Kvalitetsrapport
Förskoleklass & grundskola åk 1-6
Läsåret 2019/2020
Åtorps skola

Utbildningens syfte
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Utbildningens syfte
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna
sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder
eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Ansvarig rektor: Annie-Frid Johansson
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1. Beskrivning av verksamheten
Grundfakta förskoleklass
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Antal elever i förskoleklassen

11

7

8

Antal grupper

1

1

1

Antal årsarbetare

1

1

1

100

100

100

Andel personal m. ped.
högskoleutbildning (%)

Grundfakta grundskolan
2017/2018

2018/2019

2019/2020

48

49

48

11

12

7

Åk 2

4

10

13

Åk 3

11

4

9

Åk 4

5

11

4

Åk 5

8

4

10

Åk 6

9

8

5

100%

100%

100

100%

100%

100

Totalt antal barn/elever på skolan
Antal elever i årskurserna

Andel personal med ped.
högskoleutb.

Åk 1

(%)

Andel lärare med formell behörighet
i de ämnen som de undervisar i
(%)

4

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport
våren 2019
Personalens förbättringsåtgärder
Normer och värden
F-klass och åk 1-6
Vi har inte genomfört vår trygghetsenkät (skolans) även på höstterminen, som vi hade tänkt,
däremot har vi gjort UNICEF:s trygghetsenkät under hösten och våren.
Vi har gjort ett årshjul, som gör det tydligt för pedagoger och elever när olika händelser
inträffar/ska genomföras under året.
Vi har arbetat vidare med att vidmakthålla skolenhetens samsyn, genom pågående samtal med
elever samt mellan personalen.
Kunskaper
F-klass
Vi har inte kunnat genomföra simundervisning i den grad vi önskat p g a Covid- 19 då det inte
skapats utrymme i badhusen för den träning som önskats. Otroligt synd, då vattenvana tränas
in i de lägre åldrarna.
Bedömningsstödet har använts, vilket är en trygghet även för oss pedagoger. Vi ser då var
insatser bör sättas in, men mer tid bör läggas på detta, för att man ska känna sig helt bekväm
med de olika testerna.
Åk 1-6
Vi har satsat mer på skrivprocessen i samtliga årskurser, och vi kan se att detta har gett ett visst
resultat. Resultaten, framförallt i åk 6 visar att eleverna har tagit till sig undervisningen.
Vi har fokuserat mer på begrepp i samtliga ämnen. Detta efter tydligare analyser som gjorts.
Vad gäller önskemålet om förbättring av våra digitala verktyg så är utfallet positivt. En
utökning av den digitala banken i form av chromebooks har generat i en ökad likvärdighet
gällande metoder för våra elever. De har använts mycket under läsåret i alla årskurser och i
många ämnen.
I samtliga årskurser har vi haft grupparbeten inom problemlösning. När eleverna samarbetar
hör de varandras strategier och utvecklas. Arbetet med problemlösning behöver fortsätta vara
ett prioriterat område även under nästa läsår.
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Elevernas ansvar och inflytande
F-klass och åk 1-6
Vi arbetar ständigt med elevernas ansvar och inflytande. Med stigande ålder kan och får
eleverna ta ett större ansvar för arbetet på skolan.
Elevrådsrepresentanterna i det Rättighetsbaserade elevrådet har fått ett ökat inflytande under
året. Elever har t ex haft utökad kontakt med rektor i vissa frågor och har haft ansvar för att
planera och genomföra temadagar. Det märks att elevrådet är viktigt för eleverna och att de tar
arbetet på stort allvar.
Vi har låtit eleverna skriva om sitt lärande i åk 1-6. I början av höstterminen hade vi en bra
rutin på att skriva om t ex veckans fråga, men rutinen var svår att fullfölja. Mot slutet av
terminen försvann det tyvärr, då en städrutin till följd av Covid -19 behövdes utföras. Dock
har vi satsat mycket på annan skrivning i många ämnen under läsåret.
Skola och hem
F-klass och åk 1-6
Vi har fortsatt vårt täta samarbete med hemmen, särskilt för elever i behov av särskilt stöd.
Under slutet av vårterminen ersattes vissa fysiska möten (till följd av Covid-19) med brev- och
telefonkontakt.
Vi har tyvärr inte lyckats begränsa antalet kanaler för sjukanmälan.
Övergång och samverkan
F-klass
Det aktiva samarbetet med förskolan har under läsåret fortlöpt. Dock har samarbetet till följd
av Covid-19 inte skett lika kontinuerligt som tidigare år. De kommande eleverna (till blivande
förskoleklass inför läsåret 2020/2021) har dock besökt skolenheten, och fritids vid flera
tillfällen. Eleverna har även deltagit i rastaktiviteter, liksom ätit på skolenheten vid några
tillfällen.
Åk 1-6
Samarbetet med fritidspersonalen gällande samverkan i klass har fallit väl ut. Den lilla
skolenheten med det täta arbetslaget gör att samarbetet fungerar bra. Vi ser att samarbetet kan
fortsätta att utvecklas genom att i högre grad bli ett ökad givande och tagande.
Skolan och omvärlden
F-klass och åk 1-6
I förskoleklass har eleverna ritat och pratat om sina framtida drömyrken.
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SYV har varit på skolan under höstterminen och genomfört lektioner med åk 3-6. Hon har
också hjälpt oss att få kontakt med polisen i Degerfors som skulle komma på besök på skolan.
Tyvärr var vi tvungna att ställa in besöket pga Covid-19.
Bedömning och betyg
Åk 1-6
Vi har uppdaterat omdömen mer kontinuerligt under läsåret.
Vi har varit på plats på skolan i större utsträckning under detta läsår bland annat pga Covid19.
Vi har använt artiklar ur Barnkonventionen i de pedagogiska planeringarna.
Vi har blivit bättre på att analysera och diskutera, samt fördjupa diskussionen, vid
ämnesanalys. Vi upplevde en liten lättnad i vårt analysarbete efter en föreläsning i början av
höstterminen (med Peter Wall) där vi kunde konstatera att vårt sätt att analysera har en bra
grund.
Föreläsaren poängterade dock även svårigheterna med att analysera en komplex miljö som
skolan är. Föreläsaren fick oss att inse hur viktigt det är i analys att även tänka på
bakomliggande faktorer som är svårare att påverka, men som många gånger är avgörande för
elevers skolframgång (hemmiljö, elevens egna mående etc.)
Svårigheten är att man inte alltid kan särskilja vad som har påverkat situationen i skolan. Det
pedagogiska arbetet som inte nådde dit där det var tänkt beror eventuellt inte på en dålig metod
eller arbetssätt, utan på någon helt annan utanförliggande företeelse, som vi ännu inte vet något
om.
Här blir vår uppgift framåt att fortsätta fördjupa analysen och därefter diskutera i arbetslaget
vilka metoder vi kan använda undervisningen för att i högre grad arbeta med metoder för det
kompensatoriska uppdraget.
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3. Året i verksamheten
Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret
F-klass
Förskoleklassen har det här året varit en grupp på 8 elever och en pedagog. Könsfördelningen
var tre pojkar och fem flickor. Det har funnits en god föräldrakontakt, då jag öppnat på fritids
och därigenom träffat flertalet av vårdnadshavarna där.
Förskoleklassen deltog i höstas vid det gemensamma föräldramötet för hela skolan. Där gavs
föräldrarna möjlighet att få ett ansikte på de andra lärarna. Då vi på skolan har mentaliteten att
alla barn är allas barn vill vi att eleverna ska kunna vända sig till vilken vuxen som helst om
de behöver hjälp.
Inskolningssamtal genomfördes i början av höstterminen, samt ett utvecklingssamtal på
vårterminen.
En halv -timme i veckan har en pedagog från fritids kommit in i klassen, vilket möjliggjorde
att delar av skolverkets tester kunde genomföras. Eleverna började 7.40 och gick till 12.40 från
måndag till torsdag.
Vi har genomfört och analyserat skolverkets tester ht 2019. Dessa har vi under våra
pedagogträffar för förskoleklasser diskuterat och arbetat med. Träffarna har varit värdefulla då
vi kunnat stötta och ge varandra idéer i vårt arbete med förskoleklass.
Dagligen har vi arbetat med språkövningar enligt Bornholmsmodellen. Vi har tränat på att
kunna berätta för och lyssna på varandra. Högläsning har förekommit varje dag med många
diskussioner runt text och bild. Då barngruppen varit mycket intresserad av att läsa och skriva,
har vi varje vecka arbetat med en bokstav, skrivit till bilder och arbetat med läsförståelse
utifrån deras egen nivå.
Även i matematik har eleverna visat nyfikenhet. Vi har tränat på de olika matematiska
områdena både inom och utomhus. Arbetssätten har varit varierande, både i grupp och enskilt.
Vi har använt materialet “Pixel”. Även i leken har vi tränat antal och olika begrepp. Vi har
experimenterat och undersökt längd, tyngd och volym.
I höstas startade vi med att arbeta mycket med dem själva. “Det här är jag”. Vi har under året
arbetat med hur man är en bra kompis och vad behövs för att alla ska trivas och vilja komma
hit.
I ämnen som NO och SO har vi arbetat runt de olika årstiderna på olika sätt. Där har barnen
haft möjlighet att träna på att se årstidsväxlingarna i naturen. De kopplar händelser, växter och
djur till rätt årstid.

