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1 Beskrivning av verksamheten 
Strömtorpsskolan är en F-6-skola med cirka 200 elever. På skolan finns försko-
leklass, fritidshem, 6 klasser åk 1-6 under läsåret 2017/2018.  Elevhälsoteamet 
består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. 
Det finns två arbetslag, F-3 och 4-6.  

Grundfakta skola 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Totalt antal barn/elever på skolan  206 203 209 

Antal barn i förskoleklass  22 25 29 

Antal elever i årskurserna Åk 1 33 24 27 

 Åk 2 39 33(34) 24 

 Åk 3 23 38(39) 35 

 Åk 4 33 24 38 

 Åk 5 25 33 23 

 Åk 6 31 24 33 

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

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

(%)  89  
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Arbeta vidare med att medvetandegöra eleverna om det egna ansvaret för 
att skolans ordningsregler följs. 
Det är främst ett vuxenansvar att alla elever är väl informerade om skolans ord-
ningsregler. Under läsåret har det skett kontinuerligt med start vid terminsstar-
ten. Vid incidenter har vi pratat om vilken regel som berörs och vilka följder 
som det kan ha att bryta mot regeln.  

Upprätthålla trygghet och arbetsro samt arbeta med normer och värden i 
klassrummet. 
Vi ser att ett kontinuerligt arbete ger resultat och att vi har god arbetsro. Närva-
rande vuxna och en tydlig struktur ökar känslan av trygghet för eleverna i vår 
dagliga verksamhet. Vi har sett ett tydligt samband mellan trygghet och arbetsro 
och vid tillfällen då det saknas personal eller vid vissa förändringar märks detta 
extra tydligt. Vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med detta, trots att vi ser en 
god förbättring. 

Arbeta vidare med elevernas trygghetskänsla under raster. 
För att skapa trygga raster ser vi en fördel i att inte alla elever 1-3 är ute samti-
digt på dagens första rast. Det har gett färre konflikter mellan klasserna och lett 
till ökad trygghet. Eleverna har möjlighet att leka över klassgränserna, men upp-
delningen på första rasten leder till viss del till att man inte kan leka med kompi-
sar från andra klasser. 

Utveckla arbetet med läsförståelse och att skiva olika texttyper. 
Vi har haft ett stort fokus på läsning och textsamtal. Arbetet har haft en bety-
dande plats i flera av ämnen för att utveckla ord, begrepp och läsförståelse av 
olika texttyper. Avgörande i arbetet med läsning och läsförståelse har varit att 
eleverna har getts möjlighet att läsa på sin egen nivå för individuell utveckling. 
Vi ser att bedömningsstödet från Skolverket och Läs- och skrivplanen i svenska 
har ökat vår medvetenhet och det har i sin tur gett resultat i fråga om förmågor 
att både läsa och skriva. 
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Utveckla grundläggande kunskaper om matematiska begrepp, framför 
allt enkla matematiska likheter och likhetstecknet betydelse, samt an-
vända dem i vanligt förekommande sammanhang 
Genom lek och konkret material har elevernas förståelse utvecklats. Genom 
samtal och ett experimenterande arbetssätt har arbetet gått framåt, men det 
finns fortfarande behov av fortsatt arbete. 

Studiehandledning i alla klasser. 
Under läsåret har studiehandledningen utökats och berör nu alla elever i åk 1-3 
som har arabiska som modersmål. Det finns fortfarande ett behov av utökning 
av studiehandledning på andra språk än arabiska. 

Förbättra arbetet med att kontinuerligt skriva pedagogiska planeringar 
och omdömen i edWise. 
Vi har blivit bättre på att kontinuerligt skriva pedagogiska planeringar. Alla ele-
vers omdömen skrivs in i edWise, till viss del finns behov av att det sker mer 
frekvent.  

Utveckla elevernas delaktighet i de pedagogiska planeringarna. 
Vi har blivit bättre att informera och göra eleverna mer delaktiga i de pedago-
giska planeringarna. Inför ett nytt arbetsområde strävar vi efter att tydligt intro-
ducera arbetsområde och dess mål för eleverna. 

Skolbiblioteket 
Reglerna kring ordningen i skolbiblioteket har efterföljts och vi ansvarar alltid 
att det finns en vuxen person vid boklån. Det har resulterat i bättre ordning. 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
7(41) 

 

Kvalitetsrapport Strömtorpsskolan 1-6 

3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Likabehandlingsteamet 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. Likabehandlingsrådet träffas kontinuerligt med två 
representanter från varje klass 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. (frånvaro)  

Det är av vikt att dokumentera händelser och stödinsatser i tillämpningen av 
åtgärdsstegen.  Anmälan görs i Digital Fox. 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 lunchraster måndag – torsdag. 
Raststugan är öppen på lunchrasten måndag – fredag.  

Vi har arbetat med elevinflytande genom att varje vecka ha klassråd, en gång i 
månaden ha elevråd och likabehandlingsråd samt två gånger per termin haft 
mat- och städråd. Representanter till föräldrarådet har utsetts i varje klass, men 
inget föräldraråd har genomförts.  

Under året har vi haft ett antal gemensamma aktiviteter för att främja 
sammanhållningen och vikänslan på skolan. Dessa utvärderas regelbundet för 
att följa upp och synliggöra förbättringsområden. Arbetslagen och 
likabehandlingsteamet har ansvarat för planeringen av dessa dagar. 

En pedagog från arbetslaget 1-3 har deltagit i Läslyftet NO. Vi har haft 
kommungemensamma studiedagar där vi har arbetat med boken ”Ledarskap i 
klassrummet.”  

Under läsåret har eleverna kontinuerligt gjort diagnoser i svenska genom 
materialet Tummen upp. Genom månadsvis aktiviteter inom områdena 
tala/lyssna, skriva och läsa i svenska och olika delar inom matematiken har 
eleverna bedömts i syfte att utveckla och individualisera undervisningen.  

I enlighet med Läs- och skrivplanen har åk 1 även gjort de obligatoriska delarna 
i bedömningsstödet från Skolverket. Åk 3 har gjort bedömningsstödet i svenska 
för att förbereda eleverna på de nationella proven, vilka även de är genomförda. 
År 6 har genomfört nationella prov. 

För eleverna i åk 1-3 har vi arbetat med hjälp av både datorer och I-pads. Dessa 
har använts som stöd i skrivning, men även för färdighetsträning i matematik 
och svenska, söka på internet och arbeta med källkritik samt en introduktion av 
programmering. 
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Vi har haft kommungemensamma studiedagar, där en av dagarna ägnats åt pro-
grammering. Vi har även haft pedagogiska forum. 

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

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 5-6 har haft gemensam elevens val i blandade grupper med ämnen som bild, 
SO, slöjd, engelska och idrott. Idrotten har skett i samarbete med förskoleklass. 

Vi har ständig kunskapsuppföljning i samtliga ämnen genom prov, redovis-
ningar, self-tester, diagnostiska prov, läsförhör, muntliga förhör och i den dag-
liga undervisningen. Undervisningen är individualiserad, så långt som möjligt, 
inom klassens ram med extra anpassningar. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 
3.2.1 Läslyftet NO 
Under läsåret har en pedagog från Strömtorpsskolan deltagit i Läslyftet med in-
riktning mot NO. 

3.2.2 Skapande skola 
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att ge-
nom 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 sko-
lans 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 kreativi-
tet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust samt ge förståelse och 
skapa mening.  
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat 
till de olika delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare 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 be-
skriver hur verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. 
Månadsvis följs arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna 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 
Vårdnadshavare till elever i årskurs två och fem har svarat på en brukarenkät 
som SKL administrerar. Eleverna i årskurs två har enskilt svarat på en enkät an-
gående trivsel och trygghet, även denna administreras av SKL. 

