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1. Beskrivning av verksamheten
Svartå skolans arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, trivsel och gemenskap, där
alla elever ska stimuleras till nyfikenhet och lust att lära.
Alla elever på Svartå skola ska bli sedda och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar för att nå så goda resultat som möjlighet mot de nationella målen, kunskaper och
färdigheter.
Svartå skola är en liten skola med drygt 30 elever. Klasserna är åldersblandade och består av F-1,
2-3 (4) samt 4-6.
Det finns två arbetslag, fritids och F-6. Arbetslaget F-6 består av 3 pedagoger som har full
lärarbehörighet. Dessa tre pedagoger arbetar 100%. En av pedagogerna är utbildad idrottslärare
och undervisar samtliga elever. Pedagogerna i musik och textil- och trä/metallslöjd arbetar även
på andra skolor.
Elevhälsan är samlad på skolan vid ett tillfälle varannan vecka och därefter efter behov.
Specialpedagogen är på plats en dag i veckan. Skolsköterskan är på plats varje vecka. Vid
särskilda möten eller andra viktiga samtal kan elevhälsan delta. Tillgång till skolpsykolog finns.
Fritids deltar när vi har EHT möten.
Likabehandlingsteamet består av kurator och pedagoger från skola och fritids.
fakta skola
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Totalt antal barn/elever på skolan

44

39

32

Antal barn i förskoleklass

12

1

6

Åk 1

3

11

1

Åk 2

4

3

9

Åk 3

6

3

2

Åk 4

8

7

3

Åk 5

8

6

6

Åk 6

3

8

5

Andel personal med ped. Högskoleutb.

(%)

100

66

100

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

(%)

86

66

86

Antal elever i årskurserna

Kommentar: En slöjdlärare är under utbildning.

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2019
Våra förbättringsåtgärder var utvecklandet av;


bildstöd

Vi använder oss av bildstödsprogram
Alla klasser använder bildstöd när vi skriver dagens schema på whiteboard. Några elever har
personliga scheman med bildstöd.


förbättra området av digitalfox

Vi har blivit snabbare att anmäla ärenden i Digitalfox med hjälp av ”lathunden” och arbetsgång
för anmälan om befarad kränkning gör det tydligare för oss i arbetet.


publicera pedagogiska planeringar i samtliga ämnen och göra eleverna delaktiga

Vi har publicerat pedagogiska planeringar i några ämnen men ännu inte samtliga ämnen. Vi
behöver utveckla elevernas delaktighet.


regelbundna klassråd och elevråd

Samtliga klasser har haft klassråd regelbundet. Under ht hade vi ett elevråd och under vt har vi
haft 2 schemalagda råd.


vårdnadshavare använder EdWise

Under läsåret har alla vårdnadshavare inlogg till EdWise och kan ta del av informationen.


utveckla SYV arbetet

Åk 2-3 har hafr SYV-lektioner under ht. Vi har haft besök av SYV ansvarig som har haft
lektioner i åk 2-3 och 4-6. Den planerade praon verksamheten blev inställd pga corona.

3. Året i verksamheten
Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret
Undervisningen sker större delen av dagen i den åldersblandade klasserna F-1, 2-3 (4) samt 4-6,
ibland i andra mindre grupper, vid enstaka tillfällen i rena årskurser samt vid enstaka tillfällen
som enskild undervisning.
Även i år åker åk 6 till Stora Valla skolan för att läsa språkval samt hemkunskap. I år har schemat
ändrats till det bättre. Språklektionerna följer tidigare schema men undervisningen i hemkunskap
sker under vårterminen. Det är bra för eleverna att få lära känna högstadiet och det blir en positiv
effekt för eleverna inför deras övergång till åk 7.
Vi har ett bra och nära samarbete mellan pedagogerna i arbetslaget, det är en förutsättning och
starkt bidragande orsak till en god stämning och måluppfyllelse.
Vi har schemalagda samarbetsområden med fritids personal. Fritis personal hämtar F-klassen i
skolan och går till fritids för aktiviteten PLEK (pedagogisk lek) vid fyra tillfällen i veckan och är
resurs på idrottslektioner med F-3. Fritidspedagogen har undervisat F-1 i bild och har varit resurs
under F- 3 musiklektion och Chromebook lektion. Fritids personal är också schemalagda på
pedagogisk lunch och rastvärd. På så vis kvalitetssäkrar vi samverkan och övergång för elevernas
hela skoldag. För att ytterligare undvika informationsmissar har vi fått en stor whiteboardtavla
där vi skriver upp viktig information som berör hela arbetslaget, för två veckor framöver. Den har
varit till stor hjälp i vårt dagliga arbete.
Vi har ett bra samarbete med elevhälsan. Vi träffas varannan torsdag på EHT/LBT möten.
Skolsköterskan är på skolan varje vecka.
Under läsåret bytte vi rektorsområde och det har medfört vissa förändringar i organisationen. Ett
nytt likabehandlingsråd har bildats där både skolan och fritids är representerade. Rektor har
tillsatt en lagledare i skolan och en på fritids. Lagledarna och rektor har möte varannan vecka.
IT/digitalisering av Nationella prov. Svartå skola är utvald att delta i försöksverksamhet av
digitala Nationella prov. Förberedelser pågår.
IT/Chromebook
Vi är välutrustade med Chromebooks på skolan och vår internetuppkoppling fungerar bra. Under
vårterminen fick åk 6 personliga Chromebooks som ska följa eleverna på högstadiet. Tack vare
det så hade vi i slutet av terminen en Chromebook/elev. Elever har ett eget googlekonto och de
har tillgång till skolplus, elevspel, inläsningstjänst, talsyntes, classroom mm. Åk 6 har tillgång till
NOMP. Vi använder chromebooks/programen dagligen. Det innebär också att vi har möjlighet att
möta fler elever och stötta eleverna på olika sätt.
Åk F-1 arbetar regelbundet med olika program på chromebook.
Åk 2-3 arbetar regelbundet med olika program på chromebook och har påbörjat arbetet med
classroom.
Åk 4-6 arbetar regelbundet med Classroom. Vi har organiserat olika ämnesrum där vi skapar
uppgifter som eleverna arbetar med.

Varje hösttermin deltar vi i Hour of Code. Där finns en-timmes-övningar i programmering. Vi har
arbetat med programmering i flera samarbetsprojekt både på elevens val och övriga lektioner.
Eleverna har arbetat i par, äldre elever lär yngre, elevexperter lär oss alla. Åk 1-6 har arbetat med
programmering.
IT-pedagogen är på skolan varannan vecka och handleder både elever och pedagoger.
Elevens val: Under elevens val arbetar vi ofta med olika övningar i våra faddergrupper som ex.
leka lekar, leta vårtecken mm. Även här är elever i åk 5-6 är gruppledare och de tar ansvar för att
samarbetet fungerar och uppgifterna utförs.
Årshjulet för traditioner och gemenskap
Det grundläggande värdegrundsarbetet har vi alla arbetat med genom att följa planeringen i vårt
”Årshjul för traditioner och gemenskap” där alla klasser deltar. Vid dessa schemabrytande
aktiviteter har vi genomfört temaaktiviteter vid skolstart, friidrottsdagar, skoljoggen, luciafirande,
julpyssel och julgransplundring. Vid dessa gemensamhetsdagar har eleverna arbetat i
faddergrupper/tvärgrupper i F-6 och åk 6 har fungerat som gruppledare. Vårterminens planerade
aktiviteter blev delvis inställda pga en varm vinter och Covid 19.
Skolstart. Vi firar varje år skolstarten med glasskalas/glasståg och i år fortsatte med
samarbetsövningar i faddergrupperna. På eftermiddagen fick åk 3-6 arbeta med en
teknikutmaning ”Äggsläppet”. Det var en bra start på läsåret.
Skoljoggen. F-6 hade sin årliga skoljogg vid Hyttvallen. Efter uppvärmning tog sig alla runt
motionsspåret. Eleverna väljer om de vill; springa fort, springa, jogga eller gå.
Friluftsdag i friidrott. F-6 deltog i den traditionella friidrottstävlingen på skolgården där de
genomförde olika friidrottsgrenar.
GÅS-kampen (Grunnebacka, Åtorp, Svartå skolor) Även år träffades de tre skolorna för att tävla
i friidrott. Eleverna är indelade i tvärgrupper/olika lag från alla skolor. Ett bra tillfälle för eleverna
att lära känna elever från andra skolor.
F-1 En trollerisaga ”Mästarskräddaren” Klasserna blev inbjudna till biblioteket. Det var
väldigt uppskattat av både elever och lärare. Eleverna fick var sin bok.
1-3 Fredrik Filiokus. Fredrik trollade och visade tips och trix och eleverna fick två böcker var.
Det var väldigt uppskattat av både elever och lärare.
Omdömen. Omdömen som ligger till till grund för utvecklingssamtalen har skrivits och några
pedagogiska planeringar är kopplade till aktuellt omdöme.
Utvecklingssamtal. Vi har genomfört utvecklingssamtal på höst-och vårterminen med samtliga
elever. Under samtalen upprättas IUP utifrån elevernas utvecklingsområden. Samtalen genomförs
med elev, vårdnadshavare och pedagoger. Vid vissa samtal har personal från elevhälsan deltagit.
FN-konsert/Studiebesök/utställning FN:s globala mål. Kyrkan betalade buss så att de yngre
eleverna kunde åka på FN-konster och åk 4-6 kunde besöka utställningen i församlingshemmet.
Eleverna blev guidade genom utställningen av en församlingspedagog och fick mycket bra
information.

FN dagen. Vi hissade FN-flaggan och sedan startade olika klasserna med projektet UNICEF:s
Rättighetsbaserad skola. Klasserna arbetade med olika uppgifter under dagen. F-3 såg på filmer
om barnkonventionen och diskuterade samt målade fredssymboler. 4-6 arbetade vidare med FN:s
globala mål och gjorde flera värderingsövningar och spelade spelet ”Free rice”.
Föräldramöte med tema. Höstterminens föräldramöte valde vi att ha tema Rättighetsbaserad
skola. Dels hade vi information om vad Rättighetsbaserad skola är men även om det vi genomfört
hittills och planerar att genomföra. Föräldrarna fick även prova på olika arbetssätt som eleverna
möter. De fick göra en gruppuppgift som handlade om Barnkonventionen och ett antal olika
artiklar.
Föräldramöte för blivande åk 7 genomfördes i maj på Stora Valla skolan.
Författarbesök i åk 5. Camilla Lagerqvist berättade om sitt författarskap. Hela klassen 4-6 fick
lyssna på henne. Innan hon besökte oss läste hela klassen hennes bok ”Mordön” i läsgrupper. Åk
5 fick ett eget exemplar av boken. Besöket var väldigt uppskattat av både elever och lärare.
Föreläsningar. Under läsåret har pedagogerna tagit del av olika givande föreläsningar. Vi har
lyssnat på Tamar Ycar som pratat om studiehandledning och vi har varit på föreläsning om
analysarbete med Peter Wall.
Ny skolbibliotekarie. Under hösten fick vi en ny skolbibliotekarie. Hon besöker skolan tisdag
förmiddag/jämna veckor. Hon har inspirerat eleverna och lärare med bokprat, tipsat om böcker,
olika bokutmaningar samt skött bibliotekets alla uppgifter. Vi är väldigt nöjda med upplägget.
Advent. Skolkyrkan bjöd in till adventssamling i Brokyrkan. Kyrkan betalade en buss. Eleverna
från Åtorp och Svartå sjöng vackert under ledning av musiklärarna Karin Johansson och Marie
Tjärnbro.
Lucia. Traditionsenligt luciatåg i Folkets Hus där vårdnadshavare och andra intresserade i
samhället kan se luciatåget. I år bestod luciatåget av elever från åk 2-5. Efter luciatåget bjuder
Folkets hus föreningen elever och pedagoger på lussefika.
Julpysseldag. Elever i åk 5-6 är gruppledare i faddergrupperna. De tar ansvar för att hålla ihop
gruppen och hjälpa de yngre eleverna när de går runt på olika stationer och julpysslar. I år gjorde
tomteluvor, olika papperspyssel mm och bakade chokladbollar. På varje station finns olika
julpyssel som passar till alla åldrar. Att baka chokladbollar på pysseldagen är en gammal tradition
på skolan. En del av dem äts under fikastunden på pysseldagen och resten sparar vi till
julavslutningen.
Julavslutning. Vår julavslutning följer gamla traditioner med högläsning, jullekar, fika,
julklappsutdelning och långdans genom hela skolan. En viktig traditionen är att årets tomtar delar
ut en julklapp till varje elev. Varje år är det elever ur åk 6 som är tomtar. Pedagogerna har slagit in
paket till alla elever med lite småsaker som finns i gömmorna.
Simundervisning. Simundervisning har genomförts i åk 3-6. Alla elev har klarat årskursmålen.
Nationella prov i åk 3 och åk 6. I åk 3 och åk 6 har nationella prov genomförts. Åk 3 har
genomfört proven i svenska och matematik. Pga Covid 19 beslutades att årets NP endast skulle
användas som bedömningsunderlag. Åk 6 har genomfört proven i svenska. De muntliga delarna i

