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1. Beskrivning av verksamheten  
På Parkskolan finns grundsärskola år 1-9 och träningsskola år 1-9 (10). Samlingsnamnet för dessa 
två enheter är Vågen. Ansvarig för verksamheten är rektor Ann-Kristin Brännström. Vågens 
arbetslag består av lärare 3.0 ssg, elevassistent 2,5 ssg (varav viss del ingår på fritidshemmet). 
Inskrivna elever i grundsärskolan var under läsåret 7 elever och i träningsskolan 1 elev. En elev i 
förskoleklass, har under vårterminen fått sin undervisning inom träningsskolan. Stora Vallaskolan 
år 7-9 har 3 elever integrerade i verksamheten. Elever från grundskolan i behov av extra stöd har 
fått möjlighet att arbeta tillsammans med personalen från Vågen. Inom åk 1-6 är en elev 
integrerad i åk 6 samt en elev delvis integrerad i åk 4. På Stora Vallaskolan går tre elever och får 
sin undervisning integrerade i grundskolans verksamhet. 
Vågens verksamhet bedrivs i två olika lokaler men i samma hus. 
 
Grundfakta 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal elever i grundsärskolan totalt  8 8 11 

Varav antal elever inriktning träningsskola  3 2 1  

Antal elever skrivna i annan kommun än 
Degerfors 

  3  

Antal elever som är mottagna i 
grundsärskolan och får sin undervisning i 
grundskolan 

    1    4 
 

Antal elever i årskurserna Åk 1              

 Åk 2         

 Åk 3 2   

 Åk 4  2 2 

 Åk 5    1   1 2  

 Åk 6  1 2 

 Åk 7 1  1 

 Åk 8 1 3 1 

 Åk 9  1 3 

 Åk 10    

Andel personal med ped. 
högskoleutbildning 

(%) 66 55 33 

Andel lärare med formell behörighet i de 
ämnen som de undervisar i 

 
(%) 

 
17 

 
18 

 
0 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport 2015-16 
 

Personalens förbättringsåtgärder 

Normer och värden 

Vi har jobbat med återkommande värdegrundsamtal och reflektioner. Detta har vi gjort 

tillsammans med eleverna när det gäller att förebygga och utveckla elevernas förståelse för 

skolans normer och regler och hur man ska vara mot varandra. Eleverna behöver kontinuerlig 

träning för att utvecklas och förstå hur normer och värden ger sig uttryck i den praktiska 

vardagen i skolan. I den dagliga verksamheten enskilt och tillsammans, genom samtal och 

seriesamtal, får eleverna kontinuerlig träning och ökad förståelse för det sociala samspelet. 

Grundsärskolan har under året haft ett arbetsområde inom samhällskunskap där vi arbetat med 

demokrati och värdegrund både inom skolan och i samhället i övrigt. 

Vad gäller vår likabehandlingsplan kan vi säga att det är svårt att få våra elever insatta, men vi 

har pratat om den och visat den och de vet att det handlar om hur vi ska vara mot varandra. 

Vågen har deltagit i tvärgrupper vid de gemensamma aktivitetsdagar med olika teman vi haft 

på Parkskolan. Tema för en av dagarna var FN och vad det står för. 

Eleverna på Stora Vallaskolan har deltagit med sin ordinarie klass (åk 8 och 9) i 

klassen/skolans gemensamma aktiviteter och även varit delaktiga i klassrådet. 

 

Kunskaper 

Under året har elever från grundskolan deltagit i Vågens verksamhet, så kallad ”omvänd 

integrering”. Gemensamma aktiviteter utanför skolan för eleverna på Vågen har bland annat 

varit besök i kyrkan, Degerfors Energi, IOS, ILS (Innovation Lift System), 

återvinningscentralen och Nobelmuséet. Dessa besök har skett i samband med att vi haft olika 

arbetsområden inom ämnena No och So  

De individintegrerade eleverna har deltagit i alla ämnen gemensamt med ordinarie klass. För 

att befästa kunskaper och fånga elevernas intresse har vi arbetat både praktiskt, teoretiskt och 

med visst bildstöd. Vi har som personal arbetat för att eleverna ska bli mer självständiga 

genom att anpassa läromedel och avväga rätt stöttning. Vi använder dator och Ipad för att 

hitta lämpliga övningar som eleverna kan arbeta med. 

Elevernas ansvar och inflytande  

Vi arbetar med elevernas ansvar och inflytande utifrån elevernas förmågor och 

förutsättningar. Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för 

pedagogiska planeringar. För att eleverna ska få förståelse och kunskap om de mål som vi 

jobbar mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar våra arbetsområden i de olika 

ämnena.  
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Skola och hem  

Alla vårdnadshavare har nu tillgång till edWise. Där finns alla pedagogiska planeringar och 

för grundsärskolans elever även omdömen att läsa. Träningsskolans omdömen delas ut i 

pappersform. Vi har bra och tät kontakt med vårdnadshavarna, både via kontaktbok, edWise, 

sms och telefonsamtal. Vårdnadshavarna kan även följa verksamheten i edWise genom att se 

bilder, filmer och läsa vad vi har gjort.  

För de integrerade eleverna på Stora Vallaskolan finns en resursperson med i klassen och som 

har veckokontakt med vårdnadshavarna och informerar om hur veckan varit men också om 

kommande/nya inslag i elevernas utbildning. 