Vi ser ett behov att enkäten fylls i tillsammans med en vuxen för att stötta för-
ståelsen av frågorna. 
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5 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

 Disciplinära åtgärder 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kvarsittning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig omplacering 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

År 1-6 7 14 21 12 17 29 12 30 42 

Kommentar: Stort fokus har lagts på vikten av dokumentera misstanke om 
kränkande behandling. Genomgång har gjorts vid APT under två tillfällen samt 
gjorts till en stående punkt på arbetslagens konferenser. Ökningen visar mer på 
att personalen dokumenterar ärenden i högre utsträckning än att kränkningarna 
har ökat. 
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 Elevenkät för åk 2 och åk 5  

Trygghet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,58 3,17 

Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 
trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 

3,84 3,41 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 2,75 3,55 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,30 3,76 

Grundläggande värden:  
  

  

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,43 3,20 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 2,82 2,83 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,80 3,40 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,45 2,67 

Ordningsregler:  
  

  

I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler 
som finns 

3,21 2.36 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 
skolans följs 

3,68 3,17 

 

5.3.1 Analys av elevenkät  
Åk 2 

Enkäten visar att en stor andel elever känner sig trygga i skolan vilket även 
överensstämmer med den uppfattning som vi har fått under utvecklingssamta-
len och likabehandlingsteamets enkät. Detta beror på vi har en god vuxennär-
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varo ute under raster och i omklädningsrummet i idrotten. De allra flesta ele-
verna vet vem de ska prata med om de är ledsna eller om något har hänt, vilket 
är en viktig faktor för att de ska känna sig trygga. 

De flesta elever uppvisar en förståelse för alla människors lika värde och en ac-
ceptans för andra elever och lärare på skolan. Det är en självklarhet att tjejer 
och killar får samma förutsättningar, vilket också enkäten visar. 

Det vi behöver arbeta mer med är våra trivsel- och ordningsregler. Alltför 
många tycker inte att alla följer reglerna eller att lärarna inte ser till att reglerna 
följs.  

Åk 5 

Vi har ett bättre resultat i år än förra läsåret, men vi har inte nått vårt slutmål.  

Resultatet i enkäten visar att eleverna känner sig trygga och att det har förbätt-
ras sedan förra läsåret. Vårt arbete kring trygghet har gett resultat. Vi fortsätter 
att arbeta med att alla ska känna sig trygga, se vidare på förbättringsåtgärder. 

Lärarna i åk 5 visar vad man ska göra på lektionerna på tavlan. Man har också 
samma avslut. Genom att använda sig av samma rutiner och att vara tydlig så 
blir eleverna mer trygga.  

Det som vi behöver arbeta mer med är att eleverna ska följa reglerna bättre. I 
årets enkät tyckte många elever att reglerna inte följs fullt ut. 

5.3.2 Trygghet 
Orsaker till skillnad mellan åk 2 och 5 

Angående trygghetskänslan i skolan arbetar båda klasserna på ett målmedvetet 
sätt för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. I åk 5 har det under läsåret 
funnits ett något större behov av både förebyggande och utredande arbete för 
att detta ska upprätthållas. Klimatet i klassen kan vara en förklaring till resulta-
tet. Vidare upplever de yngre eleverna fler möten med äldre elever, något som 
de upplever som skrämmande i vissa situationer. 

Även om andelen elever som vet vem de ska prata med när behov finns är rela-
tivt hög kan en förklaring till skillnaden vara upplevelsen av vuxennärvaro på 
rasterna. Eleverna i åk 5 uttrycker i större utsträckning att de inte ser var rast-
värdarna befinner sig på skolgården. Eleverna i åk 5 har relativt stor skolgård att 
röra sig på under rasttid vilket gör att även rastvärdarna måste hantera ytan.  

Angående frågan om rädsla för lärare på skolan finns det en risk att eleverna i 
åk 2 inte till fullo förstod den..  

5.3.3 Grundläggande värden 
Orsaker till skillnad mellan åk 2 och 5 

Under läsåret som gått har arbetet med mänskliga rättigheter pågått medvetet i 
båda klasserna men på olika sätt. I åk 2 har man benämnt frågorna tydligt, me-
dan man i åk 5 agerat utifrån det men inte diskuterat det i de termerna.  

Eleverna i åk 2 har egna tydliga tankar om pojkars och flickors möjlighet till lika 
förutsättningar, vilket även har bekräftats av pedagogerna. I åk 5 tar pojkarna 
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stor plats, vilket kan vara en förklaring till att det upplevs som att pojkar och 
flickor inte har samma förutsättningar. 

I båda klasserna arbetar man medvetet och kontinuerligt med respekten mellan 
elever samt mellan elever och lärare. Detta arbete kommer att fortsätta under 
kommande läsår för att nå högre resultat i frågan. 

5.3.4 Ordningsregler 
Orsaker till skillnad mellan åk 2 och 5 

I fråga om skolans ordningsregler sker arbetet med detta kontinuerligt och ele-
verna i båda årskurserna är medvetna om dem. Med ökad mognad ökar också 
det egna kritiska tänkandet kring hur klimatet är i skolan. Med stöd av elevernas 
medvetenhet kring detta kommer arbetet fortgå kommande läsår för att stötta 
eleverna i arbetet mot ett bra socialt klimat. 

 

 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 

 

Hur når vi målen? 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund utifrån 
ett inkluderande synsätt. 

Likabehandlingsplanen presenteras och förankras hos all personal och samtliga elever. För 
vårdnadshavare sker detta på föräldramöten. 

Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 

Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

Skolans egen elevenkät genomförs med samtliga elever. 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans samordnare deltar, rek-
tor deltar och kallar. 

Vid personals frånvaro stöttar den ordinarie personalen vikarien. 

Vi använder ett vårdat språk och har ett positivt bemötande gentemot elever och vuxna. 

Vi arbetar med att utveckla vårt arbete med bildstöd/tecken som stöd. 

Vi arbetar med att vara en god kamrat. 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor. 

Arbeta vidare med att medvetandegöra eleverna om det egna ansvaret för att skolans ord-
ningsregler följs samt för att nå trygghet och arbetsro i klasserna. 
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Stärka och vidareutveckla samarbetet skola-fritids och förskoleklass-skola för att tillsam-
mans få en bättre samsyn och helhetssyn vad gäller våra elever. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
5.5.1 Åk 1-3 
Skolan har en likabehandlingsplan som uppfyller skollagens krav. I denna fram-
går 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. Kura-
tor ansvarar för sammanställning av ärenden som rapporteras till nämnd.  Digi-
tal Fox används för anmälan av ärenden. Den pedagog som gör anmälan blir 
utredare för ärendet. En biträdande utredare utses från likabehandlingsteamet. 
Detta medför att anmälningar om kränkande behandling rapporteras direkt till 
huvudman.  

Skolans likabehandlingsråd med elever från år 1-6 träffas en gång per månad. 
Då utvärderas olika miljöer såsom klassrum, omklädningsrum, matsal, raster 
samt rastvärdsschema. Dessa punkter är också stående punkt på varje klassråd 
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 vuxennär-
varo ute eller att de vuxna som är ute inte är tillgängliga. Rastvärdarna har be-
mött detta. Raststugan är öppen alla skoldagar. 

Vi har haft gemensamma aktiviteter för att stärka trygghet och vi-känsla. Vi har 
haft tillsammansdagar en gång i månaden med olika teman. T.ex. FN, sam-
arbetsövningar, problemlösning tillsammans och utelekar. Eleverna har då varit 
indelade i tvärgrupper från  

F-6. Elever från årskurs sex har fungerat som gruppledare. Vi har haft samma 
grupper under hela läsåret med en del små justeringar. Alla pedagoger på skolan 
var delaktiga i arbetet. Eleverna har utvärderat dagarna och upplevelserna var i 
huvudsak positiva. Vi upplever att syftet med dessa dagar väl har uppfyllts ge-
nom att både personal och barn har haft goda upplevelser. Vi har ett årshjul för 
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aktiviteter inom likabehandlingsarbetet som vi följer. Detta behöver dock im-
plementeras bättre hos all personal, för att alla ska vara insatta och förberedda i 
vårt 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.  

