 

Likabehandlingsmål  
Varje avdelning har utifrån sin barngrupp valt ett mål under rubriken ”Normer och värden” i Lpfö 
98/16. Likabehandlingsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Pedagogerna är nära barnen och har ett 
gemensamt fokus med barnen. I arbetslagen trycker man på vikten av att ha en samsyn och fokus på 
likabehandlingsarbetet. Ett övergripande mål inom denna rubrik är att alla barn ska bli sedda och få ett 
bra bemötande varje dag på förskolan av såväl barn som pedagoger. Att vara en bra kompis och vad 
det innebär, är också något som samtliga förskolor arbetar medvetet med. Genom att uppmuntra 
barnen att hjälpa varandra, prata om och sätta ord på känslor och lösa konflikter själva. Samspel, 
ömsesidighet och turtagande är ledord som man i verksamheten använder sig av. Normer och värden 
arbetar pedagogerna aktivt med hela tiden. Det som är det viktiga i arbetet med detta mål är att det hela 
tiden måste finnas levande i pedagogernas diskussioner och reflektioner. 

Utveckling och lärande 
Vi har även detta år två prioriterade mål under denna rubrik. Detta grundar vi på att det nu inom 
förskolan finns ett tydligt fokus på barns lärande.  

Matematik: Barnen skall utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problem ställningar. 

Språk: Varje förskola valde ett eget mål utifrån de kriterier som står under språk i läroplanen. 

Reflektion och analys 

Förskolan har inga uppnåendemål och kan därför inte mäta måluppfyllelse på samma sätt som skolan 
gör. Vi behöver därför arbeta mycket med reflektion och analys kring vad vi erbjudit barnen som har 
lett till att barnen fått ett förändrat kunnande. Vi har under året arbetat mycket med vilka frågor vi bör 
ställa oss i reflektion och analys för att se om vårt arbete ger önskad effekt. 

Struktur är viktigt. Detta har framkommit hos samtliga förskolor. Några avdelningar skiljer sig lite åt, 
där arbetslaget uttrycker att de har ett ”flow” och vet vad var och en ska göra utan att ha skrivit ner 
eller organiserat det i ett dokument. Utifrån de diskussioner vi har haft om undervisning i förskolan så 
är pedagogerna än mer medvetna om att vara närvarande med barnen innebär att prata med barnen, ta 
reda på vad barnet är intresserat av samt var barnet befinner sig i sin utveckling, ställa de utvecklande. 
Det förändrade kunnandet syns ofta genom att barn använder sig av ny kunskap i lek, de pratar med 
sina kamrater, pedagoger samt föräldrar om sådant de lärt sig. 

Likabehandlingsmålet 
Arbetet med normer och värden har även detta år tagit stor plats på förskolan. Arbetet med detta pågår 
kontinuerligt och samtliga pedagoger ser detta som en bas i verksamheten. Att vägleda barnen i 
konflikter samt att leda dem i arbetet med att utveckla en förståelse för andra och att få empati är något 
som läggs mycket kraft på. Många pedagoger har upptäckt att de i olika situationer utsätter barnen att 
ta ställning till för många val. De har under året förändrat detta och ger dem inflytande, men i mer 
begränsad omfattning.  
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Struktur har även detta år varit ett ledord. Att som pedagog vara en tydlig ledare för barnet är 
väsentligt. Det är viktigt att ge barnen en förklaring till varför man upprättar vissa regler och 
förhållningssätt.  

Pedagogerna har än mer detta år strävat efter att finnas nära barnen. De har strukturerat upp sig i olika 
rum och på olika ställen ute på gården för att säkerställa detta.  

Förskolan behöver bli bättre på att utvärdera likabehandlingsmålet och förändra det över tid. Detta för 
att hålla det levande och verkligen kunna anpassa arbetet till den rådande situationen. De förskolor, 
vilka är ganska många, som arbetat medvetet med struktur och organisation upplever att de fått en mer 
harmonisk barngrupp som lyssnar och kan vara kvar länge i en aktivitet. De ser också en minskning av 
konflikter.  

Struktur och organisation är framgångsfaktor för att få till ett fungerande likabehandlingsarbete. Samtal 
och diskussioner om normer och värden är något som pedagogerna upplever behöver hållas levande 
hela tiden. 

Förskolecheferna utröna en skillnad mellan de tre områdena, men de ser att det skiljer sig mellan olika 
förskolor. Som nämnts ovan så är det de förskolor som har en genomtänkt struktur över dagen, de 
som arbetat aktivt med att få till ett bra klimat i arbetslaget, som tillåter oliktänkande och 
framåtsträvande idéer, som reflekterar över sitt arbete som också nått längst i arbetet med normer och 
värden. 

Matematik 
Gällande matematiken så är förskolans ansvar att få barnen att utveckla en förståelse och nyfikenhet 
för matematik. Det är viktigt att lägga en tidig och stabil grund för matematik-kunskaperna i förskolan 
för att stärka matematikundervisningen i grundskolan. Att barnen utvecklar förståelse och nyfikenhet 
för matematik är förskolans ansvar. 

Många barn visar också ett stort intresse för och tycker det är roligt att arbeta med matematik. Det 
handlar inte bara om siffror och att räkna utan också mycket om språk och begrepp. Detta har 
anammats på förskolorna och språkmålet och matematiken har på flertalet avdelningar vävts samman. 
Vi har på samtliga förskolor sett att de uppmärksammar matematiken som finns i de vardagliga 
situationerna.   