8

I ämnen NO, SO och teknik har vi utgått ifrån arbetsmaterialet “Puls”, där har vi fått in alla
områden som förskoleklass ska ges möjlighet att beröra. Bland annat har vi arbetat med trafik,
teknik, olika yrken mm.
Eleverna kommer ofta med egna funderingar och dessa har vi försökt att ta vara på och få in i
den vanliga planeringen.
I början av höstterminen var temat friidrott. Den hade vi utomhus. Vi provade på 60 meter
löpning, kast med liten boll samt hoppade längdhopp. Vi varvade detta med olika lekar och
samarbetsövningar. Temat avslutades med att de äldre eleverna anordnade en halvdag där
samtliga grenar fick genomföras.
Vi har lekt rörelselekar där barnen fått använda hela sin kropp och utveckla de motoriska
färdigheterna samt deras förmåga att förstå regler och kunna samarbeta.
Som avslutning på lektionerna har vi haft en samling, där var och en fått säga vad de gillat bäst
eller vad som var roligast på dagens lektion. Som pedagog kan jag ta till mig det de sagt och
försöka få in de momenten i kommande lekar och aktiviteter.
Idrotten har skett tillsammans med årskurs 1-2. Så sammanlagt har de varit 28 elever. Vi har
varit två pedagoger i idrott. Förskoleklassen har klarat sig bra och har vågat ta för sig lika
mycket som de äldre. De har tränat sig på att lyssna och att förstå regler. Det har också varit
roligt för dem att kunna leka andra och fler lekar, då de själva varit så få.
Det vi gör, gör vi genom lek, rörelse, utforskande och praktiska arbetssätt
Detta läsår har vi blivit en Rättighetsbaserad skola i samarbete med UNICEF, den första i
Degerfors kommun. Det har medfört ett fortsatt arbete och engagemang. Bland annat har en
lärare och en fritidspedagog varit till Stockholm på en nätverksträff, roligt och givande. De två
pedagogerna hade vid ett annat tillfälle med sig tre elever till Degerfors, där de berättade om
Åtorps skola och hur vi jobbar med en Rättighetsbaserad skola. Detta var en träff för
kommunchefer i regionen. Senare under terminen kom förvaltningschef, till skolan med
presenter till eleverna, som tack för deras jobb. Det var mycket uppskattat. Under året har vi
haft flera samlingar där vi haft detta tema och arbetat med olika uppgifter och övningar. Vi har
arbetat både klassvis och i åldersblandade grupper.
Skolan har även i år haft ett tema som också förskoleklassen deltog i. Årets tema var “Skriva”
i olika former. Också detta år var fokus på barns rättigheter. Familjerna bjöds in till utställning
och sång. Eleverna fick visa upp vad de arbetat med. Det var välbesökt och uppskattat.
Eleverna tyckte att det var roligt att bjuda in föräldrar och andra släktingar för att visa vad de
gjort, de lär sig att ta eget ansvar för sitt arbete.
Vi har under läsåret arbetat med likabehandlingsfrågor dagligen genom att alltid vara lyhörda
och finnas till hands för eleverna, lyssna på dem, vägleda och ge dem stöd. Vi har ett nära
samarbete med elevhälsan.
Under året har vi tränat på hur demokratiska beslut går till, så vi har genomfört några klassråd.
Vi har också haft en representant i elevrådet. Det rättighetsbaserade elevrådet har haft
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regelbundna möten. Matrådet där vi också har en representant har haft två möten per termin.
Föräldrarådet har träffats en gång på höstterminen, i Degerfors, under ledning av rektorerna.
Varje termin har klasskonferenser genomförts där pedagoger, elevhälsa och rektor deltagit.
Åk 1-6
Verksamheten på skolan startar 7.40 och då går eleverna till sina klassrum där åk 1-2, 3-4 och
5-6 jobbar i B-form.
Undervisningen sker ibland i helklass med åldersblandade grupper, ibland i rena årskurser,
ibland i mindre grupper samt vid enstaka tillfällen som enskild undervisning.
Vi anser att det goda och nära samarbetet mellan pedagogerna i arbetslaget är en förutsättning
och starkt bidragande orsak till en god stämning, hög trygghet och måluppfyllelse.
Informationen sprids lätt och snabbt till alla som är berörda. Även till fritids personal. På så
vis kvalitetssäkrar vi samverkan och övergången för elevernas hela skoldag. Därmed är alla
beredda att agera om händelser uppstår.
Höstterminen började med tidiga föräldramöten, samt utvecklingssamtal, för att föräldrarna
skulle bli informerade om vad som krävs av eleverna, samt bli delaktiga i elevernas skolarbete.
Vi upplever det positivt med tidiga utvecklingssamtal eftersom IUP blir ett framåtsyftande
dokument. IUP skrivs i samverkan mellan elev, vårdnadshavare och pedagoger.
Även i år har åk 6 har fått åka till Stora Valla för att läsa hemkunskap och modernt språk. Det
är positivt att eleverna har fått lära känna lokalerna och haft hemkunskap i ändamålsenliga
lokaler och modernt språk. Detta blir en positiv effekt för eleverna inför deras övergång till åk
7 då de börjar på den skolenheten. Trygghetsskapandet inför övergången börjar i god tid.
Detta läsår har vi blivit en Rättighetsbaserad skola i samarbete med UNICEF, den första i
Degerfors kommun. Det har medfört ett fortsatt arbete och engagemang. Exempelvis har en
lärare och en fritidspedagog varit till Stockholm på en nätverksträff, roligt och givande. De två
pedagogerna hade vid ett annat tillfälle med sig tre elever till Degerfors, där de berättade om
Åtorps skola och hur vi jobbar med en Rättighetsbaserad skola. Detta var en träff för
kommunchefer i regionen. Senare under terminen kom förvaltningschef, till skolan med
presenter till eleverna, som tack för deras jobb. Det var mycket uppskattat. Under året har vi
haft flera samlingar där vi haft detta tema och arbetat med olika uppgifter och övningar. Vi har
arbetat både klassvis och i åldersblandade grupper.
Även i år har skolan haft ett tema, årets var “Skriva” i olika former. Också detta år var fokus
på barns rättigheter och eleverna var b.la. med i en tävling med sina egna sångtexter på temat
“I have a dream”. Familjerna bjöds in till utställning och sång. Eleverna fick visa upp vad de
arbetat med. Det var välbesökt och uppskattat. Eleverna tycker att det är roligt att bjuda in
föräldrar och andra släktingar för att visa vad de gjort, de lär sig att ta eget ansvar för sitt arbete.
Vi har under läsåret arbetat med trygghetsfrågor dagligen genom att alltid vara lyhörda och
finnas till hands för eleverna, lyssna på dem, vägleda och ge dem stöd. Här ligger vår
pedagogiska samsyn till grund för vårt bemötande där strävan är att alltid möta eleverna:
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lyssnande, frågande, problemlösande och lyssnande. Något som vi under året
institutionaliserat.
Vårt likabehandlingsteam ses två gånger per termin och för dialog om trygghetsarbetet- det
pågående, men även det främjande och förebyggande. Här sitter pedagoger med från skolan,
liksom delar av elevhälsan i form av främst kurator, men även skolsköterska. Under läsåret har
främjande insatser arbetats med på gruppnivå genom arbete i de lägre åldrarna med teman som
”stopp min kropp”, ”rätten till samtycke” och i de högre åldrarna genom samtal i tjej -och
killgrupper om ”pubertet – min kropp- vad händer?”.
Vi har ett nära samarbete med rektor och elevhälsa. Varje torsdag finns elevhälsan på plats och
vi har möjlighet att uppsöka dem för att få stöd och råd i olika frågor. I elevhälsan går även
att ta stöd i allmänna pedagogiska frågor, men även frågor som rör enskilda individer, där även
vårdnadshavare är insatta. Elevhälsan finns även med i frågor som rör social delar liksom vid
vissa medicinska frågor och kan även agera stöd vi möten.
Omdömen som ligger till grund för utvecklingssamtalen har skrivits, liksom pedagogiska
planeringar för olika arbetsområden. Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd har
genomförts liksom Tummen upp- kartläggning enligt kommunens handlingsplan i svenska. På
grund av Covid -19 har genomförandet av de nationella proven ändrats. De nationella proven
i svenska för åk 6 har genomförts och samrättats, men inte i engelska och matematik. Däremot
har gamla NP använts som stöd för bedömning. NP i åk 3 har genomförts men har inte
registrerats eller samrättats utan enbart bedömts av läraren på plats, som underlag för
bedömning. Varje termin har rektor kallar till klasskonferenser som genomförts gällande
samtliga klasser där pedagoger, elevhälsa och rektor deltagit. Fritidspersonal har deltagit i
klasskonferenserna för åk 1-2 och 3-4. Även uppföljning av höstens klasskonferenser skedde
med elevhälsan och rektorer för att tydliggöra insatser och uppföljningar.
Vi har under året haft uppföljning av Specialpedagogiklyftet vid ett flertal tillfällen. Dessa
träffar har vi haft tillsammans med Svartå skola som vi genomförde utbildningen med under
förra läsåret. Det har varit fortsatt givande att träffas med en annan skola. Våra små enheter
har liknande arbetsförhållanden och kan ha givande diskussioner och mycket utbyte av
varandra. Vi tycker att vi har en möjlighet att utbyta tankar och idéer då vår arbetssituation
påminner om varandras. Klasstorleken och elevantalet är liknande och kan lätt känna igen oss
i varandras problematik och saker som är välfungerande. Det gynnar eleverna eftersom vi får
fler infallsvinklar och kan bolla ideér och problem med flera personer. Detta leder till fler
metoder i klassrummet, men även genom den dialog som sker ett ”tillsammans skapande” av
kreativa lösningar för andra dilemman som kan uppstå.
Klassråd och det rättighetsbaserade elevrådet har haft regelbundna möten. Matrådet har haft
två möten per termin. Föräldrarådet har träffats en gång på höstterminen, i Degerfors, under
ledning av rektorerna.
Vi har under året genomfört ett flertal studiebesök, resor och utbyte med närområdet och olika
verksamheter. Detta tog ett abrupt slut i och med Covid -19.
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Vi har fortsatt med vårt flexibla resursarbete. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget och med
fritidshemmets personal kring alla elever. Vi har kontinuerligt sett över resursbehovet och
omfördelat det efter behov, via dialog i arbetslaget som sedan tagits vidare via lagledare och
beslutas av rektor. Det har inneburit att vi kunnat ge fler barn stöd under längre eller kortare
period. Vi vet att detta arbete gjort att några elever nått längre än de annars skulle ha gjort.
Detta har vi sett via resultatuppföljningar. Elever i åk 2-3 har också i perioder haft extra
svenskundervisning med specialpedagog, Bravkod.
Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel
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).
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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.
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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
Årets kvalitetsredovisning
Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika
delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av
de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de pedagogiska
verksamheterna och ha eleven i fokus.
Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur
verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs
arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet
av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten.
Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens
hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan.
För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat,
analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens
arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd
kvalitetsplan.

15

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
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Disciplinära åtgärder

F

P

To

F

P

To

F

P

To

Utvisning ur undervisningslokal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kvarsittning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utredning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skriftlig varning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tillfällig omplacering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tillfällig placering vid annan
skolenhet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omhändertagande av föremål

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommentar:
Antal kränkningsanmälningar
Antal åtgärder mot

2017/2018

2018/2019

2019/2020

kränkande behandling

F

P

To

F

P

To

F

P

To

År F-6

3

1

4

3

2

5

5

0

5

Kommentar: Vi ser att det är samma elever som förekommer i kränkningsanmälningarna. Alla
incidenter som skett under vårterminen har haft sin upprinnelse i skolbussen och sedan (ibland)
fortsatt på skolan. Vi pratar med eleverna om hur man ska bete sig i bussen, men vi har svårt att
påverka den situationen, eftersom vi inte närvarar där. Här behöver vi framåt föra dialog om hur
vi kan arbeta främjande och förebyggande för att undvika att dessa situationer uppstår.
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Elevenkäten för åk 2 och åk 5
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

Trygghet:
Jag känner mig trygg i skolan

3,77

3,50

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

3,92

3,30

I min skola finns det elever som jag är rädd för

4,00

3,70

I min skola finns det lärare som jag är rädd för

3,77

4,00

3,87

3,63

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter

3,92

3,90

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen

3,31

3,20

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar

4,00

3,70

I min skola respekterar elever och lärare varandra

3,77

3,20

3,75

3,50

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

3,69

3,10

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

3,85

3,60

3,77

3,35

Grundläggande värden:

Ordningsregler:

Analys av elevenkät
I analysen vi gör av enkäten ser vi en stabil grund för trygghet på skolenheten. Vi kan se att vi
har höga värden av trygghet. Det är tydligt att sättet vi arbetar på med en utpräglad samsyn där
vi möter alla utifrån vår modell ger resultat. Här är vi övertygade om att det lilla arbetslaget
med tät dialog genom alla led lägger grunden för en tillgänglig lärmiljö.
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Ett positivt resultat är arbetet med de mänskliga rättigheterna, något vi nu under två år satsat
extra på genom samarbetet med UNICEF.
Det är något lägre siffror för de äldre eleverna med fortfarande är värdena höga.
ENHETENS MÅL
F-klass
Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav
Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möta hinder i vår
verksamhet.
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.
F-klass och åk 1-6
Genomförande - Hur når vi målen?
Institutionalisera skolenhets pedagogiska grundsyn.
Genomföra skolans egen enkät även på höstterminen och vårterminen.
Skapa ett årshjul, som gör det tydligt för samtliga när olika händelser inträffar/ska genomföras
under året.
Genomföra UNICEF trygghetsenkät och tillgänglighetsvandring under hösten.
Arbeta för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling.
Använda artiklar ur barnkonventionen i de pedagogiska planeringarna.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
F-klass och åk 1-6
Handlingar/åtgärder
Vad har vi gjort?
Arbetet med att förankra vår pedagogiska grundsyn har bedrivits genom att vi främst fokuserat
på att jobba lågaffektivt, vägledande och frågande dagligen, om än mer målmedvetet vid
konfliktsituationer. Genom detta modellerar vi för eleverna hur de själva kan agera i liknande
situationer för att på sikt kunna hantera relationer och motgångar på ett konstruktivt sätt.
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I personalrummet har vi skapat ett stort årshjul på väggen som tydligt åskådliggör för
personalen de flesta av årets stora händelser står med på det. Detta fylls på successivt.
Två gånger under läsåret har UNICEFs trygghetsenkät genomförts med alla elever på skolan.
Vid nollmätningen på skolan gällande åk F-3 ser vi en ökning i trygghet och att de vuxna nu
större utsträckning frågar barnen vad de tycker jämfört med höstterminens mätning vilket är
positivt. I åk 4-6 ser vi en ökning i kunskaper om barnkonventionen och att eleverna nu i större
utsträckning kan nämna 4 rättigheter som barn har jämfört med höstterminens mätning.
Däremot har vi tappat lite i hur vi pedagoger uppfattas ta tag i saker som händer ex när någon
blir dåligt behandlad. Eleverna vet fortfarande inte fullt ut hur de kan vara med och ge förslag
om hur vi kan göra skolan och dess miljö bättre, eleverna känner också att de inte fullt ut kan
säga vad de tycker på klassråden jämfört med hur det var på höstterminen samt att de nu anser
alla inte har samma möjlighet att bli valda att ingå i skolans elevråd.
Pedagogerna/ pedagogerna på skolan har fått ökade kunskaper om barnkonventionen och vad
den innebär, man är trygg med skolans krisplan samt att man nu anser att eleverna fått större
inflytande över utvecklingen av skolan jämfört med höstterminens mätning. De anser dock att
vissa elever får mer utrymme i klassrummet nu än under höstterminen. Detta gäller en enskild
elev och handlar mer om hur man stöttar denna elev på bästa sätt, det är inte ett
förbättringsområde för hela skolan.
Sammanfattningsvis så visar mätningarna relativt lika både på höstterminen och vårterminen,
vissa delar måste vi jobba vidare lite extra med bl.a. talutrymme i klassrummet, samt hur man
genom klassråd/elevråd kan påverka verksamhetens innehåll.
Undervisningen på skolan planeras utifrån varje enskild elev, vilket innebär att vi inte
fokuserar på kön utan på individen och dess utveckling. Ett led i detta är att vid t.ex.
dansundervisning har vi inte delat in i tjej-kille par utan vi pratar om förare och följare. Musik
kan också upplevas som ett känsligt ämne för de äldre eleverna där det kan vara svårt att
sjunga, eftersom rösterna för en del personer förändras under puberteten. Där jobbar vi med
att förklara för barnen, ger dem kunskap om vad som händer och varför rösten förändras, och
att man fortsätter att sjunga, trots att rösten brister, det är inget att skämmas för. Vidare har vi
jobbat med att göra genomgång av läromedel tillsammans med eleverna, där man observerar
hur flickor/pojkar visas i litteraturen och i samhället genom att titta på t ex vägskyltar.
Vi arbetar hela tiden medvetet med att alla barn på skolan: att alla ska få leka med vad man
vill och med vem man vill utan att bli retad eller påhoppad om det. Rasterna är samtidigt lagda
på schemat, vilket medför att de flesta elever har rast samtidigt så att man kan leka över olika
åldrar. Personal är alltid ute på rasterna och är ”viktiga vuxna” där, den pedagogiska grundsyn
vi har med oss i hela vår verksamhet. Som ”viktiga vuxen” lägger vi oss i, främjar och
förebygger samt reder ut små problem som skulle kunna leda till konflikter/kränkningar.
Vi kopplar våra pedagogiska planeringar till artiklar ur barnkonventionen.
5-6:an har arbetat runt en serie ”Det brinner” som tar upp ämnet relationer mellan ungdomar
och ungdomar/vuxna. Likabehandlingsteamet har också haft samtal med några av eleverna.
Allt för att förbättra relationerna. Från elevhälsan var specialpedagog och kurator inne i åk. 519