 

Övergång och samverkan  

Samarbetet mellan grundsärskolan och träningsskolan har utökats, bland annat genom att vi 

schemalagt undervisning och verksamhet i träningsskolans lokaler samt haft gemensamma 

utflykter och studiebesök. De elever som är inskrivna på fritids tillhör Sjöboden men har 

delvis sin verksamhet på Vågen. Eleverna har till viss del, beroende schemaläggning, deltagit 

i rastverksamheten som bedrivs på skolan. Vi har haft samverkan med elever från Barn- och 

fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, genom APL. 

För att utbyta erfarenheter har nätverksträffar med Kristinehamn, Storfors och Karlskoga 

grundsärskola skett under läsåret 2016-2017. Vid dessa träffar har vi fört diskussioner om 

bedömning, timplaner, ämnena matematik och svenska. Vi anser att dessa träffar är värdefulla 

för oss, då vi genom att diskutera frågor som rör särskolans verksamhet ser detta som en 

kompetensutveckling för oss alla. 

Eleverna i år 9 har besökt gymnasiesärskolan vid flera tillfällen under våren, då de börjar där 

ht-17. 

 

Skola och omvärlden  

Vi har gjort utflykter och studiebesök i närområdet och utvecklat efterarbetet genom att 

eleverna får dokumentera, berätta om och arbeta med besöken på olika vis. Individintegrerad 

elev på Stora Vallaskolan har deltagit i den obligatoriska kommunpraoveckan, vilket är ett led 

i gymnasievalet. 

 

Bedömning och betyg  

Vi har deltagit på nätverksträffar tillsammans med personal från Storfors, Karlskoga och 

Kristinehamn, där vi diskuterat bedömning och betyg i grundsärskolan.  

Vi behöver fortsatt arbeta för att hitta en tydlig och lättläst modell/mall för eleverna för att 

öka deras förståelse för hur pedagogiska planeringar och omdömen hänger ihop. 
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

Eleverna på grundsärskolan och träningsskolan får sin undervisning utifrån förmåga och 

förutsättningar, vilket innebär att läromedel, arbetsplats och lokaler är anpassade i den mån 

det går. Även längden på arbetspassen och omfattningen inom varje arbetsområde varierar 

utifrån förmåga och förutsättningar. Vi använder även bildstöd vid till exempel 

schemaläsning.  

Inom grundsärskolan har vi arbetat ämnesövergripande inom vissa arbetsområden, till 

exempel bild, so och hemkunskap. Vi har framförallt försökt att lägga tyngd på att väva 

samman teori och praktik inom några olika ämnesområden i no, so och teknik. Att arbeta 

ämnesövergripande samt att koppla ihop teori och praktik ger en tydligare helhetsbild för våra 

elever och ökar deras möjligheter att ta till sig och förankra kunskaper och erfarenheter. 

I träningsskolan finns det fem ämnen vilket gör det mer naturligt att arbeta 

ämnesövergripande. Besök i badhuset och hemkunskap är aktiviteter som involverar många 

ämnesområden.  

I vårt arbete i verksamheten så pratar vi dagligen om hur man ska vara en bra kamrat, särskilt 

vid konflikter som uppstår mellan elev/elev och elev/personal. Inom grundsärskolan arbetar vi 

med normer och värden med hjälp av elevnära samtal och i vissa fall ritprat/seriesamtal när vi 

känner att händelser behöver redas ut med eleven eller när eleven behöver förberedas för vissa 

nya situationer. 

En gång i veckan åker grundsärskolans elever tillsammans med andra elever till badhuset i 

Karlskoga för att träna simning och få vattenvana. Detta för att ge eleverna möjlighet att nå 

kunskapskraven i idrott. Eleverna i träningsskolan åker en gång/vecka till habiliteringens bad i 

Karlskoga för att träna på sina kunskapskrav.  

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. 

Under året har Vågen haft vissa lektioner i musik, idrott och utflykter/studiebesök 

gemensamt. Samarbetet mellan verksamheterna (grundsär/träning) styrs till största del av 

elevernas behov och förmåga att delta.             

De elevintegrerade eleverna i åk 8 på Stora valla skolan har deltagit med sin ordinarie klass i 

alla ämnen men läser och bedöms enligt grundsärskolans kursplan.  

Några elever är med sina kompisklasser vid vissa tillfällen t ex slöjd, musik och idrott och 

hälsa. Vi anpassar elevernas närvaro i sina kompisklasser utifrån elevernas förutsättningar, 

behov och förmåga. Såväl elev- som personalgruppen inom grundsärskolan har förändrats 

under året, bland annat genom utökat elevantal. 
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Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel  

Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom en ökad 

samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans 

arbete. Särskolans verksamhet omfattas av satsningen och eleverna deltar i sina 

”kompisklasser” i utbudet som erbjuds.  

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. 

Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet liksom skolan besitter, 

ska kompletteras och bättre tas till vara på och vara en del av verksamhetens kvalitets- och 

kompetensutveckling. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och 

lust samt ge förståelse och skapa mening. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, skola/fritidshem samt särskolans 

verksamheter 

 
Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika 

delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av 

de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de pedagogiska 

verksamheterna och ha eleven i fokus. 

 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet 

av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. 

Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens 

hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat, 

analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens 

arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd 

kvalitetsplan. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete på Stora vallaskolan 7-9 

 
Arbetslagen har månatligen gått igenom arbetsplanen och lämnat en rapport till rektor.  
 
