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1. Beskrivning av verksamheten
Förskoleklassen bedriver sin verksamhet inom Parkskolan skolområde, och är belägen
i lokalerna för grundskolans klassverksamhet. Utemiljön för Bikupan verksamhet
inbjuder till utomhusaktiviteter med olika inriktningar. Förskoleklassen ingår i
arbetslaget F – åk 2. Grundbemanningen i förskoleklassen är två förskollärare om
vardera 65 %, vi har även en resurs på 50 % som arbetar i gruppen. Förskoleklassens
elever erbjuds 20 timmar i veckan, förlagd på fyra dagar. Den femte dagen, fredag,
erbjuds eleverna i verksamheten fritidshem på Bikupan. Förskoleklassens personal
arbetar med eleverna inom båda verksamheterna.

Grundfakta förskoleklass
Antal elever i förskoleklassen
Antal grupper
Antal årsarbetare ( 65 %)
Andel personal m. ped. högskoleutbildning (%)

2017/2018

2018/2019

2019/2020

24
1

30
1

27
1

1,3
100%

1,8
67%

1,8
67%
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport 2018-2019
Personalens förbättringsåtgärder under läsåret:
Normer och värden:
Vi fortsätter att utveckla terminsplaneringarna. Vi fortsätter att arbeta och utveckla stopptecknet,
och sociala berättelser. Vi ser att veckans uppdrag är en framgångsfaktor som vi pratar och
arbetar med varje dag.
Kunskaper:
Vi arbetar med praktisk matematik, t ex spel mm. I svenska jobbar vi med bokstäver/alfabetet på
olika sätt. Vi har använt Ipads varje vecka där eleverna har fått jobba i skolplus både i svenska
och matematik.

Elevernas ansvar och inflytande:
Vi har genomfört klassråd innan två elever har gått på elevråd. Efter elevrådet har vi visat och
pratat om det som sagts på rådet. Tillsammans med åk 1 har vi haft ett temaarbete Astrid
Lindgren där vi gjorde en musical med samma tema där alla elever fick välja vilken karaktär de
ville vara. Vi visade upp showen för vårdnadshavare.
Eleverna har varit med och påverkat innehåll och aktiviteter såsom idrott, utelekar mm.
Skola och hem:
Vi har haft god närvaro på föräldramötet och utvecklingssamtalet på höstterminen. Vårterminen
har vi inte haft alla utvecklingssamtal dels på grund av en långtidssjukskrivning och pandemi. Vi
har följt skolans årshjul och har haft samtalen tidigare i år.
Övergång och samverkan:
Planeringstiden med fritidshemmen har inte fungerat som vi skulle önska.
Vi har haft några utedagar tillsammans med åk 1 under höst och början på vårterminen och skulle
haft flera men pandaepidemin har gjort att vi fått ställa in det mesta under våren.
Skola och omvärld:
Vi har varit på teater på biblioteket, studiebesök i kyrkan och FN musical, vi hade en pysseldag
med jultema i samarbete med gymnasiet samt även besök av tandhygienist.
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3. Året i verksamheten
Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret
En vecka i förskoleklassen ser ut ungefär så här:
Samling. Vi säger god morgon. Vi räknar alla barnen efter uppropet, pratar om vem/vilka som
är borta. På uppropet berättar eleverna ibland vad de gjort under helgen, favoritfärg, mat,
vilka som finns i familjen, födelsedag mm. Då tränar de på att räcka upp handen, tala, lyssna
vänta på sin tur.
Vi presenterar veckans bokstav, sjunger Majas sång om den aktuella bokstaven samt tittar på
en film från bokstavståget från skol plus med aktuell bokstav. Under våren tränar vi på
almanackan. Vi går igenom dagen med hjälp av bildstöd och tecken.
Grupper: Vi delar klassen i två grupper två gånger i veckan. Vi arbetar då med svenska och
matematik, efter ca en halv timme byter vi grupper så att alla får göra allt samma dag. Då får
eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor att kommunicera i tal och skrift och
använda matematiska begrepp och resonemang och problemlösning. (Läroplan för
grundskolan, förskoleklass och fritidshem, 2018).
Vi läser för barnen varje, mest bilderböcker, men även kapitelböcker då använder vi ladybug
så att vi kan se bilder och text på storbild. Eleverna får även återberätta om böcker vi läst.
Varje dag innehåller även fri lek inne och ute. Fri lek innebär att eleverna själva, inom
uppsatta ramar, får välja vad de vill leka och med vem. I leken tränar eleverna bl a på
turtagning, koncentration, fantasi, regler och normer, hänsynstagande, konflikthantering och
språk. Enligt läroplanen ska elever i förskoleklassen ges förutsättningar att utveckla förmåga
att skapa och upprätthålla goda relationer samt arbeta utifrån ett demokratiskt och etiskt
förhållningssätt. De ska initiera organisera och delta i lekar av olika slag(skolverket, 2018).
Lunchen är viktig och där lär sig eleverna ta lagom mängd mat, bära och hämta bestick mm.
Vi tränar på att varar tyst i fem minuter så att alla ska få matro.
Efter lunch har vi olika lektioner av skiftande innehåll. T ex bokstavsarbete, matematik,
siffror, bild, form, musik mm.
En gång i veckan går vi på utflykt. Man ser att leken och relationerna utvecklas på ett bra sätt
mellan eleverna när de får leka i olika miljöer. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och
välbefinnande. Undervisningen ska behandla säkerhet och hänsyn till miljö och andra
människor vid vistelse i olika naturmiljöer.(skolverket 2018).
En gång i veckan är det idrott i idrottshallen. Där tränas många förmågor t ex att hålla ordning
på sina saker. Vi ägnar oss mest åt lekar och gruppövningar där alla kan vara med.
Rörelseglädje och lek ägnar vi oss mest med. Eleverna får också vara med och bestämma
olika lekar och gruppövningar.
Skoldagarna avslutas med en gemensam samling där man säger ”hej då” och sjunger en
avslutningssång.
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Utvecklingsprojekt
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. Förskoleklassen har deltagit i teaterbesök samt på biblioteket med upplevelseläsning
där alla elever fick varsin bok. Inför läsåret 2019-20 tilldelades grundskolan åk 1-9,
förskoleklass samt särskolans verksamhet 350 tkr.
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.
Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av de restriktioner vi
har att förhålla oss till från regering och Folkhälsomyndighet. Det gäller till exempel Cirkus
Roman som var inplanerat, besök vid Nobelmuseet. Författarbesök genomfördes under
höstterminen och vår förhoppning ar nu att vi ska kunna genomföra en del under
höstterminen. Kulturrådet har senarelagt redovisningen av medel för att skolorna ska kunna ta
del av statsbidraget även under kommande hösttermin.
Fritidshemssatsningen:
Degerfors kommun tilldelades 324 875 kronor efter ansökan. Satsningen avslutas i och med
höstterminen 2019. Statsbidraget, som användes till personalförstärkning inom
fritidshemmen, är redovisat till Skolverket under våren 2020.
Lågstadiesatsningen:
Degerfors kommun beviljades bidrag om 1 565 183 kronor efter ansökan till Skolverket.
Läsåret 2019-20 omfattades av bidraget och har använts till att förstärka med resurspedagoger
i verksamheten till elever i behov av särskilt stöd. Bidraget är inte redovisat till Skolverket än.
Från och med 2020 kommer både lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen ingå i
statsbidraget ”Likvärdig skola” som Degerfors kommun tilldelats för 2020. Förvaltningschef
ansvarar för ansökan och redovisning av hur medlen används under året.
Lärarassistenter
Degerfors kommun har beviljats 310 320 kronor i bidrag för lärarassistenter i skolan. Av
dessa har 62 999 kronor tilldelats Parkskolan som arbetat som resurs i F – åk 3. Bidraget är
inte redovisat till Skolverket än.
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4. Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, skola/fritidshem samt
särskolans verksamheter
Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika
delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna
av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna
förbättringsområden.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de
pedagogiska verksamheterna och ha eleven i fokus. I arbetet med att analysera
verksamheternas resultat har under året ledningsgruppen deltagit i en analysutbildning
inom ramen för Nyanländas lärande. I arbetet med att stärka analysarbetet på enheterna
har arbetslagen tillsammans med rektor, biträdande rektor eller specialpedagog analyserat
kunskapsresultaten två gånger per termin.
Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur
verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs
arbetsplanen upp i arbetslagen. Vid varje månadsuppföljning går arbetslagen igenom
verksamhetens arbetsrutiner för att säkerställa att de ingår i det dagliga arbetet.
Rektor och biträdande 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.
Föräldramöten genomförs två gånger per läsår likaså utvecklingssamtal. Föräldrarna har även
haft möjlighet att besvara Skolinspektionsenkäten som kommer vartannat år.
Under året har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats och beskrivs vidare under
kunskapskapitlet i rapporten. Bland annat har verktyg/modeller från analysutbildningen
använts.
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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
Disciplinära åtgärder
Utvisning ur undervisningslokal
Kvarsittning
Utredning
Skriftlig varning
Tillfällig omplacering
Tillfällig placering vid annan
skolenhet
Omhändertagande av föremål

