
 

1 

 

  

Kvalitetsrapport 

Grundskola åk 1-6 

Läsåret 2016/2017 

Strömtorpsskolan 
 

 

 

 

Utbildningens syfte 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval 

och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

 

Ansvarig rektor: Anette Thorbjörnsson 

 



 

2 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. Beskrivning av verksamheten ............................................................................................. 3 

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 ............................................... 4 

3. Året i verksamheten ............................................................................................................ 7 

4. Systematiskt kvalitetsarbete .............................................................................................. 10 

5. Normer och värden ........................................................................................................... 11 

6. Kunskaper ......................................................................................................................... 16 

7. Elevernas ansvar och inflytande ....................................................................................... 26 

8. Skola och hem ................................................................................................................... 29 

9. Övergång och samverkan .................................................................................................. 31 

10. Skolan och omvärlden ................................................................................................... 33 

11. Bedömning och betyg .................................................................................................... 35 

12. Rektors slutord .............................................................................................................. 37 

13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 ................................................................... 39 

 



 

3 

 

 

1. Beskrivning av verksamheten 

Strömtorpsskolan är en F-6-skola med cirka 200 elever. På skolan finns förskoleklass, 

fritidshem, 10 klasser åk 1-6 under läsåret 2016/2017.  Elevhälsoteamet består av rektor, 

skolpsykolog, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Det finns två arbetslag, F-3 och 4-6.  

Grundfakta skola 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Totalt antal barn/elever på skolan  215 206 203 

Antal barn i förskoleklass  33 22 25 

Antal elever i årskurserna Åk 1 38 33 24 

 Åk 2 22 39 33 (34) 

 Åk 3 35 23 38 (39) 

 Åk 4 23 33 24 

 Åk 5 32 25 33 

 Åk 6 32 31 24 

                                                         

Andel personal med ped. högskoleutb. (%)  100 90 

Andel lärare med formell behörighet i de 

ämnen som de undervisar i 

(%)  89 

 

89 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 

Fortsatt utrymme för pedagogiska diskussioner för att få en samsyn av innebörden i 

våra värdeord.  

Vårt arbete med att få samsyn kring värdeord fortlöper. Under läsåret har en del av den 

gemensamma tiden även använts till matematiklyftet, läslyftet, skolans gemensamma möten 

som till exempel likabehandling, pedagogisk forum, utvecklingssamtal och egna inbokade 

möten.  

Vi har även haft ämnesdiskussioner i arbetslagen för att få en röd tråd och ökad kontinuitet i 

verksamheten. Vi har även diskuterat måluppfyllelse och bedömning. Vår strävan mot samsyn 

har gett resultat men är fortfarande ett utvecklingsområde. 

Under läsåret har vi haft diskussioner kring två böcker; Hellre små steg än stora kliv samt 

Ledarskap i klassrummet. Böckerna har belyst inkludering och förhållningssätt i klassrummet. 

Diskussionerna har skett i både tvärgrupper samt i arbetslaget. 

 

Stärka och vidareutveckla samarbetet mellan skola – fritids för att tillsamman få en 

ännu bättre samsyn och helhetssyn vad gäller våra elever. 

Under vårterminen har mentorerna haft samplanering med fritidspedagoger som varit knutna 

till klassen. Vid ett tillfälle har även idrottslärare varit med. För att möjliggöra detta har lärare 

avlöst fritidspedagogerna på fritids. 

 

Vidareutveckla vårt sätt att utvärdera och skriva analys.  

Vi har utvecklat våra rutiner kring utvärdering av verksamheten och olika aktiviteter. 

Gemensamma utvärderingar finns tillgängliga i arbetslagets rum på edWise.  

 Vi utvecklar kontinuerligt vårt kvalitetsarbete genom arbete med arbetsplaner som månadsvis 

följs upp i arbetslaget. Uppföljningarna har haft stor betydelse för arbetslagets 

uppföljningsarbete och analysarbete. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Att 

kontinuerligt följa upp och analysera vårt arbete, ex. extra anpassningar, pedagogiska 

planeringar och verksamhetsplaner är en viktig del i vårt arbete mot god måluppfyllelse. 

 

Upprätta pedagogiska planeringar i alla ämnen som delges vårdnadshavare i 

lärplattform  

Arbetet med de pedagogiska planeringarna är under ständig utveckling. Under året har en 

förbättring skett i upprättandet av dessa. Förbättringarna är ett resultat av att pedagogerna nu 

känner sig mer förtrogna med upprättandet av de pedagogiska planeringarna. Vi har arbetat 

gemensamt med dem i arbetslaget. Målet att planeringar ska upprättas i alla ämnen kvarstår. 

Det är även eftersträvansvärt att skriva pedagogiska planeringar som sträcker sig över kortare  
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tid eller mer begränsade arbetsområden. Det underlättar utvärdering. 

  

Skriva/upprätta kontinuerligt omdömen i edWise.  

Vi skriver omdömen för årskurs 1-3 en gång per termin. Med de yngre barnen har vi 

pedagoger ofta tät kontakt med föräldrar där vi muntligt delger vårdnadshavare nuläget som 

komplement till omdömena. Om eleverna riskerar att inte nå målen kontaktas vårdnadshavare 

för att få information. Extra anpassningen upprättas för att individanpassa undervisningen. 

Målet är att skriva omdömen efter varje avslutat arbetsområde för att säkerställa utveckling 

och måluppfyllelse. Detta är ett utvecklingsområde som vi arbetar vidare med. 

Diagnoser och uppföljning 

Genom att analysera diagnoser efter avslutat arbetsområde samt resultat av skolverkets 

bedömningsstöd i svenska och matematik se mönster, dra lärdomar över tid och att jämföra 

relativt insatt stöd och tidigare års resultat, samt nationella resultat.   

Åk 2 har under läsåret diagnostiserat eleverna med stöd av Tummen upp och Nya språket 

lyfter. Dessa har ersatt DLS som tidigare diagnosmaterial. Tummen upp finns med som 

förslag i den nya Läs-och skrivplanen. 

Åk 3 har genomfört nationella prov i svenska och matematik. Åk 6 har genomfört nationella 

prov i svenska, matematik och engelska. 

 

Fortsätta att arbeta med att vidareutveckla vårt arbete med likabehandlingsplanen och 

likabehandlingsarbete.   

 

Likabehandlingsgruppen träffas varje vecka för att snabbare kunna handlägga anmälningar 

som kommit in. Likabehandlingsteamet har även förfogat över 30 minuter varje APT samt 

haft möjlighet att förfoga över gemensam tid. Vid dessa tillfällen har vi haft diskussioner vad 

gäller vår samsyn samt diskuterat fallbeskrivningar.  

Det dagliga likabehandlingsarbetet i verksamheten har resulterat i att eleverna upplever sin 

skola som trygg. Detta har vi kunnat utläsa i enkätundersökningen som genomfördes i år 2 

och 5.  

Likabehandlingsteamet har även genomfört en enkätundersökning angående trygghet och 

trivsel som besvarats av samtliga elever på skolan. 

Under vårterminen har vi börjat använda systemet Digital Fox för hantering av 

likabehandlingsärenden. Ärendet går till huvudman direkt för kännedom.  
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Schemalagda träffar, arbetslagsledare och rektor. 

Vi har haft regelbundna träffar varje vecka.  

 

Arbeta mer utvecklande med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.  

Ett antal pedagoger har genomfört Matematiklyftet och Läslyftet.  

Vi har arbetat kommungemensamt med inkludering detta har delvis skett i tvärgrupper i 

lärande samtalsform.  