Arbetslagen har arbetat med utvärdering av undervisningen och analys av betygsresultat och 
nationella prov under ämneskonferenser och i samband med studiedagar. 
 
Eleverna har deltagit genom ämnesutvärderingar och genom enkätfrågor. Rektor har vid 
elevrådsmöten tagit upp kvalitetsfrågor till diskussion. Synpunkter har därefter lämnats för vidare 
hantering av berörda parter. 
 
Föräldrar har deltagit i kvalitetsarbetet genom besvarandet av föräldraenkät och utvärderingar i 
samband med föräldramöten. 
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5. Normer och värden 
 

  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälle 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling 
 

 

 
Disciplinära åtgärder 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal 0 0 0 0 0 0   0 

Kvarsittning 0 0 0 0 0 0   0 

Utredning 0 0 0 0 0 0   0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0   0 

Tillfällig omplacering 0 0 0 0 0 0   0 

Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

0 0 0 0 0 0   0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0   0 

 
 
Åtgärder mot kränkande behandling 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal åtgärder mot  
kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

År 1-9 0 0 0 0 0 0   0 

 
 

ENHETENS MÅL 
- Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens 

krav. 
- Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möta 

hinder i vår verksamhet. 
 
Hur når vi målen: 
 

- Förankra likabehandlingsplanen bland personal, elever och vårdnadshavare 

 

- All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 

 

- Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt 

uppföljningsverktyg. 

 

- Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

 

- Öka elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i det främjande och förebyggande 

likabehandlingsarbetet. 
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- Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans samordnare och 

rektor deltar. 

 

- God kontinuerlig samverkan med hemmen. 

 

- Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, så 

inte vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

- Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringa för varje årskurs samt 

lektionsförslag ska finnas i vikariepärmen. 

 

- Före APT behandlas likabehandlingsfrågor, emligt fastställd dagordning, under ca 30 

minuter. 
 
 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS  

- Med hänsyn till de funktionsnedsättningar som våra elever har, har inga 

kränkningsanmälningar gjorts. När det uppstår situationer som är av kränkande 

karaktär pratar vi om det direkt genom att använda seriesamtal, bilder eller samtal. 

Detta för att ge eleven förståelse för vad som hänt. Vårdnadshavarna får även 

information om vad som har hänt.  

- Vi har fått samtycke av vårdnadshavarna för att delge information som är viktig för 

elevens välbefinnande. Det underlättar för elevernas inlärning och skolsituation.  

- Vi har under året täckt upp för varandra vid kortvarig personalfrånvaro. Vid längre 

frånvaro har vikarie satts in. Det är viktigt för eleverna, att det är en lämplig vikarie 

som kommer till verksamheten. Vi försöker att tillsammans med vikarieanskaffaren 

komma överens om att få samma vikarie i den mån det går.  

- Vi har upprättat vikariepärmar med information om eleverna.  

 

 

 
 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

- Vår strävan är att fortsätta att jobba aktivt med det främjande arbetet med eleverna 

genom att föra värdegrundssamtal, visa respekt och ge eleverna ett bra bemötande. 

Genom att uppmuntra och förstärka positivt beteende visar vi hur eleverna kan 

utveckla sin förmåga till socialt samspel. 
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6. Kunskaper  
 

 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, nyfikenhet 
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska 
sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 
 

 

 

Åk 6 

Grundsärskola: Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse (andel i %) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Svenska   100% 100 

Svenska som andraspråk                   

Modersmål                   

Matematik  100% 100 

Engelska  100% 100 

Musik  100% 100 

Slöjd  100% 100 

Teknik  100% 100 

Bild  100% 100 

Hem- och konsumentkunskap  100% 100 

Idrott och hälsa  100% 100 

Samhällsorienterande ämnen  100% 100 

Naturorienterande ämnen  100% 100 
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Åk 7 

Grundsärskola: Måluppfyllelse  

Måluppfyllelse (andel i %) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Svenska  100%  100 

Svenska som andraspråk 100%   

Modersmål 100%   

Matematik 100%  100 

Engelska 100%  100 

Musik 100%          100 

Slöjd 
E 

(Grundskola) 
 100 

Teknik 
E 

(Grundskola 
         100 

Bild 
E 

(Grundskola 
 100 

Hem- och konsumentkunskap 
E 

(Grundskola 
 100 

Idrott och hälsa 
E 

(Grundskola 
 100 

Samhällsorienterande ämnen 
100% * 
Re - E 

 100 
 

Naturorienterande ämnen 100%  100 

 
Måluppfyllelse i samtliga ämnen. 
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Åk 8 

Grundsärskola: Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse (andel i %) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Svenska   100% 100 % 

Svenska som andraspråk              

Modersmål              

Matematik  100% 100 % 

Engelska  100% 100 % 

Musik  100% 100 % 

Slöjd  100% 100 % 

Teknik  100% 100 % 

Bild  100% 100 % 

Hem- och konsumentkunskap  100% 100 % 

Idrott och hälsa  100% 100 % 

Samhällsorienterande ämnen  100% 100 % 

Naturorienterande ämnen  100% 100 % 

 
Måluppfyllelse 
Eleven har uppvisat nått målen i alla ämnen och i tre ämnen även måluppfyllelse enligt 
grundskolans läroplan 

Åk 9 

Grundsärskola: Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse (andel i %) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Svenska         100 

Svenska som andraspråk              

Modersmål              

Matematik        100 

Engelska        100 

Musik        100 

Slöjd        100 

Teknik        100 

Bild        100 

Hem- och konsumentkunskap        100 

Idrott och hälsa        0 

Samhällsorienterande ämnen        100 

Naturorienterande ämnen        100 

 
 
Måluppfyllelse 
Eleverna har nått måluppfyllelse i alla ämnen men även nått målen i några ämnen enligt 
grundskolans läroplan. 
 