2017/2018
F
P
To

2018/2019
F
P
To
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019/2020
F
P
To
-

0

-

0

0

-

-

Disciplinära åtgärder:
Åtgärder mot kränkande behandling
Antal åtgärder mot
kränkande behandling
Förskoleklass

F

2017/2018
P
To

2018/2019
F
P To

2019/2020
F
P To

-

4

-

-

1
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Kränkande behandling
Förskoleklassen finns representerad i likabehandlingsgruppen med en pedagog.
Likabehandlingsgruppen träffas en gång i veckan i både främjande och förebyggande syfte
samt för att utreda och diskutera pågående ärenden.
I samband med systematiska månadsuppföljningarna har LBT skickat ut sammanställning
över ärenden i DF Respons. Sammanställningen har gåtts igenom på LBT och har sedan
mailats till lagledare i verksamheterna för vidare analys och för att urskilja mönster.
LBT har förberett och presenterat två fiktiva fall inför APT i slutet på ht 2019. Dessa fall var
övningsexempel för att konkret kunna se om LBT’s lathund för ärendegången vid misstänkt
kränkning var ett bra dokument. Ett fall handlade om fysisk och verbal kränkning medan det
andra fallet handlade om trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna. Vissa justeringar
gjordes i lathunden, men pedagogerna tyckte att den överlag var ett bra hjälpmedel.
På APT under vt 2020 har LBT hållit i diskussion gällande Vad är en kränkning? Vilket
ansvar har skola? Detta utifrån Skolverket. Vi tittar också på olika exempel/bedömningar från
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Draft-IT (vår juridiska expertis). Det finns önskemål från pedagoger att fortsätta lyfta och
tydliggöra syftet med att upprätta anmälningar. Vi behöver också jobba vidare med att
utveckla samarbetet mellan pedagoger, elevhälsa och likabehandlingsteam så att det blir
tydligt. Pedagoger ser en risk gällande relationen med elever och vårdhandshavare i samband
med kräkningsutredningar. Under året har representanter från LBT, på förekommen
anledning, varit inne och jobbat med likabehandlingsfrågor under kortare, mer intensiva
perioder i vissa klasser. Detta arbete har varit positivt. Elevhälsan har varit iblandade i
komplicerade fall både vad gäller utredningar, åtgärder och kontakt med vårdnadshavare.
Åtgärder och insatser som använts i arbetet med anmälda ärenden är:
 Samtal med inblandade elever, mentor, likabehandlingsteam eller rektor. Antal samtal
har varierat beroende på ärende. Till en del av dessa samtal har även vårdhandshavare
kallats och deltagit.
 EHT har blivit inkopplade i många ärenden.
 SIP- möten, kontakt med BUV eller skolpsykolog, extra anpassningar, särskilt stöd
eller utökning av vuxenstöd runt eleven under skoldagen.

ENHETENS MÅL
- Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens
krav
- Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möta
hinder i vår verksamhet.
Hur når vi målen:
-

Likabehandlingsteamet utarbetar en handlingsplan hur vi arbetar vid konfliktlösningar.
Handlingsplanen med konkreta arbetssätt ska förankras hos arbetslagen och eleverna.

-

Utveckla arbetet med bildstöd i klassrummet och för enskilda elever.