Vi har även läst litteratur i arbetslagen (Ledarskap i klassrummet). Till detta har vi haft 

uppgifter och diskussionsfrågor som vi fått från förstelärarna i inkludering. Diskussionerna 

har kretsat kring förhållningssätt samt struktur på genomförandet av lektioner.  

Vi har även haft gemensam bedömning av nationella prov i åk 3 och 6. 

Tvålärarsystemet möjliggör kontinuerliga observationer av kollegor vilket kan leda till goda 

diskussioner och utveckling. 

Nya pedagoger har fått utbildning i edWise av ansvarig administratör. 

  



 

7 

 

3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

1-3 

Likabehandlingsplanen har gått igenom likabehandlingsplanen för all personal. Även elever 

och vårdnadshavare har fått information om planen. Likabehandlingsteamet träffas 

regelbundet varje vecka. Likabehandlingsteamet består av samordnare, rektor/biträdande 

rektor, specialpedagog, kurator samt lärarrepresentanter.  

Likabehandlingsråd med två representanter från varje klass träffas en gång i månaden 

tillsammans med likabehandlingsteamets samordnare. Vi arbetar varje dag i klassrummen och 

på skolgården med konflikthantering och ger eleverna verktyg för att klara av situationen 

nästa gång den uppkommer. Vi följer likabehandlingsplanen och tillämpar åtgärdstrappan. Det 

är av vikt att dokumentera händelser och stödinsatser i tillämpningen av åtgärdstrappan. 

Under vårterminen har ett nytt digitalt system för anmälan av kränkningar tagits i bruk. 

Likabehandlingsarbetet är även en stående punkt på varje APT och klassråd.  

Varje läsår upprättas ett rastvärdsschema som kontinuerligt utvärderas på klassråd och 

likabehandlingsråd. Fritidspersonal ansvarar för lunchrasterna måndag-torsdag. Det erbjuds 

en organiserad rastaktivitet en dag per vecka som leds av fritidspersonalen. Ambitionen är att 

erbjuda organiserad rastaktivitet fler dagar i veckan. Raststugan är öppen på lunchrasten 

måndag-fredag. 

Vi har arbetat med elevinflytande genom att varje vecka ha klassråd, en gång i månaden ha 

likabehandlingsråd och elevråd samt två gånger per termin haft mat- och städråd.  

Representanter till föräldrarådet har utsetts i varje klass. De har anordnat en trivselkväll i 

samband med läsårets start. Rådet träffas två gånger per termin.  

Under året har vi haft ett antal gemensamma aktiviteter för att främja sammanhållning och vi-

känsla på skolan. Dessa utvärderas regelbundet för att följa upp och synliggöra 

förbättringsområden. 

En pedagog från arbetslaget har deltagit Läslyftet. 

Vi har haft kommungemensamma studiedagar där ämnet varit inkludering och ledarskap i 

klassrummet. 

4-6 

Vi har presenterat likabehandlingsplanen på våra föräldramöten. 

Elevernas Likabehandlingsråd träffas en gång per månad och där finns representanter från år 

1-3 och 4-6. Likabehandlingsteamet samlas varje tisdag för att arbeta med förebyggande 

åtgärder och uppföljande arbete. 

Vi använder oss av likabehandlingsplanen i det dagliga arbetet. 

Mobiltelefonförbudet råder i både skola och på fritidshem. 
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Rutinerna kring kränkningsanmälningar har förändrats och vi använder oss av ett digitalt 

verktyg, Digital Fox.  

År 2 och år 5 har genomfört en elevenkät om trygghet och trivsel.  

År 4 har kartlagt läs och skrivförmågorna genom DLS-prov. 

År 6 har genomfört Nationella proven i tre ämnen.  

Förstelärare i NO har tillsammans med personalen på skolorna i Degerfors beställt nytt NO-

material till skolorna. Syftet är att höja kvalitén och måluppfyllelsen.  

Matematiklyftet har fortsatt under läsåret med ett flertal pedagoger och har lett till en ökad 

samsyn inom kommunens skolor. 

Utöver den dagliga undervisningen som bedrivs så har även:  

Vi arbetar aktivt för att de elever som behöver särskilt stöd ska få riktat och ändamålsenligt 

stöd. Behovet av stöd utvärderas och följs upp kontinuerligt.  

År 4-5 har haft elevens val i blandade grupper med utgångspunkt i matematik, bild, svenska, 

idrott och slöjd. År 6 har valt att arbeta med inriktning samhällskunskap genom nutidsfrågor 

och lilla aktuellt.  

Vi har ständig kunskapsuppföljning i samtliga ämnen genom prov, redovisningar, self-tester, 

diagnostiska prov, läxförhör, muntliga förhör och i den dagliga undervisningen. 

Undervisningen är individualiserad, så långt som möjligt, inom klassens ram med extra 

anpassningar. 

Åk 5 har använt det nya arbetsmaterialet, Tummen upp i sv-undervisningen. 

Under året har ett tvålärarsystem introducerats, vilket gör att vi är två pedagoger i 

klassrummet i så stor utsträckning som möjligt. 

Antalet datorer och Ipads har utökats och vi använder oss mer av dessa i undervisningen. 

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

Skapande skola 

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. 

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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Under vårterminen har 1-3 haft besök av en konstnär som haft bildlektion med eleverna. 

Läslyftet 

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling. Under 

höstterminen deltog två pedagoger i modulen ”Samtal om text”. Under vårterminen deltog en 

pedagog i modulen ”Från vardagsspråk till ämnesspråk”. Genom att delta i Läslyftet får man 

som pedagog: 

- Fördjupa sina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling. 

- Samtala med kollegor om forskning och undervisning. 

- Pröva nya arbetssätt i praktiken. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 

Systematiskt kvalitetsarbete på Strömtorpsskolan F – åk 6, skola/fritidshem. 

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. 

Årets kvalitetsredovisning 

Klassråd har genomförts varje vecka i respektive klass. 

Elevråd, likabehandlingsråd, mat -och städråd genomförs kontinuerligt. 

Personalen arbetar fortlöpande med arbetsplanen och utvärderar planen en gång i månaden. 

Föräldramöten har genomförts för varje årskurs.  

Utvecklingssamtal genomförs varje termin och IUP upprättas samt följs upp. 

Föräldrarådet har haft möte 2 gånger per termin.  

Vårdnadshavare till elever i åk 2 och 5 har svarat på en brukarenkät som SKL administrerar. 

Eleverna i åk 2 och 5 svarar på en enkät angående trivsel och trygghet. Även denna 

administreras av SKL. 

Alla årskurser samt alla fritidshemsavdelningar har genomför en trivselenkät samt en 

trygghetskarta med fokus på trygghet i skolans olika miljöer. Resultatet har analyserats i 

arbetslaget och förslag på åtgärder har tagits fram. 

Nationella prov har genomförts i åk 3 och 6. 

 

Utvärdering och analys av undervisning och resultat görs varje termin. 
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5. Normer och värden 

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles 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  3 3       

Kvarsittning  1 1       

Utredning          

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig omplacering  4 4 0 1 1 0   

Tillfällig placering vid annan 

skolenhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 

Kränkande behandling mot kränkande behandling 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal anmälningar  

kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

År 1-6 3 25 28 7 14 21 12 17 29 

 

Kränkande behandling: Antalet kränkningar som skett på fritidshemstid är 4 st och under 

skoltid är 25 st. 

