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1. Beskrivning av verksamheten
På Parkskolan finns grundsärskola år 1-9, med inriktningarna för elever som läser ämnen åk 1-6
samt inriktningen ämnesområden åk 1-9. Samlingsnamnet för dessa två enheter är Vågen. Ansvarig
för verksamheten är rektor Ann-Kristin Brännström. Vågens arbetslag består av lärare 3.0 ssg,
elevassistent 3.0 ssg samt fritidspedagog 0.25 ssg. Tjänsterna som elevassistent innefattar även
elevernas tid på fritidshemmet. En elev i grundskolan åk 1-6 har under del av läsåret varit integrerad
i klass, pedagog 1,0 ssg har varit knuten till klassen/ Vågen. Inskrivna elever i grundsärskolan som
läser ämnen på Parkskolan, har under läsåret varierat mellan 3 till 6 elever och inriktning
ämnesområden 3 elever. Stora Vallaskolan år 7-9 har 6 elever inskrivna i särskolan varav 4 elever
är integrerade i grundskolans verksamhet och får vid vissa tillfällen undervisning i en mindre grupp.
Arbetslaget runt dessa elever är en lärare 100 % samt tre elevassistent på 3,0 ssg. Tillsammans med
grundskolans lärare planerar och genomför de undervisningen.
Grundfakta
Antal elever i grundsärskolan totalt
Varav antal elever inriktning träningsskola
Antal elever skrivna i annan kommun än
Degerfors
Antal elever som är mottagna i
grundsärskolan och får sin undervisning
integrerade i grundskolan
Antal elever i årskurserna

Andel personal med ped.
högskoleutbildning
Andel lärare med formell behörighet i de
ämnen som de undervisar i

2017/2018 2018/2019 2019/2020
12
12
13
2
3
2

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Åk 10
(%)
(%)

4

5

4

2
1
1

1
2
1
1

2
2
2
1

2
1
3
1

1
1
4

-

65 %

60 %

-

31 %

1
2
1
2

Eleverna som är integrerade i grundskolan får sin undervisning av högskoleutbildad personal i
enlighet med grundskolans redovisning. I de fall där eleverna undervisas i särskolegrupp har inte
personal på Parkskolan eller Stora Valla den formella behörigheten, speciallärare med inriktning
särskola. Behörighetskraven om eleven undervisas i grupp eller som integrerad elev i grundskolan
skiljer sig åt. Till särskolans verksamhet finns en specialpedagog knuten med inriktning gentemot
särskolan.
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport 2018-19
Normer och värden:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Under läsåret har delar av arbetslaget fått handledning vid några tillfällen av specialpedagog.
Syftet med handledningen var att diskutera pedagogiska frågor samt hur vi bemöter och
agerar i mötet med eleverna både vid konflikt och andra situationer. Handledningen kom mer
att handla om hur verksamheten på Vågen ser ut i form av praktiska organisatoriska frågor till
exempel arbetsfördelning och informationsflöde. Handledningen har av olika skäl inte haft
den kontinuitet som planerats.
Vi strävar efter att arbeta efter ett lågaffektivt bemötande där vi försöker möta eleverna utifrån
situation och de svårigheter som uppstår. Genom att uppmuntra och förstärka positivt
beteende visar vi hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt samspel. Arbetet är
fortfarande under utveckling och vi behöver mer kunskap inom ämnet. Under läsåret har vi
märkt att vi behöver se över organisationen runt eleverna.
Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Vi strävar efter att arbeta efter ett lågaffektivt bemötande där vi försöker möta eleverna utifrån
situation och de svårigheter som uppstår. Genom att uppmuntra och förstärka positivt
beteende visar vi hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt samspel. Arbetet är
fortfarande under utveckling och vi behöver mer kunskap inom ämnet. Under läsåret har vi
märkt att vi behöver se över organisationen runt eleverna.

Kunskaper:
Parkskolan – inriktning ämnen
Vi har utvecklat arbetet med att tydliggöra kunskapskraven i vissa ämnen. När vi har gjort
förenklade kunskapskrav med bildstöd ger vi eleverna ett verktyg till att förstå vad som
förväntas av dem i arbetsområdet. Vi har även arbetat med göra eleverna medvetna om sin
egna kunskapsutveckling t ex genom att göra mindmaps före och efter ett arbetsområde.
Vi har utvecklat arbetet med bildstöd i framförallt slöjd-, so- och no-ämnena. Bildstödet
bidrar till att eleverna ges möjlighet att förstå begrepp, minnas vad de har gjort och kunna
sätta ord på det.
Vi behöver utarbeta planer för hur undervisningen ska utformas för de elever som till viss del
är individintegrerade. Planen bör innehålla vem som tar ansvar för vad. Det är även av stor
vikt att det utarbetas rutiner för hur vi går tillväga för elever som har övergångar mellan
skolformerna.
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Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Eleverna får individuella anpassade uppgifter som är stimulerande och utmanande. Vissa av
eleverna är inkluderade i klass vilket leder till att de blir sporrade av att se sina klasskompisar.
Viktigt att det skapas tillfällen att diskutera betygsättningen med samtliga lärare som
betygsätter elever inom grundsärskolan. Det har skett, men inte i organiserad form, utan mer
genom att vi har sökt upp varandra.
De pedagogiska planeringarna är mer anpassade till elevernas egna kunskapsnivåer. Ibland
behövs det skrivas flera planeringar för att kunna rikta till varje enskild elev, då eleverna i
vissa ämnen ligger på så olika kunskapsnivåer.
Eleverna visar oftast sina kunskaper praktiskt på olika sätt i både de praktiska och teoretiska
ämnena, men även skriftligt vid vissa tillfällen. Det har varit av vikt att lära med olika sinnen
med hjälp av olika redskap. Det är en ständig utmaning att försöka hitta praktiska moment för
att befästa kunskap.
Inom grundsärskolan jobbar vi med ämnesbegreppen i väldig stor grad genom bl.a bildstöd
och filmer. Vi bryter även ner begreppen. I elevdatorerna finns bildstödsprogrammet
SymWriter som är till stor hjälp för eleverna. Då eleverna är behjälpta av repetition.
En studiehandledare i arabiska finns med på NO lektionen 1 gång/v. Studiehandledare har
tyvärr inte fått någon chans till förberedelse den gångna tiden. Trots det har ett bra samarbete
skett mellan studiehandledare och undervisande pedagog. Det är dock lite tid och
förberedelsetid/samarbetet borde förbättras för att öka kvaliteten.
Det är många pedagoger som undervisar i särskolan. Tillfällen till möten för att prata och
diskutera saknas. En del pedagoger har haft eleverna i flera år, vilket är gynnsamt för
samarbetet med särskolans pedagoger, samarbetet har byggts upp. Även för eleverna har det
varit bra med kontinuitet. Samtidigt har en del lärarbyten skett, vilket har påverkat vissa
individer negativt då deras relationsbyggande tar tid. Bedömningar är svårt för nya pedagoger
genomföra eftersom inte alla elever är öppna socialt sätt och skriftliga prov och dylikt inte ska
användas som underlag.

Elevernas ansvar och inflytande:
Parkskolan – inriktning ämnen
Vi har förenklat kunskapskraven och delar i det centrala innehållet för att göra eleverna
medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Vi har märkt att många av eleverna är
intressestyrda vilket har bidragit till att vi har försökt utgå från dem vid olika typer av
arbetsuppgifter.

Skola och hem:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Höstens föräldramöte var välbesökt. Under utvecklingssamtalet frågade vi vårdnadshavarna
om de var intresserade av att få information av SYV, vilket det visades att de var. Vi behöver
fortsätta att vara tydliga med syftet och vad som ska hända under föräldramötet.

5

Vi har efter behov tät kontakt med vårdnadshavare. De äldre eleverna inom ämnen har under
läsåret skrivit en blogg om vad vi har gjort under veckan. Trots att eleverna är involverade
och skriver så verkar inte bloggen vara särskilt välbesökt.
Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Vi fyra har haft ett delat ansvar för kontakt med vårdnadshavare. De planerade
utvecklingssamtalen som skulle ledas av läraren uteblev på grund av Coronautbrottet.