Arbete med att kvalitetssäkra betyg och bedömning 
 
De pedagogiska planeringarna utgör grunden för bedömning och betygsättning. De skriftliga 
omdömena skrivs kontinuerligt.  
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Varje månad görs en uppföljning i arbetslaget med utgångspunkt från verksamheternas 
upprättade arbetsplan för läsåret. Kvalitetsarbetet ingår i den dagliga verksamheten och syns 
tydligast i de pedagogiska planeringar som upprättats inom grundsärskolans verksamhet på 
Vågen.  
 
Arbetet inom träningsskolan dokumenteras tydligt i samband med avslut av varje ämnesområde. 
 
Sambedömning av elevernas arbeten, prov, etc. sker när detta är möjligt i verksamheten. Varierat 
arbetssätt och även olika redovisningsformer används för att ge eleverna olika möjligheter och 
även fler tillfällen att redovisa sina kunskaper och färdigheter på.  
 
Vi arbetar mer ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet till att se helheter och 
sammanhang istället för detaljer. 
 
Pedagogiska och didaktiska diskussioner förs i samband med våra ämneskonferenser som är 1-2 
gånger per månad.  
 
Tydlig dokumentation sker i samband med avslut av varje ämnesområde. 
 
Återkoppling ges till elever både under pågående ämnesområde samt efter avslutat ämnesområde. 
Skolverkets Allmänna råd ” Planering och genomförande av undervisning” ligger till grund för 
arbetet med pedagogiska planeringar. 
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Ogiltig frånvaro 

 
 
 
 

 
Ogiltig frånvaro  

Med hänsyn till elevernas funktionsnedsättningar har ingen ogiltig frånvaro rapporterats trots 

att eleverna ibland uteblir från lektionstillfällen. Däremot har vi en elev som regelbundet har 

sen ankomst på morgonen vilket rapporterats. 
 
 
Åtgärdsprogram 

 
 
 

 
Åtgärdsprogram 
En elev har trots extra anpassningar inte nått kunskapskravet simning, i idrott. En anmälan om 
särskilt stöd har därmed inlämnats till rektor.  
 
Handledning på modersmål 

 
 
 
 

 
Handledning på modersmål 
 
Behov av handledning har inte funnits. 
 

ENHETENS MÅL 
- Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen (Grundsärskolan). 
- Ge alla elever möjlighet att efter elevens förutsättningar nå kunskapskraven 

(Träningsskolan). 
 
Hur vi når målen: 
 

- Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr 11, särskolans kursplan, ska upprättas i 

samtliga ämnen.  

 

- Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i samtliga ämnen. 

 

- De elever som riskerar att ej nå kunskapskraven ska få extra anpassningar och särskilt 

stöd utifrån rutinpärmens riktlinjer.  

 

 

Ogiltig 
frånvaro 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-9 - - - - - -   - 

Åtgärdsprogram 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P To F P To F P To 

År 1-9 - - - - - -   - 

Handledning 
på modersmål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-9 - - - - - - - - - 
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- Kunskapsuppföljningar i samtliga ämnen. 

 

- Elevens undervisningstid enligt timplanen ska dokumenteras på individuell studieplan. 

 

- Eleven ska få sin undervisning utifrån förmåga och förutsättningar. 

 

- Utefter elevens förutsättningar och behov formulerade i den individuella studieplanen 

integreras eleven i lämplig grundskoleklass. 

 

- Samverka med kommunens skoldatatek. 

 

- Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all sin undervisning inom ämnet i enlighet 

med kursplanen för svenska som andra språk. SvA ska genomsyra all undervisning i 

samtliga ämnen. Om eleven riskerar att ej nå målen ska anmälan göras om utredning 

för ”Ssk stöd”. 

 

- Studiehandledning ska ges en timme/ vecka under elevens fyra första år i Sverige 

 

- Kompetensutveckling gällande inkludering i undervisningen. 
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UTVÄRDERING OCH ANALYS  

Eleverna får sin undervisning utifrån förmåga och förutsättningar, vilket innebär att 

läromedel, arbetsplats och lokaler är anpassade i den mån det går.  

Elevens undervisningstid enligt timplanen har dokumenterats i en individuell studieplan och 

IUP har upprättats i samband med utvecklingssamtal under höstterminen i samråd med 

vårdnadshavare.  

Under vissa lektioner (musik, slöjd och idrott och hälsa) arbetar några av grundsärskolans 

elever 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. 

 

 
 
 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Eleverna behöver få träning i att uppleva variation (teori och praktik) som leder till förståelse 

för lärande och som tydliggör skillnader och likheter. Detta stärker elevens möjligheter att se 

helhet och samband. Vi fortsätter att arbeta med tydlighet för att hjälpa eleverna att bli mer 

självständiga och ta egna initiativ. Det är viktigt att ge eleverna tid i sin kunskapsutveckling 

samt att vara uppmärksam på att eleverna kan visa sina kunskaper i olika sammanhang och på 

olika vis.  
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7. Elevernas ansvar och inflytande  
 

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter 
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 
behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 
 

 
 

 
ENHETENS MÅL 
 

- Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling. 
- Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån 

stigande ålder och mognad 
 
Hur når vi målen: 
 

- Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin. 