Elevenkät   

Trygghet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,75 3,59 

Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 

trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 
3,97 3,71 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 

(andelen visar elever som inte känner rädsla) 
3,10 3,56 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 

(andelen visar elever som inte känner rädsla) 
3,87 3,72 
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Grundläggande värden:      

  I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,66 3,43 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 3,60 3,04 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,94 3,07 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,87 2,32 

 

   

Ordningsregler:     

  I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler 

som finns 
3,28 2,82 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 

skolans följs 
4,0 3,36 

 

Orsaker till skillnad mellan åk 2 och 5: 

Ingen av eleverna i åk 5 tycker att skolans ordningsregler 

följs av alla elever. Majoriteten tycket att det fungerar 

bra. Pedagogerna använder åtgärder som finns att tillgå 

inom klassens ram. Eleverna upplever att pedagogerna 

arbetar för och säkerställer att reglerna följs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ENHETENS MÅL 

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

 

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska möta hinder i vår 

verksamhet 

 

Att alla elever känner till skolans ordningsregler samt efterföljer dem 

 

Upprätta gemensamma aktiviteter i ett årshjul 

 

Hur når vi målen? 

 

Presentera likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare. 

 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 
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 Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt verktyg. 

 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

 

Öka elever och vårdnadshavares delaktighet i det främjande och förebyggande 

likabehandlingsarbetet. 

 

Kontinuerlig samverkan med hemmet. 

 

God vuxennärvaro under rasterna.  

 

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

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

Terminsplaneringar för varje årskurs samt lektionsförslag ska finnas i vikariepärmen. 

 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor ca 30 minuter. 

 

Tillgänglighet i ett inkluderande arbetssätt med eleven i fokus. 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Åk 1-3 

Skolan har en likabehandlingsplan som uppfyller skollagens krav. I denna framgår hur vi ska 

arbeta mot diskriminering och kränkningar. Här finns rutiner och arbetssätt tydligt beskrivna. 

Vi har kortfattat presenterat likabehandlingsplanen på föräldramöten och i klasserna på 

klassråden. 

 Kränkningsanmälning görs av den personal som först får kännedom om det som inträffat och 

gör en anmälan som lämnas till likabehandlingsteamet. Kurator ansvarar för sammanställning 

av ärenden som rapporteras till nämnd. Under vårterminen togs systemet Digital Fox i bruk. 

Detta medför att anmälningar om kränkande behandling rapporteras direkt till huvudman. 

Rektor ansvarar för utredning av dessa. 

Skolans likabehandlingsråd med elever från år 1-6 träffas en gång per månad. Då utvärderas 

olika miljöer såsom klassrum, omklädningsrum, matsal, raster samt rastvärdsschema. Vi 

relaterar till innehållet i likabehandlingsplanen i det dagliga arbetet. 

Rastvärdssystemet har fungerat bra och vuxentätheten under lunchrasterna är bra. Eleverna 

påtalar fortfarande att de upplever att det ibland saknas vuxennärvaro ute eller att de vuxna 

som är ute inte är tillgängliga. Rastvärdarna har bemött detta. Raststugan är öppen alla 

skoldagar. En dag i veckan erbjuds rastaktiviteter på lunchrasten för att främja goda 

rastaktiviteter. 

  

Vi har haft gemensamma aktiviteter för att stärka trygghet och vi-känsla som exempelvis 

pysseldagar, friluftsdagar med fokus på samarbete inom laget och gemensamt firande av 
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högtider. Vi har även haft en tillsammansvecka där eleverna var delade i tvärgrupper från F-6. 

Vi genomförde samarbetsövningar dagligen under veckan. Åk 6 var gruppledare. Alla 

pedagoger på skolan var delaktiga i arbetet. Eleverna har utvärderat veckan och upplevelserna 

var i huvudsak positiva. 

Vi upplever att syftet med dessa dagar väl har uppfyllts genom att både personal och barn har 

haft goda upplevelser. Målet är att upprätta ett årshjul där gemensamma aktiviteter ska vara 

återkommande. Då detta är både förebyggande och främjande likabehandlingsarbete. 

 

Vid konflikter eller andra händelser informeras föräldrar, även om händelsen inte leder till en 

kränkningsanmälan. 

Mobiltelefonförbud råder i skolan och detta har fungerat bra. 

 

Många elever deltar i rastaktiviteterna som arrangeras och uttrycker att det är extra roligt de 

rasterna..  

 

Analys 

Likabehandlingsplanen har på ett tydligt sätt förankrats bland personal, elever och 

vårdnadshavare. Trygghetsenkäten i åk 2 visar att 75 % av 32 elever som genomfört enkäten 

känner sig trygga i skolan. 97 % vet vem de ska prata med om de skulle bli illa behandlade i 

skolan. Vi ser att arbetet kring normer och värden har gett ett positivt resultat. 

En möjlig faktor till det positiva resultatet kring trygghet är att elever och pedagoger har 

arbetet tillsammans under två år. Vi ser att kontinuitet och samsyn är viktigt för 

trygghetsskapande i en grupp.  

Årets rastvärdsschema har har utformats så att varje mentor ansvarar för de egna eleverna 

under för -och eftermiddagsrasten. Elevernas raster är i viss mån uppdelade under 

förmiddagen.  

Skolans ordningsregler är förankrade i teorin hos eleverna men de kan vara svåra att leva upp 

till på rasterna för eleverna. Enkäten visar att eleverna tycker att de vuxna på skolan arbetar 

för att de ska efterlevas.  

Det har varit regelbundna matråd, elevråd och likabehandlingsråd vilket har gett eleverna ökat 

inflytande över sin skola. Det är viktigt med elevinflytande där elevernas synpunkter tas på 

allvar och leder till förändring. Detta har resulterat i att omklädningsrummen renoveras efter 

elevernas önskemål om bland annat duschväggar samt att skolgårdens lekredskap uppdateras.  

Elevernas önskemål vid matrådet har också tillgodosetts i den mån det är möjligt. Eleverna 

tycker att det är roligt att få vara representant i de olika råden eftersom de känner sig delaktiga 

i sin skola.  

En punkt som ofta kommer upp på Likabehandlingsrådet är att det finns vuxennärvaro i 

omklädningsrummen för klasserna 1-3. Detta upplevs som en trygghet av eleverna. 

Vid gemensamma aktiviteter ser vi att det är positivt att de äldre eleverna får ta ansvar för 

yngre elever. Det gör de oftast på ett mycket bra sätt. Genom gemensamma aktiviteter ökar 
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tryggheten samt att nya kontakter och kamratrelationer skapas. Det är viktigt att detta är 

återkommande inslag under läsåret. 

Likabehandlingsteamet träffats regelbundet varje vecka. Det bidrar till att 

likabehandlingsarbetet har utvecklats positivt på skolan och att vi gemensamt strävar mot 

samsyn. Genom kontinuerliga diskussioner och gemensamt ansvar för eleverna fungerar 

samarbetet bra i 1-3. 

 
4-6 

 

Majoriteten av våra elever följer skolans gemensamma regler och likabehandlingsplan. 

Genom likabehandlingsrådet uppger representanter från eleverna hur de känner sig på skolan 

och vad som behöver förbättras. Genom undervisningen och det dagliga arbetet med dessa 

frågor ser vi att det ger resultat. Det har byggts upp en samsyn mellan hem och skola. Vi  

är nöjda med tvärgruppsaktiviteterna (friidrottsdagar med grupper i olika åldrar). De äldre 

eleverna har varit en förebild för de yngre, visat på normer och värden. De har visat omsorg 

om de yngre eleverna och tagit sitt ansvar.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Arbeta vidare med att medvetandegöra eleverna om det egna ansvaret för att skolans 

ordningsregler följs samt för att nå trygghet och arbetsro i klasserna. 