svenska, engelska och matematik på höstterminen. Pga Covid 19 beslutades att vårterminens NP i
engelska och matematik inte skulle genomföras. Vi har genomfört prov från tidigare år i
bedömningssyfte och har redovisats i kapitlet med måluppfyllelse för åk 6.
Åk 6 Teater ”Ensamma krigare”. Åk 4- 6 såg också pjäsen som handlade om mobbing med
efterföljande diskussion och samtal om innehållet med skådespelarna.
Kartläggningar/Möten med förstelärare. Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd har
genomförts. Vi har följt kommunens handlingsplaner i svenska, engelska och matematik. Vi har
genomfört kartläggningar i svenska, engelska och matematik i de olika årskurserna och utvärderat
dem. Pedagogerna har deltagit i de flesta förstelärares möten där vi jämför resultaten på testerna
och diskuterat hur vi ska förbättra undervisningen. Ibland är vi kallade till fler möten än det finns
pedagoger.
Covid 19. Pandemin har inneburit att vi har fått tänka på hygien och social distansering. Vi har
tvättat händerna oftare, städat skolbänkar och stolar, städat borden i matsalen och stolar varje dag.
Vi har försökt att öka distansen mellan eleverna i klassrummet.
Läsecirkel ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att pojkar ska lyckas i skolan” av
Fredrik Zimmerman. Detta för att öppna upp diskussioner om samsyn och hur vi tillsammans
kan arbeta för att höja pojkars resultat. Vi har samarbetat med pedagogerna på Åtorp skola.
Musikshow F-2. Musikläraren tränade in en musikal med Astrid Lindgren tema. Eleverna hade
även gjort dekoren. Musikalen visades upp i Folkets Hus för förskolan.
SYO besök. Alla klasser besöktes av studie- och yrkesvägledare.
PRAO åk 6. Åk 6 har inte haft praktisk arbetslivsorientering. Den fick ställas in pga Covid 19.
Rektor på St Vallaskolan informerar. Rektor på Stora Vallaskolan har besökt skolan och
informerat om språkval för åk 5 och samtalat om högstadiet för åk 6.
Elevhälsan. Elevhälsan har haft olika samtalsgrupper, tjej och killgrupper, blandade grupper. De
har samtalat om nätetik och använt boken ”Värsta bästa nätet” Dessutom har hälsosamtal och
vaccineringar genomförts.
Enkäter. Ett flertal enkäter har genomförts: UNICEF:s 0-mätning, social kartläggning,
skolinspektionen, Svartå skolas trygghetsinventering och kommunenkät.
Brandövning: Den har ej genomförts under läsåret. Vi börjar nästa läsår med en brandövning.
Vårstädning av skolgården. På valborgsmässoaftonen städade eleverna skolgården, plockade
skräp och krattade löv. Vi avslutade förmiddagen med att sjunga in våren och skjuta salut med
”bakpulverraketer”. Kemi experiment/en kemisk reaktion i praktiken.
Avslutningsmiddag för åk 6. Även i år hade vi traditionsenlig avslutningsmiddag för åk 6.
Eleverna i åk 5 dukar middagsbordet och passar upp på middagen med servering mm. Middagen
avslutades med ett musik quiz som Rektor Annie-Frid hade förberett och avslutningsvis blev det
fotografering utomhus. En trevlig kväll för oss alla.

Skolavslutning. Året skolavslutning följde ej traditionerna pga Covid -19. I år firades
skolavslutningen i skolan. Flaggan i topp. Samling i ”Blå rummet” med elevers sång och dans,
filmat tal från rektorerna och stipendieutdelning, tal till åk 6 och traditionella sånger. Glass och
festis utomhus. Skolavslutningen avslutades med lärarnas dans och karnevalsdisco i ett klassrum.
Det blev en stämningsfull och rolig skolavslutning trots allt.

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel
Försöksverksamhet med digitala av Nationella Prov
Under läsåret som passerat pågår kontinuerlig dialog med Skolverket, förvaltningschef och IKTpedagog inför uppstart av provskola av nationella prov

Nyanländas lärande
Under vårterminen 2019 gick förvaltningen in i Satsningen från Skolverket Nyanländas
Lärande. Nyanländas lärande består av flera utbildningsinsatser som under förra läsåret och
detta läsår har som mål att öka kunskaper om nyanlända elevers skolgång samt främja arbetet
mot ökad måluppfyllelse och även gynna övriga elever.
En av dessa insatser är nu avslutad. En utbildning som i första hand var riktad till
studiehandledare och modersmålslärare. En insats skapad för att stärka yrkesepitetet samt
vidga deltagarnas kunskaper inom styrdokument och befintliga läroplansmål. Vid två
tillfällen deltog även undervisande pedagoger för att ta del av valda delar. Bl a fick
pedagogerna i grupper arbeta med verklighetsnära ”case” med fokus på övergång och
samverkan. Allt för att skapa rätt förutsättningar för nyanlända elevers skolgång.
Denna insats, som pågick även under hösten -19 breddade förståelsen för
studiehandledningens roll ur ett pedagogiskt perspektiv och stärkte samarbetet mellan
pedagoger och undervisande lärare. Insatsen omfattade pedagoger ur såväl förskoleklass som
åk. 1-9 vid specifika utbildningstillfällen.
Under detta läsår har andra delar av de riktade insatserna tagit form. I verksamheten har
SKUA-utvecklare utbildats i samverkan med Linnéuniversitetet. Områden som där
behandlats är språkutvecklande undervisning, ordutveckling och läromedelstexter,
genrepedagogik, läsa och lära på flera språk samt betyg, bedömning och pedagogiska
planeringar. Något som under nästa läsår kommer att spridas till enheterna genom egen
upplagd utbildning till pedagoger genom SKUA-utvecklare.
Ovan nämnda insatser ligger alla under området undervisning och lärande. Andra insatser
som under läsåret pågått inom ramen för riktade insatserna inom följande tre områden:
·

Undervisning och lärande (undersökning av fjärrundervisning för modersmål)

·
Styrning och ledning (fortbildning i analysarbete, inrättande av extratjänst för
föreslärare inom området nyanlända och flerspråkighet)
·

Förutsättningar för lärande och trygghet (plan för större interkulturellt samspel).

Försteläraruppdraget
Våra tolv förstelärare har under läsåret regelbundet och systematiskt samverkat med övriga
pedagoger enligt fastställt kalendarium. Förstelärarna har även träffats några tillfällen med
samordnarare. I Degerfors grundskolor finns förstelärare inom ma, sv, sva, eng, no samt
internationalisering/det mångkulturella klassrummet.
I början av läsåret bestämdes i samråd mellan förvaltningschef, rektorer och förstelärare att
jämställdhet och elevdelaktighet skulle skrivas fram i samtliga uppdragsbeskrivningar. Detta
som ett gemensamt ansvar även om försteläraruppdrag kopplade till ämnen (sv, sva, ma, eng
och no) skulle ha sitt fortsatta huvudfokus på undervisning och måluppfyllelse. Ett viktigt
mål för oss är att jobba med likvärdig utbildning och våra förstelärare jobbar därför mot
samtliga skolor i kommunen.
Arbetet med jämställdhet startades upp med att dåvarande utvecklingsledare och dåvarande
förvaltningschef kallade till träff för att ha en gemensam grund i jämställdhetsarbetet kopplat
till forskning och beprövad erfarenhet. Vi fick bl a digitalt ta del av Lina Thomsgård och
Emma Leiijnse. Under våren har samtliga skolor, under ledning av förstelärarna, läst och
diskuterat Zimmermans ”Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler
pojkar ska lyckas i skolan”.
När det gäller elevdelaktighet höll förstelärare i NO under höstterminen ett gemensamt
pedagogiskt forum med fokus på pedagogiska planeringar. Förstelärarna har under året
jobbat med att utveckla en likvärdighet gällande pedagogiska planeringar inom kemi, biologi
och fysik åk 7-9. Detta har redan arbetats fram för åk 1-6 tidigare år.
Förstelärare i eng, ma, sv/sva har kontinuerligt jobbat med avstämningspunkter mot våra
handlingsplaner i dessa ämnen. Analys av olika diagnoser har gjorts och diskussion runt
förslag på undervisningsupplägg har förts med representanter för våra olika skolor. Vid dessa
tillfällen har även olika läromedel diskuterats. Förstelärare i sva har också haft en viktig roll
som länk mellan utbildningen för skua-utvecklare och ledningsgruppen.
Förstelärare i internationalisering/det mångkulturella klassrummet har under året arbetat fram
en ny handlingsplan samt kartlagt pedagogernas uppfattning om förekomsten av intolerans
vid våra skolor. Enkäten har vid läsårets sammanställts och återkopplats till rektorerna för
fortsatt arbete på enheterna. Majoriteten av personalen känner sig trygga i våra
styrdokument, vilket ansvar och skyldigheter som skolan har. Lika väl vet majoriteten hur
man ska agera vid förekomst av främlingsfientlighet, rasism och intolerans. Enkäten visar
också att det till större del råder ett tillitsfullt klimat mellan eleverna och ett tillitsfullt klimat
mellan lärare och elever vilket är positivt. Samtidigt så finns det med största säkerhet ett
mörkertal eftersom vi vet att eleverna inte alltid berättar för oss vuxna. När det gäller det
praktiska arbetet visar enkäten en större spridning och ett underlag för våra enheter att jobba
vidare med.

Skapande skola
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom en ökad
samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans
arbete.

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. Tanken
är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet liksom skolan besitter ska
kompletteras och bättre tas till vara på och vara en del av verksamhetens kvalitets- och
kompetensutveckling. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust
samt ge förståelse och skapa mening.
Under läsåret 2019/2020 har Degerfors kommun haft 350 tkr beviljat utifrån grund- och
grundsärskolans handlingsplan.
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4. Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete på Svartå skola F – åk 6, skola/fritidshem.
Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika
delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av
de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete som sker inom de pedagogiska
verksamheterna och ha eleven i fokus.
Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur
verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs
arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet
av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten.
Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas till 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.
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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

F

2016/2018
P
To
0
0
0
0
0
0
0

2018/2019
P
To
0
0
0
1
1
0
0
0
0

F

2019/2020
P
To
0
0

F

0

0

0

0

0
0
0

Anmälningar kränkande behandling

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Antal anmälningar
kränkande behandling

F

P

To

F

P

To

F

P

To

År 1-6

5

1

6

6

7

13

9

7
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Kränkande behandling:
Vi kan se att antalet kränkande behandlingar har sjunkit efter jullovet. Vi har arbetat intensivt i
de fall det behövts med samtal och återkopplingar. Efter jul startades även ett
likabehandlinsgteam på skolan där även skolenhetens kurator ingår.