Under läsåret har vi till viss del använt bildstöd för att förtydliga dagens schema 
för eleverna i åk 1. Åk 1 har även inkluderat bilder som stöd i musiken för att 
lära texter. Åk 2 har även använt ritade bilder som stöd i konfliktlösning.  

Likabehandlingsplanen har på ett tydligt sätt förankrats bland personal, elever 
och vårdnadshavare. Skolan har tydliga rutiner hur det ska ske.  

Trygghetsenkäten i åk 2 visar att 89,5% av 21 elever som genomfört enkäten 
känner sig trygga i skolan. 96 % 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 po-
sitivt resultat. En möjlig faktor till det positiva resultatet kring trygghet är att pe-
dagogerna i gruppen har arbetet målmedvetet.  Vi ser att kontinuitet och sam-
syn är viktigt för trygghetsskapande i en grupp.  

Årets rastvärdsschema har utformats så att varje mentor ansvarar för de egna 
eleverna under för- och eftermiddagsrasten. Elevernas raster är i viss mån upp-
delade under förmiddagen. Skolans ordningsregler är förankrade i teorin hos 
eleverna men de kan vara svåra att leva upp till på rasterna för eleverna. Enkä-
ten visar att 92 % av eleverna tycker att de vuxna på skolan arbetar för att de 
ska efterlevas. Vi tror att en stark bidragande orsak är att pedagogerna har sam-
syn på skolans ordningsregler. Samt att eleverna får direkt stöd vid konflikthan-
tering. 

Det har varit regelbundna matråd, elevråd och likabehandlingsråd vilket har gett 
eleverna fortsatt inflytande över sin skola. Det är viktigt med elevinflytande där 
elevernas synpunkter tas på allvar och leder till förändring. Ett konkret exempel 
för eleverna är att omklädningsrummen är renoverade efter deras önskemål. 
Elevernas önskemål vid matrådet har också tillgodosetts i den mån det är möj-
ligt. Eleverna tycker att det är roligt att få vara representant i de olika råden ef-
tersom 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 ge-
mensamma aktiviteter ökar tryggheten samt att nya kontakter och kamratre-
lationer skapas. Det har varit positivt att sprida tillsammansaktiviteter under 
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hela läsåret. Genom att aktiviteterna fördelats på fler tillfällen har alla elever 
möjlighet att delta. Det i sin tur har lett till ökad trygghet. 

Likabehandlingsteamet träffats regelbundet varje vecka. Det bidrar till att lika-
behandlingsarbetet har utvecklats positivt på skolan och att vi gemensamt strä-
var mot samsyn. Genom kontinuerliga diskussioner och gemensamt ansvar för 
eleverna fungerar samarbetet bra i 1-3. 

Vi har sett positiva effekter av att använda bildstöd och ser ett fortsatt behov av 
att utveckla detta. I undervisningen i åk 1-3 används bilder i samtliga ämnen 
utan att vi benämner detta som bildstöd.  

5.5.2 Åk 4-6 
I vårt dagliga arbete arbetar vi aktivt med skolans värdegrund genom att vi stän-
digt påminner eleverna om och diskuterar vår värdegrund. Värdegrunden finns 
med i all planering och undervisning. 

Då samhällsklimatet har blivit hårdare har det försvårat vårt arbete att nå ett 
önskat resultat med värdegrundsarbetet.  

Vi upplever att vårt värdegrundsarbete är ännu viktigare och finns som ett 
centralt nav i all vår verksamhet och undervisning. 

Vid förmodad kränkning skrivs kränkningsanmälan digitalt. Vi arbetar enligt li-
kabehandlingsplanen och hanterar de ärenden som blir. Detta har ökat doku-
mentationen. Eleverna har svårt att se/veta skillnad mellan en kränkning och en 
meningsskiljaktighet vilket gör varje ärende svårbedömt. Eleverna behöver hjälp 
av oss att se sin egen del i konflikter samt att förstå att de har skyldigheter likväl 
som rättigheter. 

Vid personals frånvaro har det vid flertalet tillfällen hänt att ingen vikarie kun-
nat anskaffas, vilket lett till en ökad arbetsbörda för ordinarie personal. 

Genom de tillsammansdagarna vi har ser vi hur viktigt det är för eleverna att 
träffas i olika grupperingar och samarbeta i olika aktiviteter. Detta ser vi främjar 
bättre kamratskap. 

Samarbetet som år 5 och 6 har haft med förskoleklass (elevens val/idrott) har 
visat hur viktigt det är med gränsövergripande aktiviteter. 

För att stärka en ökad samsyn och helhetssyn gällande våra elever måste det 
skapas förutsättningar för ett fungerande samarbete och informationsflöde mel-
lan skola och fritids. Det vore till fördel för de elever som är känsliga för olika 
sorters förändringar som till exempel personal och platsbyte. Tiden för detta 
saknas i nuläget. 

5.5.3 Utomhusmiljön 
Övervägande trygghet på större delen av skolgården med stigande ålder. 

Parkeringen är en plats där ett antal elever känner sig otrygga. Anledningen är 
att bilarna kör för fort. 

Eleverna känner sig trygga där vuxennärvaron är stor. 
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Skolgårdens utformning problematiserar möjligheten att överblicka samtliga 
elever för rastvärdarna. 

5.5.4 Inomhusmiljön 
I klassrum och studiehall känner sig övervägande del av eleverna trygga. 

De områden som upplevs som otrygga är omklädningsrum, kapprum och toa-
letter. 

En ökad trygghetsfaktor i omklädningsrummen har handlat om vuxennärvaro.  

I matsalen känner sig samtliga elever trygga tack vare att det är hög vuxennär-
varo och att eleverna har bestämda platser. 

När det gäller trä- och metallslöjdsalen upplever några elever otrygghet inför 
användandet av redskap och verktyg. 

5.5.5 Förslag på förbättringsåtgärder 
Med anledning av de otrygghetszoner som nämnts ovan har vissa åtgärder vid-
tagits såsom avgränsning där biltrafik inte är tillåten är beslutad. 

När det gäller rastvärdskapet är det viktigt att alla rastvärdar cirkulerar runt hela 
skolgården, och eventuellt behöver även bemanningen ökas. 

Rastvärdsschemat ska utvärderas kontinuerligt. 

Återinföra regelbundna rastaktiviteter under lunchrasterna.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi behöver arbeta vidare med att få våra elever att ta eget ansvar för att sko-

lans ordningsregler följs. Särskilt fokus bör läggas på språkbruk och bemö-
tande. Arbetet med trygghet och arbetsro i klasserna fortsätter.  

• Arbetet med bildstöd är i behov av utveckling, både när det gäller planering 
av lektioner men även vår medvetenhet kring vad bildstöd är och hur vi re-
dan använder det. 
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6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra en grund för skolans verksamhet.  