Vi behöver fortsätta att uthålligt arbeta med normer och värden i klassrummen och på 

rasterna. Vi ser att detta har effekt och fortsätter det långsiktiga arbetet.  

 

 



 

16 

 

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 3 

Nationella ämnesprov åk 3      

Nationellt prov (%) 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P T

o 

F P To F P To F P To 

Svenska    84 100 91 75 55 64 63 57 59 

Svenska som 

andraspråk  
   100  100          

Matematik    90 93 91 50 70 59 69 44 54 

 

Analys av de nationella proven åk 3 

Resultaten i de nationella proven var bättre än väntat och visade att undervisningen har gett 

önskat resultat inom både matematik och svenska. Vi ser ett samband mellan resultat och 

elever som har individuella svårigheter.  

I svenska var det tydligt att individuella svårigheter gav ett lägre resultat. Det finns en plan för 

hur vi arbetar vidare med berörda elever. I svenska är det framför allt läsförståelse samt arbete 

med faktatext som eleverna behöver utveckla vidare. 

Flera elever nådde inte kraven för enstaka delprov i både matematik och svenska, totalt sett 

har merparten av eleverna haft ett bra resultat. 

Inom matematiken behöver eleverna träna vidare på att hantera enkla matematiska likheter 

och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt. 

 

Måluppfyllelse åk 3 

Måluppfyllelse 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P To F P To P F To P F To 

Svenska 75 100 91 95 100 97 80 92 86 72 87 79 
Svenska som 

andraspråk  
   100  100       

Matematik 88 100 95 100 100 100 90 83 86 81 86 84 
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SO    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NO    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Engelska    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bild    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Teknik    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Analys av måluppfyllelsen 

Klass 3 består av 38 elever varav 22 är pojkar och 16 är flickor. 

Svenska  

I svenska har 16 av 22 pojkar samt 14 av 16 flickor nått kunskapskraven för åk 3. 

Eleverna har genomfört nationella prov i ämnet. 

Inom ämnet har vi arbetat med områdena tala/lyssna, skriva samt läsa. 

Inom tala/lyssna har vi bland annat haft muntliga presentationer och redovisningar där 

eleverna har övat sig i att både lyssna på andra och att muntligt återge fakta så att andra kan 

förstå den. 

Inom skriva har vi tränat vidare på grunder som handstil, att skriva på dator samt stavning. 

Eleverna har även skrivit olika typer av texter, exempelvis berättande text, faktatext, dikter 

och instruerande texter. 

Eleverna har skrivit bokrecensioner där flera moment övas. 

Inom läsning har eleverna läst olika typer av texter, både enskilt, för en lärare samt som 

högläsning i grupp. Eleverna har haft läsläxa varje vecka som har följts upp i skolan.  

Klassen har även arbetat med läsförståelse med frågor på, mellan och bortom raderna. 

Undervisningen har även haft inslag av textsamtal.  

De som inte uppnått målen i svenska har till stor del brister i sin läsning. Det förekommer 

både svårigheter i avkodning och i läsförståelse. Eleverna visar ett svagt intresse för läsning. 

Dessa problem har varit kända under elevernas skolgång och det har pågått ett arbetet kring 

det. Vi har haft olika grupperingar samt individuell lästräning som har främjat läsutvecklingen 

hos eleverna. Vi behöver att lyfta läsningens betydelse för fortsatt kunskapsinhämtning.  

Det finns elever i klassen som fortsättningsvis behöver lässtöd i undervisningen för att 

tillgodogöra sig den. Detta stöd skulle kunna vara inläsningstjänst. 

Matematik  

I matematik har 19 av 22 pojkar samt 13 av 16 flickor nått kunskapskraven för åk 3. 

Nationella prov har genomförts i ämnet. 

Vi har haft läromedelsbok i ämnet som vi har kompletterat med olika häften. Undervisningen 

haft praktiska moment och gemensamma genomgångar.  Även dator har använts som ett 

komplement i undervisningen. 

De elever som inte nått målen saknar grundläggande matematiska kunskaper att bygga vidare 

på. För att erbjuda eleverna en nivåanpassad undervisning i matematik har vi delat upp 
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klassen i fyra olika grupper. Vi har repeterat för att befästa grundläggande matematiska 

kunskaper. Arbetsro har till viss del saknats i klassen vilket är en av faktorerna som påverkat 

resultatet. 

Flera elever nådde inte kraven för enstaka nationella delprov i matematik. De har uppvisat de 

kunskaperna i undervisningen och därför nått målen för åk 3. 

Bild  

Samtliga elever har uppnått kunskapskraven för åk 3. Eleverna har uppvisat stort intresse för 

ämnet. Gemensamt arbete med bilduppgifterna. Vi har använt oss av olika tekniker. Målat 

med olika sorters färger. Vi har också pratat om några konstnärer och deras arbete.  

Engelska  

Samtliga elever har uppnått kunskapskraven för åk 3. Eleverna har visat stor motivation både 

muntligt och skriftligt. Vi har jobbat med olika texter. Vi har tittat på film. Lyssnat på och 

samtalat på engelska. Vi har även använt oss av bilder. Vi har utgått från barnens egna 

erfarenheter. Elever möter engelska i sin vardag genom olika medier och spel. Användandet 

av engelska språket sker dagligen och bidrar till att de får träna engelska dagligen i olika 

elevnära situationer. 

NO 

Samtliga elever har uppnått kunskapskraven för åk 3. Vi har arbetat med olika moment, bland 

annat  läst, skrivit, ritat, samtalat och tittat på filmer. Vi har forskat och använt oss av datorer 

och i-Pads . Undervisningen har bland annat innehållit teman där eleverna lärt sig om  träd, 

svampar, kroppen, olika årstider och bondgården samt luft och vattnets egenskaper och 

former. Eleverna har även lärt sig om rymden. 

 Vi har arbetat på ett varierat sätt vilket tilltalar eleverna. Teori har varvats med praktik. 

Eleverna visar ett stort intresse.  

Den höga måluppfyllelsen i NO tror vi till stor del beror på att vi valt att framför allt 

läsberätta fakta i ämnet på lektionerna. Detta leder till att elever med lässvårigheter eller 

svårigheter med ord och begreppsförståelse ändå får samma ämneskunskaper. 

SO 

Samtliga elever har uppnått kunskapskraven för åk 3. Vi har arbetat med olika moment, bland 

annat läst, skrivit, ritat, samtalat och tittat på filmer. Vi har forskat med hjälp av datorer och i-

Pads. Undervisningen har berört demokrati, kompisar, familj, trafik, religion, vårt samhälle, 

karta, hela världen FN och forntiden. 

Vi har arbetat på ett varierat sätt vilket har gynnat eleverna. De visar stort engagemang och 

intresse för de olika arbetsområdena. 

Den höga måluppfyllelsen i SO tror vi till stor del beror på att vi valt att framför allt läsberätta 

fakta i ämnet på lektionerna. Detta leder till att elever med lässvårigheter eller svårigheter 

med ord och begreppsförståelse ändå får samma ämneskunskaper. 
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Teknik  

Samtliga elever har uppnått kunskapskraven för åk 3.Vi har tittat på olika filmer som belyst 

teknik ur olika perspektiv. Vi har ritat och forskat om olika uppfinningar.  Eleverna visar stort 

intresse och har varit delaktiga på lektionerna. Vi har haft många bra diskussioner utifrån 

ämnet. 