-

Vi arbetar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och
utveckling.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Likabehandlingsteamet (LBT) under ledning av specialpedagog påbörjar arbetet med att ta
fram handlingsplan för konflikthantering. Detta arbete blev inte färdigställt utan behöver
fortgå läsåret 2020/2021.
Under vårterminen har LBT läst och diskuterat Bo Heljkovs ”introduktion till lågaffektivt
bemötande”.
På klassråd i början av läsåret, fick elever ställa frågor om LBT och deras arbete. Frågarna
sammanställdes sedan i elevråd och representant för LBT utarbetade en Powerpoint som
därefter presenterades för klasserna av LBT. Pedagogerna önskar att detta blir en rutin – att
varje hösttermin presentera teamet och dess arbete. Vid presentationen användes bildstöd och
studiehandledare för att öka tillgängligheten till och förståelse för skolans
likabehandlingsarbete.
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Det finns flera exempel på gynnsamt arbete med förändrade roller och förväntningar på
elever. Detta efter strukturerat och ihållande arbete från pedagoger i samverkan med
elevhälsa. Ofta har arbetet startat med att elever lyfts på vår ”öppna EHT” för
nulägesbeskrivning och planering och utvärdering av insatser/åtgärder.

Unicef – rättighetsbaserad skola
Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:
Åtgärder:
 Kunskap om barnkonventionen. Alla på skolan får kunskap om principerna i
barnkonventionen och förstår hur dessa relaterar till skolans miljö och sina egna roller.
(Artikel 42 i barnkonventionen)
 Ökat elevinflytande. Varje elev ges regelbundna möjligheter att delta i skolans
utveckling och uttrycka sin mening och höras i frågor som rör henne/honom.
Beslutsfattare ges möjlighet att beakta barnens åsikter och ge återkoppling kring
beslut. (Artikel 12)
 Engagemang för sina och andra barns rättigheter. Eleverna ges regelbundna tillfällen i
samtliga ämnen att lära sig mer om sina och alla andra barns rättigheter i världen och
bli aktiva utövare av dessa, både i relation till sig själva, varandra och i solidaritet med
andra. Eleverna uppmuntras att agera både lokalt och globalt. (Artikel 4, 2, 12)
 Implementering: Barnkonventionens principer praktiseras i verksamheten.
Barnkonventionen genomsyrar skolans visioner, värderingar och mål. Skolledning
arbetar med en tydlig förankring av barnkonventionen i alla led. Principerna i
konventionen praktiseras i de vardagliga kontakterna mellan lärare och elever och
används som referenspunkt i utarbetande av regler och förhållningssätt. (Artikel 4)
Arbetet under läsåret har till mångt och mycket sammanfallit med vårt främjande arbete med
värdegrund. Pärmar med material har presenterats på APT och ytterligare pärmar har köpts in
för att göra materialet mer lättillgängligt. En gemensamma övning har gjorts och sedan följts
upp på elevråd. Dessutom har klasser valt egna övningar, exempelvis på elevens val åk 3-6,
och arbetet avslutades med en utställning i idrottshallen för samtliga elever på skolan. Tanken
på ett RBS-föräldramöte blev aldrig verklighet pga Covid-19.
Arbetet med RBS skola startade upp med en nollmätning samt en föreläsning för samtliga
pedagoger med Mikael Blixt från Unicef. Under elevernas första skolveckor genomförde även
de en nollmätning i sina klasser. För att underlätta för våra yngre klasser använde man sig av
fadderklasser från åk 4-6 vid genomförandet. Under höstterminens kommungemensamma
LBT diskuterades RBS och skolorna utifrån nuläget i arbetet och representanter lämnade tips
och ideer till varandra.
Mikael Blixt deltog också i höstterminens första föräldraråd (kommungemensamt för f-6).
Arbetet har följts upp i arbetslag samt individuellt i medarbetarsamtal. Tid har också avsatts
på APT i början av vårterminen för att titta på material och gemensamma övningar i
personalgruppen.
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I juni gjordes RBS-enkäten igen för att kunna jämföras med nollmätningen. Återigen var
faddrar behjälpliga för de yngre eleverna.
I den framgår att både pedagoger och elever ökat sina kunskaper om mänskliga rättigheter.
Elevenkäten och RBS-enkäten genomfördes väldigt nära i tid. Att ha liknande frågeställningar
i olika utvärderingsverktyg och därmed få olika data för samma områden försvårar analysen
av dem.
Har du hört talas om barnkonventionen?
Nollmätning, aug 2019
juni 2020
50% (4-6)
91% (4-6)
27,3% (F-3)
70,3% (F-3)
50,7% av elever i 4-6 anger att de skulle kunna säga fyra rättigheter jämfört med 13,8% i
aug.
Pedagogerna har blivit tryggare med vad skollagen säger om barns mänskliga rättigheter.
Nollmätning, aug 2019
juni 2020
76,9%
100%
Pedagoger jobbar också i större utsträckning med att förmedla kunskap om barns
rättigheter i undervisningen.
Nollmätning, aug 2019
juni 2020
76,9%
95,2%
Både elever 4-6 och pedagoger beskriver att det finns lättlästa versioner av handlingsplaner
som är skrivna så att elever förstår dem.
De yngre eleverna, F-3, uppger att vuxna i större utsträckning än tidigare pratar om att alla
elever får vara som de vill. Enkäten visar också på en ökning när det gäller att de blir
tillfrågade vad de tycker. 74,8% av eleverna menar att barnen är snälla mot dem. 73,9%, en
nedgång från nollmätningen (82,7%) känner sig trygga överallt på skolan.
Hos de äldre eleverna, 4-6, har tryggheten ökat från 78,5% till 80,6%. Eleverna anger också
en ökning gällande deras upplevelse av att vuxna reagerar när något blir dåligt behandlad.
86,6%, även det en högre siffra än i nollmätningen, vet vem de kan vända sig till om något
känns fel/om de blir dåligt behandlade. 37,3% av eleverna på mellanstadiet menar att alla
elever får vara som de vill utan att bli retade (jämfört med 30,8% vid nollmätningen).
Junimätningen visar på negativa siffror gällande om de behandlas rättvist av vuxna, om de har
möjlighet att komma med förslag om hur skolan ska blir bättre. 49,2%, jämfört med 40,3%,
tycker att vissa elever får prata mer än andra i klassrummet.
Jämställdhet
Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:
Åtgärder
 Vi arbetar med värdegrundsfrågor på studiedagar, APT och konferenser. Vi arbetar för att
motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och utveckling genom att
reflektera över förhållningssätt, rådande normer och undervisning.
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 Jämställdhet ska vara del av det dagliga arbetet genom att:
 Lärarna använder medvetet metoder för att fördela ordet rättvist mellan flickor och
pojkar i klassrummet.
 Eleverna tilltalas med sitt namn (inte som ”tjejer” eller ”killar”).
 Eleverna får bekräftelse som individer
 I undervisningssituationer där eleverna ska samarbeta i par, grupper eller lag
bestämmer läraren grupper/placering i förväg med variation så att flickor och
pojkar får möjlighet att samarbeta med varandra.