Vad vi i vår analys också sett och som även forskningen betonar som viktigt är att pedagogernas 
förhållningssätt, attityd till och lärande av matematik är av betydelse (Ahlberg, 2000). Kronqvist (2003) 
menar att det är lärarens inställning och deras positiva bild av matematik som har en avgörande faktor 
för hur barnen påverkas. Det flera förskolor ger uttryck för är att om pedagogen har en positiv 
inställning till matematik, är det mer tydligt att barnen håller kvar sitt intresse och sin nyfikenhet för 
matematik. Att lära ut matematik till yngre barn kräver att man gör den lustfylld. Ett bra sätt att göra 
det har i diskussionerna med arbetslagen visat sig vara att synliggöra matematik i miljön på förskolan. 
Det ska finnas material som inspirerar till att ex. mäta, väga och räkna.  

Självklart är det också viktigt att pedagogerna har kunskap om de matematiska ämnena och 
aktiviteterna för att de ska kunna uppmuntra, utmana, utveckla och skapa ett intresse för barnen inom 
matematik. Detta är något som de allra flesta förskolorna anser att de har, samtidigt som de vill fylla på 
med ny kunskap.  

En analys som framkommit är att pedagogerna på ett medvetet sätt måste synliggöra de matematiska 
begreppen i vardagen på förskolan. Detta för att barnen skall utveckla en förståelse för de matematiska 
begreppen. Upprepning och att ställa öppna frågor är ett bra sätt att göra detta på.  



DEGERFORS KOMMUN 
 
Datum Beteckning Sida 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2017-09-29 76-2016/1 10(27) 

    

 

 

 
Pedagogerna ser ett förändrat kunnande hos barnen. Detta bland annat genom att de använder sig av 
mattebegrepp i vardagen, letar efter olika former t ex cirklar, kvadrater, trianglar m .m. Pedagogerna 
upprepar de matematiska aktiviteterna de gör med barnen och erbjuder samma aktiviteter flera gånger 
för att alla barn ska ha förutsättningar att ta till sig undervisningen. Gemensamt för alla förskolor är att 
pedagogerna upplever ett intresse för matematiken hos barnen. Barnen vill lära sig och tar till sig av det 
de diskuterar. 

Språkmålet 
Ett koncentrerat arbete med språkutveckling har också i forskning visat sig leda till större ordförråd 
och bättre ordförståelse hos de flesta barnen. 

På våra förskolor konstaterar vi att många pedagoger upplever att de kan behöva mer kunskaper på 
området. Till viss del kan dessa kunskaper fås genom kollegialt lärande, vilket vi kommit fram till är en 
uppskattad del i vårt utvecklingsarbete.  

Språkutvecklingen gynnas också av arbete i grupper med färre barn i, då gruppstorleken påverkar 
huruvida alla barn får komma till tals och tillåtas utveckla sina resonemang. Ett resultat utifrån detta är 
att vi ser att samarbetet mellan avdelningarna på förskolorna har minskat.  

Pedagogerna tycker sig också se att barn som kan kommunicera med varandra blir bättre på att 
samarbeta och bidra till att utveckla den s.k fria leken. Många pedagoger beskriver att de, generellt, 
upplever att allt fler barn behöver stöd i sin språkliga utveckling. Samtidigt har många avdelningar 
väldigt många olika språk bland barnen i förskolan, där flerspråkigheten ställer andra krav på 
undervisningen. I förskolan i Degerfors har 25 % av barnen annat modersmål än svenska.  

Teckenkommunikation är utvecklande att använda sig av anser de flesta. Exempel på detta är att de ser 
att barnen börjat använda sig av en del tecken, samt att de även kopplar ljud och ord till tecknandet. 
Detta om något är ett bevis på att teckenkommunikation verkligen stöder talet.  

Vi har ett flertal barn med särskilda behov i verksamheten och de barnen behöver stöd och hjälp att 
hålla fokus. 

Vi ser även detta år att många barn har svårt att stanna i en aktivitet. Många avdelningar har märkt att 
det är för stora grupper när vi ska undervisa. Det är svårt att fånga varje barn. De har därför delat in 
barn i mindre grupper. 

Förskolans miljö är stimulerande och genomtänkt för att skapa nyfikenhet och lust till lärande. Detta 
har vi sett då de förskolor som haft en genomtänkt och utmanande miljö har barn som ställer frågor 
och som hittar egna utmaningar att sysselsätta sig med.  

Vi kan inte utröna någon skillnad mellan de tre förskoleområdena då det gäller kvalitén i 
undervisningen. Däremot ser vi att på de avdelningar där det finns en hög andel utbildade pedagoger är 
undervisningen mer genomtänkt och utvärderas på ett djupare plan. 

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 enligt förskolecheferna 

 Modersmålslärare i arabiska. Vi har 33 barn med arabiska som modersmål och ser en stor 
framgång när vi fått ta del av denna resurs. 

 Organisera så att alla pedagoger får planeringstid varje vecka. 

 Utveckla pedagogernas ledarskap på förskolorna. 

 Intensifiera arbetet med att fortsätta utveckla förskola-förskoleklass under kommande 
verksamhetsår.  
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Nya mål 2017/2018 

Förskolan kommer att fortsätta likabehandlingsarbetet som förut. Pedagogerna väljer ett mål under 
likabehandling från läroplanen efter att de kartlagt barngruppen och ser behovet. 