6 och genomförde en liten forumteater med syfte att lyfta och öka medvetenheten hos elever
kring vad som är rättvist sett utifrån allas olikheter. Detta för att stärka acceptansen kring egna
och andras behov av extra stöd och anpassning. Utifrån allas rätt till utbildning.
Vi har haft tre träffar ihop med Svartå skola då vi har diskuterat jämställdhet i skolan utifrån
boken: ”Vad lärare och andra behöver veta för att pojkar ska lyckas i skolan”. Här förde vi
dialog utifrån olika teman. Vad som tydligt framkom i dialogen är vad vi pedagoger själva ger
för signaler i klassrummet och olika utbildningssammanhang- exempelvis på raster. Vi
diskuterade om vi är mer tillåtande mot pojkar när det handlar om språk/ kroppsspråk och hur
vi framåt kan tänka utifrån detta.
Här tänker vi att det är viktigt reda i tidig ålder vara uppmärksam som pedagog vilka signaler
man sänder ut och även uppmärksamma varandra. Lika viktigt är det att i god tid arbeta med
lugna metoder som tillåtande för alla, exempelvis massage. Detta för att få till andra övningar
än de som verkar vara mer traditionella, exempelvis fotboll (där det ofta råder en hård jargong).
Här tar boken upp just att det är lättare på små orter för flickor att ta vid ”inom manliga
områden, än för pojkar att ta vid ”inom tjejområden”. Det är oftast svårare för pojkar att sätta
ord på sina känslor än flickor. Här måste vi framåt fortsätta att jobba med olika åldrar i
blandade grupper. Något som vi tror är lättare att göra på en skola i B-form och något som kan
stärka eleverna att komma till tals i olika sammanhang där de är mer trygga. Vidare tänker vi
att det är viktigt att elevhälsan kommer in här och jobbar med sin främjande och förebyggande
aktivitet. Lika viktigt är att tänka på metoderna i klassrummet. Att alla känner sig delaktiga.
Analys
Vi har en hög personaltäthet både i klassrummet och ute på raster. Här syns vi och förebygger
genom att tidigt ”lägga oss i” när vi ser att det ”hettar till”. Detta främjande och förebyggande
medför att konflikter ofta ”kommer av sig” innan de uppstår. När något ändå inträffat ger vi
alltid eleverna möjlighet att sitta ner och reda ut händelsen. Detta sker inte alltid omedelbart,
utan denna konflikthantering fungerar oftast bäst när känslorna hunnit lägga sig lite. Allas
åsikter hörs och ett framåtsyftande arbete påbörjas enligt plan. Att det är en lugn och trygg
miljö i skolmiljön är bra för elevernas kunskapsinhämtning och allmänna välbefinnande. Ett
gott mått på detta är antalet kränkande anmälningar som är mycket få på skolenheten och de
höga siffrorna på elevenkäten och även det resultat UNICEFs enkät visat.
Årshjulet har gett oss en överblick över arbetsåret, så att inget blir bortglömt. Att det finns en
tydlig struktur ses i förlängningen gynna elevernas undervisning och utbildning genom att vi
säkerställer att vi inte missar något och kan vara tydliga med årets innehåll och traditioner.
Detta med den ökade tydligheten, genom årshjulet ger en överblick över vad som komma skall
och är ett led i trygga lärmiljön, något vi anser gynnar lärande och utveckling. Här behöver vi
framåt arbeta med att skapa årshjul för elevernas skull även i klassrummen.
Elevernas svar på enkäten ger oss en bild av hur eleverna trivs på skolan. Deras svar ger oss
en chans att åtgärda problem som finns. Endast genom att bli medvetna om att det finns
problem kan vi åtgärda dessa. Det som tydligast framträdde i höstens enkät är dock att eleverna
känner sig trygga genom att eleverna vet vem de kan vända sig till om något händer och gör
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det också. De äldre elevernas siffror är något lägre på vissa punkter och här behöver vi framåt
arbeta med att finna fler arbetsmetoder för att nå fullt ut även till dem. Vad vi vet är att delar
av trygghetsarbetet framåt för de äldre eleverna behöver handla om hur, vi pedagoger
kompensatoriskt kan säkerhetsställa att verksamhetsresor som sker under skoldagen blir en
trygg plats för eleverna med tydliga rutiner.
Det positiva i undervisningen med fokus på individ i arbetet är att varje enskild elev får mer
riktad undervisning som är anpassad för just dem. En av våra styrkor är att vi inte har så många
elever på skolan, vi känner våra elever väl och vet oftast hur de ska bemötas för att fungera på
bästa sätt, här är det inte en modell som gäller för alla, utan hjälpen riktas efter behov. Detta
vet vi genom att vi gör kunskapsdiagnoser och för samtal med barnen och deras
vårdnadshavare kontinuerligt. Därefter sätts åtgärder in där det behövs, pedagogiskt och
socialt, beroende på karaktär och då i dialog med professioner det vidrör, arbetslag, elevhälsa
och rektor. Viktigt för vårt arbete med goda resultat är även uppföljningar och utvärderingar
med vårdnadshavare och elev.
För att kvalitetssäkra kring varje individ ytterligare finns trygghetsfrågor även med på
utvecklingssamtalen, vilket medför ett mindre sammanhang för enskild elev och frågor samt
upplevelser kan på ett djupare individuellt plan lyftas.
Arbetet med att inför förare och följare i dansen innebär att eleverna inte blivit låsta till att
dansa enligt en ”könstillhörighet”. Det ger eleverna friheten att vara som de önskar. Genom
att ämnet musik prata om röstens förändring har eleverna fått förståelse för vad som händer
och accepterar att man inte låter perfekt i alla lägen. Kunskap om kroppens utveckling kan
kännas lite pinsam i den här åldern, men ökar deras kunskap. Med ökad kunskap får eleverna
en ökad självkännedom. Det är bra för dem att förstå vad som händer och att det är naturligt.
En del i arbetet är även elevhälsans insatser, exempelvis forumteatern. Tyvärr genererade det
inga djupare diskussioner, vilket med säkerhet hade ökat elevernas acceptans för olikheter i
lärmiljön.
På skolan upplevs finnas ett tillåtande klimat där eleverna tillåts får vara som de vill med
könsöverskridande uttryck. Ett exempel på det är att elever kan klä sig könsöverskridande på
talangshowen och det är helt okej. Det upplevs inte som något som sticker ut, eller är
avvikande. Vid uppträdanden där elever valt att klä sig könsöverskridande har vi sett att de
inte retas för detta, utan det är accepterat och anses lite modigt. Om någon kommentar skulle
fällas, så uppmärksammas detta av de andra eleverna och vi lärare får reda på detta och kan
direkt agera. Detta sker mycket sällan. Eleverna upplevs trygga med oss vuxna och är bra på
att informera oss om något är fel. När eleverna kommer och berättar, så lyssnar vi alltid på
dem och ser till att även lyssna på motparten, innan vi sätter in åtgärder som syftar till att lösa
problemet. Man får vara som man vill och alla andra respekterar ens val av lekar/leksaker. Om
någon retas kommer eleverna direkt och säger till. Genom att finnas nära barnen, att vi känner
dem så väl och vet vilka som behöver extra stöttning i kamratsituationen, kan vi se och ingripa
tidigt och lösa ev. problem som uppstår, på ett lugnt, lågaffektivt sätt. Det gynnar alla, såväl
elever som personal. Här är vi övertygade om att vår pedagogiska grundsyn, där vi arbetar som
viktiga vuxna: vägledande, frågande, lyssnade och problemlösande spelar in.
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Genom att alltid använda barnkonventionens artiklar när vi skriver pedagogiska planeringar så
påminns vi och eleverna om barnkonventionen. Det vet vi därför att vi ofta för dialog med
eleverna om barnkonventionen i undervisningen, men även inför upprättandet av ett nytt
arbetsområde.
Genom undervisningen görs eleverna medvetna om att flickor och pojkar framställs olika. Vi
lärare kan ibland uppfatta en bild som att den avbildar en pojke, men eleverna har inte alltid
samma uppfattning ”Det kan lika gärna vara en tjej”. Detta vet vi genom samtal med eleverna.
Detta läsår har vi arbetat med en större medvetenhet i undervisningen.
Och här fick vi ytterligare nyansering till oss genom bokcirkel med Svartå skola. I dialogen vi
har blir synligt hur väl små skolor lyckas med att skapa tillgängliga lärmiljöer och hur det kan
spela in inte bara för kunskapsinhämtningen utan även för trygghetsupplevelsen på skolorna.
Ett likvärdigt bemötande som skapas utifrån varje individs behov genererar även i ökad
jämställdhet- där alla nås på sitt sätt utifrån sig själv och sina behov av alla. Något vi tänker
är den lilla skolans storhet. Olikhet är en tillgång och den framträder bäst i en liten miljö.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
F-klass och åk 1-6






Vi skall genomföra skolans egen enkät, 1 gång på våren.
Vi ska genomföra UNICEFs trygghetsenkät 1 gång på hösten och 1 gång på våren. För
att därefter jämföra och arbeta vidare med resultatet.
Vi skall arbeta främjande och förebyggande gällande trygghet för våra äldre elever inför och- under verksamhetsresor.
Vi skall skapa ett årshjul även för eleverna i klassrummet med de främjande och
förebyggande insatser som vi gör under året.
Vi genomför tillgänglighetsvandringen under vårterminen.

22

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 (%)

2017/2018

2018/2019

2019/2020

F

P

To

F

P

To

F

P

To

Svenska

33

75

73

100

100

100

100

83

86

Svenska som andraspråk

-

-

-

-

-

-

100

100

100

Matematik

37,5

0

27

50

100

75

100

100

100

Analys av de nationella proven åk 3
Pga covid-19 så genomfördes de Nationella Proven endast som bedömningsmaterial detta läsår.
Nationella prov i matematik:
Nationella prov i svenska:
Måluppfyllelse åk 3
Måluppfyllelse

2017/2018

2018/2019

2019/2020

F

P

To

F

P

To

F

P

To

Svenska

88

66

82

100

100

100

100

83

86

Svenska som andraspråk

-

-

-

-

-

-

100

100

100

Matematik

100

100

100

100

100

100

100

100

100

23

Analys av måluppfyllelsen åk 3:
Måluppfyllelsen är god i gruppen till följd av strukturerad och tydlig undervisning samt
individuella insatser. Dessa fortgår för att alla skall nå målen fullt ut. Då skolenheten är en
skola i B-form finns goda möjligheter för de elever som strävar högre att tillgodose det inom
ordinarie undervisning.
Redogörelse för måluppfyllelsen i alla ämnen i åk 3
Bild: Alla elever når målen i bild.
Engelska: Alla elever i åk 3 når målen, finns dock en lite oro för måluppfyllelsen i åk 6 för en
elev.
Idrott och hälsa: Fyra elever når inte målen i idrott, på grund av simningen. Vi har inte kunnat
göra sluttesterna pga covid-19.
Matematik: Alla elever når målen. Vi behöver dock träna mera på algoritmer inom området
subtraktion, vilket visade sig tydligt vid genomförandet av de nationella proven.
Musik: Alla elever når målen. Eleverna är engagerade och villiga att lära sig. Tycker dock att
det i allmänhet är svårare att få pojkar att vilja delta engagerat i sången. De är oftare mer
engagerade i spel eller andra moment. Vi har jobbat med att skapa musik med hjälp av digitala
hjälpmedel. Det vore önskvärt med programvara som bara fanns som provperiod.
NO: Alla elever når målen. Årets arbetsområden är mycket fokuserade på kemi och biologi,
endast en mycket liten del av fysik ingår (kommer mer nästa år). Detta kan vara en brist om
elever byter skolor, men vi följer den plan som kommunen har gjort upp.
SO: Alla elever når målen, vissa elever deltar mycket aktivt vid diskussioner vid t ex nyheter.
Slöjd: Alla elever når målen.
Svenska: En elev når inte målen i svenska. Denne elev har under året fått mycket resurstid för
att träna läs och skriv. Något som är möjligt tack vare schemaomfördelning av resurs. En insats
som ger goda effekter och har för avsikt att fortgå. Två elever har genomfört Bravkod med
specialpedagogen, med gott resultat.
Vi har arbetat mycket med läsning, både i grupp och enskilt. Vi har använt de nationella proven
i svenska som ett bedömningsmaterial, där resultatet varit bra. En elev har svårigheter med
både läsförståelse och skrivning därför finne ett åtgärdsprogram upprättat.
Sva: Det finns två elever som ska bedömas enligt Sva, Båda eleverna når målen i Sva,
Teknik: Alla elever når målen. Detta år har eleverna arbetat mycket med programmering och
varit väldigt duktiga och aktiva. Här har vi haft ett gott stöd av vår IT-pedagog, som kommit
och hjälpt oss.
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Åk 6
Nationella ämnesprov åk 6
Måluppfyllelse