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares led-
ning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervis-
ningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

 Åk 3 
6.1.1 Nationella ämnesprov åk 3     

Nationellt prov (%) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Svenska 75 55 64 63 59 61 100 92 97 

Svenska som andra-
språk  

         100 25 40 

Matematik 50 70 59 69 45 55 100 77 89 

  

6.1.2 Måluppfyllelse åk 3 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 F P To F P To F P To 
Svenska 80 92 86 87 72 79 100 92 97 
Svenska som 
andraspråk  

      100 50 60 

Matematik 83 90 86 86 81 84 100 88 94 
SO 100 100 100 100 100 100 94 76 86 
NO 100 100 100 100 100 100 100 76 89 
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 

 

6.1.3 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 3 

Svenska 

Resultaten av de nationella proven i svenska var mycket goda, samtliga elever 
som utförde proven och som bedöms enligt kunskapskraven för svenska nådde 
målen uppsatta för respektive prov. Trots att samtliga elevers resultat höll sig 
inom kravnivån för proven fanns det en tydlig spridning i klassen från de elever 
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som precis klarade kravnivån till de som hade mycket få eller inga fel alls. Sprid-
ningen av resultaten var väntade och individuella elevers stödbehov inom klas-
sens ram i ämnet speglade resultaten. 

De goda resultaten är främst kopplade till arbetssätt inom ämnet. Eleverna har 
haft samma undervisande lärare i svenska och samma resurs vissa lektioner se-
dan starten i årskurs 1.  

En framgångsfaktor för de goda resultaten är arbetet med läsförståelsestrategier 
för att läsa, förstå och göra egna tolkningar och kopplingar i texter. Detta har 
lett till god förståelse för både läsning och skrivning hos eleverna. Tack vare 
kontinuerligt utförda diagnoser från ”Tummen upp” och Skolverkets bedöm-
ningsstöd har åtgärder satts in tidigt för att eleverna ska fortsätta sin utveckling i 
ämnet.   

Eleverna hade goda förkunskaper inom fonologisk utveckling vid starten i års-
kurs 1. Flertalet av dem hade även knäckt läskoden före skolstart. Den läsebok 
som valdes för eleverna var en fortsättning på materialet som användes i för-
skoleklass vilket väckte intresse.  

Undervisningen har haft en röd tråd och de olika delarna inom ämne har under-
visats parallellt under samtliga tre läsår. Under årskurs 1 och 2 användes dia-
gnosmaterialet ”Tummen upp” för att månadsvis bedöma elevernas kunskaps-
nivå inom olika områden. De elever som visade ett behov av ytterligare träning 
gavs möjlighet till det. Detta arbete gav en tydlig bild av elevernas kunskapsnivå 
och underlättade individualisering i strävan mot att nå målen. 

Under årskurs 3 har eleverna arbetat vidare med Libers bedömningsstöd ”Tum-
men upp” samt Skolverkets bedömningsstöd för att säkerställa kunskapsnivån 
och individanpassa viss del av undervisningen. 

Svenska som andraspråk 

I klassen går 5 elever som bedöms efter kunskapskraven för svenska som and-
raspråk. Av dessa är en elev flicka och 4 elever pojkar. De två elever som nått 
kraven för samtliga nationella prov är elever som har gått på Strömtorpsskolan 
sedan förskoleklass. De både pratar och förstår svenska i stort sett obehindrat 
och klarar med lätthet de kunskapskrav som ställs. Som stöd i sin fortsatta ut-
veckling i svenska språket har de undervisning i svenska som andraspråk vid två 
tillfällen per vecka. På dessa lektioner har fokus lagts på läsförståelse vilket har 
gett goda resultat.  

Av de tre elever som inte har nått kunskapskraven för svenska som andraspråk 
ser vi flera skäl till detta. Eleverna har framför allt behov av att arbeta vidare 
med sin ordförståelse, begreppsförståelse samt förmåga att uttrycka sin på 
svenska i både tal och skrift. Under läsåret har det dock skett stora framsteg 
och vi ser i dagsläget inga hinder för att dessa elever ska nå kunskapskraven i 
framtiden i takt med att deras kunskaper i svenska språket ökar. Eleverna har 
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undervisning i svenska som andraspråk vid tre tillfällen per vecka vilket bidrar 
till en positiv utveckling. 

Det har varit en stor nivåskillnad på eleverna i klassen kopplat till hur länge 
man har vistats i Sverige. Det har dock visat sig vara av stor vikt att eleverna 
kontinuerligt haft undervisning i ämnet då detta har lett till framsteg. De elever 
som i dagsläget inte når kunskapskraven för svenska som andraspråk bedöms 
ha goda chanser att göra det i framtiden. 

Matematik 

Tre elever av 34 har missat enstaka prov i ämnet. Dessa elever är samtliga elever 
med svenska som andraspråk och ännu inte är förtrogna med alla ord och be-
grepp inom matematiken på svenska. Stöttning på modersmålet har skett med 
hjälp av studiehandledare, vilket gav positiva resultat. En av eleverna har inte 
modersmålsstöd och det märks även i resultaten på proven i matematik. 

En framgångsfaktor har varit att eleverna har haft samma undervisande lärare i 
ämnet sedan årskurs 1 vilket har möjliggjort stödinsatser när de har uppkommit.  

De goda resultaten av de nationella proven är till stor del kopplade till arbetssät-
tet under årskurs 3. I matematikundervisningen har eleverna arbetat i olika 
block för att säkerställa kunskaper inom ett område innan man har gått vidare 
till nästa område.   

I matematikundervisningen har vi arbetat i olika block. Det har varit addition, 
subtraktion, multiplikation division. Varje område har noggrant arbetats igenom 
under fyraveckorsperioder. Detta för att eleverna ska vara säkra på olika mo-
ment innan det är dags för nästa. Efter varje del har vi arbetat med geometri, 
mönster och olika måttenheter. En framgångsfaktor i ämnet kan vara att barnen 
befäster en sak i taget.  

Arbetet genomsyras av mycket matteprat för att göra eleverna medvetna om 
vad de ska använda sina kunskaper till. Vid problemlösning i helklass får ele-
verna först tänka på egen hand sedan i par och till sist går vi igenom de olika 
lösningarna i helklass. Vi försöker variera undervisningen med teori, praktik och 
film för att barnen ska tillgodogöra sig den på bästa sätt. 

Bild 

Under läsåret har bildundervisningen berört skapande med olika material och 
tekniker, bildanalys, undervisning om några kända konstnärer samt digital han-
tering av bilder, främst genom att koppla samman digitala bilder och text till be-
rättelser. I arbetet med detta har appen ”Storycreator” använts. Klassen visar ett 
stort intresse för skapande verksamhet och har med intresse provat olika tekni-
ker och material. 

NO/SO 

I NO och SO har vi haft fyraveckorsperioder för varje ämne. Vi pedagoger i 
klassen har ansvarat för ett ämne var. Genom att läst ett ”ämne” i taget har det 
gett barnen en kontinuitet och de får större chans att fokusera på en sak. I båda 
ämnena har vi varvat teori med praktiska moment i undervisningen. Vi har valt 
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att läsberätta texter i vår strävan efter att få med alla elever. Vi ser ett behov av 
att våra SVA-elever får stöd i dessa ämnen för att tillgodogöra sig olika ämnes-
specifika begrepp. Därav bristerna och att de inte når kunskapskraven för år 3 

Engelska 

Under trean har arbetet fortsatt med att ge eleverna grundläggande fraser, ut-
tryck och ord i det engelska språket. Allt har skett på ett lekfullt sätt. För att ele-
verna ska våga prata mer har undervisningen skett i halvklass. 