 Skolans rådsverksamheter består av en blandning av flickor och pojkar.
 Alla elever får tillgång till och får prova på en variation av aktiviteter under
rasterna och på fritids.
 Vi använder oss av modellen ”lära om, lära genom och lära för” och ser
jämställdhet både som ett kunskapsområde och ett förhållningssätt.
Gemensamt för de förebyggande åtgärderna elevinflytande och jämställdhet är att båda
områdena arbetats med systematiskt och kommunövergripande vid kontinuerliga träffar under
ledning av förstelärare. Bl a har man tittat på kunskapsresultat utifrån kön samt tittat på
läromedel utifrån könsroller, man har också pratat om förväntningar kopplat till kön.
Internationalisering/det mångkulturella klassrummet har under året arbetat fram en
handlingsplan med teman och undervisningsmetoder för bl a ökad jämställdhet.
Arbetet initierades med att dåvarande utvecklingsledare och förvaltningschef kallade
förstelärare och rektorer till uppstartsträff gällande strategiskt jämställdhetsarbete. Därefter
diskuterade grundskolans ledningsgrupp (GUL) vad det systematiska jämställdhetsarbetet
innebar för oss på ledningsnivå (när ska det bedrivas? Vilket innehåll? Hur ska det bedrivas?).
Vi beslutade att lyfta jämställdhetsfrågor på APT. Under ht 2019 har vi på Parkskolan bland
annat lyft delar ur handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning samt delarna om
jämställdhet i likabehandlingsplanen.
Jämställdhetsarbetet var också del av studiedagen, 1/10, där vi tillsammans på Parkskolan
landade i att jämställdhet inte bara handlar om normer och värden utan även om kunskaper,
elevdelaktighet och skola och omvärlden. Dagen behandlade också Jämställdhet som begrepp,
som VÅRT ansvar som ska genomsyra verksamheten, jämställdhet i LB-plan och SYV-plan,
jämställdhet som ett kunskapsområde och förhållningssätt genom Skolverkets modell lära om,
lära genom lära för. Pedagoger skrev sedan pedagogiska planeringar gällande det fortsatta
arbetet i klasserna.
Precis som med elevdelaktigheten har jämställdhetsarbetet följts upp på individnivå i
medarbetarsamtal.
I skolans LBT har vi tittat på ”Jämställdhet och maskulinitet” ett material från SKL. Inläsning
och diskussion på fritidshemmen har påbörjats i slutet av läsåret, ett arbete som fortsätter
under nästa läsår. När förstelärarna i kommunen tillsammans med samordnare i juni
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sammanstrålade för en analys av arbetet på alla enheter, utkristalliserades två huvudspår att
arbeta vidare med:
 Arbeta med och mot skojretande i skolan.
 Arbeta för att skapa en pluggkultur i skolan.
Detta ska sedan utmynna i konkret arbete på respektive enhet med start ht 2020. Dessa
punkter stämmer väl överens med LBT’s nulägesanalys efter att vi läst SKLs rapport
”Maskulinitet och jämställd skola” för ökad trygghet och bättres studieresultat
En ide kom också om att ha en kväll där vi bjuder in alla pappor för någon slags föreläsning
om ”den viktiga pappan”. Vi pratade också om att vi kan göra ett samarbete med
Idrottsföreningarna när det gäller skojretandet.
Från pedagogernas kvalitetsarbete i förskoleklassen:
Vi behöver fortfarande arbeta med terminsplaneringar. Vi använder bildstöd i större
utsträckning på samling, svenska, matematik, pyssel och idrott.
För att motverka könsmönster när alla ska få göra sin mening hörd använder vi ”glasspinnar”
med barnens namn på och drar slumpmässigt fram vem som får ordet.
Under året har vi arbetat kontinuerligt med ”stopp-tecknet” genom att läsa böcker och dagliga
diskussioner om hur det ska användas. Stopptecknet har blivit ett verktyg för eleverna att
använda i situationer där de känner sig osäkra och utsatta. Vi pedagoger märker dock att det är
lättare att säga ”stopp” än att lyssna när någon säger ”stopp” till en själv. I vårt
värdegrundsarbete har vi använt oss av ”tio små kompisböcker”. Inför vårterminen upprättade
vi pedagoger en grovplanering av terminen. På morgonsamlingen har vi använt tecken när vi
går igenom dagen, vilket har varit till stor hjälp för många av våra elever som på olika sätt
behöver hjälp och stöttning i sin språkutveckling. Vi har också infört bildscheman och
pekkartor till dagliga situationer som ombyte, dusch, toalett, lek och lunch. Från första
skoldagen har vi haft bestämda platser vid samling, ombyte, arbete och lunch eftersom många
elever behöver fasta rutiner och en ”fyrkantig” vardag. Tillsammans med övriga klasser på
skolan har vi arbetat med ”veckans uppdrag” som gått ut på att vi ska utföra goda handlingar
mot varandra. En del uppdrag har varit lättare än andra för eleverna att utföra och ibland har
de glömt bort uppdragen.
För att få en tryggare skolmiljö så har vi vissa elever under ständig uppsikt. Och arbetar
förebyggande genom sociala berättelser och pratar dagligen om hur man ska uppföra sig
tillsammans med andra. Stopptecknet är en framgångsfaktor när det gäller barn med
språksvårigheter och med annat modersmål.
När det gäller kränkande behandling har fyra flickor och en pojke blivit kränkta. Ärendena är
utredda och avslutade i enlighet med skolans rutin. Vi arbetar dagligen med
värdegrundsarbete. Vi har använt oss av socialberättelser där vi har ritpratat med de elever
som har svårt att förstå med bara ord. Vi fått hjälp av likabehandlingsteamet, en
fritidspedagog har varit här några gånger och pratat/ritat extra med barnen om hur man är en
bra kompis.
Vi pratar dagligen om hur man är en bra kompis är. Vi ger dom förslag/förutsättningar hur en
bra kompis kan vara t ex genom charader, bjuda in till lek, kunna säga tack och förlåt, Pratar
om stopp tecknet, veckans uppdrag. Vi ser att stopptecknet används dagligen och barnen
behöver bli påminnas om att man kan vända det i ännu större utsträckning. Mentorerna
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bestämmer vilka grupper och platser som t ex samling, matsal idrott, jobb mm. Varje barn har
en “gåkompis” som vi pedagoger har bestämt.
Vi diskuterar och jobbar med veckans uppdrag hur viktigt det är tex att säga bra saker, äta upp
maten och vara en bra kompis. Vi ser att många elever följer uppdraget och säger till sina
kompisar när de inte följer veckans uppdrag. En fritidspedagog har varit här några gånger och
haft värdegrundsarbete i mindre grupper.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
* Vi behöver förbättra terminsplaneringar.
* En tydlig terminsplanering för kartläggningsmaterialet ”Hitta matematiken och hitta
svenskan” som ska vara klart till december.
* Förbättra bildstödet till idrotten och andra tema.
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6. Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, nyfikenhet
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i
helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera
kunskaper i sina olika former.