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Nationellt prov (%)

F

P

To

F

P

To

F

P

To

Svenska

100

75

89

100

75

86

100

100

100

Svenska som andraspråk -

-

-

-

0

0

-

-

-

Matematik

80

25

56

100

60

75

-

-

-

Engelska

100

75

89

100

60

75

-

-

-

Nationella proven i svenska:
Alla elever klarade de nationella proven. Skrivdelens resultat var mycket positiv, med höga
resultat. Glädjande då skrivandet är något som tränats intensivt under läsåret.
Nationella proven i matematik:
Skolenheten hann genomföra den muntliga delen, där alla elever klarade dem.
Resten av nationella proven genomfördes ej pga covid-19.
Nationella proven i engelska:
Den muntliga delen genomfördes, tre av fyra klarade dessa.
Resten av nationella proven genomfördes ej pga covid-19.
Måluppfyllelse åk 6
2017/2018
Måluppfyllelse (%)

2018/2019

2019/2020

F

P

To

F

P

To

F

P

To

Bild

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Engelska

100

75

88

100

60

75

100

67

80

Hem- och
konsumentkunskap

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Idrott och hälsa

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Matematik

100

50

78

100

60

75

100

100

100

Modersmål

-

-

-

-

-

-

-

-

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Biologi

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Fysik

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Kemi

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Geografi

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Historia

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Religionskunskap

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Samhällskunskap

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Slöjd

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Svenska

100

75

89

100

50

71

100

100

100

-

-

-

0

0

0

-

-

-

100

75

89

100

100

100

100

100

100

Musik
Naturorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen

Svenska som andraspråk
Teknik

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6
Svenska:
Alla elever klarade de nationella proven. Alla elever får höjda betyg mycket av bedömningen
av resultaten vid nationella proven.
Resultaten vid de nationella proven var över förväntan vad gäller skrivdelen, där det lägsta
betyget var C.
Vi har haft intensiv träning vad gäller både muntligt och skriftligt, vilket har gett resultat. Vi
tror också att det spelar roll att de är få i klassen och därför goda möjligheter till mycket stöd
i en tillgänglig lärmiljö.
Engelska:
Alla elever når målen i åk 6. En elev skulle visa att hon klarar av den muntliga delen av
engelska och genom god dialog med eleven kom vi fram till en metod som fungerade.
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Matematik:
Alla elever når målen i åk 6. Den muntliga delen av Np gick bra. 50 % av eleverna kommer
att få höjda betyg denna termin.
Redogörelse för måluppfyllelsen i alla ämnen i åk 6
Idrott och hälsa: Samtliga elever når målen. En elev har pga. sin hälsa inte kunnat delta fullt
ut på idrottslektionerna, men har genom anpassningar kunnat visa de delar av ämnet som krävs
för att nå betyg.
Musik: Vi har jobbat med att skapa musik med hjälp av digitala hjälpmedel. Detta var ett
lyckat projekt där eleverna var villiga och engagerade. De är också positiva till att lära sig
spela olika instrument. Det är dock svårare att få speciellt pojkarna att delta aktivt i sången.
Biologi: Alla elever når målen. Det finns inte så stort intresse för ämnet bland eleverna, detta
ger inte utrymme för höjda betyg.
Kemi: Alla elever når målen. Det finns inte så stort intresse för ämnet bland eleverna, detta
ger inte utrymme för höjda betyg.
Fysik: Alla elever når målen. En elev visar extra goda kunskaper i ämnet.
Teknik: Alla elever når målen. Två elever har goda kunskaper inom ämnet, visar mer intresse
än de övriga.
Geografi: Alla elever når målen. Eleverna har varit intresserade av ämnet men det är oftast
endast ett fåtal som svarar muntligt på frågor, det gör att det är mycket svårt att få igång
diskussioner i klassrummet.
Religionskunskap: Alla elever når målen. Eleverna har varit intresserade av ämnet men det
är oftast endast ett fåtal som svarar muntligt på frågor, det gör att det är mycket svårt att få
igång diskussioner i klassrummet.
Bild: Alla elever har nått goda resultat. Det har varit ett stort intresse för ämnet bland alla
elever.
Historia: Alla elever når målen. Eleverna har varit intresserade av ämnet men det är oftast
endast ett fåtal som svarar muntligt på frågor, det gör att det är mycket svårt att få igång
diskussioner i klassrummet.
Samhällskunskap: Alla elever når målen. Undervisningen har skett på olika sätt, exempelvis
genom egenskriven text, och en teater. I teaterarbetet har det varit svårt med samarbete i
grupperna samt att eleverna är så tysta så de har svårt att kommunicera med varandra. Teatern
var ett önskemål från eleverna själva.
Hem- och konsumentkunskap: Alla elever når målen.
Slöjd: Alla elever når målen. Men några behöver dock ha lite mer motivation och stöttning i
sitt arbete. Där har vi också delat eleverna i två olika grupper det här året. Vilket har gett bra
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resultat. Vi har haft eleverna i 5-6 i två grupper, indelade efter hur de funkar tillsammans inte
ålder. Det har varit bra för studierna.
Vi jobbar med olika teman i valfri ordning. Det är stor valfrihet inom färg form och design,
även ibland föremålets slutfunktion. Det gör att eleven känner sig delaktig och
medbestämmande i slöjden och att de flesta eleverna blir lockade till att prestera bra resultat.
Vi försöker att känna av gruppen (lättare med 6or än med 3or) och ha ett lågaffektivt
bemötande gentemot våra elever. Det gäller att lära känna eleverna och få en relation till så
många som möjligt och lära sig namnen så fort som möjligt, dessutom dela med sig av sina
kunskaper, misstag och brister på ett humoristiskt sätt. Så att man får eleverna med sig!
Eftersom alla elever är olika gäller det att individualisera undervisningen, en del vill ha allt på
en gång och andra ett steg i taget. Några vill ha instruktioner på papper (bilder och/eller text)
de flesta vill ha alla instruktioner muntligt.
Vi försöker ha tydliga mål och struktur på lektionerna. Det är lättare att få med sig eleverna
om man försöker vara glad och positiv, samtidigt som man är väldigt fyrkantig när det gäller
reglerna och upplägg på lektionerna.
Jämförelsen mellan nationella proven och måluppfyllelsen för åk 6
Svenska: Betygen överensstämmer bra med resultaten i måluppfyllelsen och eleverna har höjt
nivån på sina kunskaper.
Engelska:
Vi kan inte jämföra Np och måluppfyllelse i åk 6 detta år pga att proven inte genomfördes.
Matematik:
Vi kan inte jämföra Np och måluppfyllelse i åk 6 detta år pga att proven inte genomfördes.
Ogiltig frånvaro
2017/2018

Ogiltig frånvaro
Åk 1-6

F
0

P
0

2018/2019
To
0

F
0

P
0

2019/2020
To
0

F
0

P
0

To
0

Kommentar: Vi har inte haft ogiltig frånvaro under året.

Åtgärdsprogram
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2017/2018

Åtgärdsprogram
F

P

2018/2019
To

F

P

2019/2020
To

F
2

Åk 1-6

P
2

To
4

Kommentar
Under läsåret 2019/2020 var antalet åtgärdsprogram, som anges ovan, 4 st. Utöver detta har 8
elever, 1 flicka och 7 pojkar, extra anpassningar i undervisningen.
Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
2017/2018

Särskild undervisning
eller enskild
undervisning
F
0

Åk 1-6

P

2018/2019
To
0

0

F
0

P
0

2019/2020
To
0

F
0

P
1

To
1

Kommentar: En elev i åk 6 går i särskild undervisningsgrupp.
Anpassad studiegång
2017/2018

Anpassad studiegång

F
0

Åk 1-6

P
1

2018/2019
To
1

F
0

P
0

2019/2020
To
0

F
0

P
1

To
1

Kommentar: En elev på skolenheten har under vårterminen 2020 haft anpassad studiegång.
Den eleven har under läsåret gått i särskild undervisningsgrupp. En elev började på skolan i
augusti-2019. Efter två månader började eleven på en annan enhet inom kommunen, en särskild
undervisningsgrupp. Eleven har fortsatt tillhört klassen på Åtorp skola, men har haft all
undervisning i den nya undervisningsgruppen. Detta har gett positiva kunskapsresultat för
eleven.

Handledning på modersmål
Handledning på
modersmål
Åk 1-6

2017/2018
F
0

P
0

2018/2019
To
0

F
0

P
0

2019/2020
To
0

F
0

P
0

To
0

Kommentar: Ingen elev har haft handledning på modersmål.
Modersmålsundervisning
2017/2018

Modersmåls-undervisning
Åk 1-6
Polska

F
0

P
1

2018/2019
To
1

F
0

P
1

2019/2020
To
1

F
0

P
1

To
1
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Kommentar: En elev har haft undervisning i modersmål med gott resultat.
ENHETENS MÅL
Kunskaper
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
F-klass
Hur når vi målen?’
Implementera bedömningsstödet. Följa Skolverkets riktlinjer för tidiga insatser (Hitta språket,
hitta matematiken).
Upprätta en tidsplan för genomförandet av garantin.
Analysera resultaten utifrån kartläggningsmaterialet tillsammans med specialpedagog.
Upprätta extra anpassningar och särskilt stöd vid behov.
Upprätta terminsplaneringar för förskoleklassen. (pedagogisk planering för svenska och
matematik)
Öka kunskaperna för språkstödjande insatser samt modersmålets betydelse för att optimera
elevernas skolgång och utveckla samverkan pedagog/språkstödjare/modersmålslärare.
Åk 1-6
Hur når vi målen?
Intensifiera arbetet i undervisningen med att utveckla en aktivare skrivprocess i samtliga
årskurser.
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Arbeta med att finna fler metoder för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga i alla
årskurser.
Jobba mer aktivt i undervisningen med begrepp i samtliga ämnen.
Utöka användandet av de digitala verktygen i undervisningen.
För aktiv dialog med varje elev om kunskapsutvecklingen.
Utveckla undervisningen med tonvikt på planering, genomförande och bedömning.
Utveckla analysarbetet vid det systematiska kvalitetsarbetet.
Gå vidare i arbetet med Specialpedagogik för lärande med språkutvecklande arbetssätt samt
arbeta för en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla.
Öka kunskaperna för studiehandledarnas och modersmålslärarens roll inom skolan samt
modersmålets betydelse för att optimera elevernas skolgång och utveckla samverkan pedagog
/studiehandledare/modersmålslärare.