 

- Skriftliga omdömen i edWise 

 

- Elevens IUP upprättas i samband med utvecklingssamtalet. 

 

- Tydliggöra kunskapskraven 

 

- Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga ämnen/ämnesområden. 

 

- Sträva efter att få eleverna mer delaktiga inför upprättandet av pedagogiska 

planeringar, så att elevens intressen och önskemål kan tillvaratas. 

 

- Öka elevernas förståelse för sin kunskapsutveckling, genom att vid samtal återkoppla 

till tidigare kunskaper.  

 

- Tillämpa Skolverkets Allmänna råd ”Planering av undervisningen” samt 

”Kunskapsbedömning i skolan”. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

- Utvecklingssamtal har genomförts både på höst- och vårterminen. Vid dessa samtal 

fick elever och vårdnadshavare information om både den sociala och kunskapsmässiga 

utvecklingen utifrån enhetens mål. I samband med utvecklingssamtalen på 

höstterminen upprättades elevernas IUP tillsammans med vårdnadshavare. 

Pedagogiska planeringar har upprättats i samtliga ämnen. Grundsärskolans omdömen 

finns att läsa i edWise. Träningsskolans omdömen delas ut i pappersform. 
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Anledningen till att träningsskolan använder pappersform är för att olika dokument 

används.  

- Eleverna har fått vara med och kommit med förslag på vilka studiebesök och utflykter 

vi har gjort. 

- Vi har inte hittat något bra arbetssätt att få eleverna direkt delaktiga i de pedagogiska 

planeringarna. Vi försöker dock att utgå från elevernas intressen vid planering och 

genomförande av olika arbetsområden.  

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

- Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för pedagogiska 

planeringar. För att eleverna ska få förståelse och kunskap om de mål som vi jobbar 

mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar våra arbetsområden i de olika 

ämnena. Vi behöver vidare hitta metoder för att tydliggöra kunskapskraven för 

eleverna. 
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8. Skola och hem 
 

 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 
 

 
 
Klagomål 

 
 
 

 
Klagomål 
 
Några klagomål utöver de man eventuellt hanterar i den dagliga kontakten har inte inkommit. 
 

ENHETENS MÅL 
- Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att 

påverka sina barns utbildning. 
- Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling. 

 
Hur når vi målen: 
 

- Föräldramöten två gånger per läsår. 

 

- Daglig kontakt genom användande av kontaktbok. 

 

- Vårdnadshavarna får ta del av de pedagogiska planeringarna genom edWise eller 

skriftligt. 

 

- Tydliggöra kunskapskraven  

 

- Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin, där de senast upprättade 

skriftliga omdömena ligger till grund. 

 

- Skriftliga omdömen i EdWise 

 

- Elevens IUP upprättas i samband med höstens utvecklingssamtalet och följs upp på 

vårterminens samtal. 

 

- Mentorerna upprättar rum på edWise för särskolans verksamhet. 
 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Föräldramöten har genomförts vid två tillfällen under ht-16. Första mötet handlade om hur 

verksamheten planerats för läsåret och vid andra mötet informerade studie- och 

yrkesvägledare om kommande gymnasieval. Mötet innehöll även kort information om 

möjligheten att söka stöd via LSS. Vid utvecklingssamtal under höstterminen upprättades 

Antal klagomål 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-9 - - - - - - - - - 
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elevernas IUP i samråd med vårdnadshavare och under vårterminens samtal utvärderas den. 

Vi har haft daglig eller tät kontakt med vårdnadshavarna genom användande av kontaktbok, 

edWise, telefon och sms. Den täta kontakten ger vårdnadshavarna en stor möjlighet att 

påverka och vara delaktiga i elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

 
 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

- Fortsätta det goda samarbetet med elevernas vårdnadshavare. Vi kommer att arbeta för 

att lägga mer information om verksamheten, t ex veckobrev på edWise, dels för att bli 

mer tydliga med information och dels för att använda kontaktböcker i mindre 

utsträckning. 
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9. Övergång och samverkan 
 

 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter 
till samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive 
varsamhet. 
 

 
 

ENHETENS MÅL 
- Utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem för att berika 

varje elevs mångsidiga utvecklande och lärande (Grundsärskolan). 
- Förtroendefullt samarbete med förskolan samt de gymnasiala utbildningar som 

eleverna fortsätter till (Träningsskolan). 
 
Hur når vi målen: 
 

- Fortsatt regelbunden kontakt med de fritidshem där våra elever går 

 

- Samverka med grundskolan, inkludering i klass utefter elevens förmåga, 

förutsättningar och behov samt klassens situation. 

 

- Samverka med gymnasieskolan genom APU. 

 

- Samverka mellan särskolans inriktningar, grundsärskola och träningsskola. 

 

- Samverka med närliggande kommuner och alternera med besök i varandras 

verksamheter  

 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS  

Eleverna har utifrån sin förmåga och förutsättningar deltagit med grundskolans elever i 

gemensamma skolaktiviteter som exempelvis Parkolympiad, FN-dag, Earth hour och Lekdag. 