Elevenkät
Åk 2
Trygghet:

Åk 5

Genomsnitt Genomsnitt
3,72
3,71

Jag känner mig trygg i skolan

3,33

3,67

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

3,56

3,67

I min skola finns det elever som jag är rädd för

4,00

3,50
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I min skola finns det lärare som jag är rädd för

4,00

4,00

Grundläggande värden:

3,42

3,54

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter

3,44

3,67

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen

3,22

3,17

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar

3,89

3,67

I min skola respekterar elever och lärare varandra

3,11

3,67

Ordningsregler:

3,06

3,58

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

2,78

3,33

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

3,33

3,83

Analys av resultatet från elevenkäten
Trygghet: De flesta elever känner sig trygga i skolan. Vårt arbete med faddergrupper och
gemensamhetsdagar enligt ” Årshjulet för traditioner och gemenskap” samt andra samarbeten
över klassgränserna ger trygghet för eleverna.
Vi har förbättrat våra rutiner när det gäller att anmäla, utreda och bedöma befarade
kränkningar. Vi gör en trygghetsinventering varje år där vi kan upptäcka områden i skola och
på skolområdet där elever inte känner sig trygga. Eleverna redovisar hur de känns när de
vistas på skolområdets olika platser.
Det är viktigt att vi pedagoger förvissar oss om att eleverna vet vem de ska pratat med när det
händer något på skolan. Vi pedagoger bör regelbundet ”checka” av med eleverna.
Grundläggande värden: Vi behöver tydliggöra för eleverna när vi arbetar med det mänskliga
rättigheterna.
Vi behöver klargöra begreppet jämställdhet mellan könen, tydliggöra för eleverna när vi
arbetar med jämställdhet samt vad jämställdhet vad det innebär för eleverna. Vi behöver
samtala om könsmönster och könsroller i olika ämnen och sammanhang både i nutids- och
dåtidsperspektiv.
De flesta upplever att tjejer och killar har samma förutsättningar i skolan.
Vi behöver samtala med eleverna vad som kan förändras för att förbättra respekten mellan
elever och lärare.
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Ordningsregler: Vi behöver revidera våra ordnings-och trivselregler tillsammans med
eleverna under nästa läsår. Vi pedagoger behöver ha samsyn och ett utökat samarbete gällande
våra trivsel- och ordningsregler på skola och fritids.

ENHETENS MÅL f- klass och åk. 1-6
 Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav.
 Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möta hinder i
vår verksamhet.

Hur når vi målen?
 Fortsätta att utveckla och förbättra arbetet runt anmälningar, utredningar och
bedömningar av befarade kränkningar på likabehandlingsträffar, EHT/LBT och APT.
 Vi arbetar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande,
val och utveckling.
 Utveckla användandet av bildstöd i fler och nya sammanhang.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
Ett förbättringsområde under läsåret har varit att förbättra användandet av digitalfox. Vi har
blivit snabbare att anmäla ärenden i Digitalfox med hjälp av ”lathunden” och arbetsgång för
anmälan om befarad kränkning gör det tydligare för oss i arbetet.
Ht 19 Likabehandlingsfrågor och kränkningsärenden har funnits med på våra LBT/EHT
möten varannan vecka. Aktuella ärenden har diskuterats och då dessa möten är en
kombination av LBT och EHT har åtgärder och insatser diskuterats och beslutats inom samma
möte. Fritids har haft en representant på LBT/EHT.
Kombinationen av LBT och EHT i samma möte samt att en representant från fritidshemmet
har deltagit har lett till en förbättrad helhetssyn runt likabehandling och kränkningsärenden.
Vi har kunnat se både skillnader och likheter mellan skola och fritids i olika ärenden vilket lett
till ett förbättrat arbete både runt specifika ärenden men även i det förebyggande arbetet.
Uppföljning sker i slutet av ht 2019 samt utvärderas i samband med läsårsutvärderingen
Vid likabehandlingteamets träffarna analyseras antalet anmälningar samt karaktären på
ärenden.
Utvärdering efter läsårets slut visar att skolenheten har haft 16 kränkningsärenden. De flesta
skedde under höstterminen. I flera av kränkningsärenden som varit under höstterminen har det
huvudsakligen varit en elev som varit den som utsatt. Runt dessa ärenden finns åtgärder och
insatser igång. Både för de utsatta och den som utsatt. I övriga ärenden är några få elever som
utsatt andra elever för fysiska och verbala kränkningar.
Likabehandlingsfrågor är en stående punkt på klassrådet åk 4-6. Eleverna har möjlighet att ta
upp aktuella likabehandlingsfrågor och komma med förslag på hur vi ska arbeta vidare.
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Vt 20 Byte av rektorsområde gav nya rutiner gällande likabehandling.
Likabehandlingsrådet omorganiserades och schemalade möten för vårterminen.
Vi följer ”Årshjulet för traditioner och gemenskap” som gör det tydligt när olika händelser
inträffar och ska genomföras under året där vi planerat in temadagar och aktiviteter med
likabehandlingen i fokus.
En trygghetsinventering har genomförts under vårterminen, den ger en bild av var eleverna
känner sig otrygga på skolan. Analys av årets ”Trygghetsinventering” åk F-6 visar att skolans
toaletter fortsatt är ett stort problemområde.
Vi har genomfört UNICEFS elevenkät. Alla elever gjorde UNICEFS elevenkät i början av
höstterminen. Resultat är inte utvärderat. Arbetet påbörjades under höstterminen men
avstannade i slutet av ht och under vt pga av flera orsaker ex, omorganisation/ ny rektor och
nytt ro samt coronakrisen. Vi fick prioritera andra uppgifter.
Vi har genomfört skolinspektionens enkät.
Degerfors kommuns skolenkät för åk 2 och 5. All elever har genomfört enkäten. Resultaten
från åk 2 och 5 finns redovisade i dokumentet.
Genom diskussioner i arbetslaget om könsmönster och hur det påverkar elevernas lärande kan
vi motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas, val och utveckling i
undervisningen.
De planerade SYV-lektionerna har innehållit medvetna inslag av diskussioner runt
könsmönster. Eleverna har visat ett intresse för frågorna och har även visat på att de tänker i bredare
perspektiv.

SYV- ansvarig Anna-Lena Vestervall har haft SYV-lektioner i åk 2-3 och åk 6 med fokus på
könsmönster.
Arbetslaget har läst boken ”Vad LÄRARE och andra vuxna behöver veta för att FLER
POJKAR ska LYCKAS I SKOLAN” av Fredrik Zimmerman. Vi träffades vid 3 tillfällen
under vt tillsammans med Åtorps skola.
Vi har diskuterat innehållet i boken och fått insikt om vad som kan påverka hur pojkar lyckas i
skolan. Några punkter vi tyckte var intressanta var;
Skojbråk och skojretning.
Det är ett område som vi känner igen och vi säger ”stopp” men vi saknar strategier för att ge
eleverna verktyg hur de ska umgås med varandra istället. Vi har fått bekräftat det vi har vetat
om skojbråk/skojretning som nedvärderar, inte är bra. Nolltolerans i skolan är viktigt, men vi
måste diskutera vidare hur vi uppfyller detta. Sätta ord på sina känslor är oftast svårare för
pojkar, de ber inte om hjälp utan hittar på annat som stör deras inlärning. Kroppskontakten är
hårdare hos pojkar och hur ska vi få dem att ”kramas utan att brottas”.Vi har försökt med
massage och det fungerar i vissa klasser ibland har vi använt bollar som passage mellan
eleverna om någon protesterar.
Självsaboterande handlingar
Vi ser att beteendet med självsaboterande handlingar på våra skolor gäller i hög grad även
flickor. Vid samtal med eleven kan få man få eleven att förstå att de förstör för sig själva. Att
skilja på att tycka om eleverna , men inte alltid tycka om deras handlingar är viktigt. Den
sociala kostnaden blir stor för dessa barn som utför självsaboterande handlingar och vi förstår
att de inte mår bra.
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Vi har få elever på våra skolor och eleverna har inte så många att kompisar välja mellan, det
blir stora konsekvenser om eleverna blir osams och inte kan välja en ny kompis.
En av våra förbättringsåtgärder under året har varit att utveckla användandet av bildstöd.
Nu kan vi använda oss av olika bildstödsprogram.
Alla klasser använder bildstöd när vi skriver dagens schema på whiteboard. Några elever har
personliga scheman med bildstöd. Vi ser att eleverna uppskattar att dagens schema finns på
tavlan. De får en överblick över dagen och det skapar tydlighet och trygghet. Det är positivt
för eleverna på skolan att det är samma typ av bildstöd i varje klassrum. Detta blir speciellt
viktigt på vår skola då eleverna arbetar i många olika grupperingar under en vecka och
därmed arbetar i flera klassrum.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER F-klass och åk. 1-6
 Vi ska fortsätta att använda och utveckla bildstöd för eleverna, eftersom vi har märkt
att det fungerar bra.
 Det är viktigt med regelbundna träffar i Likabehandlingsteamet och ska även vara en
stående punkt på arbetslagsträffarna.
 Vi ska börja läsåret med att diskutera och förtydliga skolans trivsel- och ordningsregler
och revidera dem under läsåret.
 Vi pedagoger behöver diskutera våra ordningsregler så att vi får en samsyn.
 Vi ska fortsätta arbetet med jämlikhet och hur vi kan tänka vidare om hur
könsmönstret påverkar hur eleverna mår och deras resultat.
 Fortsätta utvecklandet av Rättighetsbaserad skola.
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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 3
Nationella ämnesprov åk 3
Nationellt prov (%)
Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik

2017/2018

2018/2019

2019/2020

F

P

To

F

P

To

F

P

To

50

66

60

100

50

67

50

50

-

-

-

0

-

0

33

33

33

67

50

67

0
0
0

100

100

Måluppfyllelse åk 3
Måluppfyllelse
Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik
SO
NO
Engelska
Bild
Teknik
Idrott och hälsa
Musik
Slöjd

F
100
0
33
100
100
66
100
100

2017/2018
P
To
100
100
0
100
66
100
100
100
100
100
83
100
100
100
100

F
100
0
100
100
100
100
100
100

2018/2019
P
To
50
67
0
50
67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