Elevenkäten för åk 2 och åk 5
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

Stimulans
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
3,38
mig mer

2,70

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan

3,92

3,40

3,65

3,05

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag
3,92
behöver det

3,80

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att
3,69
jag förstår

3,40

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill
3,31
nå ett högre betyg

3,20

3,64

3,47

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar
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Analys av elevenkät Vi kan se att vi ligger lite lågt vad gäller lusten att lära och möjligheten
att få svårare uppgifter. Eleverna har ett ganska lågt eget engagemang och tar sällan för sig
och vill prestera mer än nödvändigt. Vi ser detta som en utmaning inför nästa år. Däremot är
genomsnittet lite högre då det gäller att lära sig viktiga saker och att pedagogerna stödjer dem.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
F-klass
Vi har genomfört och analyserat skolverkets tester ht 2019. Dessa har vi under våra
pedagogträffar för förskoleklasser diskuterat och arbetat med. Träffarna har varit värdefulla då
vi kunnat stötta och ge varandra idéer i vårt arbete med förskoleklass.
Nästan samtliga har klarat av alla delar utifrån sina förutsättningar. Någon ses vara i behov av
mer stöd vid berättandet men ligger inom godkänd nivå.
I testen Kommunicera med symboler och bokstäver och urskilja ord och språkljud har samtliga
elever klarat kartläggningen och har utvecklats sedan testen gjordes. De flesta läser och skriver
själva.
Vad beror det på?
Barnen hade redan innan de började en bra pedagog som lagt grunden för ett fortsatt gott
resultat. Då klassen varit ganska liten har möjlighet till träning funnits nästan dagligen, samt
att aktiviteterna ofta förekommit.
Vårt läsande och skrivande har fortsatt i klassen. Vi arbetar med en bokstav i veckan
gemensamt. Vi arbetar med läsförståelse utifrån deras egen nivå. Vi har högläsning med många
diskussioner runt text och bild. Vi skriver till bilder mm.
Då det funnits en liten stund över av resurstid, så har jag kunnat jobba enskilt med en elev
som inte kommit lika långt. Han ritar och berättar vad som händer, men är lite rädd för att
skriva själv. Avskrivningsövningar har dock fungerat utmärkt. Han visar också intresse för att
lära sig. När testet gjordes kunde han 13 versaler. Vad de hette och kunde koppla ljudet till
dem. I dag kan han alla versaler och alla gemener förutom d och q.
Vi har sedan förskoleklassen början arbetat efter Bornholmsmodellen. Arbetet där har skett
ganska systematiskt, vilket enligt forskning utvecklar barns språkliga medvetenhet.