De gemensamma aktiviteterna har fungerat bra och varit lärorika för alla elever. Eleverna ges 

möjlighet att umgås över åldersgränser och verksamheter vilket leder till en ”VI- känsla” på 

skolan. Det är viktigt att vara lyhörd och ta hänsyn till elevernas behov vid planering och 

deltagande vid sådana dagar.  

Vi har samverkat med gymnasieskolan genom att vi har tagit emot elever på deras APL.  

Vi har under året utökat samarbetet mellan grundsärskolan och träningsskolan vilket har lett 

till att eleven på träningsskolan fått mer kontakt med andra elever och personal. 
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Vi har haft nätverksträffar tillsammans med Storfors och Kristinehamns grundsärskolor. Vid 

dessa träffar har ämnen som betyg, bedömning, läromedel och arbetssätt diskuterats. Det är 

lärorikt att ta del av andra kommuners verksamheter. 

 I samband med övergång från grundsärskola till gymnasiesärskola har samverkan med 

gymnasiesärskolan skett. Eleven ifråga har besökt gymnasiet vid ett flertal tillfällen under 

vårterminen vilket upplevs mycket positivt av eleven. 

Grundsärskolan har haft regelbunden kontakt med det fritidshem som berör våra elever. 

Positivt har varit att personal på särskolan även arbetar inom fritidshemmets verksamhet.  

Några elever är med sina kompisklasser vid vissa tillfällen t ex slöjd, musik och idrott och 

hälsa. Elever från grundskolan, så kallad omvänd integrering, har vid behov deltagit på 

Vågen. Syftet med den omvända integreringen har varit att ge eleverna en lugnare miljö och 

extra stöd i vissa ämnen. Grundskoleelevernas deltagande har varit en bra träning för Vågens 

elever att träffa andra elever på skolan. 

Arbetslaget på Vågen har under vårterminen 2017 haft regelbunden handledning av 

specialpedagog för att diskutera och försöka utveckla arbetet med våra elever och 

konsekvenserna av de funktionsnedsättningar de har. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Samarbetet styrs även fortsättningsvis efter elevernas behov, förutsättningar, lokaler och hur 

schemat är upplagt. Vi strävar efter att personalen i arbetslaget ska arbeta med fler elever och 

att alla elever ska känna sig trygga med all personal. Vi kommer även att fördela 

arbetsuppgifterna på ett tydligare vis. Arbetslagsträffarna kommer till viss del även under 

nästa läsår att ägnas åt att diskutera förhållningssätt och innebörden av elevernas olika 

funktionsnedsättningar. 
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10.Skolan och omvärlden 
 

 
Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan 
med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
 

 

 

ENHETENS MÅL 
- Plan för Studie- och yrkesorientering ska förankras i verksamheten 

(Grundsärskolan). 
- Samverkan med gymnasiala utbildningar, affärslivet och närsamhället i övrigt 

(Träningsskolan). 
- Bemannat skolbibliotek 

 
Hur når vi målen: 
 

- Studiebesök inom olika yrken utifrån elevernas förslag och intresse. 

 

- Öka elevernas kunskaper och insikt om olika fritidsaktiviteter. 

 

- Förankra planen i verksamheten samt arbeta efter bilagan ”Fastställda SYO-lektioner”. 

 

- Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

- Vi fortsätter med all form av kontakt med närsamhället.  
 
UTVÄRDERING OCH ANALYS  
 

Vi har arbetat efter Planen för Studie- och yrkesorientering i den mån det är möjligt. Planen 

har anpassats efter Vågens elever då vissa krav kan vara svåra att uppnå. På ett av våra 

föräldramöten informerade studie- och yrkesvägledare om kommande gymnasieval. Mötet 

innehöll även kort information om möjligheten att söka stöd via LSS. 

  

Aktiviteter vi genomfört är bland annat besök på bibliotek, Berget, mataffär, kyrkan samt 

badhus och flera lokala studiebesök med anknytning till olika arbetsområden. Besöken har 

varit lärorika eftersom de blir konkreta för eleverna och vi knyter ihop teori med praktik. Vi 

har under året haft arbetsområden inom No och teknik där vi bland annat arbetat med energi 

och olika tekniska lösningar. I samband med det har vi t ex tillverkat hissar och gjort en 

utställning om olika energikällor. Vi har besökt vissa platser vid ett flertal tillfällen eftersom 

eleverna behöver det för att skapa en trygghet för nya platser.  

Grundsärskoleeleverna har tillsammans med grundskolan även besökt Fiffiga huset i 

Karlskoga. Där fick de prova på olika experiment samt kännedom om personen Alfred Nobel. 

 

Vågens elever har besökt Tekniska förvaltningens lokaler i samband med skötsel av skolans 

bil. Eleverna har hjälpt till att tvätta, torka och dammsuga bilen.  
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Några av Vågens elever (klass 9, 7 och 6) har deltagit på en orienteringsdag i Råbäck 

tillsammans med alla kommunens 6:or. Dagen anordnades i samarbete med Degerfors 

orienteringsklubb. 

 

 
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

- Vi ser en positiv effekt av att knyta ihop teori och praktik inom olika arbetsområden så 

vi kommer att fortsätta att göra olika studiebesök och knyta an till aktuella 

arbetsområden. 