Övergång och samverkan:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
De gemensamma aktiviteterna med hela skolan fungerar bättre när eleverna vet vad som
förväntas av dem. Vi har då möjlighet att göra provlektioner med eleverna vilket i sin tur
bidrar till att eleverna känner igen aktiviteterna.
Elevernas fritidshemsplacering har blivit tydligare vilket har inneburit att det har blivit lättare
för eleverna att veta var de ska vara när skoldagen är slut.
Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Samverkan med gymnasiesärskolan har fungerat mycket bra med information och planering
elever som lämnar åk 9

Skolan och omvärlden:
Parkskolan – inriktning ämnen
Vi har under läsåret tänkt om gällande att presentera olika former av fritidssysselsättning. Vi
strävar mot att visa vad kommunen och närområdet erbjuder utan kostnader. Vi har bland
annat besökt kulturskolan, biblioteket samt orienterat.
Vi har försökt att konkretisera vissa arbetsområden med att göra studiebesök eller utflykter.
Vissa arbetsområden är svårare att konkretisera än andra och i år har inte alla arbetsområden
gått att knyta an till något praktiskt utanför skolan.
Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Samarbetet med SYV fungerar mycket bra. Bra jobb kring prao-platserna, sommarjobb och
dörren är öppen och elever går gärna in där och pratar.
Studiehandledaren/modersmålsläraren har varit en viktig länk till kommunikation när det
gäller en av våra arabisktalande elever.
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Bedömning och betyg:
Parkskolan – inriktning ämnen
Vi har inte hittat lyckats skapa eller hitta någon tydlig och förenklad mall där det centrala
innehållet är kopplat till kunskapskraven.

Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Sambedömning med undervisande lärare med de eleverna som är integrerade i klass.
Återkoppling till eleverna görs kontinuerligt under hela deras arbetsprocess i olika former
(formativ bedömning).
Vi försöken hitta nyfikenheten hos eleverna som gör att de utvecklas. Pröva och ompröva.
Jobbar med att alla kan och att det är roligt att utvecklas både kunskapsmässigt och
färdighetsmässigt.
Ett utvecklingsområde är att hitta ett tillfälle i slutet på varje termin, där alla som undervisar
eleverna inom grundsärskolan på vår skola kan träffas för sambedömning.
I dagsläget finns det sex elever inskriva i grundsärskolan på Stora valla skolan. En flicka och
fem pojkar. Utifrån genusperspektiv ser vi ingen skillnad när det kommer till betygssättning.
Måluppfyllelsen är generellt högre inom de praktiska ämnena. Eftersom de teoretiska
kunskaperna innebär stora utmaningar för eleverna så har de större möjligheter att nå högre
måluppfyllelse när denna typ av lärande inte är i förgrunden.
Vårdnadshavarna till samtliga pojkar tillhörande åk 9 önskade betyg samt eleven i åk 7.
Vårdnadshavaren till pojken i åk 8 önskade att få omdöme och IUP istället för betyg.
Fem av eleverna är motiverade och har som mål att nå högre i sina betyg, för eleven i åk 8 är
betyg eller omdöme och IUP svårt att förstå då det är för abstrakt, samtidigt är motivationen
nästan obefintlig.
Vi kan inte urskilja om det finns något/några specifika ämnen med högre måluppfyllelse.
Några av eleverna har högre betyg i de praktiska ämnena.
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3. Året i verksamheten
Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret
På Parkskolan bedriver vi undervisning i både inriktning ämnen (elever i år 2-5) och
ämnesområden (elever i år 1-8) i gemensamma lokaler. Lokalerna är till viss del anpassade för
den verksamhet vi bedriver och för de behov våra elever har av både utrymme och avskilda
arbetsplatser.
Eleverna på Parkskolan får sin undervisning utifrån förmåga och förutsättningar, vilket
innebär att läromedel, arbetsplats och lokaler är anpassade i den mån det går. Även längden på
arbetspassen och omfattningen inom varje arbetsområde varierar utifrån förmåga och
förutsättningar.
Vi använder bildstöd t ex till dagsschema, både personligt och för hela gruppen och vid
personligt behov hos eleverna. Eleverna på inriktning ämnesområden arbetar även med tecken
som stöd för att förtydliga olika arbetssituationer. För eleverna inom inriktning ämnen finns
dagens schema förstärkt med bildstöd att läsa på tavlan vilket vi går igenom för alla på
morgonsamlingen och repeterar vid flera tillfällen under dagen. Samtliga elever har även
personligt schema, mer detaljerat, vid sin plats. För att förenkla aktivitetsbyte (t ex rast/
lektion) använder vi oss av tidshjälpmedel vilket har lett till ökad tydlighet för eleverna. Efter
varje rast har vi gemensam samling då vi repeterar schema och förtydligar vad som kommer
att hända. För att skapa en lugnare situation runt lunch och lunchrast har vi valt att lägga rast
innan vi äter lunch. Detta har medfört att eleverna redan haft sin rast och kan äta i lugn och ro.
Vi går sedan gemensamt tillbaka för att få en lugnare lektionsstart efter lunchen.
Inom inriktningen ämnen har vi arbetat ämnesövergripande inom vissa arbetsområden, till
exempel bild, svenska och slöjd. Vi har framförallt försökt att lägga tyngd på att väva samman
teori och praktik inom några olika ämnesområden i no, so och teknik. Att arbeta
ämnesövergripande samt att koppla ihop teori och praktik ger en tydligare helhetsbild för våra
elever och ökar deras möjligheter att ta till sig och förankra kunskaper och erfarenheter. I år
har det på grund av olika anledningar, förändringar i elevgruppen, arbetsområden och covid19 funnits svårigheter att konkretisera arbetsområden med studiebesök.
Inom inriktning ämnesområden finns det fem ämnen vilket gör det mer naturligt att arbeta
ämnesövergripande. Besök i badhuset, bibliotek och hemkunskap är aktiviteter som
involverar många ämnesområden.
I vårt arbete inom inriktning ämnen pratar vi dagligen om hur man ska vara en bra kamrat,
särskilt vid konflikter som uppstår mellan elev/elev och elev/personal. Vi arbetar med normer
och värden med hjälp av elevnära samtal när händelser behöver redas ut med eleven eller när
eleven behöver förberedas för vissa nya situationer. Vi har under året haft två arbetsområden
som har handlat om värdegrundsarbete. Anledningen till att vi har arbetat med
värdegrundsarbete vid två perioder är för att vi dels har utökat elevgruppen men även för att
skolan har börjat arbeta med rättighetsbaserad skola.
En gång i veckan åker några av grundsärskolans elever, inriktning ämnen, tillsammans med
andra elever till badhuset i Karlskoga för att träna simning och få vattenvana. Detta för att ge
eleverna möjlighet att nå kunskapskraven i idrott.
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Eleverna i inriktning ämnesområden åker en gång/vecka till badhuset i Karlskoga för att träna
på sina kunskapskrav.
Under läsåret har elevgruppen inom inriktning ämnen förändrats. Tre elever har inför läsårets
början gått vidare till andra stadier och tre elever har under året tillkommit. Vi har lagt mycket
tid och energi på att få eleverna att fungera i gruppen. Vi arbetar långsiktigt med att eleverna
ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt med sina arbeten. Samarbetet mellan
verksamheterna (ämnen/ ämnesområden) styrs till största del av gruppens sammansättning
och storlek, elevernas behov och förmåga att delta.
Vid varje månadsuppföljning går vi igenom våra arbetsrutiner för att säkerställa att de ingår i
det dagliga arbetet.
I början av läsåret hade vi 7 elever inskrivna i särskolan, Stora Valla. Under Vt-19 flyttade en
elev till annan kommun. De integrerade eleverna i åk 9 på Stora Vallaskolan har deltagit med
sin ordinarie klass i nästan alla ämnen men läser och bedöms enligt grundsärskolans kursplan.
De två övriga eleverna läser till största delen enskilt eller tillsammans med en lärare då det i
dagsläget inte är aktuellt med ökad integrering i klass.
Lokalerna på Stora Vallaskolan består av ett rum där eleverna har sina gemensamma
lektioner. Då eleverna är integrerade i olika omfattning så klarar man i dagsläget av att endast
ha ett gemensamt rum för undervisning. Inför kommande läsår kommer dock ytterligare
lokaler att krävas då antalet elever förväntas öka och också krav på grupprum för enskild
undervisning.
För eleverna inom inriktning ämnen finns dagens schema förstärkt med bildstöd att läsa på
tavlan vilket vi går igenom för alla på morgonen och repeterar vid flera tillfällen under dagen.
Samtliga elever har även personligt schema.
Under året har vi arbetat ämnesövergripande inom vissa arbetsområden. Vi har framförallt
försökt att lägga tyngd på att väva samman teori och praktik inom några olika ämnesområden
i no, so och teknik. Att arbeta ämnesövergripande samt att koppla ihop teori och praktik ger
en tydligare helhetsbild för våra elever och ökar deras möjligheter att ta till sig och förankra
kunskaper och erfarenheter. I år har det på grund av olika anledningar, förändringar i
elevgruppen, arbetsområden och covid-19 funnits svårigheter att konkretisera arbetsområden
med studiebesök.
I vårt arbete pratar vi dagligen om hur man ska vara en bra kamrat, särskilt vid konflikter som
uppstår mellan elev/elev och elev/personal. Vi arbetar med normer och värden med hjälp av
elevnära samtal när händelser behöver redas ut med eleven eller när eleven behöver
förberedas för vissa nya situationer.
Eleverna på Stora Vallaskolan åker tillsammans med andra elever till badhuset i Karlskoga för
att träna simning och få vattenvana. Detta för att ge eleverna möjlighet att nå kunskapskraven
i idrott.
Samarbete med Elevhälsan sker enligt upprättade rutiner
Skolvärden har varit med på ett öppet EHT. Skolpsykolog har träffat pedagoger på särskolan
utifrån problematik kring. När behov har uppstått har bra hjälp erbjudits. Specialpedagog på
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Stora Valla upplevs som ett viktigt stöd i vårt arbete när det väl gäller, vi upplever att även
elever känner så.
Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel
Skapande skola:
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom en ökad
samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans
arbete. Särskolans verksamhet omfattas av satsningen och eleverna deltar i utbudet som
erbjuds inom skolornas verksamhet med de anpassningar som krävs för eleverna.
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.
Grundsärskolan, inriktning ämnen på Parkskolan, deltog för andra året i rad, under två
halvdagar i ett projekt inom Skapande skola i samarbete med Film i Värmland. Eleverna fick
vidareutveckla arbetet med att göra egna filmer med hjälp av ipads. Alla elever deltog och
skapade egna filmer vilka vi som avslutning visade för varandra.
Grundsärskolan, inriktning ämnen, har tillsammans med grundskolans elever i årskurs 3
deltagit i ett kulturprojekt, ”Bortom de blå bergen”. Projektet har skett i samarbete med region
Örebro. Syftet med projektet var att uppmärksamma något unikt i kommunen, i det här fallet
Sveafallen. På grund av Covid-19 har projektet lagts på is.
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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.
Eleverna har varit delaktiga i skolans utvecklingsarbete genom klassråd, elevråd och matråd.
Dessutom har representanter från elevrådet deltagit vid skyddsrond/städrond.
Föräldrarna är representerade via föräldraråd där varje klass har haft representanter under året.
Höstens träffar genomfördes kommungemensamt för f-6 medan vårens träffar ställdes in pga
pandemin.
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, bland annat har verktyg/modeller
från analysutbildningen använts.
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Systematiskt kvalitetsarbete på Stora Vallaskolan 7-9
Arbetslagen har månatligen gått igenom arbetsplanen och lämnat en rapport till rektor.
Arbetslagen har arbetat med utvärdering av undervisningen och analys av resultat prov under
konferenser och i samband med studiedagar.
Eleverna har deltagit genom ämnesutvärderingar och genom enkätfrågor. Rektor har vid
elevrådsmöten tagit upp kvalitetsfrågor till diskussion. Synpunkter har därefter lämnats för
vidare hantering av berörda parter.
Föräldrar har deltagit i kvalitetsarbetet genom besvarandet av föräldraenkät och utvärderingar
i samband med föräldramöten.
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5. Normer och värden
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälle
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling

Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder
Utvisning ur undervisningslokal
Kvarsittning
Utredning
Skriftlig varning
Tillfällig omplacering
Tillfällig placering vid annan
skolenhet
Omhändertagande av föremål

2017/2018
F
P
To
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Åtgärder mot kränkande behandling
Antal åtgärder mot
kränkande behandling
År 1-9

F
0

2017/2018
P
To
0

0

2018/2019
F
P To

2019/2020
F
P To

0

2

0

0

2

Kränkande behandling – Parkskolan
Särskolan finns representerad i likabehandlingsgruppen på Parkskolan 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
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
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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.
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
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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 SKL:s 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 särskolan
Parkskolan - inriktning ämnen och ämnesområden
Under läsåret har två anmälningar om kränkande behandling gjorts, vilka har utretts och
avslutats. När det uppstår andra situationer som är av kränkande karaktär pratar vi om det
direkt genom att använda bilder eller samtala om elevers olikheter och behov. Detta för att ge
eleverna förståelse för vad som hänt. Vårdnadshavarna får även information om vad som har
hänt.
Vi har fått samtycke av vårdnadshavarna att delge information till personal som arbetar nära
eleverna vilken är viktig för elevens välbefinnande. Det underlättar för elevernas inlärning
och skolsituation.
Vi har under året täckt upp för varandra vid kortvarig personalfrånvaro. Vi har inte haft någon
längre frånvaro av personal. Till kommande läsår behöver vi göra arbetspärmar med material
vid eventuell personalfrånvaro.
Personalens förhållningssätt. Vi strävar efter att arbeta efter en lågaffektiv metod där vi
försöker möta eleverna utifrån situation och de svårigheter som uppstår. Genom att uppmuntra
och förstärka positivt beteende visar vi hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt
samspel.
Vi försöker alltid förebygga de svårigheter som vi vet kan uppstå för eleverna vid t ex
schemabrytande aktiviteter. Vi förbereder eleverna och ger stöd av olika karaktär utifrån
elevernas behov, till exempel har arbetet med bildstöd i olika former utvecklats. Det har
bidragit till att skoldagens struktur har blivit tydligare för eleverna.
Inriktning ämnen har deltagit i ett arbete om barnkonventionen tillsammans med klass 3. Vi
genomförde en förberedande provlektion liknande den tänkta lektionen. Denna provlektion
bidrog till att eleverna i grundsärskolan kände en trygghet i vad arbetsområdet handlade om
och att de därmed kunde bidra på ett bra sätt i det gemensamma arbetet.
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Under läsåret har vi fokuserat på jämställdhetsarbete. Frågan har lyfts under
medarbetarsamtal, gemensamma arbetsplatsträffar samt diskussioner i samband med att vi läst
boken ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”.
Fokus handlar om att göra oss i verksamheten uppmärksamma på traditionella könsmönster
och hur vi som pedagoger kan utmana eleverna och göra dem medvetna. Att frågan lyfts
bidrar till att man som pedagog blir uppmärksam på de misstag som görs, att det är djupt rotat
och att det tar tid innan förändringen ger resultat.
Arbetet med att kartlägga, anpassa och utvärdera verksamheten är en ständigt pågående
process och något vi behöver utveckla vidare för att ytterligare förbättra organisation och
metoder för förberedelse och stöd i olika situationer. Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet
och kunskaperna om lågaffektivt bemötande.
Under läsåret har delar av arbetslaget fått handledning vid några tillfällen av specialpedagog.
Syftet med handledningen var att diskutera pedagogiska frågor samt hur vi bemöter och
agerar i mötet med eleverna både vid konflikt och andra situationer. Handledningen kom mer
att handla om hur verksamheten på Vågen ser ut i form av praktiska organisatoriska frågor till
exempel arbetsfördelning och informationsflöde. Handledningen har av olika skäl inte haft
den kontinuitet som planerats.
Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Vi har under året täckt upp för varandra vid kortvarig personalfrånvaro. Vi har inte haft någon
längre frånvaro av personal. Till kommande läsår behöver vi göra arbetspärmar med material
vid eventuell personalfrånvaro.
Personalens förhållningssätt. Vi strävar efter att arbeta efter en lågaffektiv metod där vi
försöker möta eleverna utifrån situation och de svårigheter som uppstår. Genom att uppmuntra
och förstärka positivt beteende visar vi hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt
samspel.
Med hänsyn till de funktionsnedsättningar som våra elever har, har inga
kränkningsanmälningar gjorts. När det uppstår situationer som är av kränkande karaktär pratar
vi om det direkt genom att använda bilder eller samtala om elevers olikheter och behov. Detta
för att ge eleverna förståelse för vad som hänt. Vårdnadshavarna får även information om vad
som har hänt.
Vi har fått samtycke av vårdnadshavarna att delge information till personal som arbetar nära
eleverna vilken är viktig för elevens välbefinnande. Det underlättar för elevernas inlärning
och skolsituation.
Vi försöker alltid förebygga de svårigheter som vi vet kan uppstå för eleverna vid t ex
schemabrytande aktiviteter. Vi förbereder eleverna och ger stöd av olika karaktär utifrån
elevernas behov. Det har bidragit till att skoldagens struktur har blivit tydligare för eleverna.
Under läsåret har arbetslaget fått handledning endast vid tre tillfällen av specialpedagog med
anledning av personalresurs och personalbyten. Syftet med handledningen var att diskutera
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pedagogiska frågor samt hur vi bemöter och agerar i mötet med eleverna både vid konflikt
och andra situationer.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Under kommande läsår ska vi göra arbets- och informationspärmar för vikarier.
För att arbetslaget ytterligare ska utveckla arbetet med elevernas förmågor samt ett
gemensamt förhållningssätt kvarstår behovet av handledning. Utifrån verksamhetens behov
skulle handledning från skolpsykologen, habiliteringen eller spsm vara önskvärt.
Stora Vallaskolan - inriktning ämnen
Inför läsåret 2020/21 kommer behovet av anpassade lokaler för verksamheten att krävas med
tanke på elevantalet och förutsättningar mer enskild undervisning.
Planering och genomförande av undervisningen måste samverkas med övriga pedagoger där
eleverna är integrerade i klass.
Strukturerad och kontinuerlig handledning för arbetslaget av specialpedagog
Strukturerade träffar med alla undervisande pedagoger för elevgruppen
Utifrån verksamhetens behov skulle handledning från skolpsykologen, habiliteringen eller
SPSM vara önskvärt.
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6. Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, nyfikenhet
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska
sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Åk 6
Grundsärskola: Måluppfyllelse
Måluppfyllelse (andel i %)
Svenska
Svenska som andraspråk
Modersmål
Matematik
Engelska
Musik
Slöjd
Teknik
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Samhällsorienterande ämnen
Naturorienterande ämnen

2017/2018

2018/19

100

100

2019/2020

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2017/2018

2018/2019

2019/2020

100

100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Parkskolan har inte några elever i åk 6.