Arbetslagen kommer att arbeta med två mål under rubriken ”Utveckling och lärande”. De väljer ett mål 
som handlar om språk och ett som handlar om matematik som avdelningen ska fokusera på under 
kommande läsår. 
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 Förskoleklass 
Kommunens förskoleklasser har till stor del samma mål, men som man jobbat med på lite olika sätt. 
Här följer ett urval av mål och beskrivning av måluppfyllelse. 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

Det är viktigt att eleverna är trygga redan från höstterminens början. Användning av RePulse-materialet 
för sociala färdigheter har skett och också rollspel. Stopp-tecknet har börjat användas för att markera 
att man inte vill. Det är bra att ibland arbeta över klassgränserna. 

Utveckla elevernas språkliga medvetenhet och intresse för matematik, teknik och 
skapande  

Praktiska gruppövningar i matematik som att ställa sig i längdordning, räkna gruppens fingrar, 
repövningar, teckenkommunikation, olika tekniker i bild och form har skapat intresse hos eleverna. 
Viktigt med experiment som utgår från elevernas intressen, exempelvis småkryp. 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

Förskoleklassråd har lett till förändrad miljö. Uppmuntran att ta egna initiativ och eget ansvar. 

Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktigheter och möjlighet att påverka 
sina barns utbildning 

Det kommer lite reaktioner på veckobreven men svårt att veta om informationen kommer fram. 
Information läggs även ut i edWise men alla föräldrar använder inte systemet. Det finns inget rum i 
edWise där föräldrar kan ge reflektioner avseende förskoleklass. 

Stärka övergången mellan förskola, förskoleklass och skola 

Faddersystemet har inte fungerat som tidigare. Viktigt att hålla Tillsammans-hjulet levande. Pedagoger 
från F-klass har inte alltid varit med på arbetslagskonferenserna för F-3 pga tidsbrist. På vissa skolor ett 
bra överlämnande från förskola med besök åt båda håll. 
 

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 Ökad samverkan mellan F-klass och åk 1-2.  

 Jobba aktivt för att få till intensivsimundervisning.  

 Fortbilda personalen i att möta och undervisa elever med annat modersmål än svenska.  

 Ökat samverkan med vårdnadshavare genom utbyggnad av digitala kommunikationsverktyg. 

 Fortsätta arbetet med likabehandlings- och värdegrundsfrågor, bl.a. utifrån RePulse-material. 

 Fortbildning i lågaffektivt bemötande. 
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 Fritidshem 
Enligt skollagen är fritidshemmets uppdrag: Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Målen för fritidshemmen är i många fall desamma som för förskoleklass. Här följer ett urval av mål och 
beskrivning av arbete och måluppfyllelse. 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

Ett av fritidshemmen uppger att de genom olika medvetet gruppskapande aktiviteter med normer och 
värden i fokus har barnen lärt känna varandra och känner sig trygga med varandra. Att starta läsåret 
med mindre blandning med andra avdelningar har lett till att barnen blivit tryggare med varandra. 
Personalen använder sig själva som förebilder i verksamheten genom att vara vuxna som respekterar 
alla, använder bra språk och vågar sätta gränser. 

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama 
och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets tjänster 

Man har arbetat med lera för att eleverna ska få arbeta med olika material för att skapa och uttrycka sig 
genom olika estetiska uttrycksformer. Experiment har genomförts där eleverna bidragit med analyser 
och teorier och många bra diskussioner. Man har arbetat med bild och form, bygger och konstruerar. 
Man har låtit eleverna sy, färga tyg, pyssla, dansa, skapa collage kring vad som hälsosamt att äta och 
dricka. 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

Aktiviteter presenteras och sedan får eleverna välja vad de vill delta i. Vissa fritidshem har månatliga 
fritidshemsmöten. Däremellan får eleverna föreslå saker på ett verksamhetsträd. På något fritidshem 
har man barnplanerade aktiviteter där några barn får planera och genomföra en aktivitet för övriga 
barngruppen för att nå läroplanens mål med att vara delaktiga, utöva inflytande och därigenom ta 
ansvar i verksamheten. På annat fritidshem har barnen varit med och planerat och genomfört större 
musikaliska teman. 

Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktigheter och möjlighet att påverka 
verksamheten för sina barn. 

Det har funnits möjlighet till drop-in-fika för föräldrar, vilket har uppskattats. Detta för att föräldrar 
och personal ska kunna prata med varandra under avslappnade former och föräldrarna få en inblick i 
verksamheten.  

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 Hitta fungerande rutiner för hur fritidshemmet ska kunna ta del av skolans pedagogiska 
planeringar, extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 Aktivt jobba för att fritidshemsplaneringarna ska fokusera på varför man genomför en aktivitet, 
dvs en tydlig koppling till gällande styrdokument. 

 Fritidshemspersonal genomför organiserade rastaktiviteter vid ett flertal tillfällen per vecka. 
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 Utveckla metoder för fler samverkanssätt med hemmet – med mål att få föräldrar delaktiga. 

Här behöver också information och rutiner översättas till främmande språk i större omfattning. 
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 Grundskola 1-6 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

Det digitala verktyget för anmälan och uppföljning av kränkande behandling underlättar och gör 
anmälningsförfarandet enklare och tydligare. 

Det är dagliga samtal om hur vi ska vara mot varandra och det finns alltid minst en vuxen person, på 
de större skolorna flera personer, ute som stöd under raster. Ofta anordnas rastaktiviteter, lite 
varierande mellan skolorna. Ofta förekommer mixade grupper från hela skolan för att öka 
gemenskapen. Rastaktiviteterna har skapat ökad trygghet och gemenskap hos eleverna. 

Likabehandlingsfrågor finns ofta med på arbetsplatsträffarna. 