ENHETENS MÅL
-

Utveckla elevernas intresse och sin förmåga att kommunicera med tal- och
skriftspråk.

-

Utmana och stimulera eleverna att använda matematiska begrepp och
resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika
uttrycksformer.
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga.

Hur når vi målen:
-

Följa Skolverkets riktlinjer för tidiga insatser (Hitta språket, hitta matematiken).

-

Upprätta en tidplan för genomförande av garantin för tidiga insatser.

-

Analysera resultaten utifrån kartläggningsmaterialet tillsammans med specialpedagog
och rektor. Upprätta extra anpassningar och särskilt stöd vid behov.

-

Upprätta terminsplanering för förskoleklassen där temaarbete ingår.

-

Handledning av skolans specialpedagog i språkutvecklande arbetssätt och tecken som
stöd.

-

Öka kunskapen för språkstödjande insatser samt modersmålets betydelse för att
optimera elevernas skolgång och utveckla samverkan
pedagog/språkstödjare/modersmålslärare

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Förskoleklassen har gjort Skolverkets kartläggningsmaterial. ”Hitta matematiken och hitta
svenskan”. Vi har fått bekräftat det vi redan sett under terminen men, även sett elever som vi
inte trodde var i behov av mer stöd.
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Vi har pratat med specialpedagog och gjort upp riktlinjer hur vi ska arbeta vidare.
Resultat i kartläggningsarbetet:
I hitta matematiken var de flesta intresserade och ville delta. Fem flickor behövde mycket stöd
för att klara matematiken och två pojkar var inte motiverade och/eller nyfikna för att delta. I
hitta svenskan var de flesta intresserade att delta. Fem flickor som behövde mycket stöd och
hjälp för att klara svenskan. Fyra pojkar som behövde mycket stöd och hjälp. Fyra elever i
gruppen klara inte att skriva sitt namn, men med hjälp av bildstöd går det bra. Vi har skrivit
elva extra anpassningar och lämnat in fyra anmälningar om särskilt stöd till skolans
elevhälsoteam. Några av de elva extra anpassningarna gäller behov av att träna det sociala
samspelet, hur man är mot varandra. De extra anpassningarna som syftar mot kunskapskraven
har vi arbetat extra med. vi har arbetat en till en, eller i små grupper, där vi har fokuserat på t
ex att kunna skriva sitt namn, känna igen/skriva alfabetet och siffor.
För att främja tillgänglig undervisning för alla barn jobbar vi mycket med bildstöd. Vi visar
hur en dag ser ut och vad vi ska jobba med, vad vi ska göra, vilket material vi ska använda
under en viss aktivitet.
Bildstöd i idrotten, klassrummet, samlingsrummet, brandövning och ute i korridoren för
kläder.
Vi delar gruppen i två med 13 barn/grupp, när vi jobbar med matte och svenska. Vi gör det för
att alla barn ska kunna få vara i en mindre grupp. Vi ser att barnen kan fokusera lättare och vi
pedagoger har lättare att hinna se vad de kan och har lär sig. Barnen orkar också då sitta och
lyssna på varandra utan att det tar för lång tid.
Under en lektion har vi olika rörelsepass, röris. Vi sjunger rörelsesånger, barnen får röra på
sig och och få utlopp för sin energi.
Vi har ”pennstöd” för några barn som har svårigheter med pennfattningen.
Några barn har svårt att skriva sitt namn så då har vi lappar med deras namn på som de går
och hämtar i sina lådor.
Ett barn är inte med hela tiden i samlingarna utan går ut tillsammans med en pedagog och
spelar spel eller gör ett alternativt arbete.
Vi har fasta platser för barnen i samlingen, matsalen, idrotten och i klassrummet. Det är alltid
vi pedagoger som bestämmer gruppindelning för barnen.
De barn som behöver ha lite större utmaningar har fått jobbat med annat material ex. ljuda
ord, räkna med högre siffror, följa högre siffror på till exempel ”räknemåla”. De har också fått
hjälpa till med att läsa och skriva tillsammans med pedagogerna i samlingen, vid
genomgångar med mera.
Att jobba språkutvecklande gör vi genom att vi använder oss av Bornholmsmodellen. Nu
hann vi inte så långt i den arbetsgången på grund av att vi gjorde kartläggningen men på det vi
hann med i höstas så såg vi att de flesta barnen var intresserade av bokstäver, rim och ramsor,
ord och meningar och en del har börjat ljuda. De som redan ljudade och kunde läsa hjälpte
pedagogerna att läsa för de andra eleverna bland annat böcker och texter på arbetsmaterial. Vi
fortsatte arbetet under vårterminen denna termin. I kartläggningen såg vi vilka som behöver
lite extra stöttning och hjälp. Även vilka som kommer få jobba mera med olika utmaningar av
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något slag. Eftersom vi har haft en långtidssjukskrivning har en av skolans specialpedagoger
arbetat med Bornholm i gruppen vid ett par tillfällen i veckan och fortsatt att jobba med
Bornholm. En gång i veckan har specialpedagogen arbetat med elever i behov av extra stöd.
Vi har högläsning varje dag för barnen. Vi läser bok samtidigt som vi visar upp bilderna och
texten för barnen via en projektor (ladybag) Det vi ser är att i början av terminen hade många
barn svårt att sitta still och lyssna. De orkade bara en kort stund. Tiden har nu utökats till att vi
läser ca 20 min varje dag. Barnen frågar vilken bok vi ska läsa och de har även varit med och
bestämt vilken vi ska lyssna på. Vi ser nu att barnen orkar sitta längre och lyssna och att de
tycker det är kul och stimulerande. De kommer med frågor om boken, berättar för andra vad
som hänt och hur den slutade bland annat. De har kommit med förslag på böcker som de har
hemma eller som vi har i vår boklåda. Ny boklådafår vi varje månad från huvudbiblioteket i
Degerfors.
På vårterminen har vi provat kapitelböcker som inte har så många bilder, allt för att barnen
själva ska få fantisera och bilda sig egna bilder i huvudet. Kapitelböckerna har inte varit så
uppskattat av många elever. Så vi har fortsatt med böcker med mycket bilder. Vi har även gått
till skolans bibliotek och fått hjälp av en bibliotekarie att välja böcker till barnen att låna hem.
Bra med en bibliotekarie som kan hjälpa till när vi kommer med så stor grupp.
Vi använder bildstöd och tecken som stöd varje dag t ex i samling, jobb, idrott och lek.
Vid matsalen, toaletterna finns det bildstöd.
Vi har utökat bildstödet med bilder för brand, stöd för utrymning, som sitter uppe på tavlan.
Dagsschema finna och vi ser att barnen går och tittar på vad som ska hända under dagen och
när de ska välja vad de ska leka med.
Barnen väljer själva vad de vill leka med. Vi som pedagoger ser att tjejerna leker mer med
“pojkleksaker” än vad killarna leker med ”tjejleksaker”. Utbudet är stor både för flickor och
pojkar.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