Åk 7
Grundsärskola: Måluppfyllelse
Måluppfyllelse (andel i %)
Svenska
Svenska som andraspråk
Modersmål
Matematik
Engelska
Musik
Slöjd
Teknik
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Samhällsorienterande ämnen
Naturorienterande ämnen

100

100
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Måluppfyllelse:
Eleven har god måluppfyllelse

Åk 8
Grundsärskola: Måluppfyllelse
Måluppfyllelse (andel i %)
Svenska
Svenska som andraspråk
Modersmål
Matematik
Engelska
Musik
Slöjd
Teknik
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Samhällsorienterande ämnen
Naturorienterande ämnen

2017/2018

2018/2019

2019/2020

100

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

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Måluppfyllelse:
Eleven har inte fått betyg utan omdömen och haft upprättad IUP

Åk 9
Grundsärskola: Måluppfyllelse
Måluppfyllelse (andel i %)
Svenska
Svenska som andraspråk
Modersmål
Matematik
Engelska
Musik
Slöjd
Teknik
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Samhällsorienterande ämnen
Naturorienterande ämnen

2017/2018

2018/2019

2019/2020

100

100

100
100
0
100
100
100
100
0
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Måluppfyllelse:
Alla elever har varit integrerade i klass och nått god måluppfyllelse
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I dagsläget finns det fyra elever inskriva i grundsärskolan åk 9 på Stora valla skolan. En flicka
och tre pojkar. Utifrån genusperspektiv ser vi ingen skillnad när det kommer till
betygssättning.
Måluppfyllelsen är generellt högre inom de praktiska ämnena. Eftersom de teoretiska
kunskaperna innebär stora utmaningar för eleverna så har de större möjligheter att nå högre
måluppfyllelse när denna typ av lärande inte är i förgrunden.

Arbete med att kvalitetssäkra betyg och bedömning
Parkskolan inriktning ämnen - ämnesområden
De pedagogiska planeringarna utgör grunden för bedömning och betygsättning.
De skriftliga omdömena skrivs kontinuerligt.
Varje månad görs en uppföljning i arbetslaget med utgångspunkt från verksamheternas
upprättade arbetsplan för läsåret. Kvalitetsarbetet ingår i den dagliga
verksamheten och syns tydligast i de pedagogiska planeringar som upprättats
inom grundsärskolans verksamhet på Vågen.
Sambedömning av elevernas arbeten sker terminsvis i samband med skriftliga omdömen
tillsammans med ämneslärare. Varierat arbetssätt och även olika redovisningsformer används
för att ge eleverna olika möjligheter och även fler tillfällen att redovisa sina kunskaper och
färdigheter på.
I vissa arbetsområden arbetar vi ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet till att se
helheter och sammanhang istället för detaljer.
Olika former av dokumentation sker i samband med avslut av varje arbetsområde, framförallt
inom NO och SO.
Återkoppling ges till elever både under pågående arbetsområde samt efter avslutat
arbetsområde.
Skolverkets Allmänna råd ” Planering och genomförande av undervisning” ligger till grund
för arbetet med pedagogiska planeringar.
Arbetet inom särskolan med inriktning ämnesområden dokumenteras kontinuerligt.
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Ogiltig frånvaro
Ogiltig
frånvaro

2017/2018
F
-

År 1-9

P
-

To
-

2018/2019
F
-

P
-

To
-

2019/2020
F
-

P
-

To
-

Ogiltig frånvaro
Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram

2017/2018
F
-

År 1-9

P
-

To
-

2018/2019
F

P

To

2019/2020
F
-

P
-

To
-

Åtgärdsprogram
Handledning på modersmål
Handledning
på modersmål
År 1-9

2017/2018
F
-

P
-

To
-

2018/2019
F
-

P
-

To
-

2019/2020
F
-

P
-

To
-

Handledning på modersmål

ENHETENS MÅL
- Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen (Grundsärskolan).
- Vi arbetar för att eleverna ska bli mer självständiga och ta egna initiativ samt
förstå konsekvenser av sitt handlande.
- Svenska som andraspråk ska ges till elever som har behov av det.
- Studiehandledning på modersmålet
Hur vi når målen:
-

Tydliggöra kunskapskraven utifrån elevernas individuella förutsättningar med fokus
på elevens egen kunskapsutveckling.

-

Utveckla arbetet med bildstöd.

-

Tydlig ansvarsfördelning för undervisande lärare för elever som får sin undervisning
både integrerade i klass samt på Vågen.

-

Handledning av specialpedagog till Vågens personal samt till pedagoger som har
integrerade elever i sin undervisning.
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Ämnesområden
-

Tillgängliggöra den fysiska miljön i matsalen till en lärmiljö som är anpassad för
elevernas behov.
Ämnen / ämnesområden

-

Utveckla samarbetet mellan inriktningarna där det bidrar till att nå en positiv
kunskapsutveckling för våra elever.

-

Tamar Ucar (föreläsningar 13/8 samt 13/11) Öka kunskaperna för studiehandledarnas
roll inom skolan samt modersmålets betydelse för att optimera elevernas skolgång och
utveckla samverkan pedagog/studiehandledare/modersmålslärare,