 Nationella prov åk 6 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Svenska 100 91 97 94 100 96 100 78 87 

Svenska som andraspråk       0  0 

Matematik 100 75 87 78 75 75 93 78 85 

Engelska 100 91 97 100 63 88 93 94 94 

 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
22(41) 

 

Kvalitetsrapport Strömtorpsskolan 1-6 

 Måluppfyllelse åk 6 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Bild 100 91 97 100 100 100 100 100 100 

Engelska 100 91 97 100 88 96 93 89 91 

Hem- och konsument-
kunskap 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Idrott och hälsa 100 91 97 89 100 92 93 94 94 

Matematik 100 91 97 83 75 79 93 83 88 

Modersmål 100 91 97       

Musik 100 91 97 100 100 100 100 94 97 

Naturorienterande äm-
nen 

100 91 97       

     Biologi 100 91 97 89 100 92 93 83 88 

     Fysik 100 91 97 83 100 88 93 83 88 

     Kemi  100 91 97 100 100 100 93 83 88 

(Samhällsorienterande 
ämnen 

100 91 97       

     Geografi 100 91 97 89 88 88 87 94 91 

     Historia 100 91 97 94 100 96 100 100 100 

     Religionskunskap 100 91 97 89 75 83 87 100 94 

     Samhällskunskap  100 91 97 89 100 92 100 94 97 

Slöjd  100 91 97 94 100 96 100 94 97 

Svenska 100 91 97 94 100 96 100 83 91 

Svenska som andra-
språk 

100 91 97    100  100 

Teknik  100 91 97 94 88 92 100 94 97 

 

6.3.1 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 6 

Svenska 

I ämnet svenska har en flicka och tre pojkar inte klarat nationella provet. En 
elev har ett annat modersmål och kort vistelsetid i Sverige. Denna elev erbjuds 
SVA- undervisning vid två tillfällen/vecka, behov av ytterligare SVA är stort. 
Mentorerna har påtalat att flera elever riskerar att inte nå målen och behöver ha 
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extra stöttning i ämnet svenska. Behov finns att schematekniskt optimera re-
sursanvändningen. 

Matematik 

När det gäller ämnet matematik så är det fem stycken som inte klarat NP. Fyra 
pojkar och en flicka. En elev kom till klassen strax innan påsklovet och har där-
för inte hunnit med hela kursen. Kort vistelsetid i Sverige gör det svårt språkligt 
att klara NP i matematik. Övriga som ej klarat NP har svårt i ämnet MA och 
har arbetat utifrån sina förutsättningar. Två av eleverna har dessutom haft hög 
frånvaro vilket också påverkat resultat. 

De flesta eleverna goda kunskaper och det har de visat genom goda resultat på 
prov samt under det dagliga arbetet i klassrummet. Några elever har under åk 4 
och 5 arbetat i mindre grupp några gånger i veckan. I åk 6 har undervisningen 
skett i klass så har det varit svårt för dem att hänga med under lektionerna. De 
har missat de gemensamma genomgångarna vilket lett till att jag varit tvungen 
att ha egna genomgångar för dessa elever. Det har varit väldigt tidskrävande 
och gett mig mindre möjlighet att hjälpa alla som behöver hjälp. Önskemål för 
framtiden är att tänka att man behöver vara fler lärare under lektionerna vid 
några tillfällen i veckan. 

Engelska 

I de nationella proven engelska klarade de flesta elever sig, endast två blev un-
derkända. Det var en flicka och en pojke. De har arbetat med anpassat material 
för utvecklas utifrån sina kunskaper.   

Engelskan är det ämne som många elever förbättrat sig i under läsåret. För att 
förbättra förutsättningarna bör man schemalägga ämnet så det inte hamnar på 
enbart mindre gynnsamma tider. 

Bild 

Alla elever har blivit godkända i ämnet bild och många av eleverna har nått 
högre än betyget E. Det har varit bra med de långa arbetspassen och att arbeta 
med bild i två perioder istället för i fyra. Eleverna har känt sig mindre stressade 
med att bli klara med sina bilduppgifter samtidigt som det varit svårare för oss 
lärare att planera lektionerna och underlaget att bedöma har blivit mindre.   

SO 

I ämnet SO har de flesta nått målen och några har även höga betyg i ämnet. Det 
övervägande bra resultatet tror jag ligger i att eleverna är intresserade av ämnet 
och att de får ta ett större eget ansvar i arbetet där de är kreativa från plane-
ringsstadiet och fram till redovisning och att de stöttar varandra när de arbetar i 
grupp. Ansvaret och kreativitet är lika viktig både när det gäller deras enskilda 
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arbete som i grupp. De fungerar bra när de arbetar i grupp och de får de tillfälle 
till i ämnet SO. 

NO 

I klassen finns en hög potential hos flickorna och de har uppnått målen på ett 
mycket bra sätt främst i biologi, fysik och teknik. De har i högre grad varit stu-
diemotiverade vilket har påverkat utfallet. När de gäller elever som inte når må-
len är pojkarna överrepresenterade. 

Det som eleverna lyfter som positivt är ett varierat arbetssätt och att varje del-
område har haft ett mindre avstämningsprov i stället för ett större prov rörande 
flera kunskapsområden. De upplever sig ha varit väl förberedda inför prov. 

Läromedlet UTKIK har både jag och eleverna upplevt som mycket bra. I detta 
material finns en mycket tydlig och bra lärarhandledning samt bra sammanfatt-
ningar inför prov. 

I de fall eleverna inte nått målen handlar det om egna svårigheter, hög frånvaro 
och svårigheter med svenska språket. Studiehandledning har erbjudits men inte 
i den utsträckning som hade varit önskvärt. 

Musik 

Betygen är fördelade ganska jämt mellan flickor och pojkar. En pojke och en 
flicka fick B i betyg. 

En elev med F från höstterminen har med hjälp av resurspersonal fått stöd och 
stöttning att ta igen det kunskapsområdet hon missat och hon når i dag E i be-
tyg. 

En elev med bristande förkunskaper i svenska och som tidigare läsår inte klarat 
kunskapskraven för betyget E når med hjälp av studiehandledare idag kun-
skapskraven för E med god marginal. 

 

6.3.2 Ogiltig frånvaro 
 

 

 

 

Kommentar: I de flesta fallen handlar det om enstaka tillfällen som inte rap-
porterats. I de fall det varit upprepad frånvaro har de hanterats enligt kommu-
nens frånvarorutin. Anmärkningsvärt är att det är betydligt fler pojkar än flickor 
som haft ogiltig frånvaro. 

6.3.3 Åtgärdsprogram 

Ogiltig från-
varo 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6   0 8 14 22 5 17 22 

Åtgärdsprogram 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 3 1 4 2 8 10 4 8 12 
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Kommentar: Antal åtgärdsprogram har ökat något medan antalet extra anpass-
ningar ligger kvar på föregående års nivå. Stödbehovet är stort och vi behöver 
arbeta vidare med att anpassa undervisningen på gruppnivå. Antal extra anpass-
ningar: 31 varav 10 flickor och 21 pojkar 

6.3.4 Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 
 

 

 

 

 

 

Kommentar: En elev har under hela läsåret varit placerad i kommunens sär-
skilda undervisningsgrupp. 

6.3.5 Anpassad studiegång 
 

 

 

 

Kommentar: Anpassad studiegång har använts för skapa förutsättningar för en 
fungerande skolgång. I ett fall under en begränsad tid innan återgång till ordina-
rie schema. 

6.3.6 Handledning på modersmål 
 

 

 

 

6.3.7 Modersmålsundervisning 

Särskild 
undervisning 
eller enskild 
undervisning 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Anpassad stu-
diegång 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 2 2 0 1 1 0 2 2 

Handledning 
på modersmål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 4 11 15 3 5 8 5 5 10 

Åk 1-6 F P To 

Arabiska 3 3 6 

Thailändska 1 1 2 

Polska 1 0 1 
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6.3.1 Elevenkät 

Stimulans 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

3,72 2,89 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,83 3,56 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 
  

  

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag be-
höver det 

3,80 3,63 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår 

3,75 3,61 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill nå 
ett högre betyg 

3,67 2,94 

 

6.3.2 ENHETENS MÅL 
Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen 

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

Studiehandledning på modersmålet  

 

Hur når vi målen? 

Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr-11 ska upprättas i samtliga ämnen. 