F

2019/2020
P
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100

To
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 3
Klass 2-3-(4)
Åk 2: 10 elever (5 flickor, 5 pojkar) under höstterminen. 9 elever (4 flickor, 5 pojkar) under
vårterminen.
Åk 3: 3 elever (3 pojkar) under höstterminen. 2 elever (2 pojkar) under vårterminen.
Åk 4: 3 elever (1 flicka, 2 pojkar)Klassen består av 2 pojkar.
Åk 3 får sin undervisning i de flesta ämnen i åk 2-3. Några lektioner i åk 3-4.
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Nationella Provet: Pg av covid 19 så genomfördes de Nationella Proven endast som
bedömningsmaterial detta läsår. Vi har fyllt i bedömda resultat.
En elev godkändes ej i ett delprov i svenska. Båda eleverna når målet i matematik.
Måluppfyllelse:
Svenska: Båda eleverna når målen. De Nationella proven har använts som bedömningsstöd.
Eleverna har lästränat och haft läsläxa varje vecka. Läxorna är anpassade efter varje enskild
elevs behov. De har förbättrat sin läsförmåga. En elev behöver utveckla sin skrivförmåga,
berättande text.
Matematik: Båda eleverna når målen. De Nationella proven har använts som
bedömningsstöd. Eleverna deltar i korta genomgångar. Därefter är det enskilt arbete i klassen.
Om någon av eleverna behöver mer lugn och ro kan man använda grupprum. En elev behöver
stöd att behålla fokus på sitt eget jobb under lektionerna. En elev behöver bli säker på analog
tid.
Engelska: Båda eleverna når målen. Eleverna undervisas ihop med åk 4 men de följer sin
egen kursplan.
SO: Båda eleverna når målen. Eleverna har sin undervisning i olika grupperingar och olika
lärare men det har fungerat under läsåret. Historia: (åk 3-4), Geografi: (åk 3-4) övrig SO med
åk 1-2.
NO: Båda eleverna når målen. Undervisningen fungerar bra när teori varvas med olika
undersökningar och experiment.
Teknik: Båda eleverna når målen. I ämnet teknik varvas teori och praktiska övningar och
eleverna visar intresse för ämnet.
Bild: Båda eleverna når målen. Åk 3 har haft bild åk 3-6. Båda eleverna har klarat alla
uppgifter mycket bra i denna åldersblandade grupp.
Musik: Båda eleverna når målen. Under läsåret har två elever i åk 3 varit integrerade i en
grupp med åk 4-6 under musiken. Jag har upplevt att det varit lättare att utmana och inspirera
åk 3 detta år om jag jämför med förra året då jag hade åk 3 tillsammans med åk 1. De två
killar som gått i åk 3 detta läsår har visat intresse och varit aktiva under lektionerna och båda
har nått målen. De har främst jobbat tillsammans med åk 4 då de också varit en mindre grupp
detta läsår, i olika arbetsmoment och uppgifter, vilket fungerat bra.
Idrott och hälsa: Båda eleverna når målen. Under läsåret har eleverna i åk 3 haft idrott med
F-3 en gång per vecka och åk 3-6 en gång per vecka. Eleverna har visat stort intresse för
ämnet och varit mycket aktiva under lektionen. Båda nådde målet i simning för åk 3.
Slöjd: Båda eleverna når målen.
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Åk 6
Nationella ämnesprov åk 6
Måluppfyllelse
Nationellt prov (%)
Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska

F
100
100
50

2017/2018
P
To
100
100
100
100

F
80
60
60

100
67

2018/2019
P
To
100
88
67
100

F
67

2019/2020
P
To
50
60

63
75

Kommentar:
Nationella provet i svenska genomfördes i sin helhet.
De muntliga delarna i de nationella proven i matematik och engelska genomfördes under
hösten. Resterande delar av de nationella proven i matematik och engelska genomfördes ej
pga Covid 19.
Vi har genomfört gamla NP som bedömningsmaterial detta läsår.
I engelska använde vi prov från 14/15. *
I matematik använde vi prov från 15/16. *
F
*33
*67

2019/2020
Matematik *
Engelska *

P
*100
*100

TO
*60
*80

Åk 6
Måluppfyllelse
Måluppfyllelse (%)
Bild
Engelska
Hem- och
konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål
Musik
Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi
(Samhällsorienterande ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

F
100
100

2017/2018
P
To
100
100
100
100

F
100
60

2018/2019
P
To
100
100
100
75

F
100
67

2019/2020
P
To
100
100
100
80

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
60
100

100
67
100

100
63
100

100
33

100
100

100
60

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
67
100

100
100
100

100
80
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
60

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
75

100
100
100
100
100
67

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
80

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6
Åk 6 under höstterminen bestod klassen av 6 elever ( tre pojkar och 3 flickor) och under
vårterminen av 5 elever. (2 pojkar och 3 flickor.)
Nationella proven i svenska: 3 elever når målen och 2 elever når ej målen.
Muntlig del: 5 av 6 nådde målet.
Läsförståelse: 4 av 5 nådde målet.
Skriftlig förmåga: 3 av 5 nådde målet. Flera elever behöver utveckla sin skriftliga förmåga att
skriva berättande text och argumenterande text..
Två elever har funktionsnedsättningar som påverkar deras provresultat.
En elev visar mycket god läsförståelse men når ej målen i den muntliga delen samt de
skriftliga proven. En elev visar god muntlig förmåga men når ej målen i läs- och skrivdelarna.
Eleven har dyslexi.
Nationella proven i engelska:
Muntlig del: 5 av 6 nådde målet. Resterande delar genomfördes ej pga Covid 19.
Nationella proven i matematik:
Muntlig del: 4 elever av 6 nådde målet. Resterande delar genomfördes ej pga covid -19.
Beskrivning av 4-6
Grupp (4)-5-6 bestod av sammanlagt 15 elever på höstterminen och 14 elever på vårterminen.
Åk 4: 3 elever 1 flicka 2 pojkar
Åk 5: 6 elever, 2 flickor 4 pojkar.
Åk 6: 6 elever, 3 flickor 3 pojke på höstterminen och 5 elever på vårterminen, 3 flickor och 2
pojkar.
Åk 5-6 undervisas tillsammans under samtliga lektioner. I vissa ämnen utökas klassen till åk
3-6 eller åk 4-6. Gruppering med åk 4-6, i NO/Te, SO-lektioner (religion och
samhällskunskap). Åk 4 har under hösten arbetat med klass 5-6 i olika områden i svenska.
Två elever har arbetat alla matematiklektioner ihop med åk 5-6.
Resurs: Under höstterminen: NO/Teknik lektioner 4-6 är vi 2 lärare. SO-lektioner 3-6
(geografi och historia) 110min/vecka är vi 2 lärare. I SO har vi delat upp ämnen så att de olika
årskurserna kan arbeta med sitt kunskapsinnehåll (geografi och historia).
Under vårterminen ändrade vi resursen från NO/Te till matematik då det behövdes två lärare
några av matematiklektionerna.
Gruppering 3-6, i svenska, bild, idrott och slöjd.
Under vårterminen övergick åk 5-6 till 4-6. Eleverna i åk 4 undervisades i fler lektioner
tillsammans med åk 5-6. Omorganisationen gjordes eftersom åk 4 kände att de inte tillhörde
någon klass, nu fick de en tillhörighet i åk 4-6 även om de hade en hel del av lektionerna i
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grupp 3-4 samt F-3. En annan orsak var att åk 6 hade all undervisning på Stora Vallas kolan
varje fredag förmiddag och det möjliggjorde en resursändring.

Analys
Åk 6
Under höstterminen bestod åk 6 av 6 elever och under vårterminen av 5 elever.
Elevgruppen i åk 6 har förändrats många gånger under deras skoltid från F-klass till åk 6. Vi
räknade efter att 10 elever har börjat och flyttat ifrån klassen under alla skolår. Det kan vara
en av förklaringarna till att en gruppkänsla inte skapats. Elevgruppen åk 6 har har haft svårt
att samarbeta med varandra. Dessutom har några elever i gruppen svårt att koncentrera sig och
arbeta självständigt. Några elever har varit svåra att motivera att utföra skolarbetet på
lektionerna.
I elevgruppen var det flera elever som hade behov av en tydlig struktur på lektionerna.
Eleverna behövde veta vad vi ska arbeta med, hur länge vi ska arbeta, och varför vi ska arbeta
med området. Det har varit viktigt att lägga in pauser för att eleverna ska orka med skoldagen.
Under läsåret har det skett en stor förbättring i klassens arbete då åk 5 påverkar åk 6 positivt.
När åk 6 har undervisning tillsammans med åk 5 förbättras deras förmåga att samarbeta, att
arbeta självständigt och lust att lära och därmed förbättrar elevernas kunskapsinlärning.
Om man jämför elevernas arbetsinsats, kunskapsinhämtning och motivation detta läsår med
föregående läsår så har alla elever utvecklats och förbättrat sina resultat i de flesta ämnen
utom i matematik. I matematik har vi inte lyckats med undervisningen och klassen inte nått de
mål som vi önskat.
Eleverna har visat god förmåga när vi arbetat med muntliga uppgifter men har svårare med att
uttrycka sig skriftligt. Detta gäller alla ämnen.
I gruppen finns elever med funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Två
elever har ÅP. Detta har påverkar deras kunskapsinlärning och provresultat.
I gruppen finns elever med funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta
har påverkar deras kunskapsinlärning och provresultat.
Två elever har ÅP. Eleverna har haft riktade specialpedagogiska insatser som
specialpedagogen har utfört. Eleverna har behövt hjälp med planering av skoldagen, läs och
skrivträning i både svenska och engelska mm.
3 elever av 5 når målet i alla ämnen. En elev når ej målen i svenska, engelska, och fysik. Två
elever når ej målet i matematik.
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Måluppfyllelse åk 6
Bild: Alla elever har nått målet.
De har bild en gång i veckan med åk 3-6.
Gruppen är positivt inställda till ämnet men på grund av hur ämnet ligger enligt schemat så är
de ganska trötta när vi har lektionen. Så eleverna behöver träna vidare med att fokusera på det
de gör, övning ger färdighet.
Engagemanget och den egna inställningen till arbetet är därför viktigt för hur det går.
Mycket av tiden går förlorad som del av detta minskar chansen att göra välutvecklade och
genomarbetade arbeten. Förutom att kunna fokusera är framförhållning också en bra förmåga,
att planera sitt arbete. Att inte ge upp vid missnöje utan se det som en del av läroprocessen.
Engelska:
Fyra elever når målet och visar god kunskap. En elev når ej målet, eleven har dyslexi.
Vi har genomfört gamla NP som bedömningsmaterial detta läsår. Vi använde vi NP prov från
14/15. En elev har ej genomfört proven. Måluppfyllelsen är inskriven i tabellen ovan och
markerad med*.
Klassen har undervisats av samma lärare i åk 4-6 och vi har följt samma struktur på
lektionerna men med varierat innehållet. Detta har resulterat i goda resultat för 4 av 5 elever. I
år har vi koncentrerat oss på att utveckla förmågan att skriva texter.
Specialpedagogen har arbetat med en elev en gång/vecka med Bravkod som är ett material där
avkodning tränas. Det bygger på att man lär sig ljudsystemet på engelska och "vet" hur man
ska utläsa ord. Eleven har arbetat med samma kapitel som övriga i klassen men med
individuella uppgifter anpassade efter elevens kunskapsnivå.