 

- Vi kommer att i större utsträckning ta kontakt med olika föreningar inom kultur- och 

fritidsverksamheten i kommunen för att öka intresse och kunskap om möjliga 

fritidsaktiviteter för eleverna.  
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11. Bedömning och betyg  
 

 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 
som vinns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnes specifika 
kunskapskrav för olika betyg 
 

 

ENHETENS MÅL 
- Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i 

(Grundsärskolan).  
- Bedömningarna ska vara likvärdiga (Grundsärskolan). 
- Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 

om studieresultat och utvecklingsbehov (Träningsskolan). 
 
Hur når vi målen: 
 

- Eleverna ska ges skriftliga omdömen i de ämnen /ämnesområden de undervisas i. 

 

- Eleverna ska ges möjlighet till återkoppling till den pedagogiska planeringen för att 

själva bedöma sina resultat. 

 

- Konferenstid ska användas till diskussioner kring likvärdighet och bedömning i 

samverkan med andra kommuners särskolor. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 
- Alla elever har fått skriftliga omdömen och de som önskat i år 6-9 har fått betyg. 

Bedömningen görs utifrån ett bedömningsstöd anpassat för tränings- och 

grundsärskolan. Materialet är uppbyggt av centralt innehåll och kunskapskrav ur 

Läroplan för grundsärskolan 2011 och upplevs av oss pedagoger som tydligt och ger 

en bra överblick av vilka arbetsområden vi ska arbeta med. Särskilt bra då vi är flera 

pedagoger som arbetar med eleverna i olika ämnen. 

 

- Att diskutera pedagogiska planeringar och bedöma sina egna resultat upplever vi vara 

svårt för våra elever att vara delaktiga i. De pedagogiska planeringarnas utformning är 

inte anpassade för eleverna. Vi försöker fortfarande att hitta bra lösningar på detta. 

 

- Vid tre tillfällen under året har vi träffat andra kommuners särskolor för att diskutera 

våra verksamheter. Vid något tillfälle har vi diskuterat bedömning. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

- Vi behöver bli bättre på att hitta rätt bedömningsgrunder för våra elever. Vi är i vissa 

fall osäkra på hur värdeorden ska tolkas och vad de innebär för eleverna. 

 

- Att diskutera hur vi får eleverna delaktiga i pedagogiska planeringar, betyg och 

bedömning är något vi måste bli bättre på. Att vidare diskutera detta med andra 

särskolor behöver vi fortsätta med.  
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12.Rektorsslutord 

 

Grundsärskolans verksamhet är lokalintegrerad åk 1-9 på Parkskolan. Innevarande läsår är det 

andra året som Parkskolans särskolegrupp även omfattat högstadiet.  Eleverna har 

klasstillhörighet i en kompisklass och möjligheten till anpassning av elevernas skolsituation är 

stor. På Stora Vallaskolan erbjuds individintegrerad undervisning för eleverna i åk 7 – 9. 

Särskolan har haft sin verksamhet, särskola/träningsskola, samlad på Parkskolan under tre år. 

Det har medfört att möjligheterna till samverkan och samarbete utökats. Möjligheten att 

interagera med varandra inom verksamheten samt med eleverna på grundskolan tillgodoses 

och utvecklar det sociala samspelet.  Under året har samverkan mellan de båda inriktningarna 

varit prioriterat och vi ser ett positivt resultat av arbetet. Verksamhetens arbetssätt har 

utvecklats genom ökad delaktighet i personalgruppen. Det har resulterat i ett stort gemensamt 

ansvarstagande för alla elever vilket medför att alla elever känner sig trygga med all personal 

som arbetar inom verksamheten. Det har även medfört att det blir enklare att täcka upp för 

varandra vid till exempelvis sjukdom eller när någon aktivitet behöver resursförstärkning. Det 

i sin tur har höjt kvalitén på undervisningen.  
 

Verksamheten är under ständig förändring och verksamheten måste möta upp de behov som 

krävs. Det gäller både personalmässigt, som anpassning av lokaler. Eftersom vi ser att 

särskolans verksamhet står inför en framtida utökning, fler elever kommer att behöva få ta del 

av särskolans pedagogik och resurser. Det innebär att vi inför hösten kommer att utöka 

bemanningen på Parkskolan, då fler elever är i behov av kontinuerligt stöd på grund av sin 

funktionsnedsättning. 

Den lokaldiskussion som pågått under några år kommer nu inför nästa läsår att genomföras. 

Båda särskolans inriktningar kommer nu att få gemensamma ändamålsenliga lokaler, det 

kommer ytterligare öka möjligheterna att få en samsyn runt eleverna. Att ytan på lokalerna 

blir större är också positivt med tanke på den ökning av antal elever vi räknar med inför nästa 

läsår.  

 

Elevantalet ökar även inom åk 7-9. Stora Vallaskolan kommer därför inför läsåret att utöka 

sin personal med en lärare riktad mot särskolans verksamhet. Eleverna kommer att få sin 

undervisning dels i liten grupp men också integrerad i ”kompisklasser” utefter förmåga och 

förutsättningar. 
 

Vi har under året stärkt elevhälsoarbetet på särskolan och personalen har haft handledning av 

specialpedagog. Här måste vi dock fortsätta arbetet med att elevhälsoteamet har tydliga 

rutiner när de ska närvara i verksamheten för att stödja elever och pedagoger. Under 

innevarande vårterminen har både tjänsten som kurator och specialpedagog varit vakanta. Det 

har inneburit att vi fått lösa det mest akuta på konsultbasis eller hjälp från andra skolor.  
 