Många elever upplever att arbetsron inte är tillräcklig. 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen 

I respektive skolas kvalitetsrapport finns detaljerade analyser över kunskapsresultaten. Även i slutet av 
detta dokument framgår viss analys av kunskapsresultaten, varför detta inte anges här. Nedan följer 
beskrivning av hur man bl.a. jobbat med målet. 

Det är viktigt att lägga resurser på eleverna i de tidigare årskurserna, bl.a. genom att alltid ha två 
behöriga mentorer i klassrummet och också möjlighet att dela upp klassen i mindre grupper efter 
behov. För att detta ska fungera måste det finnas lokaler anpassade för ändamålet. Detta behövs också 
för de elever som har extra behov av lokaler utan störande inslag. 

Vi har jobbat utifrån extra anpassningar och åtgärdsprogram med anpassat material, förenklade 
uppgifter och kompensatoriska hjälpmedel. Trots detta når inte alla elever målen. 

Det har varit fokus på arbetet om inkludering i skolan under läsåret, både på klassnivå och 
personalnivå. Personalen har deltagit i föreläsningar och arbetat i läsecirkel och därmed skapat ett 
inkluderande synsätt, vilket gjort att inkludering mer och mer genomsyrar mötena med elever och 
också arbetet i klassen och på skolan i stort. 

Pedagoger deltar i Matematiklyftet, Läslyftet och NO inom RUC:s (Regionalt utvecklingscentrum) regi, 
alla fortbildningar som på sikt ger resultat. 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

Eleverna har, med stigande ålder, varit mer och mer delaktiga i sin undervisning genom att de fått välja 
arbetssätt inför skrivning av pedagogisk planering. De har fått påverka innehåll, arbetssätt och 
redovisningsform vilket ger ökad känsla för ansvar och inflytande. Vid utvärdering av arbetsområde 
och elevens egen arbetsinsats, ökas deras medvetenhet inför lärandet. Bland de yngre eleverna är 
utvärdering ett bra redskap för pedagogernas kommande områdesplaneringar. Vad gäller delaktighet i 
de pedagogiska planeringarnas skrivningar är de yngsta eleverna kanske inte helt mogna för uppgiften. 

Tydliggörande av kunskapskrav sker inför varje områdes start. Det gör att eleverna vet bättre kring vad 
som förväntas av dem. 

Gällande elevens val, så har eleverna mycket stort inflytande. Dels väljer de ämne/område och dels får 
de själva utforma innehåll under ett visst antal veckor. Vissa grupper behöver större stöd i det sociala 
under elevens val. 
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Vad gäller inkludering använder de flesta pedagoger ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?”. Detta underlättar 
förståelsen för elever kring vad som ska ske. Inkluderingsverktygen används flitigt och de skapar ökad 
förståelse och eleverna känner större delaktighet i sitt lärande. 

Bokcirkel som genomförts under läsåret och en gemensam bok, Ledarskap i klassrummet, har lett till 
goda utvecklande samtal i arbetslagen. Inkluderingsarbetet är ett fortsatt utvecklande arbete. 

Vid uppstarten av ett nytt arbetsområde presenteras både innehåll och arbetssätt för eleverna muntligt. 

Eleverna ges möjlighet att vara delaktiga genom att vi har klassråd varje vecka och dessutom 
förekommer elevråd, matråd, hälsoråd samt likabehandlingsråd. 

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 Stärka 2-lärarsystemet 

 Utöka samarbetet mellan pedagogerna och studiehandledarna för att stärka våra nyanländas 

möjligheter att på bästa sätt tillgodogöra sig kunskap 

 Utbyggnad av rastaktivitetsverksamheten  

 Mer värdegrundsarbete i klasserna 

 Öka elevernas delaktighet vid planering och utvärdering av lektionerna 

 Institutionalisera pågående inkluderingsarbete 

 Implementera planen för föräldramöte med tema 

 Öka samverkan mellan skol-, köks-, vaktmästar- och städpersonal för att stärka skolans 

likabehandlingsarbete och värdegrund 

 Stärka samarbetet skola-fritidshem. 
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 Grundskola 7-9 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

Vi påpekar dåligt språkbruk mer frekvent och det har blivit en förbättring av språkbruket.  

Vi har väl fungerande rutiner för hur vi hanterar kränkningar. Likabehandlingsteamet (personal och 
elever) arbetar aktivt genom att anordnar temadagar, ta hand om de kränkningsfall som sker. 
Personalen uppmärksammar kränkningar och känner väl till rutinerna för anmälan.  

Eleverna blir informerade om skolans likabehandlingsplan i samband med varje läsårsstart. Vi upplever 
att eleverna känner till rutinerna. Eleverna har blivit mer medvetna om när kränkningar sker, de påtalar 
om någon blivit utsatt. Skolans rutiner och handläggning av kränkningsanmälningar anses fungera väl. 

Samtal om sociala medier är något som behöver fokuseras ytterligare.  

Alla elever ska nå minst godkänd nivå i alla ämnen och alla moment på Nationella prov 

Vid behov görs en pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram upprättas, resurser och speciallärare sätts 
in vid behov. Elevhälsan fungerar som ett stort stöd. Specialpedagogen står till förfogande som en 
konsult. 

Våra pedagogiska resurser omfördelas utefter att behoven förändras. Avstämning sker på 
arbetsenhetskonferenser. 

Individanpassad undervisning ges utifrån den enskilda individens förutsättningar och behov. Det 
minskar exkluderingen och ger en större möjlighet att nå målen för eleven. Arbetet med 
åtgärdsprogram har utvecklats till ett kraftfullt arbetsredskap som stöttar eleven att nå en högre 
måluppfyllelse. 