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt 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 utifrån 
rutinpärmens riktlinjer. 

Analys av föregående termins resultat ska ligga till grund för undervisningen. 

Ökat samarbete mellan mentor/ämneslärare/fritids är viktigt liksom en flexibilitet i verk-
samheten för att kunna omfördela resurser efter behov. Detta, liksom mer individuell under-
visning för att vissa elever ska ha större möjlighet att nå kunskapsmålen. 

Kompetensutveckling i form av läslyftet och fortsatt inkluderingsarbete för att möjliggöra en 
tillgänglig undervisning för alla elever. 

Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komple-
ment och kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 
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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. 

Studiehandledning ska ges under elevens 4 första år i Sverige. 

Pedagogiska kartläggningar/utredningar ska omfatta skolans samtliga verksamheter inför 
upprättande av extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Föregående termins resultat och analys av dessa ligger till grund för planering 
av undervisningen. Detta underlättas genom kontinuitet i arbetslaget och ett 
välfungerande samarbete.   

Under läsåret har pedagogiska planeringar upprättats i samtliga ämnen. Alla ele-
ver har minst en gång per termin fått skriftliga omdömen i edWise. Till viss del 
har omdömen skrivits efter avslutat arbetsområde. Vi ska arbeta vidare med att 
hitta former för att skriva framåtsyftande omdömen mer kontinuerligt. 

Extra anpassningar skrivs och utvärderas i samtliga klasser efter behov för de 
elever som inte når målen eller har behov av annat stöd. Vi ser att de extra an-
passningar som upprättats till viss del gett de resultat som önskats. Framför allt 
har de extra anpassningar som rört struktur och planering av det egna arbetet 
gett resultat. De extra anpassningar som rör måluppfyllelse har inte gett samma 
resultat. Arbetet i klassrummet ska vara individualiserat efter varje elevs behov 
och det är många gånger svårt att nå önskvärda resultat inom klassens ram. 

Under läsåret har vi arbetat vidare med inkluderingsarbetet, främst genom att 
läsa litteratur, diskutera i arbetslaget för att sedan omsätta detta i klassrummen. 
Vi står nu inför att bli skuggade av förstelärarna i inkludering för att synliggöra 
vad vi gör på ett bra sätt och för att kunna diskutera vad vi kan förbättra.  

En pedagog har deltagit i läslyftet med inriktning mot NO. Lyftet har haft ett 
bra och intressant innehåll, men har varit riktat mot elever i åk 4-6. Detta har 
lett till att det till viss del har varit svårt att koppla det till undervisning i 1-3. 

I 1-3 finns 10 elever med svenska som andraspråk. Av dessa elever har 8 elever 
haft undervisning i svenska som andraspråk på olika nivåer. De elever som har 
arabiska som modersmål har erbjudits studiehandledning på modersmålet. Vi 
har sett ett behov av studiehandledning även för de elever som har annat mo-
dersmål än arabiska då studiehandledningen har gett goda resultat för de elever 
som haft det.  

De elever som har arabiska som modersmål har även erbjudits modersmålsun-
dervisning i nivåanpassade grupper. Stöd i modersmålet på olika sätt har bland 
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annat lett till en social säkerhet och öppenhet både i klassrumssituationen och 
på raster.  

Vi har under året arbetat med för att utveckla samarbetet mellan fritids och 
skola. Detta har främst skett genom att lärarna i 1-3 har deltagit i speciella hän-
delser i fritidshemmens verksamhet samt vid några tillfällen avlöst pedagogerna 
på fritids för att det ska kunna delta i aktiviteter som rör skolan. 

Under skoldagen har två av fritidspedagogerna skolsamverkan och en av fri-
tidspedagogerna undervisar i idrott. Detta samarbete är viktigt för att skoldagen 
ska fungera bra.  

Vi arbetar fortfarande på att bli ännu bättre på att skriva pedagogiska plane-
ringar liksom att skriva skriftliga omdömen kontinuerligt.  

Vi har skrivit extra anpassningar till de elever som riskerat att ej nå målen. 
Dessa extraanpassningar har utvärderats, justerats och i vissa fall avslutats i 
samråd med specialpedagog.  

Ingen pedagog i arbetslag 4-6 har deltagit i Läslyftet detta läsår. 

Vi analyserar regelbundet föregående termins resultat för att på så vis få en mer 
kvalitativ undervisning.  

SvA genomsyrar all undervisning i samtliga ämnen och elever som enligt beslut 
ska ha SvA får all sin undervisning i enlighet med kursplanen för SvA.  

Inför upprättande av extra anpassningar och åtgärdsprogram utgår vi från peda-
gogiska kartläggningar/utredningar i samtliga verksamheter i skolan.  

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 specialpeda-
gog skulle närvara regelbundet. Det har inte hunnits med i den omfattning som 
var planerad. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi behöver arbeta vidare med att skriva kontinuerliga omdömen i edWise 

efter avslutat arbetsområde.  

• I samarbetet med fritids kan vi utveckla den del av samarbetet som rör ter-
minsplanering för att ge en samsyn i våra verksamheter. 
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7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild-
ningen. 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Delaktighet och inflytande 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,68 2,82 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi 
ska arbeta med olika skoluppgifter 

2,73 2,61 

 

7.1.1 Analys av elevenkät 
Skillnaderna mellan åk 2 och åk 5  

Eleverna i åk 2 har ännu inte så stort inflytande över hur lektioner utformas, 
men är trots det mer positiva till hur stort inflytande de har. De är nöjda med 
den hänsyn som lärarna visar inför deras åsikter. Elevernas roll i utformandet av 
skolarbetet är något som generellt ökar med elevernas ålder. Eleverna i åk 5 är 
väl medvetna om vad de själva vill, och de behöver träna vidare på att ta del i 
utformandet av lektioner. Målet är att detta ska utvecklas ytterligare under kom-
mande läsår. Ett första steg i detta arbete är att eleverna ska ha god kännedom 
om vilka saker i skolan som man inte kan förändra på grund av styrdokument. 

 ENHETENS MÅL 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckl-
ing 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning 
med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senaste upprättade omdö-
mena till grund för samtalet. 

Skriftliga omdömen skrivs 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/ter-
min.  

Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar som ska upprättas i alla äm-
nen. 

Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, li-
kabehandlingsråd, klassråd och delaktighet vid pedagogiska planeringar.  

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom diskuss-
ioner med eleverna. 

Olika redovisningsformer som eleverna får påverka mer och mer med stigande ålder. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Inför ett nytt arbetsområde upprättas en pedagogisk planering. För eleverna 
klargör vi vad vi ska göra och varför samt på vilket sätt vi ska arbeta och hur de 
ska bedömas. Det är viktig att de pedagogiska planeringarna delges eleverna på 
ett elevnära sätt. 

Vi erbjuder alla elever utvecklingssamtal varje termin. Vid utvecklingssamtalet 
på höstterminen upprättas en IUP som sedan utvärderar på vårterminen. Vi 
skriver omdömen i edWise kontinuerligt under terminen. Pedagogiska plane-
ringar upprättas kontinuerligt i alla ämnen och kopplas till elevernas omdömen i 
edWise så att både elever och vårdnadshavare kan ta del av planeringen och ele-
vens kunskapsutveckling.  

Som ett led i likabehandlingsarbetet utvärderar och utformar eleverna våra ord-
ningsregler på respektive klassråd och tar sedan med sig förslag som framkom-
mit 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.  

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 veta vad de förväntas kunna 
när området är avslutat. Att arbeta på det här sättet ökar elevernas insikt och in-
blick i skolarbetet. Vi upplever dock att det även kan ha en stressande effekt på 
en del elever som exempelvis har svårt att nå målen.  