Den höga måluppfyllelsen i teknik tror vi till stor del beror på att vi valt att framför allt  

läsberätta fakta i ämnet på lektionerna. Detta leder till att elever med lässvårigheter eller 

svårigheter med ord och begreppsförståelse ändå får samma ämneskunskaper. 

Åk 6 

Nationella ämnesprov åk 6 

Måluppfyllelse 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Nationellt prov (%) F P To F P To F P To F P To 

Svenska 100 86 92 100 100 100 100 91 97 100 94 96 

Svenska som andraspråk             
Matematik 100 95 97 95 100 97 100 75 97 75 75 75 

Engelska 100 95 97 95 92 94 100 91 97 88 75 79 

Biologi 100            
Fysik    100 100 100       
Kemi             
Historia             
Religion 94 95 95          
Samhällskunskap    100 100 100       

Åk 6  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse åk 6  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Måluppfyllelse (%) F P To F P To F P To P F To 

Bild 100 100 100 100 100 100 100 91 97 100 100 100 

Engelska 100 95 97 90 92 91 100 91 97 88 100 96 

Hem- och 

konsumentkunskap 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Idrott och hälsa 100 95 97 100 92 97 100 91 97 100 89 92 

Matematik 100 95 97 100 92 97 100 91 97 75 83 79 

Modersmål       100 91 97    

Musik 100 95 97 100 92 97 100 91 97 100 100 100 

Naturorienterande ämnen       100 91 97    

     Biologi 100 100 100 95 100 97 100 91 97 100 89 92 

     Fysik 100 95 97 95 100 97 100 91 97 100 83 88 

     Kemi  100 95 97 95 100 97 100 91 97 100 100 100 

(Samhällsorienterande ämnen       100 91 97    

     Geografi 100 95 97 95 100 97 100 91 97 88 89 88 

     Historia 100 95 97 95 100 97 100 91 97 100 94 96 

     Religionskunskap 94 95 95 95 100 97 100 91 97 75 89 83 

     Samhällskunskap  94 100 97 95 100 97 100 91 97 100 89 92 

Slöjd  100 95 97 100 100 100 100 91 97 100 94 96 

Svenska 100 95 97 95 100 97 100 91 97 100 94 96 

Svenska som andraspråk       100 91 97    

Teknik  100 100 100 100 100 100 100 91 97 88 94 92 
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Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6 

 

Nationella prov 

Resultaten i matematik på de nationella proven överensstämmer till stor del med 

höstterminens betyg. Vi ser ett klart samband mellan resultaten på proven och det övriga 

arbetet under terminen. 

Sex av åtta flickor och fjorton av aderton pojkar har ett godkänt resultat. 

Betygsresultaten: A 1 elev, B 2 elever, C 4 elever, D 6 elever, E 5 elever, F 6 elever. 

 

Resultaten i svenska är högre på de nationella proven än vad höstterminens betyg visade. 

Många elever har höjt sitt vårterminsbetyg delvis på grund av de nationella proven. 

Alla flickor och sjutton av aderton pojkar har ett godkänt resultat. 

Betygsresultaten: B 3 elever, C 7 elever, D 4 elever, E 9 elever, F 1 elev. 

 

Resultaten i engelska stämde inte överens i lika hög grad med höstterminens betyg. En del 

nådde bättre och en del sämre resultat på de nationella proven.  

Alla pojkar och fem av åtta flickor har ett godkänt resultat. 

Betygsresultat: 5 elever, C 9 elever, D 3 elever, E 4 elever, F 3 elever. 

 

Måluppfyllelse år 6 

Klass 6 består av 24 elever. Det är 16 pojkar och 8 flickor. 

15 elever av 24 har uppnått målen i samtliga ämnen (4 flickor och 11 pojkar). 

En flicka och en pojke ej godkända i ett ämne (eng resp fy). 

3 flickor och en pojke är ej godkända i två ämnen (ma, re, rep ma, ge, resp re, tk. resp id, ma). 

En pojke är ej godkänd i tre ämnen (ma ,ge, re). 

En pojke är ej godkänd i sex ämnen (id, ma, bi, fy, sh, sv).  

En pojke är ej godkänd i nio ämnen (id, bi, fy, ge, hi, re, sh, sl, tk ). 

En pojke som hade fyra icke godkända ämnen i höstas har nu uppnått målen i samtliga ämnen. 
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En pojke som hade fem icke godkända ämnen har nu två icke godkända.  

En flicka har gått från fyra icke godkända ämne till två godkända. 

En pojke har gått från två icke godkända ämnen till ett godkänt. 

En pojke har gått från ett icke godkänt till alla ämnen godkända. 

En flicka har gått från två icke godkända ämnen till ett. 

En flicka har fortfarande två icke godkända ämnen. 

Det är positivt at så många förbättringar har skett. Tyvärr har även försämringar skett. 

En flicka har gått från ett icke godkänt till två ämnen. 

En pojke har gått från två icke godkända till tre ämnen. 

En pojke har gått från fem till sex icke godkända ämnen. 

En pojke har gått från tre till nio icke godkända ämnen. 

Eleven som har nio ej godkända ämnen har mycket hög frånvaro. 

I ämnena bl, hk, ke, och mu har samtliga elever uppnått målen. 

I ämnena eng, hi, sl och sv har 23 av 24 uppnått målen. 

I ämnena bi, id, sh och tk har 22 av 24 elever nått målen. 

I ämnena fy och ge har 21 av 24 elever nått målen. 

I ämnet re har 20 elever av 24 nått målen. 

I ämnet ma har 19 elever av 24 nått målen. 

I ämnet matematik har vi alltid varit minst två pedagoger, haft hjälp från specialpedagog och 

haft anpassat material, trots detta har inte målen uppfyllts. 

Ogiltig frånvaro 

 

 

 

 

Kommentar:  

I de flesta fall handlar det om enstaka frånvarotillfällen. I de fall det varit upprepad frånvaro 

har vi följt riktlinjerna enligt frånvarotrappan.  

Ogiltig 

frånvaro 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6   0   0 8 14 22 
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Åtgärdsprogram 

 

 

 

 

Kommentar: 

Antalet åtgärdsprogram har ökat utifrån att många av de anpassningar och stödinsatser som 

gjorts har visat sig vara av varaktig karaktär. 

Antal extra anpassningar: Pojkar 20, Flickor 11. Total: 31 

 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

 

 

 

 

 

Kommentar: En elev har under läsåret fått undervisning i särskild undervisningsgrupp fyra 

dagar i veckan. 

 

Anpassad studiegång 

 

 

 

Kommentar 

 

 

 

Åtgärdsprogram 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 5 11 16 3 1 4 2 8 10 

  

Särskild 

undervisning 

eller enskild 

undervisning 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 0 0 0  1 1  1 1 

  

Anpassad 

studiegång 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 1 2 3 0 2 2 0 0 0 
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Handledning på modersmål 

 

 

 

 

Kommentar 

 

Modersmålsundervisning 

Modersmål Arabiska Polska Tigrinja Dari Thailändska Somaliska 

P      4     0      1    0         1         0 

F      2     1      0    0         1         0 

To       6                                   1      0       0          2         0 

 

Stimulans:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 

mer 
3,48 2,63 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,94 3,43 

   

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar:      

  Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag 

behöver det 
4,0 3,66 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 

jag förstår 
3,87 3,41 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill nå 

ett högre betyg 
3,42 3,37 

ENHETENS MÅL 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen 

Öka läsförståelsen vid läsning av olika typer av texter. 

 

Svenska som andraspråk ska ges till elever som har behov av det. 