Pedagogerna upplever att de snabbt får information från specialpedagog angående diagnoser m.m. Det 
är en öppen atmosfär och man känner sig välkommen att komma med såväl små som stora bekymmer. 
Bra handledning även till assistenterna. Vid behov upplever pedagogerna att hela elevhälsoteamet 
agerar snabbt och effektivt. 

Arbetet med åtgärdsprogram har utvecklats till ett kraftfullt arbetsredskap som stöttar eleven att nå en 
högre måluppfyllelse.  

Modersmål ges i ämnena tigrinja, arabiska, polska, dari och thailändska. Alla elever har i dagsläget 
uppnått minst betyget E. Eleverna ges undervisning vid ett tillfälle/vecka i sitt modersmål. Vi har haft 
studiehandledare under läsåret i dari, thai, arabiska, somaliska, tigrinja.  

Möjligheter till att ta del av elevers arbete i andra ämnen än sitt eget (samma förmågor testas) har blivit 
mer vanligt vilket också bidragit till en ökning av elevernas förmåga att se helheter och förstå samband. 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande 
ålder 

Pedagogerna upplever att eleverna inte är tillräckligt medvetna om sina möjligheter till inflytande och 
de val de kan göra. Pedagogerna upplever också att vi använder ordet ”förväntan” för lite. Det är 
viktigt att ge eleverna snabb återkoppling på prov och arbeten för att det ska vara aktuellt för dem.  

Elever visar större motivation för sitt skolarbete då de ges möjlighet att få vara delaktiga i den 
pedagogiska planeringen. Eleverna har fått möjlighet till inflytande genom att lägga upp olika arbets- 
och redovisningsformer. Utvärderingar görs kontinuerligt under samt efter avslutat område och ligger 
till grund för framtida kommande planeringar utifrån det centrala innehållet. 
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Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 Ge bättre förutsättningar för de elever som har möjlighet att nå de högre betygen i större 
utsträckning. 

 Utveckla praoverksamheten för åk 9. 

 Förbättra kartläggningen av riskområden där elever känner sig otrygga. 

 Fokusera på ledarskapet i klassrummet för att skapa ett gott klassrumsklimat för lärande. 

 Utöka samarbetet mellan ordinarie pedagog och stödresurser/funktioner.  

 Skapa rutiner för samverkan runt resursskolans tillfälliga elever för att eleven ska kunna återgå i 
klass. 

 Arbeta språkutvecklande i alla ämnen. 

 Utveckla arbetet med studiehandledning på modersmål. 

 Utarbeta former för att ge eleverna ledning och stimulans i skolarbetet. 
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 Grundsärskola 
Grundsärskolan har brutit ner de övergripande målen och några redovisas här. 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen (Grundsärskolan) 

Ge alla elever möjlighet att efter elevens förutsättningar nå kunskapskraven 
(Träningsskolan) 

Elevens undervisningstid enligt timplanen har dokumenterats i en individuell studieplan och IUP har 
upprättats i samband med utvecklingssamtal under höst- och vårtermin i samråd med vårdnadshavare. 
Under vissa lektioner (musik, slöjd och idrott och hälsa) arbetar grundsärskoleeleverna tillsammans 
med sina kompisklasser i grundskolan men bedöms efter grundsärskolans läroplan. Vi ser att dessa 
lektioner är socialt utvecklande för både grundskolans och grundsärskolans elever. 

De elevintegrerade eleverna på Stora Vallaskolan har deltagit med sin ordinarie klass i alla ämnen men 
följt grundsärskolans kursplan i vissa ämnen. 

Träningsskolan har haft kontakt med habiliteringen kring eleverna för att få tips och råd på arbetssätt 
och material.  

Våra elever har gjort framsteg både kunskapsmässigt och socialt. Eleverna har utvecklat sin förmåga att 
arbeta självständigt med sina arbeten och tar också lättare till sig fler personal att arbeta med. Eleverna 
har vidare blivit mer mottagliga för att arbeta med olika slags material utifrån arbetsområde och behov. 
Vi har även sett en positiv utveckling gällande uthållighet och koncentration i skolarbetet vilket har 
betydelse för måluppfyllelsen. Vi ser att eleverna pratar om och frågar om ämnen och tidigare 
arbetsområden vid olika tillfällen vilket visar att de tillägnar sig kunskap på olika sätt. 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande 
ålder och mognad 

Vi har inte hittat något bra arbetssätt att få eleverna direkt delaktiga i de pedagogiska planeringarna 
men eftersom vi har god kännedom om våra elever planerar vi utifrån deras intressen och önskemål. 

Eleverna har fått vara med och kommit med förslag på vilka studiebesök och utflykter vi har gjort. 

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 Internkontroll av beslut. 

 Tydliga rutiner för elevhälsans arbete i särskolans verksamhet 

 Likvärdig bedömning 

 Kompetensutveckling inom området integrerade elever i kommunen 
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 Elevhälsa 
Elevhälsans psykosociala, medicinska och psykologiska insatser benämns Elevhälsa i detta avsnitt. 
Elevhälsan har brutit ned de övergripande målen till ett antal mål. Några redovisas här, övriga finns att 
läsa i Elevhälsans kvalitetsrapport på kommunens webbplats. 