Åk 5-6 har elever planerat, genomfört och utvärderat idrottslektioner för för-
skoleklassens elever under sina elevens val-lektioner. 

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.  
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Målsättningen är att pedagogiska planeringar upprättas kontinuerligt i alla äm-
nen och kopplas till elevernas omdömen i edWise så att både elever och vård-
nadshavare kan ta del av planeringen.  

Som ett led i likabehandlingsarbetet utvärderar och utformar eleverna våra ord-
ningsregler på respektive klassråd och tar sedan med sig de förslag som fram-
kommit till elevrådet. Eleverna har även deltagit i matråd och likabehandlings-
råd. Vi ser att våra elever uppskattar att få vara del i beslut som fattas. 

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Få eleverna att uppleva delaktighet i undervisningen. Detta kan ske genom 

variera arbetssätten och låta eleverna välja arbets- och redovisningsmetod. 

• Förbättra arbetet genom att kontinuerligt skriva pedagogiska planeringar 
och regelbundna omdömen i edWise.  

• Utveckla genomgången av pedagogiska planeringar för att förtydliga arbets-
området 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 skol-
gång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 
utveckling och lärande 

 

 Klagomål 
 

 

 

 

 ENHETENS MÅL 
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlig-
het att påverka sina barns utbildning 

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

Hur når vi målen? 

Föräldramöte två gånger per läsår sker på skolan. 

Information om edWise sker på föräldramöte. 

Kommunens gemensamma ”Föräldramöte med tema år 1-6” erbjuds samtliga vårdnadsha-
vare. 

Föräldraråd två gånger per termin 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senaste upprättade omdö-
mena ligger till grund för samtalet. 

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

Mentor upprättar rum på edWise. 

Vid behov tas kontakt med vårdnadshavare snabbt. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Klasserna använder edWise som informationskanal mellan skola och vårdnads-
havare. På edWise publiceras även pedagogiska planeringar och kopplas till ele-
verna. Vidare skrivs kontinuerligt omdömen i edWise så att vårdnadshavarna 
kan ta del av barnens kunskapsutveckling. En gång per termin erbjuds utveck-
lingssamtal. På utvecklingssamtalet på höstterminen upprättas en IUP (individu-
ell utvecklingsplan). Den utvärderas sedan på vårterminen. 

Utöver utvecklingssamtalen har vi kontakt med hemmen när situationer uppstår 
som kräver snabb hantering. 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
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Samtliga klasser har haft föräldramöte och diskuterat för klassen relevanta frå-
gor. 

Höstens föräldramöten hade god uppslutning i de olika klasserna. Vi ser att det 
är viktigt att erbjuda möjlighet att diskuteras frågor som känns relevanta för för-
äldrarna så att de känner sig delaktiga. Det har öppnat upp för en dialog mellan 
föräldrar angående exempelvis internethantering. 

De kommungemensamma föräldramötena för varje årskurs har av olika anled-
ningar uteblivit under läsåret.  

Vårdnadshavare för elever i åk 6 har erbjudit praktikplatser till eleverna till 
praodagen. Några vårdnadshavare har även varit på besök i skolan för att be-
rätta om sina yrken.  

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

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 en-
gagerade föräldrar som deltar i mötena. 

Vilken betydelse har eventuellt Pinocchiosamarbetet haft för barnets lä-
rande och utveckling? 

Vi har under läsåret 17/18 inte haft någon elev som har deltagit i Pinocchio. 
Specialpedagog samt en lärare har representerat skolan och deltagit i möten. 

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi behöver gemensamt hjälpas åt så att dom kommungemensamma föräld-

ramötena genomförs.  

• Mer kontinuerligt användande av edWise där vi skriver omdömen och pe-
dagogiska planeringar samt information för en tydlig och rak kommunika-
tion med vårdnadshavarna.   
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9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las 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 företroendefullt samarbete med för-
skolan 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 
Inför läsåret genomfördes överlämnandekonferenser mellan årskurser F-1, 1-2 
på grund av lärarbyte samt 3-4. Under överlämnandekonferenserna har fokus 
varit delat mellan kunskapskrav och resultat av nationella prov, men även det 
sociala samspelet i klasserna samt eventuella extra anpassningar och åtgärdspro-
gram. Konferenserna har möjliggjort att mottagande mentorer har varit förbe-
redda för mottagandet av nya elever på ett bra sätt med elevernas behov och 
förutsättningar i fokus. Det har även möjliggjort att lägga undervisningen på en 
anpassad nivå från starten av läsåret. 

Under läsåret har vi även haft överlämnandekonferenser mellan mottagningsen-
heten och mottagande klass när vi tagit emot nyanlända elever. 

Vi har haft schemalagda möten för lagledare samt rektorer en gång i veckan där 
frågor från arbetslagen har lyfts. Det tillsammans med den information som 
getts från ledningen att förmedla vidare till arbetslagen har möjliggjort ett fun-
gerande samarbete och tydliga riktlinjer. Det har även varit en fördel att träffa 
representant för fritids då vi inte deltar i samma arbetsplatsträff. 

Vad har vi g jort? 
 
År 4 

Information gavs vid överlämningen mellan år3 till år4 

Åk 5 
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Biträdande rektor för Stora Valla skolan har varit och informerat eleverna om 
språkval kring valet av B-språk inför åk 6 som är en förändring i den nya tim-
planen inför läsåret 18/19.  

Samma information har erbjudits samtliga vårdnadshavare.  

Språkvalet kommer att vara förlagd på Stora Valla. 

Åk 6 – åk 7 

Överlämning har skett enligt plan. Biträdande rektor för Stora Valla skolan har 
varit och informerat eleverna om språkval inför åk 7. Mentor för åk 6 har läm-
nat en klassdokumentation över elevernas behov till specialpedagog på Stora 
Vallaskolan. 

Del av undervisningen har varit förlagd på Stora Valla, vilket har inneburit en 
naturlig övergång till årskurs 7. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi ser det som önskvärt att överlämnandet mellan mottagningsenheten och 

mottagande årskurs utvecklas vidare så att mottagande klass får ännu större 
kunskap i elevens kunskapsmässiga nivå. Det finns intresse för att få ta del 
av den kartläggning som görs på elevens kunskapsnivå. 
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10 Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligato-
riska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som ele-
verna 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 åk 1-6 samt arbeta efter bilagan, ”Fastställda syv-lektioner”. Under-
visande lärare ansvarar för att planen följs. 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

Samarbete med närliggande verksamheter, företag och organisationer 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
• Vårt skolbibliotek är bemannat varje måndag förmiddag. Detta har resulte-

rat i att vi har besökt skolans biblioteket mer frekvent.  

• Musikskolans pedagoger har besökt oss och presenterat sitt utbud. Vi har 
även tagit del av musikskolans sommarkonsert i folkets hus.  

• Årskurs 1 och 2 har varit på teatermusikal "Pippi på de sju haven". 

• Årskurs 1-3 har varit på konsert med Dan Bornemark vilket främst upp-
skattades av eleverna i årskurs 1-2 eftersom programmet var riktat mot 
yngre barn.  

• Årskurs 2 har varit på bondgårdsbesök och på Ica för att lära sig om frukt 
och grönt. Båda besöken var innehållsrika och informativa. 

• Årskurs 3 har varit på julvandring i kyrkan vilket gav en bra repetition av 
kristendomen. Vi har även varit i badhuset och utfört ett simprov som lig-
ger till grund för vidare simundervisning. 

• Årskurs 2 har haft författarbesök av Dan Höijer, de fick böcker av honom 
och besöket väckte större intresse hos eleverna att läsa. 

• Årskurs 1 har haft besök av studie och yrkesvägledare (SYV). 

• Årskurs 1-3 har varit på bio. 
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• Temadagar.  