Svenska:
Fyra elever når målet och visar grundläggande till god kunskap. En elev når ej målet, eleven
har dyslexi.
Vi har oftast gemensamma genomgångar i klassen för eleverna i åk 5-6.
Vi har under läsåret arbetat med muntlig framställning, läsning och läsförståelse samt skrivit
olika typer av texter.
Vi har arbetat med muntlig framställning varje termin i två år och eleverna har lärt sig att
planera, utföra och framföra en muntlig framställning. Vid redovisningen under höstterminen
visade flera elever god kunskap och mycket god kunskap. 4 av 5 elever visade grundläggande
till god förmåga på NP. En elev som ej nådde målet. Eleven hade svårt att uttrycka sig inför en
främmande person.
Vi har läst olika typer av texter med åk 5.Vi arbetar med texter ur Zick Zack Läsrummet.
Innan vi läser en ny text arbetar vi med förförståelse och förkunskaper. Därefter läser vi texten
tillsammans och använder olika lässtrategier för att öka läsförståelsen. Eleverna arbetar sedan
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med texten enskilt eller i par. I övningsboken tränar de på ord och begrepp, att redovisa vad de
läst på raderna, mellan raderna och bortom raderna mm. Eleverna har också möjligheten att
lyssna på texterna genom att använda inläsningstjänst. 4 av 5 har förbättrat sin läsförståelse.
De uttrycker sig bättre muntligt än skriftligt. De behöver fortfarande utveckla förmågan att
förklara och beskriva tydligt när de redovisar skriftlig.
Specialpedagogen har arbetat med en elev en gång/vecka med läsinlärning.
I skrivmomenten har eleverna främst skrivit berättande texter och instruerande texter.
Nationella provet visade att eleverna behöver utveckla sin förmåga att skriva berättande
texter. Vi har arbetat mycket med grundläggande skrivregler samt hur en text struktureras men
eleverna har inte tagit till sig råden.
Gruppen har haft fyra olika lärare i skrivdelen i svenska de senaste fyra läsåren, åk 3-6. Vi ser
att gruppen inte har fått rätt förutsättningar för att utveckla den skriftliga förmågan då den
”röda tråden” har saknats.
Hem och Konsumentkunskap: Alla har nått målet.
Idrott och hälsa: Alla når målet och klarade simprovet. De har idrott med åk 3-6 och 4-6.
Grupperna har en positiv grundinställning till ämnet men vi behöver fortsätta träna på att
samarbeta med varandra vilket är en stor del av ämnet.
I idrottsämnet ingår det praktiska men också teoretiska inslag som behöver klargöras mer för
eleverna som i vissa fall kan leda till högre måluppfyllelse.
Tre av eleverna har uppnått betyget E och två elever betyget D. För att nå ett högre betyg
behövs mer tydlighet vad som krävs av eleverna. De behöver träna på att ta eget ansvar över
sina handlingar och att vissa handlingar får konsekvenser.
Matematik:
3 av 5 har nått målet. En elev visar mycket god kunskap. Två elever når ej målen, de visar ej
tillräckliga kunskaper.
4 av 5 arbetar med samma områden inom matematiken. 3 elever visar att de förstår
matematik och en elev är mycket osäker och det beror delvis på att eleven inte har befäst
grundläggande kunskaper. En elev har arbetat med samma matematiska innehåll som övriga
klassen men med individuell planering anpassade efter elevens kunskapsnivå.
Vi har under vårterminen arbetat med att repetera matematiska områden inför NP vid två
tillfällen/vecka när vi är två pedagoger. Det är svårt att ha genomgångar i gruppen då de ej har
fungerat tillsammans. Resultatet av insatsen är ej tillfredsställande. Några elever tyckte det
jobbigt att repetera och en elev vägrade att delta. Deras reaktioner kan förklaras med att de
inte har befäst tidigare kunskaper och att de visade stora kunskapsluckor dessutom låg båda
lektionerna efter lunchen och eleverna hade ingen ork att ta till sig genomgångar.
Gruppen har haft tre/fyra olika lärare i matematik de senaste fyra läsåren, åk 3-6. Vi ser att
gruppen inte har fått rätt förutsättningar för att utveckla sin matematik. Några elever har haft
25

svårt att koncentrera sig på lektionerna och ta till sig undervisning för att förbättra sin
kunskap.
Musik:
Det är en relativt väl fungerande grupp med 5 elever, 2 killar och 3 tjejer, som alla visar
engagemang i musikämnet. De är uppmärksamma och intresserade av allt som jag erbjudit
dem, både pojkar och flickor.
De har i stort fungerat bra som grupp i både teoretiska och praktiska moment. 3 av 5 elever
har behövt mer stöttning för att fokusera och driva på sitt lärande och tack vare den lilla
gruppen av elever så har jag haft möjlighet att kunna stötta upp dessa elever lite extra. Jag har
upplevt att för flera av eleverna i gruppen har intresset för musik och musicerande ökat under
året och de har själva skaffat instrument som de övar på under fritiden, vilket är väldigt
glädjande. Alla elever ligger på god nivå och har höjt sina betyg från förra terminen, av
tjejerna har en betyg C och två betyg B, de två killarna har B i betyg.
NO/teknik
Vi arbetar med läsförståelse av NO-texter enligt liknande modell som i svenska och tränar på
att muntligt och skriftligt förklara och beskriva innehållet med naturvetenskapliga ord och
begrepp. Vi har använt varierat arbetsätt: arbete i par, grupp, halvklass och enskilt arbete,
teoretiska genomgångar, film, undersökningar och experiment. Med ett varierat arbetsätt
tillgodoser vi alla elevers olika sätt att lära. Eleverna tycker bäst om att göra undersökningar
och experiment.
Biologi: Alla har nått målen.
Fysik: En elev har ej nått målen pga att eleven inte deltagit på lektionerna och det finns inget
underlag att bedöma kunskapen på.
Kemi: Alla har nått målen.
Teknik: Alla har nått målen.
SO Vi arbetar med läsförståelse av SO-texter enligt liknande modell som i svenska och tränar
på att att muntligt och skriftligt förklara och beskriva innehållet med samhällsvetenskapliga
ord och begrepp. Vi har använt varierat arbetsätt: arbete i par, grupp, halvklass och enskilt
arbete, teoretiska genomgångar, film och värderingsövningar. Med ett varierat arbetsätt
tillgodoser vi alla elevers olika sätt att lära.
Eleverna tycker bäst om att arbeta i par och diskutera olika frågor inom de olika ämnena.
Geografi: Alla har nått målen.
Historia: Alla har nått målen.
Religionskunskap: Alla har nått målen.
Samhällskunskap: Alla har nått målen.
Slöjd: Alla har nått målen.
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Ogiltig frånvaro
Ogiltig frånvaro
År 1-6

2017/2018
P
2

F
2

To
4

2018/2019
P
0

F
0

To
0

F

2019/2020
P

To

0

0

0

F
1

2019/2020
P
1

To
2

Kommentar:
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram
År 1-6

2017/2018
P
1

F
1

To
2

F
1

2018/2019
P
2

To
3

Kommentar:
Båda elevernas behov av stöd är omfattande och kommer att behövas under en längre period.
De har haft regelbundna specialpedagogiska insatser som stöd gällande exekutiva funktioner.
De har fått hjälp av läraren att strukturera upp skoldagen med ex. schema med bildstöd,
strukturera lektioner mm.
Båda eleverna har haft behov av egen dator/chromebook.
En elev har haft en egen dator/chromebook med program som eleven behöver. Eleven har haft
regelbundet stöd av IT- pedagog.
En elev har haft regelbundna specialpedagogiska insatser när det gäller läs- och skriv.
Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
Särskild undervisning eller
enskild undervisning

2017/2018
F
0

Åk 1-6

P
0

2018/2019
To
0

F
0

P
0

2019/2020
To
0

F
0

P
0

To
0

Kommentar:
Anpassad studiegång
Anpassad studiegång
År 1-6

F
0

2017/2018
P
To
0
0

2018/2019
P
To
1
1

F
0

F

0

2019/2020
P
To

0

0

Kommentar:
Handledning på modersmål
Handledning på modersmål
År 1-6

2017/2018
F
2

P
2

2018/2019
To
4

F
0

P
0

2019/2020
To
0

F

P

To

0

0

0

Kommentar:
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Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning
Åk 1-6
Spanska
Kommentar:

F

2017/2018
P
To

F
1

2018/2019
P
To
0
1

F
1

2019/2020
P
To
0
1

En elev har haft modersmålsundervisning i spanska med gott studieresultat.

Elevenkät
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

3,22

3,50

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

3,22

3,00

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan

3,22

4,00

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar:

3,41

3,78

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det

3,33

4,00

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

3,33

3,83

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

3,56

3,50

Stimulans:

I enkäten visar att flera elever inte upplever att skolarbetet ger nyfikenhet och lust att lära.
Vi upplever att det finns elever som inte vet vilka krav som ställs i läroplanen för att eleverna
ska nå målen.
Flera elever åk 2 upplever att det är jobbigt att göra rutinuppgifter som att träna på att läsa,
skriva och räkna. Det är roligare att jobba med praktiska ämnen, experiment och att använda
med Chromebook.
Flera elever i åk 5 tycker det har varit för lite grupparbeten under läsåret. Föregående läsår
arbetade klassen en stor del av skoldagen med grupparbeten och det tyckte de var roligt.
Enkäten visade att en del elever upplever att de inte får den hjälp de vill ha eller behöver.
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Vi behöver fundera över hur vi ska få eleverna att förstå att man är olika och behöver olika
mycket hjälp vid olika tidpunkter.

ENHETENS MÅL
F-klass
 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.
 Utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i teknik
och samhälle.
 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga

Åk. 1-6
 Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen
 Svenska som andraspråk ska ges till elever som har behov av det.
 Studiehandledning på modersmål

Hur når vi målen?
F-klass
 Följa Skolverkets riktlinjer för tidiga insatser (Hitta språket, hitta matematiken)
Upprätta en tidsplan för genomförandet av garantin för tidiga insatser.
 Analysera resultaten utifrån kartläggningsmaterialet tillsammans med specialpedagog
och rektor. Upprätta extra anpassningar och särskilt stöd vid behov.
 Vi har genomfört och analyserat skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket” och
”Hitta matematiken” under ht-2019. Materialet har sedan diskuterats vid de
pedagogträffar som varit under höst- och vårterminen. Träffarna har varit värdefulla
där vi kunnat stötta och ge varandra idéer i vårt arbete med förskoleklass.
1-6
 Skriva pedagogiska planeringar i samtliga ämnen.
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 Analysera kunskapsresultaten fortlöpande i arbetslaget med fokus på flickor och
pojkars resultat i samband med månadsuppföljning.
 Öka kunskaperna för språkstödjande insatser samt modersmålets betydelse för att
optimera elevernas skolgång och utveckla samverkan pedagog-språkstödjaremodersmålslärare
UTVÄRDERING OCH ANALYS
F-klass
Elevgruppen är en F-1 och tillsammans är de 7 stycken. Vi har i klassen till en början arbetat
mycket med att samarbeta och få ihop gruppen för att senare fokusera lite mer på kunskaper.
Varje vecka har vi arbetat med ”veckans bokstav” där de tränat på hur bokstaven låter, skrivs
och formas med hjälp av pyssel. Eleverna har även använt sig av Chromebooks där de kan
träna vidare med bokstäver med hjälp av olika kunskapsprogram. Att skriva på dator och
samtidigt höra vad de skriver har varit ett intressant inslag, det i form av talsyntes.
Vi har arbetat med läsförståelse och vi har läst mycket tillsammans såsom högläsning, där text
och bild diskuterats i gruppen.
Samtliga elever har klarat de tester som genomförts vid kartläggningen i svenska och
matematik.
Sedan terminsstarten ht-2019 har vi arbetat med inslag av Bornholmsmodellen där
forskningen visar på att barns språkliga medvetenhet gynnas.