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Parkskolan - ämnen:
Tillgänglig undervisning, pedagogiska verktyg, arbetssätt.
Vi använder oss av skolans gemensamma bildschema för att visa skoldagen. Vi går igenom
schemat kontinuerligt under dagen och ser tillbaka på vad vi gjort och vad vi kommer att göra
för att skapa ett lugn (förförståelse och förutsägbarhet) för eleverna. Det leder vidare till
repetition och en djupare reflektion över vad vi arbetar med. I början av läsåret och fram till
mitten på vårterminen hade även alla elever ett personligt schema. Under vårterminen har
eleverna lärt sig schemat, det har bidragit till att det personliga schemat har känts överflödigt.
Vi tydliggör lektionsinnehåll och målet med arbetet inför de flesta lektioner. Vi har då
omformulerat de sju frågorna och använder oss av följande rubriker: - tillbakablick, vad
gjorde vi förra gången? - varför/mål med lektionen. - lektionsinnehåll/arbetsordning i
punktform. - utvärdering/ hur gick det? - nästa gång. Momentet med att göra en tillbakablick
ger oss en möjlighet att repetera vad vi arbetat med samt ger eleverna möjlighet att visa sina
kunskaper, en slags formativ bedömning. Det ger även oss möjligheter att upptäcka
kunskapsluckor eller vad vi behöver förstärka ytterligare.
Inför vissa ämnesområden, no/so, startar vi upp med att göra en tankekarta då eleverna får
tänka fritt vad de redan kan om ämnet. När ämnesområdet är avslutat gör vi en ny tankekarta
då eleverna kan jämföra och se vad de lärt sig. Detta ger eleverna en möjlighet att “våga”
delta och delge varandra av sina kunskaper både vid första och andra tankekartan.
Vi använder oss av olika slags hjälpmedel/ verktyg för att förtydliga för eleverna, t ex
timetimer, symwriter, tecken som stöd och bildstöd. Dessa hjälpmedel ger eleverna möjlighet
att förstå och/ eller att kunna delta och tillgodogöra sig undervisningen utifrån sina egna
förutsättningar och förmåga.
Vi har ett arbetspass en gång varje vecka då eleverna arbetar med egna mål utifrån sina iup.
Vi kallar det för ett “målpass” och eleverna arbetar då individuellt mot sina mål inom olika
ämnen. Arbetspasset ger eleverna möjlíghet att utveckla kunskaper vilka vi i samråd kommit
överens om på utvecklingssamtalet.
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Inom ett arbetsområde i no fick eleverna vid flera tillfällen visa vad de lärt sig på olika sätt
(kahoot, mindmap och stationer). Att få olika sätt att visa sina kunskaper på gjorde att
eleverna kunde hitta sitt sätt där de kunde visa vad de lärt sig. Om vi inte erbjudit flera olika
modeller hade inte eleverna kunnat visa så tydligt vad de kunde. Det är också viktigt att ge
eleverna mer än ett tillfälle att visa kunskaper då det vid ett tillfälle kan vara ofokuserat eller
oroligt av olika anledningar.
Inför nya arbetssätt eller gemensamma arbetspass med grundskolan har vi genomfört en eller
flera provlektioner. Då har eleverna på Vågen fått arbeta med det lektionsinnehåll som
planerats för att få förförståelse och förberedelse. Detta har lett till att eleverna känner igen
och är mer säkra på vad som ska genomföras i den nya arbetssituationen vilket ger eleverna
större möjligheter till aktivt deltagande.
Under höstterminen har vi fortsatt att skriva kunskapskrav (förenklade) med bildstöd. Vi har
även börjat att använda extra bildstöd för att ge eleverna möjlighet att utöka sitt ord- och
begreppsförråd samt förstå hur man kan uttrycka sina åsikter. Vi har hittills använt bildstödet i
so och slöjd
Merparten av eleverna på Vågen har nu all sin undervisningstid hos oss. En samlad skoldag
på Vågen bidrar till att vi får en helhetsbild över elevens kunskaper. Eleven kan visa sina
kunskaper vid flera tillfällen och vi kan återkoppla och förstärka det vi gör och pratar om när
eleven är med på heltid. Eleven får en mer förutsägbar skoldag då frågor om var, när och med
vem slipper ställas. När en elev har viss undervisning i grundskoleklass är det av stor vikt att
ha en bra dialog med undervisande lärare och komma överens om vilka arbetsuppgifter som
ansvaras för.
Extra anpassningar/särskilt stöd.
De extra anpassningar vi arbetar med vilka inte alla elever har/ behöver är t ex personliga
scheman, enskild undervisning med vuxenstöd, symwriter, placering i lokalerna, extra tät
kontakt med vissa vårdnadshavare.
De positiva effekter vi ser av anpassningarna är att:
 personliga schema både skapar trygghet samt ökar elevinflytandet då eleverna själva
får vara med och bestämma om användandet av dem.
 enskild undervisning skapar trygghet, lugn och en möjlighet att arbeta då eleverna
ibland har svårt att få arbetsro.
 att arbeta med symwriter eller skolstil, ger eleverna en möjlighet att skapa
textdokument utifrån sina förutsättningar.
 vi tänker igenom placering av eleverna i lokalerna för att skapa bästa möjliga arbetsro
utifrån deras respektive svårigheter och behov.
 att ha extra tät kontakt med vårdnadshavare vid vissa omständigheter ger ökad
trygghet för hemmen vilket ökar möjligheten till positiv återkoppling och bra
samarbete mellan skola och hem.
Elevutveckling mot högre kunskapskrav.
De metoder vi arbetar med för att utveckla elevernas lärande är konkreta för eleverna, t ex
tankekartor för att visa utveckling, tydliggörande mål med ett arbetsområde, genom samtal
vid arbete. Vi märker att elevernas vilja och lust att anstränga sig för ett lärande bygger på att
innehållet i lärandet är intressestyrt och att eleverna ser en egen nytta med kunskapen.
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Vi behöver dock fortsätta att utveckla vårt arbete med att få eleverna intresserade och
medvetna om sitt eget lärande och kunskapsnivåer för att på sikt nå högre kunskapskrav.
Samtliga elever på Vågen (år 2, 3, 4 och 5) har under läsåret nått minst grundläggande
kunskaper i alla ämnen.
Språkutvecklande arbete.
Genom att vi som vuxna i verksamheten har ett genomtänkt sätt att uttrycka oss på ger
vi eleverna möjlighet att ta till sig och lära sig både ord och begrepp samt hur man
uttrycker sig till andra. Mycket språkutvecklande arbete sker i samtal med eleverna i olika
situationer, både i grupp och enskilt. Vi använder oss av symwriter och /eller skolstil till
elever som i annat fall inte kan skapa textdokument. Vi förstärker t ex bokstavsinlärning med
tecken som stöd. Vi arbetar med olika ord och begrepp (t ex likhet och skillnad) som används
i flera ämnen för att tydliggöra och göra eleverna medvetna om betydelse samt ger dem
möjlighet att använda orden på ett relevant sätt.
Vi har börjat att använda extra bildstöd för att ge eleverna möjlighet att utöka sitt ordoch begreppsförråd samt förstå hur man kan uttrycka sina åsikter. Vi har hittills använt
bildstödet i so och slöjd.
Parkskolan - ämnesområden:
Under läsåret har vi ändrat lunchtiden samt den fysiska miljön för eleverna. Vi äter klockan
10.30. Fram till mitten på vårterminen åt vi i aulan men under den senare delen har vi börjat
äta i våra lokaler. Den positiva effekten är att eleverna äter bättre när de får sitta i en lugnare
miljö. Vi märker också att eleverna blir mindre oroliga när de äter tidigare och vi tror att det
beror på att eleverna var hungriga när vi åt kl 11.30. Det blir för sent för våra elever att äta då.
Vi har utvecklat vårt bildstöds schema och börjat arbeta med PECS för att skapa en tillgänglig
undervisning. Vi ser positiva effekter och eleverna använder sig till viss del av bilderna för att
visa vad de vill och på så sätt få inflytande över sin skolvardag.
Vi har köpt in sinnesstimulerande material för att fånga elevernas intressen och ser hur detta
hjälper till att få dem aktiva i undervisningen. Fokus ökar med hjälp av materialet. Vi märker
att material som stimulerar sinnena med ljud, ljus och känsel är det som fungerar bäst i
undervisningen.
Vi har regelbundet besökt biblioteket och lånat böcker. Det positiva utfallet med detta är att
eleverna börjat intressera sig för böcker, de tittar spontant i böcker och vill att vi ska titta
tillsammans med dem.
Vi har utarbetat tydliga rutiner med bildstödsschema som innehåller både verkliga bilder och
widgitbilder samt timetimer. Dagarna ser relativt lika ut. Vi märker att eleverna börjar förstå
bildstödsschemat och att de vet vad som ska hända. Vi tar även bort schemabilderna efter
avslutad aktivitet. Vi upplever att våra rutiner skapar trygghet hos eleverna.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Ett utvecklingsarbete för verksamheten är att mer tydligt dokumentera samt följa upp de extra
anpassningarna i månadsrapporterna.
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Arbetslaget behöver kompetensutveckling i tecken som stöd.
För att utveckla elevernas ord- och begreppsförståelse behöver vi vidareutveckla bildstödet i
flera ämnen.
Stora vallaskolan– inriktning ämnen
Ett förbättringsområde är att tydliggöra kunskapskraven i den mån det går. Fokus kommer
dock att ligga på att få eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling samt viljan att
utveckla sitt lärande.
Gällande individintegrerade elever behöver vi utarbeta strukturer och planer för hur
undervisningen ska utformas för eleven på bästa sätt, bl a tydliggöra vem som tar ansvar för
vad.
Betyg och bedömningskompetens för alla pedagoger som undervisar elever enligt
grundsärskolans kursplan.
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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 anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid
ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande
över utbildningen.

ENHETENS MÅL
-

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

Hur når vi målen
Ämnen / ämnesområden
-

I samarbete med UNICEF ”Rättighetsbaserad skola” ska arbetet med elevernas
delaktighet i upprättandet av pedagogiska planeringar (undervisningens innehåll och
arbetssätt) utvecklas i syfte att öka elevernas motovation för undervisningen i skolan-

Ämnen
-

Tydliggöra de pedagogiska planeringarna för eleverna. Fokus på elevens egen
kunskapsutveckling och möjligheten att utveckla sitt eget lärande och därigenom
uppleva delaktighet och inflytande över sin egen skolsituation.

Ämnesområden
-

Utveckla arbetet med tecken som stöd och bildstöd. Fokus på att lära fler tecken,