• Åk 4-6 Vi har tagit del av kyrkans och musikskolans utbud. Vi har även va-
rit på bio under filmfestivalen i november. Filmerna var anpassade efter ål-
der. Kulturrådet arrangerade detta.  

• Studiebesök har gjorts vid Alfred Nobels Björkborn av åk 4 som Kultur-
rådet har arrangerat. 

• Åk 4-5 har varit på konsert med Dan Bornemark som arrangerades av Kul-
turrådet.  

• Åk 4-6 har varit på teater. Föreställningarna hade olika teman. Åk 4-5 var i 
Örebro och såg ”Tummelisa”. Temat var vänskap. Åk 6 var på en föreställ-
ning som handlade om könsroller i dagens samhälle, ”Typ tjej typ kille typ”.  

• Åk 5 har haft författarbesök av Sören Ohlsson. Åk 5 har även arbetat med 
yrken och kapital och fått en fördjupad inblick i framtidsyrken. 

• Åk 6, 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. Detta avslutades med en praktikdag då eleverna fick 
prova på ett yrke. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Då det skett förändringar i bemanningen för studie- och yrkesvägledning 

för åk 1-6 har inte planen följts till fullo. Vi behöver vara bättre insatta i pla-
nen för att genomföra de inplanerade lektionerna i respektive årskurs vid 
behov. 

• Studiebesök inspirerar våra elever och vi vill i högre utsträckning bjuda in 
yrkesverksamma personer inom olika yrken.  

• Vi efterfrågar en ansvarig SYV för åk 4-6. Det skulle förbättra möjlig-
heterna att nå målen för årshjulet.  

• För att kunna genomföra studiebesök behövs en budget för transporter, nå-
got som inte finns idag. 
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11 Bedömning och betyg  
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nation-
ella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsätt-
ningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betyg 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Veta vad som krävs 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

3,63 3,05 

   

11.1.1 Analys av elevenkät 
Skillnad mellan åk 2 och 5 

Eleverna i årskurs 2 är väl insatta i vad som krävs för att nå målen. Enkäten vi-
sar att flertalet elever har god kännedom om vad som förväntas av dem i skolar-
betet och att majoriteten är nöjda med informationen som ges.  

Det något lägre resultatet i åk 5 visar att trots att man fått informationen har 
man inte till fullo förstått innebörden av den.  

Mängden information man ger i åk 2 och 5 skiljer sig åt och eleverna i åk 2 har 
väsentligt mycket mindre information och har färre ämnen att komma ihåg och 
koppla till sin egen skolgång.  

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

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen 

 

Hur når vi målen? 

Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt in i edWise. 

Samrättning av nationella prov sker i ämnesgrupper sammansatta av skolledningen. 

Våra skriftliga omdömen ska ha en tydlig koppling till våra pedagogiska planeringar och 
kunskapskraven i Lgr- 11. 

Likvärdig bedömning diskuteras en gång/månad i arbetslagen. Lagledarna ansvarar och 
fastställer tid. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi g jort? 

Samtliga elever ges omdömen i edWise minst två gånger per läsår i samtliga äm-
nen. Vi strävar efter att detta ska göras med större kontinuitet och detta nås till 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
39(41) 

 

Kvalitetsrapport Strömtorpsskolan 1-6 

viss del. För att nå en likvärdig bedömning har vi under läsåret haft ämnesdis-
kussioner i arbetslaget med fokus på bedömning i de olika ämnena. Vi har även 
diskuterat innehåll i de pedagogiska planeringarna och hur de kopplas till elever-
nas omdömen. 

Samrättning av nationella prov har genomförts i kommunen för att få samsyn 
och en likvärdig bedömning. 

Vad har vi lärt oss? 

Vi utvecklas genom kollegialt lärande och vi uppnår ökad samsyn genom ge-
mensamma diskussioner. Vi behöver ha stadieövergripande ämnesdiskussioner 
för att få en röd tråd i undervisningen 1-6.  

Vad har vi g jort? 

Vid enstaka tillfällen har vi i arbetslaget diskuterat olika ämnen, bedömning och 
pedagogiska planeringar. 

Samrättning av nationella prov har genomförts i kommunen.  Detta för att ut-
öka 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 ge-
nom gemensamma diskussioner men mer tid bör avsättas till detta under hela 
läsåret. 

Det skulle vara av värde att ha stadieövergripande ämnesdiskussioner för att få 
en röd tråd i undervisningen 1-9. 

Det är av största vikt att de Nationella proven rättas direkt efter genomförandet 
för att återkopplande till vårdnadshavare ska hinna ske innan terminens slut. 
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12 Rektors slutord  
Strömtorpsskolan fortsätter att bedriva en verksamhet där trygghet och 
måluppfyllelse står i fokus. Grunden till en god måluppfyllelse är att man kän-
ner trygghet och trivsel i skolan. Vi arbetar aktivt med regelbundna tillsam-
mansdagar i åldersblandade grupperingar i syfte att skapa ”vi-känsla” och öppna 
upp för nya bekantskaper. Att personal finns med under elevens hela skoldag 
för att stötta och korrigera när det blir fel är också ett viktigt arbete. Värde-
grundsarbetet är ständigt pågående och prioriterat då det stundtals är ett hårt 
klimat och negativt språkbruk mellan eleverna. 

Under nästa läsår kommer all undervisande personal att delta i specialpedagog-
lyftet. Målsättningen är att skapa mer tillgängliga lärmiljöer för eleverna vilket i 
förlängningen kan leda till bättre trivsel och högre måluppfyllelse. En annan 
viktig faktor för måluppfyllelse i idrott och hälsa är tillgången till simhall för si-
mundervisning. I nuläget är vi beroende av de tider vi kan få i Karlskoga simhall 
vilket tyvärr inte är tillräckligt för att kunna bedriva en effektiv simundervis-
ning. Även om vi fick möjligheter till fler tider i Karlskoga finns det stor risk att 
det skulle påverka måluppfyllelsen i andra ämnen då mycket tid går till resor. 

Strömtorpsskolan strävar mot ett tvålärarsystem. Detta är något jag ser som po-
sitivt ur flera aspekter. Dels är det ett viktigt led i att skapa tillgängliga lärmiljöer 
och en större flexibilitet att hantera situationer inom klassens ram och dels en 
viktig konkurrensfaktor i den allt hårdare kampen att rekrytera behörig perso-
nal. 

Ett annat fokusområde under kommande läsår kommer vara edWise. Det har 
varit svårt att få alla vårdnadshavare att nyttja edWise som informationskälla. 
Genom att kontinuerligt uppdatera edWise med pedagogiska planeringar, om-
dömen och aktuell information är målsättningen att göra den informationska-
nalen mer attraktiv. En stor fördel i detta arbete är att edWise nu finns att tillgå 
i form av en ”app” vilket ökar tillgängligheten.  
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13 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Rektors förbättringsåtgärder 

• Fortsätta arbetet med att få eleverna att ta eget ansvar för att skolans ord-
ningsregler följs med extra fokus på språkbruk och bemötande. Arbeta vi-
dare med trygghet och studiero i klasserna.. 

• Vidareutveckla arbetet med bildstöd. Medvetandegöra vad bildstöd är, hur 
det redan används samt hur det blir en naturlig del i lektionsplaneringarna 
Vi behöver arbeta förebyggande med vår värdegrund genom att arbeta med 
olika övningar inom klassen, så att gruppen blir trygg.  

• Arbeta vidare med att få eleverna att känna delaktighet i undervisningen.  

• Mer kontinuerligt användande av edWise med omdömen och pedagogiska 
planeringar samt information för en tydlig och rak kommunikation med 
vårdnadshavare. Uppmana vårdnadshavare att ta del av informationen som 
finns på edWise  

• Införa organiserade rastaktiviteter 

• Utveckla samarbetet med fritidshemmen 
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