1-6
Del av studiedag samt arbetslagstid har avsatts för att prioritera skrivandet av Pedagogiska
planeringar i början av höstterminen. Därefter har inte tillräckligt med tid kunnat avsättas för
PP på ALK pga olika orsaker. Vi planerade lektionerna noggrant och skriver pedagogiska
planeringar men vi har inte publicerat alla. Vi har skrivit några pedagogiska planeringar i
Degerfors mallen för pedagogiska planeringar och publicerat dem samt kopplat dem till
elevernas omdömen.
Analyser har skett löpande i samband med EHT och på klasskonferenser.
Klasskonferens är genomförd under vårterminen. Diskussion både gällande kunskaper och
sociala förmågor.
Några EHT-träffar är genomförda. Flera möten har fått planeras om pga Corona-viruset.
Eftersom skolan har så lågt elevantal (34 elever) och små årskurs grupper (1-10 st) är analyser
alltid svårt. Dels ur perspektivet att texten blir utpekande mot en specifik elev men även att så
små grupper inte statistiskt kan visa något. Att dessutom dela upp detta låga antal i pojkar och
flickor tillför ytterligare en svårighet. Vid våra försök att upptäcka eventuella skillnader
mellan flickor och pojkar kan vi inte se några som vi kan knyta till just kön. Skillnaderna i
resultat handlar om de olika elevernas egna förutsättningar. Det har varit positivt med de
träffar som förstelärarna kallat till då vi gemensamt diskuterat och analyserat elevers resultat.
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Speciellt men tanke på vårt låga elevantal, vid träffarna har resultat och bedömningar kunnat
jämföras inom ett större elevunderlag. Dessutom är det positivt för oss pedagoger så vi är få
kollegor på skolan och detta utbyte ger förutsättningar för utbyte samt en likvärdighet inom
kommunen.
Två nyinflyttade elever behöver språkstödjande insatser. Kartläggning på elevernas
modersmål är genomförda. Eleverna är utflyttade till annan kommun

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
F-klass
 Utveckla arbetet med att få eleverna mer delaktiga i val av arbetsmetod och
utvärdering av aktiviteter.
 Utveckla en ”skolskog” tillsammans med fritids.
Åk. 1-6
 Vi behöver föra en aktiv dialog med varje elev om kunskapsutvecklingen samt
tydliggöra läroplanens mål. Det är också viktigt att eleverna förstår vad som förväntas
av dem.
 En utmaning är att som pedagog variera arbetssätt så att alla ämnen blir intressanta för
eleven.
 Att eleverna är delaktiga i planeringen och då får ett ökat intresse för ämnet.
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7. Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande
ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över
utbildningen.
Elevenkät
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

3,06

3,33

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

3,33

3,67

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

2,78

3,00

Delaktighet och inflytande

Analys av Elevenkät
Skillnaderna mellan åk 2 och åk 5

ENHETENS MÅL
F-klass
 Utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer
genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
Åk. 1-6
 Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling
 Öka eleverna möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande
ålder.
Hur når vi målen?
 I samarbete med UNICEF ”Rättighetsbaserad skola” så att arbetet med elevernas
delaktighet i upprättandet av pedagogiska planeringar (undervisningens innehåll och
arbetssätt) utvecklas i syfte att öka elevernas motivation för undervisning i skolan.
 Planerad och schemalagd rådsverksamhet.
 Skriva pedagogiska planeringar och hitta former för att få eleverna delaktiga.
32

Omdömen skrivs kontinuerligt i in i edWise.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
Elever och pedagoger svarade på enkäten för att ge ett utgångsläge inför vårt fortsatta arbete
med UNICEF ”Rättighetsbaserad skola”. Vårt arbete startade i samband med FN-dagen då vi
under den veckan hade flera olika aktiviteter i våra faddergrupper. Under slutet av
höstterminen och på vårterminen avstannade arbetet delvis pga omorganisation av
rektorsområde och ny rektor samt senare Covid -19.
Vi har inte kommit igång med att använda artiklar ur barnkonventionen för att utveckla
elevernas möjlighet att påverka sin undervisningssituation.
Ett elevråd har genomförts under höstterminen, men under vårterminen har två elevråd
genomförts under ledning av rektorerna. Eleverna har varit aktiva och kommit med många bra
förslag som rektor har kunnat tillgodose.
All rådsverksamhet har planerats men ej schemalagts i kalendariet.
Vi har inte kommit igång med ”Rättighetsbaserade elevråd” och ej tagit stöd av och samarbete
med UNICEF, Rättighetsbaserad skola pga omorganisation av rektorsområde och ny rektor
samt senare Covid -19.
I F-6 har vi haft regelbundna klassråd. Eleverna är mycket aktiva, diskuterar gärna och ger
förslag på förbättringar. Flera frågor har skickats vidare till elevrådet. De får också träna på att
vara ordförande och sekreterare.
Vi har inte haft något matråd.
Vi planerade lektionerna noggrant och skriver pedagogiska planeringar men vi har inte
publicerat alla.
Vi har skrivit några pedagogiska planeringar i Degerfors mallen för pedagogiska planeringar
och publicerat dem samt kopplat dem till elevernas omdömen.
Vi har försökt att avsätta tid för skriva och förbättra våra pedagogiska planeringar på ALK.
Vid några tillfällen har vi haft möjlighet att gemensamt arbeta med de pedagogiska
planeringarna. Vi har inte diskutera hur vi ska få eleverna delaktiga i skrivandet av
pedagogiska planeringar.
Eleverna upplever att de inte får vara med och påverka och bestämma.
Eleverna har inte varit delaktiga i skrivandet av pedagogiska planeringar.
När pedagogen plockar upp elevernas idéer så behöver vi vara noga med att tydliggöra och
visa på att idéerna är elevernas egna önskemål eller förslag så att de blir medvetna om vad de
har varit med och bestämt.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Elevernas ansvar och inflytande
F-klass
 Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande
 Fortsätta arbetet med elevers inflytande i pedagogiska planeringar
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Åk. 1-6
 Nästa läsår får vi göra en omstart med målet att UNICEF ”Rättighetsbaserad skola”.
 Införa ett rättighetsbaserat elevråd/matråd.
 Skriva pedagogiska planeringar i alla ämnen och publicera dem samt hitta former för
att få eleverna delaktiga.
 Att eleverna blir delaktiga i planeringen av pedagogiska planeringar och
undervisningen så att de kan påverka arbetssätt och innehåll och genom detta få ett
ökat intresse för de olika ämnena.
 Omdömen ska skrivas i edWise i nära anslutning till avslutat arbetsområde så att
eleverna kan läsa sina omdömen.
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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
År 1-6

Vt

2017/2018
Ht

To

Vt

2018/2019
Ht

To

Vt

2019/2020
Ht

To

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENHETENS MÅL
F –klass och åk. 1-6
 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?
 Form och innehåll på föräldramöten utvecklas. Vi återgår till en tidigare modell för
föräldramöten där den gemensamma delen har ett utvalt ”tema” där föräldrarna
diskuterar i smågrupper och därefter i storsamling.
 All information skall delges vårdnadshavare via edWise. Vid skolstart informeras
vårdnadshavare om skolans informationskanal. Därefter skall all information ske via
EdWise.
 Omdömen skrivs kontinuerligt i edWise. Tid avsätts på ALK för uppföljning, analys
och utveckling av de kontinuerliga omdömena.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
Föräldramöte med tema. Höstterminens föräldramöte valde vi att ha tema Rättighetsbaserad
skola. Dels hade vi information om vad Rättighetsbaserad skola är men även om det vi
genomfört hittills och planerar att genomföra. Föräldrarna fick även prova på olika arbetssätt
som eleverna möter. De fick göra en gruppuppgift som handlade om Barnkonventionen och
ett antal olika artiklar. Vi ser att denna modell gör föräldrarna får bra information om hur vi
tänker arbeta i ämnet och gör dem delaktiga genom att själva utföra en övning som eleverna
har gjort på lektionerna. Dessutom får alla komma till tals i smågrupperna och lära känna
varandra. Utifrån föräldrarnas engagemang och deras respons efter mötet upplever vi att det
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var lyckat att återinföra tema för föräldramötet. Något som vi tänker fortsätta med och
vidareutveckla.
Kommungemensamma föräldraråd har ställts in pga sjukdom och Covid 19.
Mentorerna ansvarar för att rummen i edWise skapas och är uppdaterade samt delger hemmen
information som behövs. Vi har informerat på föräldramöten och via brev om vikten av att
föräldrarna säkerställer att de kommer in i edWise. Informationen till elever och
vårdnadshavare sker numera via edWise. Alla vårdnadshavare är inloggade på EdWise och
kan läsa information som publiceras. Vi inte helt säkra på att samtliga vårdnadshavare
använder edWise. Målet har varit att all information publiceras på EdWise men viss
information har skickats hem i pappersform för att säkerställa att informationen når alla
vårdnadshavare. Nästa steg är att alla vårdnadshavare läser igenom aktuella omdömen inför
utvecklingssamtalet.
I början av höstterminen har EdWise inte fungerat bra. Vi saknade grupper/klasser och ämnen
och kunde pga detta inte få fram tidigare omdömen, skriva nya omdömen och föra in
planeringar. Så småningom rättades det mesta till men vissa fel har följt oss läsåret ut.
Eftersom vi undervisar i flera grupper bör det synas på schemat. Felen beror på att schemat ej
varit tillräckligt tydligt med vilka lärare som undervisar i vilket ämne. Dessutom verkar det
svårt att skilja på Åtorp och Svartå skola.
Övrig kommunikation sker med fysiska möten, telefonsamtal och sms-kontakt på våra
klassrumstelefoner. Under mars och april har vi begränsat den fysiska kontakten med
föräldrarna pga Covid 19. Några få möten har hållits, som uppföljningar av ÅP.
Utvecklingssamtal. Under läsåret har vi genomfört utvecklingssamtal på höst-och vårterminen
med samtliga elever. Under samtalen upprättas IUP utifrån elevernas utvecklingsområden.
Samtalen genomförs med elev, vårdnadshavare och pedagoger. Vid vissa samtal har personal
från elevhälsan deltagit. Vi upplever att dessa samtal är ett viktigt samtal mellan elev,
vårdnadshavare och pedagog men att de sällan blir trepartssamtal då flertalet av
vårdnadshavarna inte läst de skriftliga omdömena när de kommer till samtalet.
Kontakten med vårdnadshavare till elever med särskilt stöd sker kontinuerligt. Vi har haft ett
flertal möten med föräldrar där specialpedagog och skolsköterska har deltagit.
Målet är att skriva pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen som ska delges
kontinuerligt till vårdnadshavare. Vi har publicerat några pedagogiska planeringar under
läsåret men detta är ett utvecklingsområde och även en organisationsfråga när det gäller
pedagogernas arbetstid. Prioriteringar av vår arbetstid krävs för att vi ska nå målet. Vi vet att
ett fåtal av vårdnadshavarna har läst de pedagogiska planeringar vi har publicerat.
Vi har inte skrivit omdömen kontinuerligt utan i slutet av varje termin. Eftersom vi skrivit
omdömen i slutet av terminerna blir arbetsbelastning hög för pedagogerna. Detta medför att
vårdnadshavarna inte får den information om elevens kunskapsutveckling under terminen som
de har rätt till. För att få vårdnadshavarna mer aktiva att läsa elevernas omdömen bör vi
publicera dem kontinuerligt.
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Vi har försökt att avsätta tid på ALK för uppföljning, analys och utveckling av de
kontinuerliga omdömena. Det har fungerat vid ett fåtal tillfällen men har varit svårt att
prioritera då vi får andra uppgifter som ska göras skyndsamt och olika möten arbetslaget ska
åka på.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER F-klass och åk. 1-6
 Skriva pedagogiska planeringar och omdömen kontinuerligt i edWise. Vi måste få till
en fast tid när vi skriver och publicerar PP och sedan skriver in omdömen
kontinuerligt.
 Förbättra informationen till Tieto-appen.Vi behöver få utbildning i hur vi kan utveckla
informationen i edWise och i Tieto-appen. Eftersom de flesta vårdnadshavare
använder Tieto-appen som informationskanal vill vi att de ska kunna se information,
veckobrev, schema och sjukanmälan
 Fördjupa det täta samarbetet som finns med hemmen, särskilt för elever i behov av
särskilt stöd.
 Begränsa antalet kommunikationskanaler för sjukanmälan.
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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
F-klass
 Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass och skola.
Åk 1-6
 Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass och skola.
 Öka samverkan i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
 Vi behöver utöka samarbetet med de pedagoger som undervisar åk 6 i språkval på
högstadiet.