Att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier 

I detta mål ligger elevhälsans dagliga arbete. På skolorna finns både fysisk och psykisk ohälsa. Antalet 
kränkningsanmälningar ökar stadigt. Det finns också diskriminering och trakasserier på skolorna. 
Elevhälsan har genomfört skolsociala kartläggningar och hälsosamtal och arbetat med resultatet 
tillsammans med mentorer och pedagoger. Elevhälsan har också arbetat aktivt med 
likabehandlingsarbete på samtliga skolor. Detta arbete har inte utvärderats. 

Att arbeta tillsammans med övriga verksamma i skolan för att skapa en hälsofrämjande 
miljö och positiv lärandesituation för att eleverna ska nå kunskapsmålen 

Mycket tid och kraft har lagts på elevhälsoteamen. Elevhälsan har också prioriterat 
likabehandlingsarbete, handledning till pedagoger och vårdnadshavare. För att nå de uppsatta målen 
har elevhälsans personal även varit delaktig i arbetet med olika handlingsplaner. 

Att respektive yrkesprofession har relevant utbildning och behörighet och att samtliga 
kompetenser finns tillsatta inom elevhälsan, för att tillgodose elevernas rätt att uppnå 
målen 

Under året har det varit vakanser inom yrkesprofessionerna. Psykologkompetens har köpts in under 
året. Elevhälsans olika professioner säkerställer ett tvärprofessionellt perspektiv i elevhälsoarbetet.. 

Att samtliga professioner inom elevhälsan finns samlade på respektive skola 

Målet har inte nåtts under läsåret. Elevhälsans personal upplever sig splittrade då de ingår i flera olika 
elevhälsoteam. Mycket arbetstid åtgår också till likartade möten och förflyttning. 

Hälsoundervisning på individ- och gruppnivå 

Elevhälsan har arbetat hälsofrämjande genom riktade insatser på individ- och gruppnivå samt varit 
tillgänglig genom öppen mottagning på respektive skola. Elevhälsans personal har tillsammans haft 
gruppundervisning utifrån olika teman. Kurator har väglett enskilda elever i Repulse – en metod i att 
utbilda eleven i att hantera sina känslor och impulser. 

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 Likabehandlingsarbetet behöver utvärderas och vi bör sträva efter ett likvärdigt arbetssätt.  

 Det förebyggande arbetet med hur vi behandlar varandra behöver förstärkas. Ett systematiskt 
arbete krävs. Här bör även vårdnadshavare involveras. 

 Elevhälsans tillgänglighet bör utökas för att kunna möta elever på individ-, grupp- och 
organisationsnivå och arbeta hälsofrämjande och förebyggande så att elevernas utveckling mot 
utbildningens mål stöds. Tillgängligheten kan utökas bl.a. genom att möten läggs så långt 
möjligt efter elevernas undervisningstid. 



DEGERFORS KOMMUN 
 
Datum Beteckning Sida 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2017-09-29 76-2016/1 21(27) 

    

 

 

 
 För att säkerställa och förbättra elevhälsans psykosociala arbetsinsats behövs ett elektroniskt 

dokumentationssystem likvärdigt med det journalsystem som elevhälsans medicinska insats har.  

 Vi behöver också se över vilket stöd elevhälsan behöver från andra samarbetspartners och 
utveckla detta samarbete.  

 Genom utvärdering och analys av elevhälsans arbete har det även framkommit att 
hälsofrämjande undervisning på gruppnivå behövs i större utsträckning.   

 Utifrån resultaten av hälsobesöken och kuratorernas skolsociala kartläggning vore det önskvärt 
att samverka mer mellan professionerna. Ett förebyggande arbete gynnar elevernas fysiska, 
psykiska och sociala hälsa, elevernas utveckling och skolsituation. En översyn av elevhälsans 
arbetsuppgifter behöver göras. 
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 Skoladministration 
Den Skoladministrativa enheten startade upp 2010-08-01 och tillhör kultur- och 
utbildningsförvaltningen. De arbetsuppgifter som utförs är av förvaltnings-övergripande karaktär. 
Syftet när enheten bildades, var att samla de arbetsuppgifter som utförs av enstaka personer i en 
arbetsgrupp för att minska sårbarheten om/när någon av dessa inte finns på plats. Arbetsgruppen 
består av 5 personer fördelat på 4,5 tjänst.  

Kultur- och utbildningsförvaltningens övergripande mål är att alla elever ska uppnå minst betyg E i 
samtliga ämnen. Skoladministrationens interna egna underliggande värdemål har vi formulerat till: För 
barnens bästa. Vår ambition är att på alla sätt vi kan, underlätta, se till att elever, föräldrar och personal 
får de förutsättningar, vars ansvar ligger hos oss, levererade med riktighet och på ett säkert sätt. Vi har 
så här i startgroparna av vårt kvalitetsarbete satt upp två mål. 

Ordning i elevregistret, alla barn ska ha en skol- och klassplacering från dag 1 i kommunen 

Vi har konstaterat att inga elever saknas. Däremot är de inte alltid i elevregistret placerade i den skola 
eller klass som de verkligheten är i. Vi har även upptäckt att Kir-aviseringarna kan vara upp till 4 veckor 
sena i förhållande till faktiskt folkbokföringsdatum. Vi upptäcker alltså inte nya elever nog tidigt utan 
får utgå från att vårdnadshavarna kontaktar skolan eller oss. 