 

Studiehandledning på modersmålet. 

Handledning 

på 

modersmål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 0 0 0 4 11 15 3 5 8 
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Hur når vi målen? 

Skriftliga omdömen ska skrivas för alla elever i samtliga ämnen där det tydligt ska framgå 

vad eleven ska utveckla för att nå en högre kunskapsnivå. 

 

De elever som riskerar att ej uppnå målen ska få extra anpassningar och särskilt stöd ges 

utifrån rutinpärmens riktlinjer 

 

Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr 11 ska upprättas i alla ämnen.  

 

Pedagogiska planeringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen att 

fritidshemmen är ett komplement och kompensatoriskt stöd till elevernas kunskapsutveckling 

 

Kompetensutveckling i form av matematik – och läslyft och fortsatt inkluderingsarbete för att 

möjliggöra en tillgänglig undervisning för alla elever. 

  

Analys av föregående termin ska ligga till grund för undervisningen. 

 

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

kursplanen för svenska som andraspråk.  

 

SvA ska genomsyra all undervisning i samtliga ämnen. 

 

Ökat samarbete mellan mentor/ämneslärare/fritids. 

 

Vi arbetar för arbetsro och inkludering i klassrummet. 

 

Studiehandledning ska ges en timme i veckan under elevens fyra första år i Sverige. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Utvärdering 
Under viss del av läsåret saknades undervisande lärare i Svenska som andraspråk. Detta hade 

negativa konsekvenser för våra elever som är i stort behov av detta stöd. Det är svårt att hinna 

förklara alla ord och begrepp för våra elever med svenska som andraspråk. 

 

 

 Vi ser att det framför allt saknas djup i svenska språket för dessa elever vilket försvårar 

möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen. Under läsåret tillsattes två pedagoger vilket 

har gett ett positivt resultat.  

Även studiehandledningen på modersmålet är mycket viktig och en betydande resurs för 

eleverna med svenska som andraspråk. Innehållet styrs av behov och ska utgå från 

lektionsplaneringen.  

 

 

Att år 6 elever får undervisning en hel dag i veckan på stora Valla skolan (under två perioder).  

Extra anpassningar och åtgärdsprogram går igenom och utvärderas regelbundet med hjälp av 

specialpedagog. 
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När det gäller klasserna är klasstorlekarna väldigt olika vilket gör att antalet mentorselever 

varierar. Vi har under läsåret arbetat mot ett tvålärarsystem, vilket innebär att det är två 

pedagoger i klassrummet. Detta möjliggör ett flexiblare arbetssätt samt ökar möjligheterna att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. 

Ansvarig pedagog arbetar utifrån extra anpassningar ex. genom att vid behov erbjuda 

muntliga prov enskilt eller i grupp. Flertalet elever har elevdator som är utrustad med 

Symwriter och inläsningstjänst.  

Under terminen skulle det vara bra om man kunde ändra resurserna under terminens gång. Vi 

behöver ha regelbundna avstämningar i arbetslaget (med hjälp av specialpedagog) och i 

samråd med rektor göra omfördelningen. Detta utifrån att elevgrupperna kan ändras under 

terminens gång. 

Vi ser att arbetet i arbetslaget har blivit lidande av att vi inte varit närvarande vid alla möten. 

Det var planerat att rektor, biträdande rektor och specialpedagog skulle närvara regelbundet. 

Det har inte hunnits med.  

 

 

Analys 
 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Utveckla arbetet med läsförståelse av olika typer av texter. 

Skriva olika typer av texter med särskilt fokus på faktatext. 

Ge eleverna grundläggande kunskaper om matematiska begrepp så att de kan använda dem i 

vanligt förekommande sammanhang. Framför allt enkla matematiska likheter samt att 

använda likhetstecknet på ett fungerande sett. 

Studiehandledning i alla klasser. 

Arbetet i tvärgrupper fortsätter och kan utvecklas ytterligare. 

Arbetsron i båda studiehallarna är förhållandevis god, men kan bli ännu bättre. 
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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. 

Elevenkät 

Anpassning efter elevens behov/utmaningar: 

 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnit

t 
 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,87 3,66 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur  

vi ska arbeta med olika skoluppgifter 
2,48 2,41 

   

Skillnaderna mellan åk 2 och åk 5  

Eleverna upplever att deras inflytande minskar med stigande ålder vilket inte är bra då utfallet 

borde vara motsatsen. Ett område att ta hänsyn till under kommande läsår. 

ENHETENS MÅL 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka eleverna möjlighet till inflytande över utbildningens utformning stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senaste upprättade 

omdömena till grund för samtalet. 

 

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i edWise. 

 

Elevens IUP åk 1-5 upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal och följs upp på 

vårterminens samtal. 
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Klassråd 1 ggr/v, elevråd 1 ggr/mån, likabehandlingsråd 1ggr/mån, matråd minst 

1ggr/termin.  

 

Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar som ska upprättas i alla ämnen. 

 

Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, 

likabehandlingsråd, klassråd och delaktighet vid pedagogiska planeringar. 

 

Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga ämnen.  

 

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom 

diskussioner med eleverna. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vad har vi gjort? 

Inför ett nytt arbetsområde i de olika ämnena klargör vi vad vi ska göra, varför samt på vilket 

sätt vi ska arbeta. Eleverna får även kännedom om vad de förväntas kunna när området är 

avslutat.  

Vi erbjuder alla elever utvecklingssamtal varje termin. Vid utvecklingssamtalet på 

höstterminen upprättas en IUP som sedan utvärderas på vårterminen.  

Vi skriver omdömen i edWise minst en gång per termin.  

Målsättningen är att pedagogiska planeringar upprättas kontinuerligt i alla ämnen och kopplas 

till elevernas omdömen i edWise så att både elever och vårdnadshavare kan ta del av 

planeringen.  

Som ett led i likabehandlingsarbetet utvärderar och utformar eleverna våra ordningsregler på 

respektive klassråd och tar sedan med sig förslag som framkommit till elevrådet. Vi ser att 

våra elever uppskattar att få vara del i beslut som fattas. Enkätresultatet visar att eleverna i 

större utsträckning skulle vilja vara med och påverka arbetsmetoderna i skolan. Även i de 

situationerna är det viktigt att poängtera för eleverna när de är med och bestämmer och varför 

de kan eller inte kan vara med och bestämma. Det är viktigt att eleverna får en förståelse för 

vad som reglerar innehållet i skolan och vad vi själva kan påverka. 
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Få eleverna att uppleva delaktighet i undervisningen. 

Förbättra arbetet genom att kontinuerligt skriva pedagogiska planeringar och regelbundna 

omdömen i edWise.  

Utveckla genomgången av pedagogiska planeringar för att förtydliga arbetsområdet och vad 

och på vilket sätt det kommer att bedömas 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 

 

 

 

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? 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

 

Föräldramöten, två gånger per läsår utifrån planen. Föräldramöte med tema. 

 

Föräldraråd, två gånger per termin. 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senaste upprättade 

omdömena utgör underlaget. 

 

Mentor upprättar rum för sin klass i edWise. 

 

God kontinuerlig samverkan med hemmet. 

 

Elevens IUP, åk 1-5, upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal och följs upp på 

vårterminens samtal. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vad har vi gjort? 

Mentorer har upprättat rum i lärplattformen edWise. Information till vårdnadshavare läggs ut i 

rummet. 