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Vi har börjat att knyta en rättighet ur barnkonventionen till varje pedagogisk planering. Vi
utgår från elevgrupperna när vi skriver de pedagogiska planeringarna och formulerar utifrån
behov och intresse. De pedagogiska planeringarna sträcker sig oftast över längre tid, ibland
terminsvis eller läsårsvis. Eleverna är överlag intressestyrda och vi har märkt att de lättare tar
till sig arbetsuppgifter när vi utgår från deras intressen och deras livsvärld.
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Ämnen
Utvecklingssamtal har genomförts både på höst- och vårterminen. Vid dessa samtal fick
elever och vårdnadshavare information om både den sociala och kunskapsmässiga
utvecklingen utifrån enhetens mål. I samband med utvecklingssamtalen på höstterminen
upprättades elevernas IUP tillsammans med elev och vårdnadshavare. Under vårterminens
utvecklingssamtal utvärderas och uppdateras elevernas IUP. Utifrån elevernas IUP har vi ett
specifikt arbetspass, målpass, där eleverna arbetar individuellt med ett eget upprättat mål. Vi
upplever att motivationen ökar när eleverna själva får hitta sina egna utvecklingsområden att
arbeta mot. Elevinflytande ökar elevernas engagemang och ger oss ökade möjligheter att se
och bedöma deras lärande.
Elevens val. Vi arbetar med olika teman kopplade till olika ämnen, t ex läsning, matematik
eller teknik. Eleverna får utifrån intresse välja inför en fyraveckorsperiod. Vi märker genom
att aktiviteterna överlag fungerar bra att eleverna är mer motiverade även här då de väljer
utifrån intresse. Vi kan även göra olika gruppkonstellationer och prova hur de fungerar med
varandra. Det är vidare ett tillfälle att inom ramen för ämnet styra innehållet mot
kunskapskraven för att använda som ett bedömningstillfälle.
Skolans råd. Under läsåret har våra elever turats om att delta i skolans elevråd och matråd.
Detta ger eleverna möjlighet att få en tydligare insyn i det demokratiska arbetet på skolan
samt att träffa och interagera med andra elever och vuxna på skolan.
På Vågens klassråd får eleverna komma med förslag på lektionsinnehåll, gemensamma
aktiviteter och ev inköp. Vi försöker tillgodose de förslagen utifrån de möjligheter vi har. Då
vi går igenom föregående protokoll visar vi eleverna vilka förslag och önskemål som vi
genomfört. Detta ger eleverna en insikt om att vi vuxna lyssnar in deras åsikter och att de har
möjlighet att påverka sin skolsituation. Eleverna får även vara aktiva på klassråden genom att
vara ordförande och sekreterare. Vi har även genomfört omröstning om olika förslag.
Vi har under läsåret förtydligat kunskapskrav /pedagogiska planeringar i arbetsområden inom
so och no med hjälp av bildstöd. Detta ger eleverna ökade möjligheter att förstå och bli
delaktiga i syftet med arbetsområdet.
Det är av stor vikt att vi repeterar kunskapskrav (förtydligade) och innehållet i det
arbetsområde som vi arbetar med för att göra eleverna medvetna om sin kunskapsutveckling.
Detta är ett utvecklingsområde som vi behöver fortsätta att arbeta aktivt med.
För att uppmärksamma eleverna på bra arbetsinsatser och beteenden förstärker vi det genom
att ge positiv feedback i form av tummen upp, ”figurer” och mycket beröm. Tanken är att det
leder till att eleverna känner tillfredsställelse och blir bekräftade på det som de gör bra.
Ämnesområden
Utvecklingssamtal har genomförts både på höst- och vårterminen. Vid dessa samtal fick
elever och vårdnadshavare information om både den sociala och kunskapsmässiga
utvecklingen utifrån enhetens mål. I samband med utvecklingssamtalen på höstterminen
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upprättades elevernas IUP tillsammans med vårdnadshavare. Under vårterminens
utvecklingssamtal utvärderas och uppdateras elevernas IUP.
Vi har genom habiliteringen fått stöttning i hur vi kan vidareutveckla vårt arbete med
kommunikation. För att på så sätt öka elevernas inflytande. Vi upplever att bildstöd är den
kommunikationsform som eleverna har en viss förståelse för. Vi har börjat ett arbete med
PECS och vi ser en positiv möjlighet till ökad kommunikation. Eleverna kan med hjälp av
bildstödet visa vad de vill arbeta med och de ges möjlighet att välja.
Vi använder oss av tidshjälpmedel som timetimer för att tydliggöra tid för eleverna och
motivera dem att arbeta en stund till. Vi upplever att det är lättare att motivera eleverna att
stanna kvar i aktiviteten när tiden tydliggörs för dem med hjälp av en timetimer.
Vi är flexibla i vår undervisning och läser av elevernas mående. Om en aktivitet fungerar
bättre senare på dagen ändrar vi i undervisningen och byter plats på aktiviteter.
Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Utvecklingssamtal har genomförts både på höst- och vårterminen. Vid dessa samtal fick
elever och vårdnadshavare information om både den sociala och kunskapsmässiga
utvecklingen utifrån enhetens mål.
Det är av stor vikt att vi repeterar kunskapskrav (förtydligade) och innehållet i det
arbetsområde som vi arbetar med för att göra eleverna medvetna om sin kunskapsutveckling.
Detta är ett utvecklingsområde som vi behöver fortsätta att arbeta aktivt med.
För att i största möjliga mån stimulera till ett livslångt lärande arbetar eleverna med
individuellt arbetsmaterial och på olika vis beroende på vilka styrkor och intressen de har. Vi
upplever att eleverna visar större engagemang för sitt arbete om vi lyckas knyta an deras
arbete i skolan med eget intresse och till deras egen livsvärld.
Eleverna har deltagit i Elevens val med sina ordinarie klasser

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Parkskolan – inriktning ämnen
Ett förbättringsområde är att få eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling samt
viljan att utveckla sitt egna lärande och därigenom uppleva delaktighet och inflytande över sin
egen skolsituation.
Eleverna behöver vidare få möjlighet att träna på ord och begrepp som är kopplade till ämnet
exempelvis ansvar, delaktighet och inflytande.
Parkskolan – inriktning ämnesområdena
Vi kommer att utveckla arbetet med bildstöd ytterligare för att ge eleverna verktyg att
kommunicera och uttrycka sin önskan.
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Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Upprättande av pedagogiska planering i alla ämnen
Ett förbättringsområde är att få eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling samt
viljan att utveckla sitt egna lärande och därigenom uppleva delaktighet och inflytande över sin
egen skolsituation
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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

2017/2018
Vt
-

År 1-9

Ht
-

To
-

2018/2019
Vt
-

Ht
-

To
-

2019/2020
Vt
1

Ht
-

To
1

Klagomål

ENHETENS MÅL
- Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att
påverka sina barns utbildning.
- Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling.
Hur når vi målen:
-

Utveckla formerna på våra föräldramöten och tydliggöra syftet med föräldramötet till
vårdnadshavarna.

-

Utveckla informationsflödet i vårt rum på edWise genom till exempel veckobrev eller
bilddokumentation.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden

Vi har en tät kontakt med vårdnadshavare och de ges möjlighet att uttrycka synpunkter om
verksamheten. De flesta uttrycker att de är nöjda. Vid behov har vi en tätare kontakt med
vårdnadshavarna och vi har till exempel efter önskemål regelbunden telefonkontakt. Vi
kontaktar alltid vårdnadshavare inför besök ifrån till exempel habiliteringen för att kolla att de
ger sitt medgivande.
Inför höstens föräldramöte frågade vi vårdnadshavare om det fanns intresse för information
från SYV och LSS. Merparten av vårdnadshavarna var intresserade vilket bidrog till att det
blev ett högt deltagande. Föräldramöten behöver vara intresse- och behovsstyrda för att
vårdnadshavare ska finna dem meningsfulla.
Under läsåret har de äldre eleverna skrivit en blogg. Bloggen är dock inte välbesökt vi
behöver fundera på hur vi ska fånga vårdnadshavares intresse.
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Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Inget separat föräldramöte har hållits under året utan man har deltagit i ordinarie klass möte.
Vårdnadshavare har däremot erbjudits till separata möten vid behov utöver ordinarie
utvecklingssamtal.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Ämnen:
Till nästa läsår ska vi prova att använda oss av Tietoappen som är enklare att logga in i, vi ska
även fråga vårdnadshavare hur de vill ha information från skolan.
Ämnesområden:
Till nästa läsår ska vi prova att använda instagram som en kommunikationsväg.
Stora vallaskolan – inriktning ämnen


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

ENHETENS MÅL
- Utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem för att berika
varje elevs mångsidiga utvecklande och lärande
- Öka samverkan i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd
Hur når vi målen:
-

Noggrann planering av elevernas fritidshemsplaceringar. Fortsatt regelbunden kontakt
med de fritidshem där eleverna går. En personal från Vågen är ansvarig.

-

Aktiviteter gemensamma för hela Parkskolan måste planeras i god tid för att kunna
presenteras för eleverna med två veckors framförhållning för att nå en förförståelse
och därmed öka tillgängligheten för eleverna.

-

Specialpedagogisk handledning en gång/månad för samtlig personal för att utveckla
vår samsyn runt elevernas förmågor och förutsättningar.

-

Upprätta handlingsplan för överlämnande i kommunen samt till gymnasiesärskolan.