När eleven tas emot på mottagningsenheterna så är det för kartläggning. Det kritiska läget är sedan när 
eleven ska ut i klass och ibland även byta skola. Där kan uppstå missar som innebär att eleven är 
placerad i en skola/klass men registrerad i en annan. Detta har betydelse för bl a närvaro-
rapporteringen eftersom frånvaro ska framgå av terminsbetygen. Ett annat kritiskt läge är när en familj 
flyttar in eller ut ur Degerfors. Många gånger väljer familjen att eleven ska gå kvar termin eller läsåret i 
sin ”gamla skola”. Ansvaret för elevens skolgång ligger dock alltid på hem-
kommunen/folkbokföringskommunen 

Alla fakturor ska bli betalda i tid 

Vi har mätt 1a veckan i månaden, under september – december 2016. Nedanstående är ett snitt/vecka 
beräknat utifrån ovan.  

 Sena, röda fakturor = 25,25 

 Fakturor med oklara underlag som medför efterforskningsarbete hos leverantör och/eller 
beställare =23,8 

 Fakturor som kommit fel = 6 

 Påminnelser från leverantör = 1 

Det vi kan se är att kommunen inte har fått några extra kostnader i form av påminnelseavgifter. Det 
som kostar är all den tid som måste läggas ner på att söka rätt på uppgifter av olika slag för att kunna 
betala fakturan. Det handlar då om undermåliga underlag. En faktura som blivit sen går i regel lätt att 
bara prioritera under förutsättning att den är korrekt. 

Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 När det gäller nyanlända elevers skol- och klassplacering så ska vi ha en enhetlig skriftlig rutin 
vid byte av skola/klass. Den finns redan idag till viss del men måste börja gälla fullt ut. Den ska 
fyllas i av mottagande rektor och skickas till Skoladministrationen. Där ska framgå skol- och 
klassplacering och även startdatum. Elever som flyttar in eller ut ur kommunen under pågående 
läsår sköter vi genom att alltid skicka förfrågan om yttrande till den nya hemkommunen i de 
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fall eleven väljer att gå kvar i Degerfors. Oftast får vi yttranden från andra kommuner när fallet 
är det omvända. 

 Många ute i verksamheterna verkar inte veta vilka uppgifter som måste framgå av en 
beställning för att fakturan dels ska komma rätt och dels kunna granskas och konteras på 
korrekt konto. Vi ska göra en ny uppdaterad ”lathund” för att informera hur man som anställd 
ska hantera beställningar och inköp till kommunen. Vi kommer att informera via 
ledningsgruppen och lägga ut den på intranätet. 

. 
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Analys av kunskapsresultat 
I detta avsnitt presenteras statistik över kunskapsresultaten i grundskolan, närmare bestämt resultat från 
de nationella proven, andel elever som nått målen i respektive ämne och årskurs, samt behörighet till 
nationellt program på gymnasiet.  

Resultat från nationella prov 

Statistiken för nationella prov på nationell nivå presenteras inte förrän i december. De siffror som 
återfinns nedan är kommunens egen sammanställning. Denna kan alltså komma att förändras något 
senare.  

% Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Svenska 58,6 87,0  

Matematik 46,4 67,4 69,6 

Engelska  84,2 88,0 

Biologi   80,4 

Historia   77,2 

Genomgående kan noteras att större andel uppnått målen i respektive ämne än som är godkänd på alla 
delprov (svenska) eller minst uppnått resultatet E på de nationella proven. Provsituationen kan ha 
negativ effekt på en del elever men om detta är hela sanningen tål att granskas när den nationella 
statistiken är klar. De låga resultaten i lägre åldrar är klart oroväckande då de dessutom sjunkit de 
senaste åren. Ytterligare statistik avseende fördelning flickor/pojkar kommer presenteras utifrån 
nationell statistik. 

I respektive skolas kvalitetsrapport finns detaljerad analys över kunskapsresultaten på klassnivå varför 
hänvisning görs dit. Där framgår också tydligt resultaten i SVA, svenska som andraspråk. Där har den 
tidsperiod som eleven varit i Sverige stor betydelse för måluppfyllelsen varför den kan variera stort. 

Andel (%) elever som uppnått målen i respektive ämne 2017 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

BL   100 96 93 94 90 96 96 

EN  100 94 84 78 85 79 73 91 

HKK      97  95 100 

IDH 95 98 47 66 79 88 87 86 93 

MA 91 97 81 79 80 77 71 80 96 

M2       73 85 88 

ML 33 95 80 86 83 100 100 92 100 

MU 95 99 100 98 98 96 94 96 96 

NO 92 99 99       

BI    93 84 85 80 90 90 
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 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

FY    93 80 82 81 84 87 

KE    88 81 83 83 79 80 

SO 94 99 97       

GE    80 84 85 89 94 97 

HI    82 89 83 91 85 98 

RE    80 90 82 91 90 97 

SH    94 88 86 92 93 96 

SL   100 93 92 96 94 94 99 

SV 86 97 80 81 83 90 86 91 97 

SVA 100 80 29 60 22 44 44 55 75 

TK 96 100 100 94 88 80 87 88 91 

 

Andel (%) elever som uppnått målen i respektive ämne 2016 

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

BL   97  95  92  96  94  94  93  

EN 100  100  91  90  77  85  83  83  87  

HKK      98   98  97  

IDH 99  100  68  78  86  94  92  95  91  

MA 99  98  78  88  82  83  77  78  95  

M2       89  88  90  

ML 50  25    100  88  100  100  100  

MU 100  100  96  93  97  96  98  97  94  

NO 99  100  92  100       

BI    87  92  93  87  88  92  

FY    87  86  93  86  89  92  

KE    87  85  92  82  80  87  

SO 98  100  91  71       

GE    98  86  95  91  90  93  

 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

HI    95  82  95  91  90  88  

RE    96  89  96  91  93  88  

SH    98  88  92  93  94  89  
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SL   99  94  95  96  100  100  95  