Matematik
Även i matematik har eleverna klarat testerna. De visade nyfikenhet och vågade uttrycka sina
idéer samt använda olika begrepp. De vågade experimentera och ibland ändra sig och tycka att
kompisens idé var bättre. Jag som vuxen fick ibland ge lite stöd, men det var ändå inom
godkänd nivå.
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Eleverna visade att de hade en god antalsuppfattning. De kunde också se och tillverka egna
mönster.
Vad beror det på?
Eleverna har varit väldigt intresserade av tal och siffror från början. Det har varit en klass där
de vågat uttrycka sina idéer och haft förmågan att ompröva sina idéer. Vi har dagligen pratat
om siffror och tal, och undersökt dem. Är det ett jämt/udda tal, hur mycket är siffran värd,
vilka mynt och sedlar blir det mm.
Hur har arbetet fortsatt?
Vi har använt materialet ”Pixel” och byggt vidare utifrån det. Vi har varierat arbetsmetoderna
mellan att arbeta konkret, undersökande och i boken. Vi har även haft tillgång till
chromebooks, vilket vi använt ca ett tillfälle i veckan. Vi har då varvat mellan svenska och
matematik. Arbetet har skett både utomhus och inomhus samt enskilt och i grupp.
Vi har sedan skolan börjat haft ett projekt att räkna dagarna upp till hundra. När vi närmade
oss den hundrade dagen arbetade vi en hel del med det talet. Här märktes det att de förstod
räknesätten. Det hela utmynnade sedan i en utställning för resten av skolan.
Det eleverna kan arbeta vidare med är att vända siffrorna rätt. Flera av dem envisas med att
fortsätta vända dem åt fel håll.
Arbetet startade i höstas med att arbeta mycket med dem själva. “Det här är jag”. Vi har under
året arbetat med hur man är en bra kompis och vad behövs för att alla ska trivas och vilja
komma hit.
I ämnen som NO och SO har vi arbetat runt de olika årstiderna på olika sätt. Där har barnen
haft möjlighet att träna på att se årstidsväxlingarna i naturen. De kopplar händelser, växter och
djur till rätt årstid.
Vi har arbetat med trafik, yrken samt tittat på vad teknik är. Till vår hjälp har vi använt
materialet “PULS”. Barnen har lärt sig trafikmärken och att uppmärksamma risker i trafiken.
Yrken har vi under våren arbetat mycket med. Vi har tillsammans pratat om vad ett yrke är,
vilka yrken det finns, kan man arbeta som ”det” om man är tjej/kille, om man bor i Åtorp osv.
Vi har då tagit hjälp av UR, som har filmer om just olika yrken. Barnen har tyckt att det varit
roligt att jobba med yrken. De avslutade arbetet med att rita sitt drömyrke. Bilderna spar jag
som en portfolio till kommande årskurser, för att fördjupa sig i kommande yrken.
Eleverna kommer ofta med egna funderingar och dessa försöker vi om det går, att ta reda på
och få in i den vanliga planeringen. En diskussion om dinosaurier kom upp då vi arbetade med
fåglarna, och eftersom fåglarnas ursprung kommer från dinosaurierna så letade vi upp en film
om det. Matematiken kom också in då vi mätte upp hur stor flygödlan var.
I början av höstterminen var temat friidrott. Den hade vi utomhus. Vi provade på 60 meter
löpning, kast med liten boll samt hoppade längdhopp. Vi varvade detta med olika lekar och
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samarbetsövningar. Temat avslutades med att de äldre eleverna anordnade en halvdag där
samtliga grenar fick genomföras.
Vi har lekt rörelselekar där barnen fått använda hela sin kropp och utveckla de motoriska
färdigheterna samt deras förmåga att förstå regler och kunna samarbeta.
Som avslutning har vi haft en samling, där var och en får säga vad de gillade bäst eller vad
som var roligast på dagens lektion. Som pedagog kan jag ta till mig det de säger och försöka
få in de momenten i kommande lekar och aktiviteter.
Idrotten sker tillsammans med årskurs 1-2. Så sammanlagt är de 28 elever. Förskoleklassen
klarar sig bra och vågar ta för sig lika mycket som de äldre. Det är nyttigt för F-klassen att
hamna i en större grupp, där de måste dela utrymme med många fler. De tränar sig på att lyssna
på ett annat sätt, vilket märks då jag upplever att de förstått reglerna i lekar bra. Roligt för dem
är också att kunna leka andra och fler lekar.
Vid enkätfrågorna till utv.samtalen framkom det att några tyckte det var jobbigt vid
duschsituationen. Det fungerade bättre sedan halva klassen fick gå in och duscha fem minuter
innan. De övriga lekte då en kort lek till.
Efter Coronautbrottet delade vi upp gruppen i halvklass. Då F-klassen har idrott med 1-2:orna.
Den ena halvan hade idrott utomhus och den andra inomhus, sedan varvade vi. Vi fortsatte att
leka lekar och ha aktiviteter, där barnen utvecklade sina förmågor. Vi har tittat på film och
pratat om vad kroppen behöver för att må bra.
Att ha idrott i halvklass och varva inom med utomhusidrott har fungerat bra. Det möjliggör
lite andra aktiviteter som de saknat.
Åk 1-6
FRÅGOR TILL UTÖKAD ANALYS
Hur arbetar ni med att främja tillgänglig undervisning? Vilka pedagogiska
verktyg/arbetssätt har ni använt?
Vi utgår från gruppens sammansättning och storlek, elevernas förmåga att på olika sätt ta till
sig kunskaper. Vi fördelar enhetens resurser och pedagogernas behörigheter styr vad man
undervisar i. Vi har ett tillåtande klimat och prövar hela tiden olika arbetssätt och modeller för
att det ska passa alla elever. Verktyg/arbetssätt: Genomgångar, arbete enligt EPA-modellen,
små whiteboardtavlor, läsa text, se på film, lyssna, kompisrespons, svara på frågor till text,
grupparbete, enskilt arbete, inläsningstjänst, bildstöd på tavlan, utnyttjar olika medier,
praktiskt arbete, laborativt arbete, att gå från det konkreta till det teoretiska, olika miljöer, både
ute och inne.
Extra anpassningar/särskilt stöd. Vad har fått positiv effekt och på vilket sätt har ni sett det?
Vad behöver utvecklas och hur?
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I en klass har dagens struktur på skoldagen ändrats, morgonrutinen är borttagen och arbetet
startar direkt. Det har gjort att det blivit en lugnare arbetsmiljö för hela klassen. Genom att ha
extra anpassningar har vi kunnat ha muntliga redovisningar med framförallt en elev vilket har
resulterat i att eleven nått målen. Genom att vi fortsätter implementera detta arbete med eleven
hoppas vi kunna utveckla kunskaperna vidare. Elevens egen förståelse för sitt agerande i
klassrummet och med sina kompisar behöver också utvecklas för att personen ska nå ett högre
resultat.
I en annan klass finns extra anpassningar för några elever som behöver hjälp med att starta
igång och avslutat arbeten och lektioner. Vi ser att dessa elever utvecklas men att ett fortsatt
stöd behövs. Vi ser att utbrotten blir färre för en elev, i och med att vi har en tydliggörande
pedagogik.
Hur har ni arbetat med eleverna med potential att nå en högre nivå, de högre betygen? (B,
A). Vad har varit lyckat och på vilket sätt har ni sett det? Hur utvärderas elevernas vilja att
lära sig och att anstränga sig? Vad behöver utvecklas och hur?
Vid provsituationen finns möjlighet att skriva lite mer för att nå högre nivå, men denna chans
tar bara några få elever tillvara. Eleverna är i vissa klasser väldigt blyga och svåra att motivera
att göra lite mer än bara det grundläggande. Trots att vi lärare ofta poängterar att det inte är fel
att göra fel, så är eleverna väldigt rädda för att “göra bort sig”. Detta trots att det i klassen inte
finns någon som säger något högt om man gör fel. Vi har arbetat mycket med våra pedagogiska
planeringar ihop med framför allt de äldre eleverna. Vår förhoppning med detta arbete var/är
att eleverna ska känna att de är delaktiga och kan påverka sin lärsituation och på det sättet bli
mer motiverade för högre kunskapsnivå. Tyvärr tycker vi inte att vi nått ända fram med deras
höjda kunskaper. En tanke är att de kanske inte är mogna för att reflektera kring sitt lärande på
detta sätt, eller så har vi inte hittat riktigt rätt metod för arbetet. En reflektion vi gör kring detta
är att när presentationen av arbetet som komma skall presenteras och eleverna ska uttrycka
sina tankar kring exempelvis redovisningssätt, så hörs de elever som vill “minsta möjliga”
bäst. Detta gör att de elever som ev vill mer inte vågar säga vad de tycker. Numera har klassen
hemlig röstning alt skriva egna lappar, när de ska uttrycka sina åsikter. Trots detta ser vi att de
hämmas redan när förslagen dyker upp, då “minsta möjliga-gruppen” hörs bäst. Vi vill ha en
delaktighet bland barnen, men även en pluggkultur på skolan och funderar på hur vi ska kunna
nå dit. En tanke vi har är att på föräldramötet i höst ska föräldrarna involveras i högre grad. Vi
ska peppa föräldrarna att hjälpa sina barn att nå som lägst “god” kunskapsnivå. Detta arbete
fortgår nästa år!
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Hur har ni arbetat språkutvecklande. Ge goda exempel (vad, hur, vilket resultat har det
gett). Hur har eventuellt studiehandledare funnits med i processen? Vad behöver utvecklas
och hur?
Specialpedagogen har arbetat med ett nytt språkutvecklande material, BRAVKOD med några
elever. Vi ser ett visst resultat av detta, men tror att detta är ett arbete som ska fortsätta
långsiktigt och ger resultat på lång sikt. Ingers arbete med en elev, med Witting-metoden som
grund, kan vi se har varit mycket framgångsrikt, då eleven numer läser helord istället för att
ljuda sig fram.
Vi har intensifierat arbetet i undervisningen med att utveckla en aktivare skrivprocess i
samtliga årskurser. Detta gör vi b.la genom att låta eleverna skriva om sitt lärande i samtliga
årskurser i en sk. ”tankebok” vid ett flertal tillfällen i veckan. Efter en tid såg vi att eleverna
inte skriver så mycket i sina böcker, som en följd av detta har vi i vissa klasser ställt krav på
att man ska skriva minst två meningar.
Eleverna i 1-2 har jobbat med problemlösning i grupp, med stöd av lärare, där de har tränat på
detta.
Eleverna i 3-4 har jobbat i grupper om 2-3, de har tillgång till miniräknare och de måste skriva
hur de kommer fram till svaret. Detta kommer att ske en g/v.
Även 5-6 har vid enstaka tillfällen arbetat på liknande sätt. Vid läxläsning har t.ex. åk 5-6
arbetat vidare med att diskutera metoder för att träna problemlösning och muntlig framställan
i grupp. Metoderna varierar utifrån klassammansättning.
Vi modellerar metoder för att visa eleverna hur man gör: t. ex ”Rita en bild” eller ”Testa dig
fram” med en tabell.
På skolan arbetar vi medvetet med begrepp i många olika ämnen. Detta är ett led i vårt arbete
med språkutveckling för alla elever.
Vi har schema med bildstöd på tavlan, som sitter på tavlan under hela dagen.
Vi har varierade genomgångar, både muntligen och skriftligen samt ofta med bildstöd.
Vi utnyttjar olika medier i undervisningen och har många olika arbetssätt.
Exempel på arbetssätt kan vara EPA, Whiteboardtavlor, läsa text, ibland enskilt, ibland
gemensamt samt svara på frågor till text. Arbete i grupp och enskilt. Vi har också blivit bättre
på att använda inläsningstjänst.
Vi har ett antal elever med extra anpassningar och ett fåtal med särskilt stöd.
Personal från fritids kommer in i de yngre klasserna (åk 1-3) och stöttar läraren. På det viset
har de god kännedom om eleverna och deras behov och kan stötta upp eleverna även på fritids
med spel och lekar.
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Vår flexibla resursfördelning, som korrigeras flera gånger under terminen, genom dialog i
arbetslaget, med elevhälsan och rektor ger framförallt de eleverna med störst behov bästa
möjliga förutsättningar.
Eleverna följer den läs- och skrivutvecklingsplan som Degerfors kommun har gjort upp och
med den som grund ser vi om eleven behöver extra stöd, då sätts insatser in tidigt, samt
revideras regelbundet.
För att eleverna ska arbeta på sin egen nivå gör vi ibland ett förtest av deras kunskaper. På så
vis kan vi rikta undervisningen till deras nivå.
Vi anpassar undervisningen med material som passar deras nivå. Inför tester (tex i NO och
engelska) kan eleverna få uppgifter som man ska klara för att nå godkänd nivå, därutöver
exempel på vad som är en högre nivå.
Provresultat följs upp och utvärderas med eleverna.
Betygssamtal genomförs alltid inför terminssluten.
Vi har på olika sätt arbetat med språkutveckling i alla klasser, framförallt med att skriva.
Vi har i alla ämnen tagit upp och diskuterat ord och begrepp med eleverna.
Med hjälp av olika stödstrukturer har eleverna skrivit olika texter och fått respons på dessa.
Vissa klasser har arbetat med olika genrer, ett arbete som fortgår.
Vi har arbetat med ”veckans fråga”, där eleverna har fått tänka och formulera svar på en fråga
i en egen ”tankebok”.
Vi har arbetat tematiskt på olika sätt; tex en bilduppgift kombinerades med en textuppgift.
Under hösten har vi tagit del av föreläsningar under ramen för ”Nyanländas lärande” detta
gällande såväl studiehandledningens betydelse i utbildning och undervisning men även en
föreläsning av Peter Wall som behandlande analysen som grund.
Analys
Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse?
Varför och hur vet vi det?
Vi har genom fler utvärderingar på fler olika sätt låtit eleverna i större omfattning själva tänka
till och reflekterat kring sitt eget lärande. Vi ger dem reflekterande frågor att tänka kring och
skriva om. Frågorna är skrivna ur ett jämställdhetsperspektiv och är könsneutrala. Än så länge
ser vi inte att de använder skrivprocessen som en tankeprocess. Det vet vi för att de inte skriver
så mycket. Det är en process som vi får ge lite mer tid, så vi kommer att fortsätta med detta
hela året. Vi utvärderar den här processen regelbundet i arbetslaget och följer upp arbetet
tillsammans. Viss förändring av instruktionerna har alltså skett under terminens gång, för att
kunna utveckla elevernas skrivande ännu mer.
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Att arbeta i grupp kan ge stöd åt de elever som har svårt med problemlösningsprocessen,
samtidigt som de starkare får träna sig i att förklara och utveckla sin matematiska förmåga att
uttrycka sig. Här nyttjar vi den resurs vi har genom schemat med flexibiliteten. Eleverna får
träna på att visa hur de tänker och förklara för varandra. Detta gynnar alla elever oavsett
kunskapsnivå. Det är roligt att sitta ihop och göra något i grupp och det är nyttigt för framtiden.
De får träna på att förklara hur de har löst uppgifterna och på det sättet får de se olika metoder.
Genom att få tillgång till de andras sätt att tänka ges eleverna alltså en möjlighet att vidga sina
matematiska metoder och begrepp.
Det ger en förståelse för hur man kan göra och en trygghet i hur man kan lösa olika typer av
problem. Vi kan se på tester/diagnoser att de har förstått principen för just de modellerna.
Vi inser att vi kan lyfta begreppskunskaperna hos eleverna ännu mer. Till viss del kan vi se att
ämnesord och begrepp har förståtts och används av eleverna, det ser vi i det dagliga arbetet,
men även när vi gör diagnoser och andra tester.
Det är bra med en tydlighet för samtliga elever. Vissa har behov av bildstödet, men på detta
sätt blir det tillgängligt för samtliga och inte utpekande. Vi ser att eleverna använder schemat
och ställer frågor om det när de undrar. All pedagogik som kan tydliggöras och bli tillgänglig
för alla är bra allmän pedagogik. Då behövs i de flesta fall inte så mycket specialpedagogik.
Detta leder till en högre måluppfyllelse.
En variation av arbetssätt är viktig då olika sätt passar olika elever. Alla behöver träna på att
kunna arbeta på olika sätt.
Lektionerna får större variation, arbetspassen blir roligare när man bryter för att byta arbetssätt.
De extra anpassningarna är nödvändiga för de elever som har dem, dessa ses över regelbundet,
ca var 8-10 v eller vid utvecklingssamtal, för att de ska vara relevanta.
Det särskilda stödet vi ger är upprättat i samråd med elev och föräldrar, elevhälsa och rektor
det ses över med 8-10 v mellanrum, då de följs upp och utvärderas.
Samarbetet med vårdnadshavare är a och o för att eleven ska vara trygg och gå framåt i sin
kunskapsutveckling. Att anpassningarna revideras och hålls aktuella är en förutsättning för att
eleven ska utvecklas.
Att fler personal ser eleverna och deras behov gör att vi kan samarbeta på ett bättre sätt kring
barnen, för deras utveckling och en god måluppfyllelse. Vi arbetar som ett team runt eleverna
vilket ger oss en styrka och barnen en trygghet, i och med de känner oss allihop. Vår
pedagogiska grundsyn, ger en stabilitet i verksamheten och bidrar till elevernas utveckling och
en god måluppfyllelse. Det kan vi se på att alla elever utvecklas, även om det sker utifrån deras
egna förutsättningar. Vi kan se resultat och att de går framåt i sin utveckling, även om det tar
tid. Vår grundsyn gynnar likvärdigheten och allas lika värde då vi väntar alla barn från en
tydlig pedagogisk bas.
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Det är bra med tidig intervention. Vi blir uppmärksamma på elever med behov och genom att
stötta dessa barn kan man utjämna vissa skillnader som annars skulle uppstå. Tidiga insatser
har visat sig viktiga i barns fortsatta utveckling. Vi kan se att de elever som får stöd utvecklas
i sitt lärande. Det gör vi genom utvärderingar och olika tester. Utvecklingen går inte alltid så
fort för en del barn, men de utvecklas.
Detta gör att eleverna arbetar där de befinner sig i sin utveckling. De får hjälp och stöd på rätt
sätt.
Att förstå vilken nivå som är godkänd och vad som krävs för att nå högre ger vissa elever
motivation.
Eleverna blir medvetna om sin kunskapsutveckling och därmed vad de har för svagheter.
Betygen förklaras utifrån de betygskriterier som finns och de får veta vad de behöver träna
mer på för att nå en högre nivå.
Detta hoppas vi ska ge eleverna mer motivation till mer studier.
Eleverna har fått stöd i sitt skrivande, de får hjälp i tankeprocessen, ibland av varandra och
ibland av läraren för att komma vidare i sin språkutveckling. Vi kan höra på elevernas
resonerande att de gillar att diskutera sina texter. De var också stolta att visa upp sina alster för
föräldrarna. En av uppgifterna var att skriva en limerick till en bilduppgift och där märktes det
att eleverna hjälpte varandra med texterna.
Då vi är en liten skolenhet med tighta arbetslag blir det extra viktigt med input utifrån.
Föreläsningen gällande studiehandledning gav oss förståelse och redskap för hur vi skall arbeta
med de elever som har annat modersmål. I dag har vi inte några nyanlända elever på vår enhet,
dock ett fåtal elever med annat modersmål. Viktigt är att beakta även dessa språk i
undervisningen och för eleven även lyfta dennes modersmål i de sammanhang det är möjligt.
Här samverkar vi idag i liten grad med modersmålsläraren som kommer in för undervisning
något tillfälle i veckan. Här kan vi bli än bättre att samverka. Dock är det svårigheter då den
pedagogen arbetar och samverkar på 7 enheter. Därför blir det vårt jobb att lyfta modersmålet
i andra sammanhang för de elever det rör. Här tänker vi att utbildningen i SKUA kommer ge
oss än fler verktyg.
Föreläsningen med Peter Wall visar oss hur viktigt det är att analysera ur ett bredare perspektiv
och tänka stort, inte enkom på enhetsnivå. Här påminns vi om vidden att tänka in hur andra
faktorer utanför skolan spelar roll för elevens resultat.
I 3-4:an arbetar eleverna parvis med att skriva. De tränar på att skriva olika texttyper. Att de
arbetar i par ger dem en möjlighet att stötta varandra i arbetet. I 5-6:an skriver de mycket i NO
just nu, eftersom eleverna valt att skriva mycket i just detta arbetsområde (sex och samlevnad).
Eleverna får en kommentar på sina texter för att bli medvetna om formen, men det är i första
hand innehållet som fokus ligger på. Även i SO arbetar 5-6:an med texter. De sammanfattar
lästa texter och skriver sedan egna texter med hjälp av stödord. I bilden dokumenterar och
analyserar eleverna sina arbeten i en skrivbok.
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Att arbeta i par är nyttigt. De planerar ihop och skriver en varsin text (likadan). Genom att de
arbetar ihop så stöttar de varandra i skrivprocessen. Arbete går inte att utvärdera ännu.
5-6:ans arbete med NO och SO och fokus på innehåll är en viktig del i deras fortsatta
utveckling i samtliga ämnen och i sitt fortsatta lärande.
Att reflektera kring arbetet ger dem en bra förberedelse inför fortsatta studier.
Utöka användandet av de digitala verktygen i undervisningen, genom att vi lärare har lärt oss
mer om Google Classroom, detta har hjälpt oss att börja använda Google Classroom lite mer.
Vi tror att det är bra för eleverna då de kan se detta verktyg även hemifrån. Vi kan ännu inte
se några effekter av detta arbetssätt.
Utveckla undervisningen med tonvikt på planering, genomförande och bedömning. Här har vi
arbetat mycket aktivt den senaste månaden. När en ny planering har påbörjats av läraren, tas
den ut i klassrummet för att tillsammans med eleverna skrivas klar. Elevernas tankar, idéer och
synpunkter tas upp och planeringen skrivs klart efter det, för att sedan läggas ut på edWise så
att även föräldrar har tillgång till dem.
Under och efter periodens slut gör vi utvärdering av arbetet och bedömningen sker utifrån det
som angetts i planeringen.
Vi och eleverna upplever att de har ett mycket större inflytande över
innehållet/arbetssätt/redovisningsformer nu mot tidigare. Detta ger en ökad medvetenhet hos
eleverna och ett ökat engagemang. Vi kan också se att det ger ett förbättrat resultat.
Vi har arbetat i åldersblandade grupper med påskens traditioner; musik, bild, filmvisning,
historia, religion och idrott var några ämnen som ingick under dagen.
Barnen tycker det är roligt med schemabrytande verksamhet. Det är nyttigt för dem att jobba
åldersintegrerat.
Vi lärare har haft möte med specialpedagogen och Svartås lärare, då vi haft uppföljning på
förra årets lärarlyft. Det är givande och stimulerande att träffas och ha gemensamma
diskussioner kring olika pedagogiska dilemman. Samtliga har nytta av dessa samtal, vår
övertygelse är att det kommer eleverna tillgodo också.
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.
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Åk 1-6






Vi ska arbeta för att väcka elevernas lust att nå högre resultat genom att använda fler
metoder i undervisningen eftersom vi såg att det låg lite lågt på elevenkäten.
Vi ska satsa på att i högre grad utvärdera och återkoppla elevernas lärande på
lektionsnivå, men även individuellt.
Vi behöver fortsätta att utveckla elevernas problemlösningsförmåga i matematik.
Vi behöver fler chromebooks, helst en per elev, för att kunna bedriva en varierad och
fördjupad undervisning.
Vi behöver även skrivare som är kopplade till elevernas chromebooks.
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7. Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska anpassas efter
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som
ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Elevenkäten för åk 2 och åk 5
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

3,92

3,40

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi
3,23
ska arbeta med olika skoluppgifter

3,40

3,63

3,40

Delaktighet och inflytande
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

Analys av elevenkät
Vi är nöjda med att resultatet stiger med stigande ålder när det gäller medbestämmande, det
har varit vår ambition under läsåret. Det är mindre positivt att eleverna anser att vi inte lyssnar
lika mycket på deras åsikter i åk 5 som i åk 2. Här tänker vi att den direkta återkopplingen efter
lektionsslut och utvärderingen av det direkta lärandet är det vi behöver arbeta med mer
medvetet. Under vårterminen
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
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Öka eleverna möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder.