-

Långsiktig plan, som möjliggör kontinuitet, över särskolans organisation i kommunen
vad gäller både personal och lokaler. Sker i samverkan med personal och skolledning.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Parkskolan – inriktning ämnen - ämnesområden
Eleverna tillhör olika fritidsavdelningar men kontakten med fritidshemspersonalen kan
förbättras. En personal från Vågen skulle kunna delta i fritidsplaneringen, alternativet är att
personalen på Vågen får ta del av fritidshemmens information.
Vi behöver informera oss om kommande gemensamma aktiviteter för att kunna förbereda
eleverna på vad som ska hända. När innehållet är känt och eleverna vet vad som förväntas av
dem fungerar det oftast bra.
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Inriktning ämnen har deltagit i ett arbete om barnkonventionen tillsammans med klass 3. Vi
genomförde en förberedande provlektion liknande den tänkta lektionen. Denna provlektion
bidrog till att eleverna i grundsärskolan kände en trygghet i vad arbetsområdet handlade om
och att de därmed kunde bidra på ett bra sätt i det gemensamma arbetet.
Under läsåret har delar av arbetslaget fått handledning vid några tillfällen av specialpedagog.
Syftet med handledningen var att diskutera pedagogiska frågor samt hur vi bemöter och
agerar i mötet med eleverna både vid konflikt och andra situationer. Handledningen kom
istället att handla om hur verksamheten på Vågen ser ut i form av praktiska organisatoriska
frågor till exempel arbetsfördelning och informationsflöde. Handledningen har av olika skäl
inte haft den kontinuitet som planerats.
Under vårterminen har en elev från ämnen haft lektioner tillsammans med elever från
ämnesområden. Syftet är att eleverna ska lära känna andra elever under en planerad aktivitet.
Överlämnandeplaner till gymnasiet (ämnesområden) och högstadiet (ämnen) håller på att
färdigställas.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområde
Under kommande läsår bör fritidspersonalen från Vågen ta del av i fritidsplaneringen,
antingen genom att närvara på mötet eller genom skriftlig information.
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10. Skolan och omvärlden
Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan
med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

ENHETENS MÅL
- Plan för Studie- och yrkesorientering ska förankras i verksamheten
- Bemannat skolbibliotek
Hur når vi målen:
Ämnen
-

Öka eleverna kunskaper och insikt om olika fritidsaktiviteter genom fler kontakter
med olika föreningar. Det kan ske genom studiebesök eller att representanter från
föreningslivet bjuds in.

-

Samverka med Kulturskolan.

-

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

-

Konkretisera delar i no- och so-undervisningen för elevernas möjlighet till att befästa
och fördjupa sina kunskaper.

-

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket

Ämnesområden
-

Besöka kommunens bibliotek två gånger i månaden
Utveckla arbetet med studiebesök i vårt närområde

Ämnen / Ämnesområden
-

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

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Parkskolan – inriktning ämnen:
Under läsåret har vi bland annat besökt bibliotek, Berget, mataffär, kyrkan, IKEA, och badhus
med anknytning till olika arbetsområden främst inom so och no. Besöken har varit lärorika
eftersom de blir konkreta för eleverna och vi knyter ihop teori med praktik. Vissa platser har
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vi besökt vid ett flertal tillfällen eftersom eleverna behöver det för att skapa förförståelse och
trygghet för nya platser. Under året har dock vissa av de arbetsområden vi arbetat med inte
skapat den nyfikenhet och intresse som vi sett tidigare. Det kan bero på att ämnesområdena
varit mer abstrakta, vilket förstärker vår tanke om att så konkret arbete som möjligt skapar
mest intresse och därmed kunskap. Under året har elevgruppen förändrats, några elever har
gått vidare till högstadiet och gymnasiet samt att det har tillkommit elever från olika stadier.
Det har inneburit att vi har lagt extra mycket tid på att arbeta samman gruppen.
Beroende på arbetsområden kommande läsår planeras passande studiebesök för aktuell
elevgrupp. Eleverna får också själva komma med förslag på studiebesök utifrån sina egna
intressen och idéer.
Vi har även försökt att erbjuda eleverna aktiviteter de kan genomföra på fritiden, t ex
kulturskolan och film i Värmland. Detta för att dels tillsammans med eleverna uppleva en
aktivitet utanför skolmiljön samt inspirera och vidga deras livsvärld.
Parkskolan – inriktning ämnesområden:
I ämnet vardagsaktiviteter tar vi oss ut i samhället och besöker olika samhällsfunktioner. Vi
åker och badar i badhuset en gång i veckan. Vi besöker biblioteket regelbundet och vi besöker
affärer. Vi har också besökt olika djurhagar och friluftsområden. Vi ser att eleverna utvecklar
en kunskap om hur man till exempel gör på biblioteket eller när man är i badhuset och vi ser
en utveckling hos dem. Vi märker också att eleverna känner igen sig och att de till exempel
vågar utforska mer i badhuset nu än när vi började åka dit. De vet också vad som förväntas av
dem när de ska byta om och duscha före och efter bad.
Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Under året har våra elever fått studie och yrkesvägledning både individuellt men även i grupp
då vi haft 4 elever i åk 9. Vårdnadshavarna har varit med vid enskilda vägledningstillfällen
Eleverna i åk 9 har också i olika omfattning varit på studiebesök på gymnasieskolan men även
varit elev för en dag.
Eleven i åk 8 har haft sin PRAO i gymnasiesärskolan som ett led i vägledning men även för
en kommande inskolning

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Vi kommer fortsätta att presentera och visa olika gratisaktiviteter i närområdet för att eleverna
ska få möjlighet att vidga sin syn på omvärlden. Vi kommer även försöka att göra aktiviteter
tillsammans (ämnen och ämnesområden).
Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Utveckla samverkan med gymnasiesärskolan
Utveckla samverkan med näringslivet och elevernas möjligheter till PRAO
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11. Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav
som vinns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnes specifika
kunskapskrav för olika betyg

ENHETENS MÅL
- Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i.
- Bedömningarna ska vara likvärdiga.
Hur når vi målen:
Ämnen
-

Utveckla arbetet till att koppla det centrala innehållet till bedömningen.

-

Konferenstid ska användas till diskussioner kring likvärdighet och bedömning i
samverkan med andra kommuners särskolor samt till undervisande lärare med
integrerade elever

Ämnesområden
-

Utveckla metoder för att tydliggöra målet med lektionen för eleven.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Parkskolan – inrktning ämnen:
Alla elever i gruppen når målen i de olika ämnena hittills under läsåret. När vi
uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven inom ett ämnesområde ger vi
eleven tid till att repetera och ytterligare möjlighet att visa sina kunskaper. Detta kan t ex
innebära att eleven får visa sina kunskaper på ett annat sätt och att vi är uppmärksamma på att
eleven kan visa sina kunskaper i en annan situation eller vid annan tidpunkt än planerat. Detta
möjliggörs genom att vi har en liten elevgrupp och att vi pedagoger är med eleverna under
större delen av skoldagen.
Då våra elever har svårigheter med abstrakt tänkande är en generell svårighet analyserande
och reflekterande. Detta innebär att kunskapskrav som kräver dessa förmågor är svårare att
lyckas med.
Även elevernas begreppsförståelse inom alla ämnen är många gånger begränsad vilket
ytterligare försvårar för dem att nå kunskapskraven.
I de fall då kunskapskrav och/ eller centralt innehåll är tolkningsbart och ligger på en nivå
utanför våra elevers livsvärld märker vi att det är svårt att fånga elevernas intresse. Det i sin
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tur leder till att momentet blir svårt att leda och genomföra. Vi har gjort förenklade
kunskapskrav med bildstöd i framförallt no och so. Dessa kunskapskrav går vi igenom vid
flera tillfällen under arbetets gång. Eleverna får i och med det en förståelse för vad de ska lära
sig i arbetsområdet.
För att lyckas bättre inom dessa områden har vi förstärkt arbetet med bildkartor. Bildkartorna
bidrar till att eleverna får en förståelse för vad de har gjort och använt.

Parkskolan – inriktning ämnesområden:
Vi ser ett resultat av vårt arbete och att eleverna uppfyller flera av målen. I de fall där vi inte
har en måluppfyllelse är det oftast eleverna funktionsnedsättningar som hindrar eleverna från
att uppnå målen. De kognitiva arbetsområdena är svårt att bedöma eftersom eleverna har en
nedsatt kognitiv förmåga. De saknar förmåga att kunna kommunicera på så sätt att vi förstår
att de har uppnått målen. Vi måste också vara uppmärksamma på att när vi till exempel
bedömer på kommunikation är det inte enbart en muntlig kommunikation vi bedömer utan
kommunikation kan ske på olika sätt. Det största hindret för bedömning är att elevernas
kommunikation inte är så utvecklad.
Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Ett utvecklingsområde som vi har haft under året är att hitta rätt bedömningsgrunder för våra
elever. Vi var i vissa fall osäkra på hur värdeorden skulle tolkas och vad de innebär för
eleverna.
Vi har under skolåret varit på en utbildningsdag där vi bland annat diskuterade värdeorden. I
diskussionerna med deltagare från andra grundsärskolor fick vi bekräftat att vi tänker på
liknande sätt, vilket gör att vi mer säkra på värdeorden.
Under året har övrig undervisande personal som haft integrerade elever haft utbildning
gällande betyg och bedömning för särskoleeleverna