SV 99  93  79  86  84  91  84  93  93  

SVA 91  100  67  75  75  60  30  13  64  

TK 99  100  93  95  84  95  97  86  91  

 

I respektive skolas kvalitetsrapport finns detaljerad analys över kunskapsresultaten på klassnivå varför 
hänvisning görs dit. Där framgår också tydligt resultaten i SVA, svenska som andraspråk. Där har den 
tidsperiod som eleven varit i Sverige stor betydelse för måluppfyllelsen varför den kan variera stort. 
Glädjande är att måluppfyllelsen i årskurs 9 ökat i samtliga ämnen förutom i biologi, fysik och kemi där 
den sjunkit något. I de ämnena har vi tillsatt förstelärare vilket verkar vara ett steg i rätt riktning. Statisk 
över måluppfyllelsen har precis släppts på nationell nivå. Denna visar att andelen elever som har 
uppnått lägst betyget godkänt i alla ämnen har minskat sedan föregående år, 66 % mot 71,8 % förra 
året. Vi behöver analysera hur detta stämmer överens med ovanstående redovisning som visar att 
kunskapsresultaten ökat. Detta har inte hunnits med ännu då siffrorna är mycket färska. 

Något som vi behöver analysera grundligt är hur det kommer sig att endast 45 % av pojkarna har 
godkänt i alla ämnen medan motsvarande siffra för flickorna är 90 %.  

Andel (%) Andel (%) Genom- Andel (%) Andel (%) Genom-som 

uppnått behörig snittligt

som 

uppnått behörig snittligt

kunskapsk

raven i yrkes-

meritv. 

(17)

kunskapsk

raven i yrkes- meritv. (17)

alla ämnen prog. alla ämnen prog.

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016

Riket, samtliga huvudmän 74,1 74,2 82,5 83,1 223,5 224,1 79 86,4 240,8 69,7 79,2 208

Örebro län, samtliga huvudmän 72,2 72,3 80,5 81,3 215,8 214,1 75,9 83,1 230 68,8 78,2 203

Örebro län, kommunal huvudman 69,6 69,6 78,2 79,3 209,5 207,9 73,4 80,8 224,3 66,3 75,9 196,8

Degerfors 66 71,8 86,2 82,4 208,3 213,8 90,7 ~100 239,2 45,1 80,4 182,3

Andel (%)

som uppnått

kunskapskraven i

alla ämnen

Andel (%)

behörig

yrkes-

prog.

Genom-

Samtliga elever Flickor Pojkar

snittligt

meritv. (17)

 

Andel (%) elever behöriga till nationellt gymnasieprogram 

Antagningssiffrorna är precis klara på nationell nivå och presenteras här ovan. Någon analys har ännu 
inte hunnits ta fram, men vi kan glädjande nog se att behörigheten till nationellt program på gymnasiet 
har ytterligare ökat 2017 för Degerfors del. Vi jobbar alltså på rätt sätt för att eleverna ska kunna 
fortsätta på gymnasiet. Av de totalt 11 elever som inte var behöriga till nationellt program fullt ut 
kommer 6 st ändå läsa på nationellt program då de endast saknade behörighet i ett av ämnena 
matematik eller engelska. De kan då läsa på nationellt program i alla ämnen förutom just det ämnet 
som de saknar behörighet i. De får istället läsa in grundskolekompetensen innan de kan gå in på 
nationellt program fullt ut. Av återstående 5 elever läser alla på introduktionsprogram i gymnasieskolan. 
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Sammanfattning, avslutande analys och bedömning 
Måluppfyllelsen har fortsatt att öka under året och ett stort och långsiktigt arbete ligger bakom detta. 
Det tar tid innan resultaten blir synliga men nu börjar vi ana ljuset i horisonten. En del bakslag kommer 
säkert visa sig framöver men det får inte överskugga det goda arbetet som görs. Vi ska lära oss av våra 
misstag och genom att bli bättre på att analysera det vi gör kan vi också utveckla arbetet ytterligare. 
Detta gäller på alla nivåer och inom samtliga verksamheter. I verksamheternas separata 
kvalitetsrapporter framgår det tydligt att personalen börjar se en röd tråd i det systematiska 
kvalitetsarbetet, där just uppföljning, analys och förbättringsåtgärder är grundläggande.  

Förvaltningschefens förslag på utvecklingsområden och 
åtgärder för läsåret 2017/2018 
Det finns en mängd utvecklingsområden som rektorerna och förskolecheferna lyft. De jag ser som de 
viktigaste är dock de följande: 

 Se över fritidshemmens organisering och storlek. 

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet framför allt vad gäller analysarbetet. 

 Förbättra övergångar mellan olika åldersstadier genom bättre samarbete i överlämningsarbetet. 

 Utvärdera likabehandlingsarbetet. Detta skulle ha skett under föregående år men har inte 
hunnits med. 

 Öka samverkan mellan all personal på enheten för att stärka likabehandlingsarbetet och 
värdegrunden. Detta innefattar även personal från andra förvaltningar som finns inom kultur- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det är också önskvärt med större kollegialt 
lärande mellan enheterna avseende likabehandlingsarbetet. 

 Utveckla inkluderingen/tillgängligheten i undervisningen på samtliga enheter så att alla elever 
ges möjlighet att nå kunskapsmålen. 

 Utveckla arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning ytterligare. 

 Utveckla föräldraskapsstödet tillsammans med övriga aktörer. 

 

 

 

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 

 