Hur når vi målen?
F-klass
Fortsätta arbetet med elevers inflytande. I samarbete med UNICEF ”Rättighetsbaserad
skola” ska arbetet med elevernas delaktighet i undervisningen utvecklas.
Förskoleklass deltar i elevråd och har eget förskoleklassråd.
Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande.
Åk 1-6
I samarbete med UNICEF ”Rättighetsbaserad skola” ska arbetet med elevernas delaktighet i
upprättandet och utvärderingen av pedagogiska planeringar (undervisningens innehåll och
arbetssätt) utvecklas och synliggöras.
Låta eleverna skriva om sitt lärande i samtliga årskurser.
Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Kompletterande frågor för fördjupad analys
Hur har ni jobbat med skolans grundläggande uppdrag/syfte att fungera demokratiskt och
skapa lust för ett livslångt lärande? (ledning, stimulans, delaktighet och inflytande?) Ge
exempel på vad som fungerat bra, varför och på vilket sätt ni vet det. Vad behöver utvecklas
och hur?
Eleverna har via elevrådet varit med och önskat vilka lekredskap mm som ska köpas in till
skolgården. Här kan vi se att eleverna har haft en stor påverkan, då svar har kommit från
Degerfors kommun att saker har köpts in till skolan och ska sättas upp. Många av elevernas
förslag har beaktats.
Elevrådet har organiserat en turnerings/pyssel förmiddag. Den blev lyckad. Arbetet skedde då
åldersblandat och vi ser att detta ger en tryggare elevgrupp, då barnen lär känna varandra och
får en chans att träna på att visa hänsyn och respekt mot varandra. Vi tycker att arbetet där vi
jobbar med de äldre eleverna som goda förebilder för de yngre är viktigt. Deras roll att visa
vägen och att vara schyssta kompisar är oerhört viktigt för skolan och vår fina gemenskap. Att
de har en positiv inställning ger ringar på vattnet.
F-klass
Vi har lyckats genomföra 5 förskoleklassråd.
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Vi har en elevrådsrepresentant. Hon har deltagit i fyra protokollförda möten med det
rättighetsbaserade elevrådet. Hon har också deltagit i en trygghetsvandring med elevrådet.
Vi har genomfört en trygghetsvandring med elevrådet. Vi bjöd in rektorn till ett av
elevrådsmötena. De hade tidigare ställt frågor till rektorn och de blev nu besvarade. Två elever
från elevrådet gick med på skyddsronden.
Vi avslutar dagen med att eleverna får tänka ut något som varit bra idag och sedan viska det i
mitt öra när de går hem.
För att öka barnens delaktighet och göra dem medvetna om att de är det, så har vi börjat
använda frågorna Vad? Hur? Och Varför? Det gör vi när vi ska börja ett nytt område i SO/NO.
Elevernas funderingar och intressen vävs in och tas till vara på olika sätt. Bland annat så har
vi mätt upp hur långt man måste simma för att få silverfisken. Tagit reda på vad delfiner äter.
Vi har tillverkat en egen julkalender, där varje elev har fått skriva ett uppdrag som hela klassen
ska utföra.

Analys
Eleverna har själva tagit ansvar att förmedla kunskap om otrygga platser. De har gjort en skylt
som förklarar otäcka lampor i ett hus (vilket de tidigare varit rädda för).
Att ha rektorn närvarande som kunde ge besked direkt i vissa frågor, var mycket positivt för
eleverna.
Vid skyddsronden är det bra att också ha ett barnperspektiv. Det är ju deras arbetsmiljö.
Barn lever ofta i nuet, så genom att ställa frågan om dagen får dem att träna sig på tänka efter
vad man gjort under dagen. Jag som pedagog får då reda på vad de tyckt om olika saker.
Att ta tillvara och spinna vidare på deras intressen får dem att bli mer motiverade. Det är också
lättare att få en förståelse för andra saker som man kan koppla samman med deras intresse.
Det är viktigt för eleverna att få framföra vad de tagit upp på elevrådet när de har klassråd,
samt att i klassen göra en del undersökningar. De ser att deras frågor tas upp och tas på allvar.
Processen där frågor bollas mellan elev och klassråd är viktig för att förstå den demokratiska
processen. Eleverna tar ett större ansvar och ser att de kan vara med och påverka. De upptäcker
också att det kan ta tid från beslut till handling.
När barnen får kunskap om miljön runt dem, minskar oron.
Barnen visar stort intresse när kalendern ska öppnas och deltar aktivt även om de inte alltid
gillar uppdraget som ska utföras. Det kan vara allt från kluriga mattetal till att lyssna på en låt
från någon artist.
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Genom att använda frågorna vad, hur och varför känns det som om det är lättare för barnen
att reflektera och kunna säga något om vad de lärt sig eller vad de tyckt om arbetet. Blir barnen
tränade i det här från början kommer det finnas med naturligt när de blir äldre.
Åk 1-6
Vi har haft 4 protokollförda möten med det Rättighetsbaserade elevrådet, samt ett
planeringsmöte inför talangshowen.
Vi har genomfört en trygghetsvandring med det Rättighetsbaserade elevrådet.
Rättighetsbaserade elevrådet bjöd in rektorerna till sina möten. Annie-Frid var med på ett möte
på hösten och ett på våren. Eleverna hade i förväg ställt några frågor till rektor, som blev
besvarade.
I år deltog eleverna i skyddsronden indirekt genom att frågan lyftes på dagordningen inför att
skyddsronden ägde rum. Även i klasserna fanns frågan med på dagordningen på klassrådet
genom mentorerna. Direkt representerades det rättighetsbaserade elevrådet genom att
representanter ur det rättighetsbaserade elevrådet gick med under skyddsronden.
Samtliga elever har ett visst inflytande över sin utbildning. Med stigande ålder ökar detta
inflytande.
Till exempel:
Alla elever har satt upp sina egna IUP mål.
Eleverna har planerat egna lektioner på t ex idrotten.
Ett allt större inflytande över de pedagogiska planeringarna med stigande ålder, t ex
över arbetssätt och redovisningsformer.
Elevens dag har åk 3-4 haft, då de planerat och genomfört en egen arbetsdag.
Efter önskemål i åk 5-6 om t ex ”Spegelvänd” säsong 2 (en matematikserie på UR),
så har klassen sett denna.
Eleverna i åk 5-6 får som veckans värdar ta hand om en stund på fredagen, där de
planerar och genomför en aktivitet med övriga klassen.
Eleverna utvärderar lektionerna på olika sätt.
Detta är några exempel på hur vi arbetar med elevernas delaktighet och inflytande. Övrigt
arbete som sker är att vi har intensifierat arbetet i undervisningen med att utveckla en aktivare
skrivprocess i samtliga årskurser. Detta gör vi b.la genom att låta eleverna skriva om sitt
lärande i samtliga årskurser i en sk. ”tankebok” vid ett flertal tillfällen i veckan. Efter en tid
såg vi att eleverna inte skriver så mycket i sina böcker, som en följd av detta har vi i vissa
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klasser ställt krav på att man ska skriva minst två meningar. Och inför våren arbetar vi för att
ha fastställda utvärderingsfrågor
Christer Carlsson, förvaltningschef i Degerfors, var hos oss och tackade de elever ur elevrådet
som var och presenterade Åtorps skola som barnrättsskola. Han gav skolan många nya
lekredskap.
Vi har haft elevråd. Då beslutades hur skolavslutningen ska genomföras (utan vårdnadshavare
i år), vi kommer att ha en turnering/pyssel förmiddag, som elevrådet ska hålla i.
En städstund ute på skolgården, med utomhusmåltid var en av de saker som vi genomförde
och som blev väldigt trevligt och uppskattat av barnen.
Önskemål om lekutrustning utomhus har framförts till kommunen och de har fått fin respons
på sina önskemål.
Matråd har hållits.
Analys
Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse?
Att vi har jobbat med IUP arbete, framförallt med matte och svenska, i åk 1-2, har varit viktigt
när det gäller att öka deras medvetenhet kring vad de behöver bli säkrare på. Denna IUP
grundar sig ju i samarbetet med föräldrarna, eleverna och vad vi som pedagoger har sett på
olika diagnoser (skolverkets tester, tummen upp mm). Att eleverna blir medvetna om sina
svagheter och att detta är deras träningsgrej (inte samma som bästa kompisens).
Både 3-4:an och 5-6:an har varit mycket nöjda med att planera och genomföra egna lektioner.
Detta är ett led i deras lärandeprocess, där de får både planera och genomföra samt i viss mån
utvärdera sin lektion.
Varför och hur vet vi det?
De ser att de inte har samma uppgifter som kompisarna och vi pratar om varför de behöver
träna på det som ligger i deras IUP-mappar, så de är medvetna om vad det är de gör och varför.
Vi kan se att de blir bättre på det de tränar på.
Att de har gillat att hålla egna lektioner kan vi veta för att de säger det. Vi kan också se det på
deras engagemang i arbetet med lektionerna.
Det är viktigt för eleverna att få framföra vad de tagit upp på det Rättighetsbaserade elevrådet
när de har klassråd. Då märker eleverna att elevnära frågor tas på allvar, det finns ett forum
där dessa frågor tas upp. Processen att frågor bollas mellan elevråd-klassråd är viktig för att
förstå den demokratiska processen.
Vi ser en ökad förståelse bland eleverna, för att en process tar tid, allt kan inte beslutas på en
gång. Vi ser att barnens eget ansvar att förmedla det som bearbetas i elevrådet, tillbaka till
klassen, ökar.
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Eleverna har tagit ett eget ansvar att förmedla kunskap om otrygga platser. De har gjort en
skylt som förklarar två otäcka lysande lampor i ett hus, som eleverna visat oro för. När barnen
får kunskap, minskar oron.
Att ha rektor närvarande som kunde ge besked direkt i vissa frågor, var mycket positivt för
eleverna. Bra att se att de kan påverka sin utbildning.
Bra att ha ett barnperspektiv med även skyddsronden. Det är ju deras arbetsmiljö i första hand.
Vi ser att det ger ett ökat engagemang när eleverna vet att de själva har varit med och bestämt
vad som ska göras. De är mer delaktiga, lättare att få med på aktiviteterna och positiva till
arbetet. Det kan vi se på att måluppfyllelsen är bra, de deltar utan att protestera eftersom
klassen har bestämt det
Att ha ett eget IUP mål ger eleven en ökad motivation att nå målet. Det är greppbart och tydligt.
Man kan som lärare gå tillbaka och påminna om målet och eleven får mer insikt i sitt eget
lärande. Att man har varit med och bestämt vad som ska ske på lektionerna i de olika ämnena
ger en ökad känsla av självständighet, delaktighet och inflytande.
Vi har genom vårt arbete med rättighetsbaserad skola en ännu större medvetenhet när det gäller
elevdelaktighet i undervisningen. Eleverna måste tänka till och reflektera kring sitt eget
lärande.
Vi ger dem reflekterande frågor att tänka kring och skriva om. Frågorna är skrivna ur ett
jämställdhetsperspektiv och är könsneutrala. Än så länge ser vi inte att de använder
skrivprocessen som en tankeprocess. Det vet vi för att de inte skriver så mycket. Det är en
process som vi får ge lite mer tid, så vi kommer att fortsätta med detta hela året. Vi utvärderar
den här processen regelbundet i arbetslaget och följer upp arbetet tillsammans. Viss förändring
av instruktionerna har alltså skett under terminens gång, för att kunna utveckla elevernas
skrivande ännu mer.
Besöket av förvaltningschef Christer Karlsson var mycket uppskattat av både elever och
personal.
Eftersom vi har restriktioner blir det en annorlunda skolavslutning, konstaterar vi.
Eleverna har framfört sina önskemål och vi tar hänsyn till dem.
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Elevernas ansvar och inflytande
F-klass



Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande
Fortsätta arbetet med elevers inflytande i pedagogiska planeringar

Åk 1-6




Fortsätta arbetet med elevers inflytande i pedagogiska planeringar
Vi ska satsa på att i högre grad utvärdera och återkoppla elevernas lärande på
lektionsnivå, men även individuellt.
Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande
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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
Åk 1-6