Hur når vi målen? F-klass och åk. 1-6
 Skapa samverkan mellan förskola, förskoleklass/skola och fritids.
 Fritidspersonalen deltar regelbundet i EHT-möten. Fritidspersonalens schema anpassas
så att det möjliggör deltagande på EHT/LBT.
 Ett kalendarium skapar möjlighet för utökad pedagogisk dialog, högre samverkan med
närliggande små skolenheter.
 Kommunikationstavla i korridoren vid personalrummet tydliggör vad som är på gång i
verksamhet. All personal kan läsa och skriva dit händelser.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Elevhälsan och pedagogisk personal planerar det gemensamma arbetet för elever med särskilt
stöd under våra träffar.
I höstterminens schemaläggning möjliggjordes att en representant från fritidshemmet kan
delta på vid varje LBT/EHT. Dessa hålls varannan torsdag. Genom delaktigheten från fritids
på LBT/EHT har vi kunnat delge varandra information och det har skapat en möjlighet till
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diskussioner där elevernas hela skoldag tagits i beaktande. För elever i behov av extra
stöttning har stödet fått en förbättrad helhetssyn.
Vi anser att det är viktigt att dessa tillfällen till gemensamma möten runt eleverna prioriteras i
schemaläggning. De är en förutsättning för att eleverna ska erhålla rätt stöd och erbjudas en
likvärdig skola över hela skoldagen.
Det gemensamma arbetet med elevhälsa och pedagogisk personal för elever med särskilt stöd
fortsätter under vt-20.
Ett kalendarium skapar möjlighet för utökad pedagogisk dialog, högre samverkan med
närliggande små skolenheter. Vi tycker det är bra att fler tillfällen för samverkan med Åtorps
skola har planerats in i kalendariet. Eftersom vi är få pedagoger i skolans arbetslag behöver vi
samverka med andra pedagoger på andra skolor. Åtorp skola ligger oss närmast både i
vägavstånd och likartade skolenheter. Det är bra att små enheter får möjlighet att utbyta
pedagogiska erfarenheter. Vi har många kunskaper och erfarenheter att delge varandra.Vi har
många gemensamma nämnare men kan också ta del av och lära oss av varandras olikheter. Vi
ser även fram emot att samverka med Bruksskolan under nästa läsår.
I slutet av hösten träffades Åtorp-Svartågruppen som under föregående läsår deltog i
skolverkets satsning på specialpedagogik för lärande i likhet med övriga grupper inom
kommunen. Vid träffen fick vi en genomgång av vår handledare, specialpedagogen, kring
lärande och motivation utifrån hur hjärnan och dess hormoner samspelar och på vilket sätt vi
kan tänka in dessa aspekter i vår undervisning.
Vi har även samarbetat i Åtorp-Svartågruppen med studiematerialet ”Vad lärare och andra
vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”. Vi har fått upp ögonen på vad som
kan påverka pojkars resultat i skolan. Vi kommer att ha med oss det när vi planerar
verksamheten i framtiden.
Under vårterminen har vi fått en stor whiteboardtavla/kommunikationstavla i korridoren vid
personalrummet där vi skriver upp viktig information som berör arbetslagen, för två veckor
framåt. Den tydliggör vad som är på gång i verksamhet och hjälper till att undvika
informationsmissar. All personal kan läsa och skriva dit händelser.
Vi samverkar också med St Valla skolan när det gäller åk 6 undervisning i språkval och
hemkunskap samt i planeringen för åk 6 övergång till åk 7.
Rektor på Stora Valla skolan har besökt skolan och informerat om språkval för åk 5 och
samtalat om högstadiet för åk 6.
Föräldramöte på Stora Vallaskolan för blivande åk 7 genomfördes i maj.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER f-klass och åk. 1-6
 Förbättra samarbetet med fritids och få tid att planera och samarbeta.
 Vi vill gärna fortsätta/utöka samarbetet med Åtorp skola.
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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 f-klass och åk. 1-6
 Plan för Studie- och yrkesvägledning.
 Bemannat skolbibliotek

Hur når vi målen? F-klass och åk. 1-6
 Följa ”Plan för Studie- och yrkesvägledning” för åk 1-6 och arbeta efter bilagan med
fastställda SYV-lektioner. Undervisande lärare tar del av planen, lägger till den i
terminsplaneringen och ansvarar för att planera SYV-lektioner under läsåret.
 Börja använda materialet i den nya ”Omvärldspärmen” som vi har fått av SYV under
vårterminen.
 Ha ett bra samarbete med skolbibliotekarien.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vid terminsstart gick vi igenom Syv-planen och har stöttat varandra i att ha den som en del i
planeringen under terminen.
En förbättringsåtgärd under året var att utveckla SYV arbetet. Vi har haft fler lektioner där
punkter från syv-planen funnits med. Det har även skapat tillfällen för diskussioner runt
traditionella könsmönster och vilken påverkan det kan ha.
Åk 2-3 har haft flera SYV-lektioner under ht.
SYV-ansvarig har besökt skolan och genomfört lektioner i åk 2-3 och 4-6. Det är viktigt att
eleverna får besök av SYV-ansvarig från högstadiet och bli inspirerade.
All inplanerad PRAO och studiebesök har blivit in inställda pga av Covid-19.
Vi har fått en ny pärm ”Omvärldspärmen” av SYV som vi ännu inte har läst igenom.
Skolbibliotekarie Åsa Johansson har kommit varannan vecka. Hon har haft
bokpresentationer/boktips och lyssnat in elevernas önskemål om böcker samt lånat med
böcker från huvudbiblioteket. Åsa är väldigt bra på att hjälpa eleverna att hitta böcker som de
vill läsa. Vi hoppas att hennes kunskap om barn- och ungdomslitteratur och inspirerande
bokprat ska påverka eleverna och skapa läsglädje så att fler elever får uppleva nöjet av att läsa
böcker. Dessutom vet vi hur viktigt det är att läsa böcker för att utveckla läsförmåga och
ordförråd. Det är viktigt för eleverna att Åsa har köpt in böcker på flera olika språk. Detta
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gynnar elever med annat modersmål, som ofta behöver utveckla läsförmåga och ordförråd på
sitt modersmål.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER f-klass och åk. 1-6
 Använda materialet i den nya ”Omvärldspärmen” som vi har fått av SYV-ansvarig och
planera in fler aktiviteter i olika ämnen.
 Vi funderar på hur
bibliotekslektionerna.

vi

ska

göra

gruppindelning

på

bästa

sätt

under

 Organisera om utlåningssystemet av böckerna så att det följer GDPR lagen.
 Samarbeta med skolbibliotekarien vid större läsprojekt.
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11. Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella
kunskapskrav som vinns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnes
specifika kunskapskrav för olika betyg
Elevenkät

Information om skolarbetet:

Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

3,33

3,67

3,33

3,67

Tillit till elevens förmåga:
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Veta vad som krävs:

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

Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

3,33

3,83

3,33

3,83

Analys av Elevenkät
Pedagogerna behöver bli tydligare med vad de förväntar sig av eleverna iför varje nytt
arbetsområde och vad som förväntas av dem och krävs för att nå målen eller nå högre i de
olika ämnena.
Eleverna i åk 5 är arbetsvilliga och har lust att lära. De flesta elever i åk 5 förstår vad som
förväntas av dem och vad som krävs för att nå målen i alla ämnen, men eftersom inte alla vet
så krävs en större tydlighet. Vanligtvis läser eleverna i år 5 sina skriftliga omdömen i edWise
men i år har de inte loggat in. Näst år bör eleverna få möjlighet att läsa sina omdömen.