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Parkskolan- inriktning ämnen:
Till kommande läsår vill vi utveckla arbetet med bildkartor som ett stöd för eleverna i fler
ämnen, detta med tanke på att det ska ge oss ökade möjligheter till en likvärdig bedömning.
Parkskolan – inriktning ämnesområden:
Vi kommer arbeta vidare med kommunikation och bildstödet för att ge eleverna
kommunikationsverktyg.
Stora vallaskolan – inriktning ämnen
Ett utvecklingsområde är att hitta ett tillfälle i slutet på varje termin, där alla som undervisar
eleverna inom grundsärskolan på vår skola kan träffas för sambedömning.
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12. Rektorsslutord
Under läsåret har elevantalet ökat inom särskolans verksamhet. Det är elever inom vår
kommun som genom att fördjupade utredningar har genomförts har fått tillgång till särskolans
verksamhet. Att ta emot nya elever i gruppen kräver noggrann planering och ett väl
fungerande samspel i personalgruppen. Varje förändring påverkar gruppen i hög grad vilket
kräver kontinuerliga förändringar och anpassningar.
Vi har fortsatt behov av handledning till våra pedagoger både de som undervisar i grupp och
de som har integrerade elever i sin undervisning. Handledningen kan ges av specialpedagog,
skolpsykolog, SPSM och även habiliteringen. Handledningstillfällen måste utvecklas för
skolorna var för sig, men även ha gemensamma tillfällen att diskutera pedagogiska frågor
inom verksamheten för att nå samsyn i bemötande och hur undervisningen genomförs. Det är
ett viktigt med tanke på den överlämning Parkskolan gör med eleverna till Stora Vallaskolan
inför årskurs 7.
Överlämnande planer har utarbetats under året och ska bli en del i skolornas ”Rutinpärm”.
Överlämnande sker idag både från Parkskolan till Stora Vallaskolan samt Parkskolan och
Stora Vallaskolan till gymnasiesärskolan. Planerna är en del i att kvalitetssäkra övergångarna
för våra elever när de byter stadier. För eleverna inom särskolan är tydlighet och struktur de
viktigaste komponenterna för att eleven ska lyckas i sin undervisningsmiljö. Är då
överlämnandet otydligt så att pedagogerna inte är säkra i sin uppgift så är risken stor att
eleven inte får de förutsättningar som krävs. Planerna ska säkerställa att vi får en likvärdig
överlämning oavsett från vilken skola den görs.
Undervisning med integrerade elever innebär att pedagogen ska planera sin undervisning
utifrån både läroplanen för särskolan samt grundskolan och upprätta pedagogiska planeringar
som ska ligga till grund för bedömningarna. Här når vi inte hela vägen i samtliga
undervisningssituationer. Undervisningen för eleverna anpassas dock i stor utsträckning och
eleverna utför uppgifterna med stöd av elevassistent / resurspedagog. Integrering av elever ska
endast förekomma i de fall där man ser att det är det mest gynnsamma för eleven, det kan vara
enstaka ämnen eller övervägande del i grundskolan. Bedömningen ska göras utifrån elevens
förmåga och förutsättningar. I en organisation där samtlig personal inom särskolan finns
samlad ökar möjligheten till både samundervisning och sambedömning.
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
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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.
Planerad kompetensutbildning för pedagogerna inom särskolan ställdes in under våren på
grund av Corona-pandemin. Det innebar att den planerade kompetensutvecklingen ”Betyg och
bedömning” för de pedagoger som har integrerade elever i sin undervisning uteblev. Det blev
även konsekvensen för Skolverkets rikskonferens riktad till särskolan.
Elevantalet inom särskolans verksamhet är svår att planer. Förändringar kan ske plötsligt till
exempel genom en inflyttning. Information från förskolan till samordnare för särskolan sker
två gånger per termin, för att vi ska kunna förbereda oss på hur gruppen kan komma att se ut
de närmsta åren. Under året har handlingsplanen för hur arbetsgången ska vara i samband med
att frågeställningen ”skolform” väcks i elevhälsoteamen reviderats. Den ska bifogas i
”Rutinpärmen” inför kommande läsår och information ska lämnas till samtliga elevhälsoteam
inklusive skolledning.
Under föregående läsår fördes diskussioner mellan pedagoger och skolledning, som visade att
vi ständigt utvecklar vår förmåga att se på vår verksamhet med kritiska ögon. Elevernas
förmåga och förutsättningar sätts alltid i första rum hos våra pedagoger inom särskolan samt
hos skolledningen. Skolledningen fick i uppdrag att se över vår organisation och vilka
förutsättningar vi ska ge våra elever i särskolgrupp och integrerade elever. En hållbar
långsiktig organisation vad gäller både lokaler och personal är en förutsättning för att vi ska
kunna ge våra elever den undervisning och utbildning som de har rätt till enligt skollagen och
läroplan för särskolan. Uppdraget har inte kunnat genomföras under året på grund av att stora
förändringar har skett på förvaltningsnivå vilket innebar att uppdraget att se över organisation
av förvaltningens verksamheter blev ett uppdrag för förvaltningschefen att genomföra.
Det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten utvecklas kontinuerligt. Inom verksamheten
görs månadsuppföljningar kontinuerligt och vid dessa går man igenom att rutiner i vardagen
genomförs. Möjligheterna till att analysera verksamhetens resultat har fördjupats under året
och verksamheten utvärderas och analyseras både på grupp och individnivå. 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. Det systematiska kvalitetsarbetet är
ryggraden i vår verksamhet, som gör att man i verksamheten både som pedagog och i
ledningsfunktion, känner sig trygg med att vi uppfyller kraven i våra styrdokument.
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13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2020/2021
Personalens förbättringsområden
Normer och värden:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Under kommande läsår ska vi göra arbets- och informationspärmar för vikarier.
För att arbetslaget ytterligare ska utveckla arbetet med elevernas förmågor samt ett
gemensamt förhållningssätt kvarstår behovet av handledning. Vi ser skolpsykologen,
habiliteringen eller spsm som möjliga handledare.
Stora Vallaskolan – inriktning ämnen
För att arbetslaget ytterligare ska utveckla arbetet med elevernas förmågor samt ett
gemensamt förhållningssätt kvarstår behovet av handledning. Vi ser skolpsykologen,
habiliteringen eller SPSM som möjliga handledare.
Kunskaper:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Ett utvecklingsarbete för verksamheten är att mer tydligt dokumentera samt följa upp de extra
anpassningarna i månadsrapporterna.
Arbetslaget behöver kompetensutveckling i tecken som stöd.
För att utveckla elevernas ord- och begreppsförståelse behöver vi vidareutveckla bildstödet i
flera ämnen.
Stora Vallaskolan – inriktning ämnen
Planering och genomförande av undervisningen måste samverkas med övriga pedagoger där
eleverna är inkluderade
Att tydliggöra kunskapskraven. Fokus kommer att ligga på att få eleverna medvetna om sin
egen kunskapsutveckling samt viljan att utveckla sitt lärande.
Gällande individintegrerade elever behöver vi utarbeta strukturer och planer för hur
undervisningen ska utformas för eleven på bästa sätt, bl a tydliggöra vem som tar ansvar för
vad.
Betyg och bedömningskompetens för alla pedagoger som undervisar elever enligt
grundsärskolans kursplan.
Skola och hem
Parkskolan – inriktning ämnen:
Till nästa läsår ska vi prova att använda oss av Tietoappen som är enklare att logga in i, vi ska
även fråga vårdnadshavare hur de vill ha information från skolan.
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Parkskolan – inriktning ämnesområden:
Till nästa läsår ska vi prova att använda instagram som en kommunikationsväg.
Stora Vallaskolan – inriktning ämnen
Tätare avstämningsmöten med vårdnadshavare gällande elevens skolutveckling
Övergång och samverkan:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområde
Under kommande läsår bör fritidspersonalen från Vågen ta del av i fritidsplaneringen,
antingen genom att närvara på mötet eller genom skriftlig information.
Skolan och omvärlden:
Parkskolan – inriktning ämnen och ämnesområden
Vi kommer fortsätta att presentera och visa olika gratisaktiviteter i närområdet för att eleverna
ska få möjlighet att vidga sin syn på omvärlden. Vi kommer även försöka att göra aktiviteter
tillsammans (ämnen och ämnesområden).
Stora Vallaskolan – inriktning ämnen
Utveckla Praoverksamheten och kontakter med närsamhället.
Bedömning och betyg:
Parkskolan – inriktning ämnen:
Till kommande läsår vill vi utveckla arbetet med bildkartor som ett stöd för eleverna i fler
ämnen, detta med tanke på att det ska ge oss ökade möjligheter till en likvärdig bedömning.
Parkskolan – inriktning ämnesområden:
Vi kommer arbeta vidare med kommunikation och bildstödet för att ge eleverna
kommunikationsverktyg.
Rektors förbättringsområden


Handledning av specialpedagog till pedagogerna på Stora Valla och Parkskolan.



Handlingsplan för överlämnande mellan grundsärskolor i kommunen samt till
gymnasiesärskolan.



Kompetensutveckling ”Betyg och bedömning” för de pedagoger som har integrerade
elever i sin undervisning.



Långsiktig plan, som möjliggör kontinuitet, över särskolans organisation i kommunen
vad gäller både personal och lokaler.
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