Åk 2 har även provat kommunikationssiten ”Classdojo” med sina vårdnadshavare. Sidan är 

sluten till klassen och målet är att öka kommunikationen mellan skolan och hem. Sidan har en 

översättningstjänst som används av föräldrar med annat modersmål. Det som ses som mest 

positivt är att det finns en app kopplad till sidan som gör att informationen kommer direkt till 

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

År 1-6 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
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den egna mobiltelefonen eller surfplattan. Vårdnadshavarna i klassen önskar att detta 

fortsätter. I klassens flöde har föräldrar haft möjlighet att kommentera bilder och information 

som läggs ut. Dessa kommentarer blir offentliga för alla som är medlemmar i rummet. Då 

detta inte är rättssäkert för våra elever har den funktionen stängts av. Vårdnadshavarna kan 

endast skriva privata meddelanden till lärarna på sidan. 

Skriftliga omdömen och pedagogiska planeringar läggs ut i edWise så att vårdnadshavare kan 

ta del av dem. 

Föräldraråd har genomförts två gånger per termin. Föräldrarådet har anordnat en trivselkväll 

för elever och föräldrar.  

Samtliga klasser har haft föräldramöte och utvecklingssamtal. 

Kommungemensamma föräldramöten med tema har arrangerats. 

 

Varför? 

För att främja ett bra samarbete mellan skola och hem är det viktigt med bra kommunikation.  

 

Vad har vi lärt oss? 

Det är viktigt för både skolan och eleverna att vi har ett gott samarbete med vårdnadshavare. 

När vi har föräldramöte som tar upp aktuella frågor får vi engagerade föräldrar som deltar i 

mötena. 

Det har varit dålig uppslutning på föräldramöten med tema. 

 

Vilken betydelse har eventuellt Pinocchiosamarbetet haft för barnets lärande och 

utveckling 

Vi har under läsåret 16/17 inte haft någon elev som har deltagit i Pinocchio. Specialpedagog 

har representerat skolan och deltagit i möten. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Mer kontinuerligt användande av edWise där vi skriver omdömen och pedagogiska 

planeringar samt information för en tydlig och rak kommunikation med vårdnadshavarna. 

Uppmana vårdnadshavare att ta del av informationen som finns på edWise samt vara än 

tydligare i att lyfta vikten av att delta på föräldramöten med tema. 
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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 verksamhet. 

ENHETENS MÅL 

Stärka övergången mellan förskola-förskoleklass-skola  

 

Hur når vi målen? 

Schemalagda möten för lagledare i fritidshem och F-6 tillsammans med rektor. 

 

Överlämnandeplaner förskola – Fsk-klass, Fsk-klass – åk1, åk 3 – åk 4 samt åk 6 – åk 7 samt 

mottagningsenheten-klass. 

 

Uppföljande överlämnandekonferenser sker i slutet av vårterminen/ början av ht för åk 1 och 

åk 4. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vad har vi gjort? 

 

Förskolan – förskoleklass 

Överlämning förskola-förskoleklass har skett enligt plan under vt. 

 

Förskoleklass – Åk 1 

 

Informationsbrev skickades till vårdnadshavare i maj om hur organisationen för blivande åk 1 

kommer att ser ut. 

Kommande mentorer har besökt blivande åk 1 

 

Åk 3 – Åk 4 

 

Informationsbrev skickades till vårdnadshavare i maj om hur organisationen för blivande åk 4 

kommer att ser ut. 

 

Åk 6 – åk 7 

 

Överlämning har skett enligt plan. 

Rektor för Stora Valla skolan har varit och informerat eleverna om språkval inför åk 7. Mentor 

för åk 6 har lämnat en klassdokumentation över elevernas behov till specialpedagog på Stora 

Vallaskolan. 
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Överlämnanden har skett enligt plan, och har således fungerat. För att utveckla våra 

överlämnandekonferenser och klasskonferenser är det viktigt att all berörd personal deltar vid 

konferensen. 

 

 Det innefattar överlämnande pedagoger, blivande mentorer, eventuella resurser i klassen, 

lärare som undervisar i enskilda ämnen, fritidspersonal samt ledning och elevhälsoteam för att 

all berörd personal ska få samma information vid samma tidpunkt. 
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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 yrkesvägledning 

 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målen? 

Följa arbetsplanen för i åk 1 – 6 samt arbeta efter bilagan, fastställa syv-lektioner. 

Undervisande lärare ansvarar för att planen följs. 

 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vad har vi gjort? 

Vi har fått ett delvis bemannat skolbibliotek med stöd från stadsbiblioteket. Skolans 

pedagoger och elever har fått en genomgång av rutinerna vid boklån. 

 Övergripande. 

F-Åk 3 

Åk 1-3 har besökt kyrkan vid flera tillfällen. Under året har kyrkan erbjudit julvandring och 

påskvandring Kyrkans kör har även bjudit på konsert för kommunens skolor.  

Åk 3 har haft syv-besök av Robert som pratade om skolan och yrken i skolan. I åk 3 har temat 

varit att vidga elevernas kunskaper om olika yrken och att koppla skolarbetet mot framtida 

valmöjligheter gällande både studier och framtida yrkesliv. 

Åk 3 har erbjudits Barnens Bibel i samband med enkel bibelkunskap. 

Åk 3 har varit på guidad tur i Sveafallen som en avslutning på arbetet om istiden. 

Åk 2 har haft författarbesök av Magnus Ljunggren.  

Åk 2 har besökt en bondgård. 

Åk 2 har besökt Kronhallen för att prova frukt. 

Åk 1 har fått lånekort från stadsbiblioteket. 
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Under läsåret har vi tagit emot ett antal praoelever från åk 8 och 9. 

Åk 1 har besökt Berget för att gå på museum, besöka vävstugan samt Hitta Vilse-banan. 

Åk 4-6 Vi har tagit del av kyrkans utbud och hela skolan har varit på FN-konsert i kyrkan.  

Åk 4, SYV Robert Karlsson har varit på besök under läsåret, och haft en lektion om 

drömyrken. Studiebesök har även gjorts vid Alfred Nobels Björkborn som Kulturrådet har 

arrangerat. År 4 har varit på en utställning om FN som fanns att titta på i församlingshemmet. 

I åk 4 var temat drömyrket. Där fick eleverna jobba utifrån sitt drömyrke och fundera över 

vilka kunskaper och egenskaper man behöver ha för det specifika yrket. 

Åk 5, Eleverna har arbetat med olika yrken som teman. Föräldrar till några elever har varit på 

besök och berättat om deras jobb och vilka utbildningar som krävdes till dessa. 

Åk 5 Klassen har varit på teater som tog upp temat hjältar. Den hette ”Det farligaste som 

finns”. Även detta var arrangerat av kulturrådet.  

År 5 Har varit på julvandring och påskvandring. Vi ser det som en del av vår 

religionsundervisning.  

År 5 Har haft författarbesök av Pia Hagmar. 

År 5 Har varit på studiebesök på ICA Kronhallen där de fick mycket information om frukt och 

bär. 

Åk 6, Har varit på teater som tog upp temat hjältar. Den hette ”Det farligaste som finns”. 

Även detta var arrangerat av kulturrådet. År 6 har varit på julvandring, samt varit på en 

utställning om Anne Frank som handlade om fördomar och värderin 

Information gällande språkval har delgetts vårdnadshavare till elever i åk 6 inför övergången 

till högstadiet. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Studiebesök inspirerar våra elever och vi vill i högre utsträckning bjuda in 

yrkesverksamma personer inom olika yrken.  

Vi skulle vilja ha inspirationsbesök i År 6 om hur skola-samhälle hänger ihop. Detta för att 

belysa viktiga infallsvinklar inför elevernas framtida val.  