* Fortsätta arbeta med olika teman och väva in flera ämnen i ett och samma tema.
* I ökad omfattning använda oss av elevhälsans samlade kompetens, genom att anmäla
ärendet till ”öppna EHT”. Tillsammans kan vi få handledning och konkreta arbetssätt
till elever i behov av extra anpassningar. Det gäller elever som behöver ha stöd i sin
språkutveckling, t ex uttalssvårigheter, och hur vi främjar språkutvecklingen för våra
nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket.
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7. Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor
som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras
ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska
behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

ENHETENS MÅL
-

Utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer
genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

Hur når vi målen:
-

Säkerställa elevernas inflytande i arbetet med ”Rättighetsbaserad skola”
Förskoleklassråd som behandlar frågor utifrån fastställd dagordning, start ht 2019.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vi har i förskoleklass ännu inte haft barnen så delaktiga i vår planering utan det är mest vi
pedagoger som utgått ifrån det vi hört att de önskat.
De har varit med och önskat vart vi ska gå på utflykt, vilken lek vi ska leka i idrotten, vilket
spel som vi ska spela tillsammans, vilka leksaker som ska köpas in mm.
Två av våra barn gått på elevråd under vårterminen. Före elevrådet har varit har vi fått olika
uppdrag av dem att diskutera till exempel hur vill vi ha vår skolgård, vi har då i
förskoleklassen haft ett klassråd där vi tagit upp frågan och alla barn har fått sagt vad de
tycker och deras önskningar har vi skrivit ner och tagit med till elevrådet. Vi fick även ett
uppdrag från elevrådet att utföra en övning från Unicef, rättighetsbaserad skola,” Jag har
rättigheter”. Barnen tyckte det var ett intressant uppdrag och de kunde diskutera om de olika
förutsättningar som finns i världen.
Vi ser att barnen blir mer delaktiga av att få vara med och bestämma en del av deras vardag
hos oss. Det blir roligare och de ”suger” åt sig kunskaper mer. Exempelvis så har vi gjort en
rimbok där alla har fått ritat och skrivit ett rim var. Det tyckte de var jättekul att få ”läsa” upp
för varandra och för föräldrar. Även om de inte kunde läsa så såg de ju bilderna och kunde
rimma.
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Vi har även haft olika röstning om två lekar med handuppräckning. Lärt dem att man röstar
bara på en lek, men det var svårt för många.
I förskoleklassen pratar vi dagligen om att respektera varandra. Att ingen bestämmer över
någon annan, vad den ska göra och att man bestämmer över sin egen kropp.
Värdegrundsarbete är viktigt. Hur man är en bra kompis lägger vi stor vikt vid och diskuterar
tillsammans med barnen som har så kloka förklaringar och idéer. Mycket tid går åt till att
försöka få ihop en socialt väl fungerande grupp inför åk 1.
Två elever i förskoleklassen har var med på trygghetsvandring på skolan.
Eleverna får olika uppdrag nu på slutet i förskoleklassen som att bestämma vad vi ska ropa
upp med t ex färg på kläder mm. Vad vi ska göra för lek på uteidrotten med mera.
Eleverna har fått tagit mer ansvar i matsalen då vi måste sitta med avstånd på grund av
Corona-pandemin.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
* Till nästa läsår vill vi fortsätta arbeta med olika teman och låta eleverna vara med och önska
innehåll och aktiviteter.
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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
Antal
klagomål
Förskoleklass

2017/2018
Ht Vt
-

To
-

2018/2019
Ht Vt
0
0

To
0

2019/2020
Ht
-

Vt
-

To
-

Klagomål

ENHETENS MÅL
-

Skapa förutsättningar för att alla föräldrar ska känna delaktighet och möjlighet att
påverka sina barns utbildning.

-

Ge vårdnadshavare god information om kunskapsutveckling och social
utveckling.

Hur når vi målen:
-

Utvecklingssamtalen ska genomföras i enlighet med Parkskolans tidplan för
genomförande ”årshjul”.

-

Vid höstterminens utvecklingssamtal ges information om Edwise till vårdnadshavarna.

-

Frånvarorapportering ska göras i Edwise och vi ska följa upp frånvarorutinen.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vilken betydelse har eventuellt Pinocchiosamarbetet haft för barnets lärande och
utveckling
Under höstterminen gjorde vi nästan klart alla utvecklingssamtal/lära känna samtal. Vid samtalen
har vi fått mycket bra information om eleverna från vårdnadshavare och eleverna själva.
Resterande samtal gjordes i början på vårterminen.
Vi har informerat om Edwise och tog även upp det på föräldramötet som genomfördes i
oktober. Mer än hälften av vårdnadshavarna deltog på mötet.
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Frånvarorapportering görs både manuellt och på edwise
Alla utvecklingssamtal under våren är kunde inte genomföras på grund av hög frånvaro både
bland elever och vårdnadshavare (pandemi).