Likabehandlingsarbetet har en av ”motorerna” inom särskolans verksamhet. Det är viktigt 

både för särskolans del och för Parkskolan som helhet. Eleverna på Parkskolan är väl 

förtrogna med särskolans verksamhet. Eleverna inom grundskolan känner både elever och 

personalen väl. För skolan som helhet är det positivt att vi har särskolans verksamhet 

lokalintegrerad här. Det gör att vi ofta, till exempel i samband med ”Vi-dagarna”, måste tänka 

på att göra verksamheten tillgänglig, vilket gynnar samtliga elever på skolan. 

 

Beslut om mottagande i särskolan är en process som kräver hög säkerhet. Det är en 

myndighetsutövning som medför stora förändringar för individen. Inskrivningarna sker idag 
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med de fyra utredningarna, som krävs, som grund. Medgivande till beslut om mottagande i 

särskola lämnas av vårdnadshavare och en ”andra genomgång av utredningarna” så kallad 

behörighetsprövning sker före beslut om mottagande i särskola. 

Utredningar omprövas ofta inför stadiebyten för att säkerställa att skolformsplaceringen är 

korrekt. Den planerade internkontrollen av tagna beslut har inte fungerat under året på grund 

av att tjänsten som specialpedagog är vakant.   
 

Vi har flera elever inom kommunen som går integrerad i grundskolan. Eftersom eleverna i 

särskolan har rätt att få sin undervisning utifrån särskolans kursplan, så måste pedagogerna 

som har särskoleelever i sin klass ta hänsyn till båda skolformernas verksamhetsplaner. Det 

kräver att det är ett nära samarbete mellan pedagoger och berörd elevhälsa i den klass eleven 

är placerad. För de integrerade eleverna ansvarar respektive skolas rektor för elevens 

utbildning. 
   

Personalen inom särskolans verksamhet är mycket engagerad och har en positiv inställning till 

både förändring och utveckling. De har förmåga att möta dessa förändringar och samtidigt ge 

eleverna den kontinuitet och trygghet i verksamheten de behöver för en fortsatt positiv 

utveckling i sitt lärande 
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13.Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 

Personalens förbättringsområden 

 

 
Normer och värden:  

 

- Vår strävan är att fortsätta att jobba aktivt med det främjande arbetet med eleverna 

genom att föra värdegrundssamtal, visa respekt och ge eleverna ett bra bemötande. 

Genom att uppmuntra och förstärka positivt beteende visar vi hur eleverna kan 

utveckla sin förmåga till socialt samspel. 
 

Kunskaper: 

- Eleverna behöver få träning i att uppleva variation (teori och praktik) som leder till 

förståelse för lärande och som tydliggör skillnader och likheter. Detta stärker elevens 

möjligheter att se helhet och samband. Vi fortsätter att arbeta med tydlighet för att 

hjälpa eleverna att bli mer självständiga och ta egna initiativ. Det är viktigt att ge 

eleverna tid i sin kunskapsutveckling samt att vara uppmärksam på att eleverna kan 

visa sina kunskaper i olika sammanhang och på olika vis.  

Elevernas ansvar och inflytande:  

- Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för pedagogiska 

planeringar. För att eleverna ska få förståelse och kunskap om de mål som vi jobbar 

mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar våra arbetsområden i de olika 

ämnena. Vi behöver vidare hitta metoder för att tydliggöra kunskapskraven för 

eleverna. 

Skola och hem: 

- Fortsätta det goda samarbetet med elevernas vårdnadshavare. Vi kommer att arbeta för 

att lägga mer information om verksamheten, t ex veckobrev på edWise, dels för att bli 

mer tydliga med information och dels för att använda kontaktböcker i mindre 

utsträckning. 

 
Övergång och samverkan: 

- Samarbetet styrs även fortsättningsvis efter elevernas behov, förutsättningar, lokaler 

och hur schemat är upplagt. Vi strävar efter att personalen i arbetslaget ska arbeta med 

fler elever och att alla elever ska känna sig trygga med all personal. Vi kommer även 

att fördela arbetsuppgifterna på ett tydligare vis. Arbetslagsträffarna kommer till viss 

del även under nästa läsår att ägnas åt att diskutera förhållningssätt och innebörden av 

elevernas olika funktionsnedsättningar. 

 
Skolan och omvärlden: 

- Vi ser en positiv effekt av att knyta ihop teori och praktik inom olika arbetsområden så 

vi kommer att fortsätta att göra olika studiebesök och knyta an till aktuella 

arbetsområden. 
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- Vi kommer att i större utsträckning ta kontakt med olika föreningar inom kultur- och 

fritidsverksamheten i kommunen för att öka intresse och kunskap om möjliga 

fritidsaktiviteter för eleverna.  
 

Bedömning och betyg: 

- Vi behöver bli bättre på att hitta rätt bedömningsgrunder för våra elever. Vi är i vissa 

fall osäkra på hur värdeorden ska tolkas och vad de innebär för eleverna. 

 

- Att diskutera hur vi får eleverna delaktiga i pedagogiska planeringar, betyg och 

bedömning är något vi måste bli bättre på. Att vidare diskutera detta med andra 

särskolor behöver vi fortsätta med.  
 
 
 
 

Rektors förbättringsområden 
 

 Internkontroll av beslut. 

 Tydliga rutiner för elevhälsans arbete i särskolans verksamhet 

 Likvärdig bedömning 

 Kompetensutveckling inom området integrerade elever i kommunen 
 
 