ENHETENS MÅL åk- 1-6
 Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i.
 Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och inom kommunen.
Hur når vi målen?
 Skriva pedagogiska planeringar samt kontinuerliga omdömen i edWise.
 Tid avsätts av arbetslaget vid gemensamma möten.
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UTVÄRDERING OCH ANALYS
Eleverna har inte varit delaktiga i skrivandet av pedagogiska planeringar. Under samtal mellan
elever och lärare kommer ofta eleverna ofta med idéer och förslag på vad de vill arbeta med
och vilket arbetsätt de vill använda. När pedagogen plockar upp elevernas idéer så behöver vi
vara noga med att påpeka och visa på att idéerna är elevernas egna önskemål eller förslag så
att de blir medvetna om vad de har varit med och bestämt.
Vi har inte skrivit omdömen kontinuerligt utan i slutet av varje termin. Eftersom vi skrivit
omdömen i slutet av terminerna. Detta medför att eleverna inte får den information om sin
kunskapsutveckling under terminen som de har rätt till. För att få elever mer aktiva att läsa
sina och ge dem möjlighet att logga in på edWise omdömen när vi publicerat dem.
Vi behöver arbeta vidare med att få till kontinuerlig omdömesskrivning och tydliggöra
kunskapskraven och ge återkoppling till elever och föräldrar.
På skolan bedömer varje pedagog elevernas resultat. Eftersom vi arbetar ensamma i vår klass
och de flesta ämnen så får pedagogen använda olika bedömningsstöd och egen erfarenhet när
vi bedömer. I arbetslaget diskuteras olika bedömningar som pedagogerna tycker är svåra att
göra. Vi försöker att få tid på ALK till att diskuterar resultat och sambedöma men oftast sker
dessa samtal mellan pedagogerna oplanerat på raster och efter lektionernas slut. Vi får stöd av
och kan diskutera bedömningar med elevhälsan om vi behöver, eftersom vi har regelbundna
möten varannan vecka..
Kunskapskraven diskuteras med eleverna inför, under och efter arbetets gång utifrån ålder och
mognad. Formativ bedömning sker kontinuerligt när eleverna arbetar med olika uppgifter och
områden. Summativ bedömning sker regelbundet med olika läxförhör, prov och
kartläggningar både muntligt och skriftligt.
Vi följer Degerfors kommuns handlingsplaner i svenska, engelska och matematik. Vi
använder bedömningsunderlag från Skolverkets bedömningsportal och bedömningsmaterialet
Tummen upp i svenska samt gamla NP för åk 5 och 6. Bedömningsunderlagen från
Skolverkets bedömningsportal ger ett bra stöd vid bedömningen i de olika ämnena. Jag är inte
lika positiv till Tummen upp. Genom att vi följer samma handlingsplaner i kommunen i
ämnen ser vi en likvärdighet i arbetet
Planen är att alla elever ska ha enskilda samtal om sina omdömen i åk 4-6 varje termin. De
ska kunna logga in på edWise och läsa sina omdömen och pedagogen ska förklara elevens
omdömen innan utvecklingssamtalen. Detta har dock inte skett i år.
Betygssamtal och samtal enskilt med varje elev i åk 6. Pedagogerna har haft betygssamtal
både under höstterminen och vårterminen med varje elev och förklarat varför de fått betygen.
Samrättning av de nationella proven skapar en likvärdig bedömning i kommunen. Detta år
genomfördes samrättning endast i svenska åk 6 pga Covid -19
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Utvärdering av årets betyg och omdömen.
Årets åk 6 har grundläggande eller goda kunskaper i de flesta ämnen. De flesta betygen är E,
D och C.
Betyget C har 4 elever fått i engelska, 1 elev i matematik, 3 elever i Fysik, 1 elev i Kemi, 1
elev i Geografi, 2 i Religionskunskap, 3 i Samhällskunskap, 1 i slöjd, och 2 i teknik.
Betyget B har 2 elever fått i Hem- och konsumentkunskap, 1 elev i Spanska och 4 elever i
Musik.
Betyget F har 2 elever i matematik, 1 elev i svenska, 1 elev i engelska och 1 elev i fysik.
Ämnen med hög måluppfyllelse
Engelska. 4 av 5 har god förmåga. Åk 6 är mycket intresserade av engelska. Eleverna har bra
läs- och hörförståelse och ett stort ordförråd. De kan föra enklare samtal på engelska. Den
delen som behöver utvecklas är den skriftliga förmågan. Under läsåret har vi arbetat mycket
med att skriva texter på engelska och alla 4 eleverna har förbättrat sina texter. En elev har ej
nått målet. Jag tror att måluppfyllelsen beror på många saker. Främst elevernas intresse för
ämnet och att de använder engelskan regelbundet på fritiden med att lyssna på musik, se på
you-tube, se på engelskspråkiga filmer och serier och datorspel på nätet. Vi har arbetat med
samma struktur på lektionerna under mellanstadiet och eleverna vet vad som förväntas av dem
och vad som krävs De har lärt sig olika typer av övningar och arbetssätt både muntligt,
skriftligt och på dator/chromebook som använts under åren. Detta skapar lugn och ro. Under
åk 6 har de fått välja vilka områden i engelska boken vi ska arbeta med. För att det inte ska bli
för ”tråkigt” har eleverna gett förslag olika aktiviteter ex. engelskspråkiga serier som de vill se
mm. Fyra elever har betyget C. En elev har F. Eleven har dyslexi och har inte nått upp till E.
Musik
Det är en relativt väl fungerande grupp med 5 elever, 2 killar och 3 tjejer, som alla visar
engagemang i musikämnet. De är uppmärksamma och intresserade av allt som jag erbjudit
dem, både pojkar och flickor.
De har i stort fungerat bra som grupp i både teoretiska och praktiska moment. 3 av 5 elever
har behövt mer stöttning för att fokusera och driva på sitt lärande och tack vare den lilla
gruppen av elever så har jag haft möjlighet att kunna stötta upp dessa elever lite extra. Jag har
upplevt att för flera av eleverna i gruppen har intresset för musik och musicerande ökat under
året och de har själva skaffat instrument som de övar på under fritiden, vilket är väldigt
glädjande. Alla elever ligger på god nivå och har höjt sina betyg från förra terminen, av
tjejerna har en betyg C och två betyg B, de två killarna har B i betyg.
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
 Skriva pedagogiska planeringar i alla ämnen och publicera dem samt hitta former för
att få eleverna delaktiga.
 Eleverna bör lära sig att logga in på edWise och lära sig att använda sidan.
 Omdömen ska skrivas i edWise i nära anslutning till avslutat arbetsområde så att
eleverna kan läsa sina omdömen.
 Omdömen bör kommuniceras med eleverna.
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12. Rektors verksamhetsanalys
Svartå skola bildade under vårterminen 2020 ett gemensamt rektorsområde med Åtorp skola.
Något som fallit väl ut hos pedagoger som känt en stor samhörighet för den lilla skolenhetens
pedagogiska frågor. Det är nu klart att så kommer fortsätta framåt. Det är med spänning och
nyfikenhet jag axlar det uppdraget kommande läsår.
Inför hösten kommer jag leda skolan framåt genom att starta med att bygga en grundsyn
tillsammans med personalen som helhet, men även separat på skolan och fritids från start.
Viktigt är att där föra dialog om förväntningar och kollegial samverkan så att vi därifrån kan
bedriva skolutveckling vidare. För mig som skolledare, för personal och framförallt för
eleverna är detta enligt mig fundamentet för en trygg skola med en hög grad av tillgänglighet
till lärande. När alla tillsammans vet vart vi står kan arbetet påbörjas och byggas vidare.
Under läsåret 2019/2020 har arbetet med att utveckla en rättighetsbaserad skola påbörjats,
men inte fullföljts, detta bör jobbas vidare med. Och det blir mitt uppdrag att tillsammans med
Unicef, pedagoger och elever jobba med det. Detta ligger helt i linje med att Degerfors
kommun 2019-10-04 blev utsedd till Barnrättskommun. Här ser jag att Svartå kan dra nytta av
Åtorp skola genom den samverkan jag har för avsikt att skapa mellan skolorna.
Trots den lilla tid (en termin) känner jag redan som rektor känner en oerhörd stolthet över
Svartå skola. En skola som helhet är en skola som står för en hög grad av skapande av
tillgängliga lärmiljöer. Något som ger en trygg grund för lärande. Att fritids och skolans
personal så nära arbetar med varandra ger eleverna en helhet och kontinuitet i sitt lärande. Det
är viktigt att framåt fortsätta bygga på tryggheten. Under våren har antalet
kränkningsanmälningar minskat och vi kan se att det gett god effekt att skapa ett
likabehandlingsteam med representanter från skolan och elevhälsa. Detta i syfte att stötta och
föra dialog med mentorer för ett främjande och förebyggande arbete, men även för att ge
eleverna fler verktyg att hantera situationer.
Inför nästa läsår behöver jag som skolledare leda skolan och pedagogerna genom det
systematiska kvalitetsarbetet och från början visa dem det djupa syftet med detta. Jag kan se
att det är större utmaningar med en mindre enhet med färre pedagoger och det blir extra
viktigt med kontinuitet och ett tydligt kalendarium. Pedagogerna är inne och undervisar
nästan samtliga elever och det krävs extra mycket för att följa upp på alla nivåer –
förskoleklass upp till årkurs 6. Här behövs det från början var en än tydligare arbetsplan -med
vems ansvar- samt tidpunkter för uppföljning. Det blir spännande att nu kunna vara med från
början och skapa det tillsammans med pedagogerna. För att tydligare kunna återkoppla arbetet
som görs på alla nivåer har jag för avsikt att finna fler metoder för att utvärdera mer
verksamhetsnära. Jag behöver därför tillsammans med elevhälsan arbeta för ett
verksamhetsnära fokus och leda pedagogerna genom det arbetet.
Viktigt är även att framåt skapa schemamässiga dialoger utifrån elevernas behov. På Svartå
skola är schemat en stor del av den befintliga resursen och genom detta, kontinuerlig dialog
med rektor och elevhälsa skapas tillgängliga lärmiljöer, där elevers behov styr. Detta utifrån
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en hög grad av flexibilitet hos pedagoger. Vi behöver fortsätta med tydliga uppföljningar och
analys.
Det är glädjande att se att Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklassen ger så fina resultat
och att det implementerats väl. Förskoleklassen lägger grunden för lärandet framåt. Här är jag
övertygad om att den ”skolskog” som förskoleklass kommer att utveckla tillsammans med
fritids stärker motivation än mer för lärandet hos våra elever och genererar i fler metoder. Att
”lära ute” på ett ”lekfullt sätt” väcker fler sinnen för lärande.
Våren -20 har varit speciell och bedrivits i en tid av pandemi och jag är stolt över den
utveckling som fortgått detta till trots. Här har elevhälsan bedrivit ett extra ordinärt jobb med
uppföljningar gällande skolnärvaro för att säkerhetsställa att elever ges sin rätt till utbildning.
Här behöver jag fortsättningsvis framåt fortsätta arbeta tillsammans med kollegor och
förvaltning för att skapa ökade möjligheter till simundervisning för såväl skola som
förskoleklass- då det under denna tid varit särskilt svårt.
Inför läsåret 2020/2021 kommer Åtorp skola och Svartå skola bilda ett gemensamt
rektorsområde och här ser jag fram mot dem samverkan som redan är igång och som under
nästa läsår kan breddas. Två små skolenheter har redan idag gemensamma beröringspunkter.
Viktigt är dock att även fortsätta föra dialog och ha kontakt med skolenheterna inne i
Degerfors då det gynnar alla och skapar likvärdighet.
Inför nästa läsår ser jag slutligen fram emot att följa den digitala utveckling som kommer att
ske på Åtorp skola, där även studiestöd kommer att vara en naturlig del. Läsåret 2020/2021 är
Skolverkets riktade insatser för digitalisering i fokus.
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13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2020/2021
Normer och värden
F-klass och åk. 1-6
 Vi ska fortsätta att använda och utveckla bildstöd för eleverna, eftersom vi har märkt
att det fungerar bra.
 Det är viktigt med regelbundna träffar i Likabehandlingsteamet och ska även vara en
stående punkt på arbetslagsträffarna.
 Vi ska börja läsåret med att diskutera och förtydliga skolans trivsel- och ordningsregler
och revidera dem under läsåret.
 Vi pedagoger behöver diskutera våra ordningsregler så att vi får en samsyn.
 Vi ska fortsätta arbetet med jämlikhet och hur vi kan tänka vidare om hur
könsmönstret påverkar hur eleverna mår och deras resultat.
Fortsätta utvecklandet av Rättighetsbaserad skola.

Kunskaper
F-klass
 Utveckla arbetet med att få eleverna mer delaktiga i val av arbetsmetod och
utvärdering av aktiviteter.
 Utveckla en ”skolskog” tillsammans med fritids.
Åk. 1-6
 Vi behöver föra en aktiv dialog med varje elev om kunskapsutvecklingen samt
tydliggöra läroplanens mål. Det är också viktigt att eleverna förstår vad som förväntas
av dem.
 En utmaning är att som pedagog variera arbetssätt så att alla ämnen blir intressanta för
eleven.
 Att eleverna är delaktiga i planeringen och då får ett ökat intresse för ämnet.

Elevernas ansvar och inflytande
F-klass
 Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande
 Fortsätta arbetet med elevers inflytande i pedagogiska planeringar
Åk. 1-6
 Nästa läsår får vi göra en omstart med målet att UNICEF ”Rättighetsbaserad skola”.
 Införa ett rättighetsbaserat elevråd/matråd.
 Skriva pedagogiska planeringar i alla ämnen och publicera dem samt hitta former för
att få eleverna delaktiga.
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 Att eleverna blir delaktiga i planeringen av pedagogiska planeringar och
undervisningen så att de kan påverka arbetssätt och innehåll och genom detta få ett
ökat intresse för de olika ämnena.
 Omdömen ska skrivas i edWise i nära anslutning till avslutat arbetsområde så att
eleverna kan läsa sina omdömen.

Skola och hem
F-klass och åk. 1-6
 Förbättra samarbetet med fritids och få tid att planera och samarbeta.
 Vi vill gärna fortsätta/utöka samarbetet med Åtorp skola.

Övergång och samverkan
F-klass
 Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass och skola.
Åk 1-6
 Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass och skola.
 Öka samverkan i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
 Vi behöver utöka samarbetet med de pedagoger som undervisar åk 6 i språkval på
högstadiet.

Skolan och omvärlden
F-klass och åk. 1-6
 Använda materialet i den nya ”Omvärldspärmen” som vi har fått av SYV-ansvarig och
planera in fler aktiviteter i olika ämnen.
 Vi funderar på hur vi ska göra gruppindelning på bästa sätt under
bibliotekslektionerna.
 Organisera om utlåningssystemet av böckerna så att det följer GDPR lagen.
 Samarbeta med skolbibliotekarien vid större läsprojekt.

Bedömning och betyg
Åk. 1-6
 Skriva pedagogiska planeringar i alla ämnen och publicera dem samt hitta former för
att få eleverna delaktiga.
 Eleverna bör lära sig att logga in på edWise och lära sig att använda sidan.
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 Omdömen ska skrivas i edWise i nära anslutning till avslutat arbetsområde så att
eleverna kan läsa sina omdömen.
 Omdömen bör kommuniceras med eleverna.

Rektors förbättringsområden f-klass- åk 6
 Tydligare strukturera upp verksamhetsåret med genomgång av det systematiska
kvalitetsarbetet och skapa ett tydligt kalendarium för avstämningar och uppföljningar
med tydliga ansvarsområden.
 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom verksamhetsnära besök av
skolledare och elevhälsa.
 Tätare klassuppföljningar av elevhälsoteamet.
 Öka elevernas delaktighet i utbildningen.
 Fortsätta att arbeta för ökad tillgänglighet till simundervisning f-klass och skola.
 Skapa forum för förskoleklass och fritids att utveckla en ”skolskog”.
 Verka för att skapa ökad tid för planering och grund för likvärdighet för förskoleklass
genom att planera kommungemensamma förskoleklassträffar.
 Testa varandras verksamheter för en dag (“skugga varandra”), skola-fritids, dvs lärarefritidspedagog. Ökad insyn och förståelse för varandras verksamheter.
 Skapa kalendermässiga möjligheter för pedagoger Svartå och Åtorp att samverka kring
pedagogiska frågor.
 Leda pedagogerna genom Skolverkets riktade insatser för digitalisering.
 Verka tillsammans med övriga rektorsområden och utbildade SKUA- handledare för
utbildning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 Verka för möjligheter att implementera studiestöd.
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