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Vi vill se över hur vi ska genomföra utvecklingssamtalen till nästa läsår.
Inför höstterminens utvecklingssamtal blir det lära känna samtal. Vårens utvecklingssamtal enligt
årshjulet.
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9. Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och
lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt
samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter
till samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive
varsamhet.

ENHETENS MÅL
-

Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass och skola

Hur vi når målen:
-

Arbetslagen organiseras f-2 samt 3-6

-

Vid behov ska fritidspersonalen vara med vid upprättandet av extra anpassningar och
särskilt stöd samt vid analysen av insatta åtgärder.

-

Schemalagda samverkansträffar med fritidshemmet Bikupan och förskoleklass.
Planeras vid läsårsstart.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vi får nu minnesanteckningar från lagledarna.
Vi har haft några träffar och bestämde då en utflyktsdag och några temadagar (F-1).
En förskollärare har vid flera tillfällen under fredagar arbeta med en liten grupp i åk ett med
Bornholm.
I mars infördes restriktioner från Folkhälsomyndigheten på grund av Corona-pandemin. Det
innebar att vi skulle träffas i grupper om färre antal personer och socialt distansera oss.
slutade vi träffas tillsammans (pandemi).
Åk 5 har hjälpt oss med en enkät som vi gjorde på datorn gällande Unicef frågor.
Förskoleklassens elever tyckte att det var roligt och bra att få hjälp av större elever, med
läshjälp.
Vi deltog i skoljoggen tillsammans med övriga klasser på skolan.. Förskoleklass och åk 1 var
på en utflykt i grusgropen där vi samlade stenar till ett gemensamt julpyssel. Vi hade även en
utflykt med korvgrillning tillsammans med åk 1
Vi har under läsåret haft ett samarbete med årskurs 1, Astrid Lindgren musical.
Vi har haft samarbete med gymnasieskolans elever med ett julpyssel. Samarbetet med
gymnasieskolan är en viktig del i vår verksamhet.
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
* Den gemensamma planeringstiden måste prioriteras både från förskoleklassen och
fritidshemmet för att få en bättre samverkan mellan verksamheterna.
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10. Skola 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
-

Bemannat skolbibliotek

Hur når vi målen:
-

Utveckla biblioteksbesöken med mer bokprat tillsammans med eleverna. Utveckla
samarbetet mellan bibliotekarie och pedagoger.