 

För att upprätthålla ordningen i skolbiblioteket är det viktigt att de regler vi bestämt 

följs av både elever och personal. Inga elever får vara i biblioteket utan närvaro av 

vuxen. 
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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 

 

Elevenkät 

 

Information om skolarbetet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 3,6 3,05 

 

Veta vad som krävs:  

Åk 2 Åk 5 

Genomsnit

t 
Genomsnitt 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika 

ämnena 
3,66 3,21 

 

Analys av Elevenkät  

Vi behöver utveckla vårt sätt att förtydliga för eleverna hur det går i skolarbetet samt vilka 

förväntningar vi har på eleverna. 

Enkäten visar att flertalet elever har god kännedom om vad som förväntas av dem i 

skolarbetet och att majoriteten är nöjda med den information som ges. 

ENHETENS MÅL 

Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i 

 

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen 

 

Alla elever ska ha god kännedom om vad som förväntas av dem. 
 

Hur når vi målen? 

Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt in i edWise 
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Samrättning av nationella prov i åk 3 och åk 6 sker i ämnesgrupper sammansatta av 

skolledningen. 

 

Våra skriftliga omdömen skall ha en tydlig koppling till våra pedagogiska planeringar och 

kunskapskraven i Lgr11. Dessa ska på ett elevnära sätt presenteras för eleverna. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vad har vi gjort? 

I arbetslaget har vi diskuterat olika ämnen, bedömning och pedagogiska planeringar. 

Samrättning av nationella prov har genomförts i kommunen.  Detta för att utöka vår samsyn 

och likvärdighet vad gäller undervisning och bedömning så att vi tillsammans kan bli ännu 

bättre. 

Vad har vi lärt oss? 

Att vi utvecklas genom kollegialt lärande och att vi uppnår större samsyn genom 

gemensamma diskussioner. 

Det skulle vara av värde att ha stadieövergripande ämnesdiskussioner för att få en röd tråd i 

undervisningen 1-9.   
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12. Rektors slutord  

Strömtorpsskolans arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, trivsel och 

gemenskap där alla elever ska stimuleras till nyfikenhet och lust att lära samt ta eget ansvar. I 

min roll och i mitt uppdrag som rektor på Strömtorpsskolan – ser jag det som allra viktigast 

att tillsammans med alla pedagoger skapa de bästa förutsättningar för att vi tillsammans ska 

använda våra kunskaper på bästa sätt. Vi har tillsammans ett uppdrag att arbeta mot varje 

elevs lärmiljö. 

Genom det systematiska kvalitetsarbetet blir det tydligt för alla pedagoger vad som ska 

utvecklas och prioriteras, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för 

vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. I en verksamhet som är 

förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation är kvalitetsarbetet ständigt 

närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos 

huvudmannen för verksamheten. Genom att analysera våra förbättringsområden i det 

systematiska kvalitetsarbetet med arbetsplaner och månadsrapporter är vi på god väg då syftet 

är att skapa ett levande dokument där man aktivt arbetar med förbättringsåtgärderna som 

framkommer genom utvärdering och analys. Vi har under läsåret förbättrat våra pedagogiska 

diskussioner och vårt skrivande i våra månadsrapporter. 

Rektor och arbetslagsledare har träffats kontinuerligt varje vecka under läsåret. 

Arbetslagsledaren är en länk mellan arbetslaget och rektor. Arbetslagsledares uppdrag är att 

tillsammans med rektor och övriga arbetslagsledare driva pedagogiska utvecklingsfrågor både 

i sina arbetslag och på skolan som helhet samt föra information, idéer och utvecklingsfrågor 

mellan rektor och arbetslag. 

Vi har på skolan ett väl fungerande likabehandlingsarbete där likabehandlingsteamet är av 

stort värde. Likabehandlingsteamet har träffats kontinuerligt varje vecka under läsåret. 

Likabehandlingstemat har haft genomgång av likabehandlingsplanen för all personal på 

skolan och den är en del av den vardagliga verksamheten. Vi har också ett likabehandlingsråd 

som består av två representanter från varje klass. I likabehandlingsrådet lyfts 

förbättringsåtgärder samt vad som fungerar bra på skolan, våra styrkor. 

För att vi på skolan ska bli bättre på att samarbeta, arbeta mer utvecklande med gemensamma 

reflektioner, pedagogiska diskussioner och djupare analyser av vårt arbete började vi vid 

föregående läsår att arbeta mer medvetet och fokuserat på det kollegiala lärandet genom 

klassrumsobservationer samt sambedömning. 

Detta arbete har fortsatt men inte varit lika styrt från rektor. Att arbeta medvetet med det 

kollegiala lärandet gör att vi utvecklas och skapar en gemenskap och en samsyn på skolan. Att 

lära av varandra, det är det som all forskning pekar på idag och det som är mest framgångsrikt 

för att lyckas som pedagog. Att lärare analyserar och utvärderar undervisningen tillsammans 

med kollegor, är en av de viktigaste faktorerna för elevers goda resultat. 
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Ämnesöverskridande samarbete har under elevensval tid genomförts mellan åk 5 och Fsk-

klass i idrott. Detta har varit mycket positivt och berikande samt gemenskapsbildande. Det har 

varit utvecklande för alla delaktiga, åk 5 som har planerat och genomfört lektioner och Fsk-

klass som har utövat lektionerna. Sådana former behöver vi fortsätta att utveckla under nästa 

läsår. 

Under läsåret har pedagoger på låg- respektive mellanstadiet involverats i samrättning och 

bedömning av Nationella prov i åk 3 och i åk 6. Detta för att få en likvärdig bedömning samt 

att internt höja kompetensen när det gäller bedömning. På så vis får vi en diskussion kring 

bedömning bland fler pedagoger, vilket stärker pedagogerna i sitt arbete med bedömning 

samtidigt som det är en kvalitetssäkring gentemot eleverna. Önskvärt vore att en rektor eller 

biträdande rektor deltog i nästa års samrättning. 

Under läsåret har vi erbjudit läxhjälp två timmar i veckan. En timme för åk 1-3, och en timme 

för åk 4-6. För flertalet elever har detta varit en chans att få stöd och hjälp med sina läxor 

samt möjlighet att använda sig av dator eller andra kompensatoriska hjälpmedel. 

Vi hade som mål inför läsåret att skriva omdömen kontinuerligt. Detta har inte fullgjorts så 

målet kvarstår kommande läsår. 

Vi hade en kännbar start på skolåret, då det var svårt att rekrytera både lärare och 

fritidspedagoger. Vid terminsstart var inte alla lärare på plats pga. uppsägningstid från tidigare 

arbetsgivare. Bristen på behöriga legitimerade lärare och fritidspedagoger är något som är 

mycket oroväckande idag och inför framtiden.  
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13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

Stärka och vidareutveckla samarbetet skola – fritids och Fsk-klass – skola för att tillsammans 

få en ännu bättre samsyn och helhetssyn vad gäller våra elever. 

Upprätta och utveckla pedagogiska planeringar i alla ämnen som delges vårdnadshavare i 

lärplattformen edWise. 

All personal ska vara delaktig i det förebyggande och främjande likabehandlingsarbetet. 

Värdegrundsarbete – Samsyn  

Tillgänglighet i ett inkluderande arbetssätt med eleven i fokus. 

Föräldramöte med tema – Förtydliga och flagga för våra vårdnadshavare för vikten av att 

delta 

Se över och förbättra våra rastaktiviteter samt utöka dagar med organiserade aktiviteter.  