-

Vi arbetar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och
utveckling.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vi läser olika böcker dels som finns på Bikupan och från boklådan som vi får från
biblioteket.
Förskoleklassen har varit på FN konsert i kyrkan. Efter kyrkan hade förskoleklassen och
åk 1 en temadag tillsammans om barns rätt. Arbetet redovisades med alster som fanns
uppsatt i glasgången efter temat. Eleverna hade en bra dag med väl fungerande grupper,
samarbetet fungerade bra. Eleverna var mycket nöjda, de tyckte det var kul att träffa nya
och gamla kompisar. Vi utvärderade dagen med tummen upp. I matsalen satt eleverna i
blandade grupper. Det fungerade mycket bra.
Vi var till biblioteket och såg en teater, en trolleri saga och eleverna fick en bok att ta med
hem.
Eleverna från åk 2 från gymnasiet var här och höll i en pysseldag (julpyssel) som blev
väldigt uppskattad av oss vuxna och elever. Vi delade in oss i fyra grupper och vi
mentorer gick runt och hjälpte till där behov fanns.
Vi har fått tillgång till en bibliotekarie som kommer till oss varannan vecka. Vi går till
skolans bibliotek med halvklass och får tips om böcker som bibliotikarien läser högt för
oss, böcker som passar för förskoleklassen. I slutet på maj var vi och titta på en Plupp
utställning på biblioteket och barnen fick en bok om Plupp.
Vi har inte varit på stora biblioteket eller kyrkan mm under vårterminen (pandemi)
Vi dagarna under vårterminen blev inställda och det är då som förskoleklassen får vara
med och träffa alla andra klasserna. Förskoleklassen har varit ute på rast vid flera tillfällen
när andra klasser varit ute på rast och det har medfört att de känner många elever från
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klasserna 1-6. För att motverka könsmönster läser vi olika slags böcker om starka och
annorlunda barn och diskuterar olika yrken att t ex en tjej kan vara brandman och polis
och en kille kan vara sjuksköterska.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
* Utveckla biblioteksbesöken med ”egna” besök i skolbiblioteket varannan vecka.
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11. Rektors slutord
Antalet elever i förskoleklassen har varit närmare trettio under hela läsåret. I gruppen har
arbetat två förskollärare samt en resurspedagog har varit knuten till gruppen. Eleverna
kommer från olika förskolor i närområdet och inskolningen för eleverna kräver noggrann
förberedelse av pedagogerna som rutin finns för i ”överlämnandeplanen”
För andra året arbetar förskoleklassen med skolverkets kartläggningsmaterial
”Hitta matematiken” och ”Hitta språket”. Kompetensutvecklingen som skolledning och
pedagoger genomförde under förra läsåret har varit till stor nytta. Erfarenheten från ”provåret”
var också betydelsefull och det innebar till exempel att kartläggningen genomfördes till
största del inom den ordinarie undervisningen. Det gjorde att vi förskoleklassen hade
genomfört alla delar vid höstterminens slut. Kartläggningen analyserades tillsammans med
specialpedagog och skolans elevhälsoteam tog del av resultatet i början av januari. Extra
anpassningar började tillämpas till ett några elever och i slutet av vårterminen lämnande
pedagogerna in fyra ”Anmälningar om särskilt stöd” till rektor som resulterade i fyra beslut
om att upprätta åtgärdsprogram. Att materialet ska användas som en del i undervisningen är
viktigt att tänka på. Vid de månadsvisa kommunövergripande pedagogiska
förskoleklassträffarna har den frågan belysts och i slutet av terminen tog vi ett gemensamt
beslut, som är förankrat med samtliga rektorer F – åk 6 att genomföra en Web-utbildning via
Skolverket under höstterminen. Utbildningens syfte är att gemensamt arbeta med planering,
metoder och analys av resultatet. Under läsåret har de pedagogiska träffarna varit värdefulla
för det utvecklingsarbete som pågår av förskoleklassens verksamhet.
Arbetet med analys av resultaten har utvecklats både på individnivå och gruppnivå utifrån
Skolverkets kartläggningsmaterial. På individnivå arbetar specialpedagog tillsammans med
pedagogerna i klassen, på gruppnivå har rektor tillsammans med pedagogerna analyserat två
gånger under läsåret samt i samband med halvårsrapporten.
För att nå en likvärdig bedömning i kommunen har Parkskolans rektor deltagit vid
pedagogträffar för förskoleklassen en gång i månaden för analysdiskussioner i samband med
kartläggningens genomförande. Vid dessa träffar har även jämställdhetsaspekten vägts in
kunskapsanalysen. Särskilt fokus har legat runt vikten av att analysera undervisningens
innehåll utifrån resultat och eventuella skillnader i pojkar och flickors resultat.
Att differentiera insatser till alla elever har tydligt påvisats under årets arbete. Kartläggningen
syftar till att sätta in rätt stöd tidigt i elevernas skolgång. Vi har därför arbetat mycket med att
säkerställa att alla pedagoger har kunskap om arbetsgången för en elev i behov av särskilt
stöd. Till hjälp i det arbetet finns skolans rutinpärm där arbetsgången finns tydligt beskriven.
Det är även viktigt att elever som behöver utmaningar i sin undervisning får detta tillgodosett
genom stimulans i utbildningen.
Vi har elever i förskoleklassen som har annat modersmål än svenska i våra grupper. Vi har
även elever med språkstörningar och elever som står i kö för logopedutredning eller
frågeställning NPF. Skolan arbetar systematiskt för att nå en ökad tillgänglighet, vilket ställer
stora krav på pedagogerna att utveckla sina former för struktur och bland annat bildstöd i sin
verksamhet. Bildstödet är också en viktig del i den vardagliga kontaktaken med våra
vårdnadshavare, som har nytta av det bildstödet som finns i klassrummen.
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Arbetet med ”Rättighetsbaserad skola” startade upp med en nollmätning samt en föreläsning
för samtliga pedagoger med Mikael blixt från UNICEF. Under elevernas första skolveckor
genomförde även de en nollmätning i sina klassen. För att underlätta för eleverna att
genomföra enkäten hjälpte elever ut åk 5, fadderklass, förskoleklassens elever vid
genomförandet av nollmätningen. Vid vårterminens slut genomfördes en ny mätning.
Resultaten på dessa mätningar finns redovisade under kapitlet ”Normer och värden” och visar
på en betydande ökning av förståelse och kunskap om innehållet i Barnkonventionen. Mycket
av arbetet har sammanfallit med vårt främjande arbete och visar sig bland annat i vårt arbete i
elevrådet, där eleverna genom sina ”uppdrag” har förankrat elevdelaktighet i klassråd för att
gå vidare till elevråd. Att skapa förståelse för varandras olikheter och att
tillgänglikhetsanpassa lärmiljön är också viktiga inslag för att vi ska kunna möta eleverna
utefter sin individuella förmågor och förutsättningar. Samarbetet med UNICEF har överlag
bidragit till ökad elevdelaktighet på enheten och stärkt Barnkonventionen på skolan och
bidragit till en samsyn och genomsyrar alla verksamheter på enheten.
En stor förändring har arbetats fram under året. På förvaltningens uppdrag kom en framställan
att rektorerna skulle lägga ett förslag till timplan samt organisera en verksamhet att omfatta
verksamhet fem dagar i veckan. Uppdraget presenterades för förvaltningschef i slutet av april.
Förslaget hade arbetats fram vid de kommungemensamma pedagogträffarna och var förankrat
med samtliga F-åk 6 rektorer. Från och med höstterminen 2020 kommer den nya
organisationen att ”sjösättas”. Timplanen är framtagen så att den stämmer överens med
ramtiderna för åk 1 och 2, vilket möjliggör att skolskjutsarna samordnas.
Kartläggningsarbetet liksom det analysarbete som nu pågår inom förskoleklassen är viktiga
delar för att fånga upp elever, som är i behov av extra stimulans och tidiga stödåtgärder. Det
systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten är nu väl förankrat och har stärkts ytterligare
under detta år. Vi ser här tydligt att ett systematiskt förändringsarbete tar tid och måste få ta
tid. Arbetet har bedrivits med kontinuitet och med en utveckling som stämmer överens med
de nationella beslut som kommit under tiden förändringsarbetet fortskridit. Arbetet med
pedagogiska planeringar börjar nu på allvar diskuteras i arbetslagen inom förskoleklasserna
och man ser utvecklingspotential med en utvidgad samverkan med fritidshemmet som
kompletterande och kompensatoriska delar i undervisningen.
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12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2020/2021
Enhetens förbättringsområden
Normer och värden:
* Vi behöver förbättra terminsplaneringar.
* En tydlig terminsplanering för hitta matematiken och svenska som ska vara klart till
december
* Förbättra bildstödet till idrotten och andra tema.

Kunskaper:
* Tid avsatt varje vecka till praktisk matematik.
* Fortsätta arbeta med olika teman och väva in flera ämnen i ett och samma tema.

* I ökad omfattning använda oss av elevhälsans samlade kompetens, genom att anmäla
ärendet till ”öppna EHT”. Tillsammans kan vi få handledning och konkreta arbetssätt till
elever i behov av extra anpassningar. Det gäller elever som behöver ha stöd i sin
språkutveckling, t ex uttalssvårigheter, och hur vi främjar språkutvecklingen för våra
nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket.
Elevernas ansvar och inflytande:
* Till nästa läsår vill vi fortsätta arbeta med olika teman och låta eleverna vara med och önska
innehåll och aktiviteter.
Skola och hem:
* Vi vill se över hur vi ska genomför utvecklingssamtalen till nästa läsår.

Övergång och samverkan:
* Den gemensamma planeringstiden måste prioriteras både från förskoleklassen och
fritidshemmet för att få en bättre samverkan mellan verksamheterna.
Skola och omvärlden:
* Utveckla biblioteksbesöken med ”egna” besök i skolbiblioteket varannan vecka.

28

Rektors förbättringsområden
Kvalitetsrapporten är en summering av ”göranden” och analyser av läsåret 2019/2020 samt
framskrivna förbättringsområden. Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs bäst av de som är nära
verksamheten. Nya mål bör vara tydligt förankrade för att skapa förutsättningar för ett
medvetet förbättringsarbete som skapar engagemang och delaktighet. Då ingen från
skolledningen kommer vara kvar nästa läsår har vi därför valt att utelämna rektors
förbättringsområden så att nyrekryterad rektor själv kan välja dessa.
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