2017/2018
Vt
Ht
To
0
0
0

2018/2019
Vt
Ht
To
0
0
0

2019/2020
Vt
Ht
To
0
0
0

Kommentar: Inga klagomål har inkommit.
ENHETENS MÅL
F-klass
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att påverka sina
barns utbildning
Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling
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?
F-klass
Fördjupa det täta samarbetet som finns med hemmen, särskilt för elever i behov av särskilt
stöd.
Begränsa antalet kanaler för sjukanmälan.
Vid ht utvecklingssamtal ges information om Edwise till vårdnadshavarna.
Mentorer ansvarar för att rummen i edWise skapas och är uppdaterade samt delger hemmen
instruktion
Åk 1-6
Fördjupa det täta samarbetet som finns med hemmen, särskilt för elever i behov av särskilt
stöd.
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Begränsa antalet kanaler för sjukanmälan.
Pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen delges kontinuerligt till vårdnadshavare.
Mentorer ansvarar för att rummen i edWise skapas och är uppdaterade samt delger hemmen
information.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
F-klass
Förskoleklassens mentor har träffat barn och föräldrar vid ett inskolningssamtal.
Förskoleklassens föräldrar deltog vid skolans gemensamma föräldramöte i augusti.
Några föräldrar var intresserade och deltar i föräldrarådet.
Rum i edwise har skapats.
Veckobrev skickas ut i pappersform och på edwise.
Föräldrar träffar pedagog vid lämning och hämtning.
Har haft uppföljningssamtal med några föräldrar.
Utvecklingssamtal har genomförts
Analys:
Inskolningssamtalet verkade lugnande för både eleven och föräldern, då jag får reda på vad de
tycker och vad de behöver hjälp med.
Uppslutningen vid föräldramötet var god. Det verkar vara engagerade föräldrar.
Inloggning till edwise fungerade inte vid föräldramötet. Flera föräldrar önskade veckobreven
i pappersform. Jag har haft en god kontakt med föräldrarna. Det känns som det varit viktigt att
ha barnet med en stund vid återkopplingssamtalen. Detta för att visa barnet att jag som pedagog
och föräldrar har samma åsikter och mål med vårt arbete.
Då jag som pedagog inte är så bra på appar och datorer skulle det vara bra om någon centralt
deltog på föräldramötet och instruerade föräldrar om inloggning och lösenord mm. De vill
fortfarande ha veckobreven i pappersform.
Utvecklingssamtal har hållits med alla föräldrar. De är nöjda med verksamheten. Vi har vid
behov haft en tät kontakt.
Åk 1-6
Vi har fördjupat det täta samarbetet som finns med hemmen, särskilt för elever i behov av
särskilt stöd.
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På föräldramötet bad vi vårdnadshavarna att kontakta oss på telefonsvararen i första hand för
sjukanmälan.
Under terminen har Edwise sidan har inte fungerat bra, framförallt i början av terminen. Vi
saknade länge grupper och ämnen och kunde pga. detta inte föra in planeringar eller göra
uppföljningar av dessa. Inte heller omdömen gick att föra in. Så småningom har detta rättats
till och nu fungerar det. Mentorerna har ansvar för sina rum och dessa uppdateras med ny
information vid behov.
Kommungemensamt föräldraråd har ägt rum tillsammans med övriga f-6 skolor inom
kommunen. Under våren kunde det inte genomföras på grund av Coronapandemin.
Samtliga elever har haft utvecklingssamtal. Under mars och april har vi i år begränsat
kontakten med föräldrarna till att ske via dator och telefon/sms. Några få möten har hållits,
som uppföljningar av ÅP, detta som en följd av Corona.
Analys:
Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse?
Varför och hur vet vi det?
Att ha god kontakt med vårdnadshavare hjälper eleven på så sätt att vi alla som är nära,
föräldrar och pedagoger, har en god insyn i hur arbetet på skolan fortskrider. Det ger en
trygghet att vi alla ”spelar i samma lag”. En öppenhet kring behov och åtgärder är oerhört
viktig och att dessa följs upp.
Att sjukanmäla via telefonsvarare har fungerat ganska bra. Vissa föräldrar anmäler fortfarande
via sms på klasstelefonen eller i Edwise. Ibland tar det en stund att kolla alla ställen, tid som
kunde användas till annat.
Att Edwise har krånglat har inneburit att elever och föräldrar inte haft möjlighet att följa
planeringen och uppföljningen av undervisningen. Det är ganska ofta ”trögt” att använda
Edwise, även när vi har fungerande grupper, eftersom systemet ofta står och ”tuggar”. Lärarna
kan ibland lägga onödigt mycket tid på detta långsamma system, tid som kunde läggas på
annat. Vi lärare skriver kontinuerligt in planeringar och följer upp omdömen, och vissa
föräldrar följer detta via Edwise, medan andra inte gör det. Utvecklingssamtalen är alltså
fortfarande väldigt viktiga. Vi kan ibland uppfatta att föräldrar inte använder Edwise särskilt
mycket. Vid vissa tillfällen skickas lappar ut för att vi ska vara säkra på att informationen nått
hemmet.
Det kommungemensamma föräldrarådet bidrar till att stärka likvärdigheten inom f-6 skolorna.
Tyvärr kunde det inte genomföras under våren på grund av Corona-pandemin.
Eleverna har satt upp nya individuella utvecklingsmål och föräldrarna har blivit informerade
hur det går i skolan om elevernas utveckling vid utvecklingssamtalen.
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Det har blivit en viss begränsning i kontakten med föräldrar under våren på grund av den
pågående pandemin. Till barn med särskilda behov har vi ändå haft fysiska möten med
vårdnadshavare.

Vilken betydelse har eventuellt Pinocchiosamarbetet haft för
barnets lärande och utveckling?
Vi har inga familjer som ingår i Pinoccio samarbetet.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
F-klass


Utöka användandet av edWise för såväl pedagoger som vårdnadshavare.

Åk 1-6



Fortsätta vårt täta samarbete med hemmet, särskilt för elever i behov av särskilt stöd.
Vi försöker styra in vårdnadshavare att sjukanmäla via Edwise.
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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
Aktivt samarbete med förskolan, vilket skapar gemensamma arenor för barn/ elever och
möjlighet för utökad pedagogisk dialog mellan verksamheterna. Detta med överlämnande
planen som bas.
Anpassa verksamheten till att skapa tillgänglig samverkan mellan förskola- förskoleklass,
skola-förskoleklass samt fritids och förskoleklass.
Anpassa verksamheten så att fritids personal kan vara med vid klasskonferenser.
Vid behov ska fritidspersonalen vara med upprättandet av extra anpassningar och särskilt
stöd samt vid analysen av insatta åtgärder.
Via fastställt kalendarium skapa, högre samverkan med närliggande små skolenheter.
Åk 1-6
Anpassa verksamheten till att skapa tillgänglig samverkan mellan förskoleklass, skola, skola
och fritids.
53

Anpassa verksamheten så att fritids personal kan vara med vid klasskonferenser.
Vid behov ska fritidspersonalen vara med upprättandet av extra anpassningar och särskilt
stöd samt vid analysen av insatta åtgärder.
Via fastställt kalendarium skapa möjlighet för utökad pedagogisk dialog, högre samverkan
med närliggande små skolenheter.
Tät samverkan med modersmålslärare och studiehandledare efter uppkomna behov.
UTVÄRDERING OCH ANALYS
F-klass
Förskolan Tallmon har under året varit och lekt tillsammans med oss på skolgården.
Förskoleklassen har haft idrott och elevens val tillsammans med 1-2:orna.
5-6:orna arrangerade en friidrottsdag för åk F,1-2.
Förskoleklassen har besökt 5- åringarna på Tallmon. Vi lekte en koncentrationslek gemensamt,
sedan lekte de fritt.
Med övriga elever på skolan deltar vi i aktion julklappen, där barnen i tvärgrupper samarbetar
med att samla in till och slå in julklapparna
Vi har deltagit i hela skolans skrivprojekt, som avslutades med en utställning.
Vi har genomfört planerade träffar under vårterminen. Vi varvade med att besöka fritids och
leka där, att vara i förskoleklassens klassrum och delta i något vi brukar göra där samt att vi
hälsar på dem vid Tallmon.
Vi har gjort uppehåll i träffarna inomhus med förskolan. (pga Corona) Vi ses dock på
skolgården, då de kommer över och leker med oss en förmiddag/vecka. Förskolebarnen hann
äta med oss ett par gånger så de har sett hur matsituationen går till.
Analys
Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse?
Varför och hur vet vi det?
Barnen från Tallmon tycker det är lika kul som F-klassen att ses ute på skolgården. Där lär de
också känna pedagogerna som rastvaktar.
Då F-klassen bara är 8 elever, så är det bra att få delta i en större grupp. Att inte få lika mycket
plats. Utan vänta på sin tur m.
Eleverna verkar känna sig trygga med de äldre eleverna, vilket märks på rasterna då åldern
inte har någon betydelse i lekarna de leker.
Vi ser att eleverna tycker det är roligt att samarbeta med de äldre eleverna. Att de lyssnar på
dem.
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Då förskoleklass inte gick på fredagar, blev inte samarbetet med övriga skolan så stort som det
brukar. Detta eftersom bl a adventssamlingen i Brokyrkan tillsammans med Svartå samt Lucia
med pysseldag inföll på fredagar. Även julavslutningen gjorde det, men då bjöds barnen in
ändå. Jag som pedagog deltog dock inte eftersom jag börja 10.15. Det kändes lite konstigt.
Jag upplever att förskolebarnen börjar bli tryggare på skolgården. De lämnar sina pedagoger
för att leka någon annanstans. De vågar be mig om hjälp eller ropa om de vill visa något. Jag
har lärt mig deras namn, vilket de verkar tycka om.
Åk 1-6
Vi har haft klasskonferenser där elevhälsan, rektor och fritidspersonal har deltagit. Efter
klasskonferenserna har uppföljning skett genom speed-dater för att säkerhetsställa insatta
åtgärder.
Vid utvecklingssamtal finns ett erbjudande om att fritids personal kan delta om så önskas. Inför
utvecklingssamtal stämmer alltid skolan och fritids av om det är något specifikt.
Vi har haft träff med Svartås pedagoger, och elevhälsan via ett fastställt kalendarium.
I slutet av hösten träffades Åtorp – Svartå gruppen 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.
Hela elevhälsan finns på plats varannan vecka och rektor samt specialpedagog finns på plats
varje vecka – torsdagar. Elevhälsan tillsammans med oss pedagoger arbetar främjande,
förebyggande och åtgärdande genom individuella insatser för elever men även genom insatser
på gruppnivå – inom klasser.
Elevhälsan finns även som stöd för pedagoger i deras arbete.
Inger har varit på flera möten angående blivande åk 7.
Analys:
Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse?
Varför och hur vet vi det?
Vi får en helhetssyn på barnen. Här revideras stöd och alla elevers kunskapsutveckling
granskas. En fin chans för verksamheten att se helheten kring barnen. Att även
fritidspersonalen är med ger vårt team en extra skjuts.
Det är bra att små enheter får möjlighet att utbyta pedagogiska erfarenheter. Då Svartås
situation till stor del liknar vår, har vi många kunskaper och erfarenheter att delge varandra.
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Från träffen med Svartå och specialpedagogen tog vi med oss hur vi kan jobba med pauser,
berättande och täta avstämningar för att hålla eleverna aktiva och engagerade, vilket lett till att
vi har kunnat anpassa vår undervisning så att den stimulerar eleverna på gruppnivå.
Åtorps elever var inte så komplicerade att diskutera, när det gällde att skapa nya klasser till åk
7.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
F-klass


Större delaktighet i åldersblandade aktiviteter med övriga skolan.

Åk 1-6




Förbättra samarbete mellan F-klass och åk 1-2.
Förbättra samarbete med fritids gällande bl a rastaktiviteter och kommande studiestöd.
När eleverna börjat sitt språkval under ht-20 ska kontakt tas med de pedagoger som
undervisar med i språkval och ev. hemkunskap från vt-20 för att undvika missförstånd
angående elevers fysiska och psykiska status.
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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
Samverkan med skolan i planen för Studie- och yrkesvägledning.
Bemannat skolbibliotek.
Åk 1-6
Plan för Studie- och yrkesvägledning
Bemannat skolbibliotek

Hur når vi målen?
F-klass
Skapa ytterligare arenor för det studie- och yrkesvägledare i snäv bemärkelse.
Arbeta för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling.
Åk 1-6
Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan ”fastställda SYV-lektioner”
Undervisande lärare ansvarar för att planen genomförs.
Skapa ytterligare arenor för det studie- och yrkesvägledande arbetet i snäv bemärkelse.
Arbeta för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
F-klass
Barnen verkar i leken inte bry sig om vilket kön de tillhör. Pojkar och flickor leker samma
lekar.
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Jag reflekterar mer över vilka berättelser och förebilder jag lyfter fram i materialet jag
använder. (könsöverskridande)
Vi har pratat och arbetat med olika yrken, och diskuterat om kvinnor/män kan vara eller bli
det.
Analys
Eleverna verkar inte uppleva yrken som kvinnliga eller manliga. Jag upplever att de inte ser
några hinder. De har sina drömyrken och förhoppningsvis kommer de att nå dit.
Det är positivt för eleverna att se att det finns en mottagare av arbeten de gjort.
Åk 1-6
Vi har haft besök av vår nya SYV och fastställt SYV-planen för skolan.
Sent på terminen började vår nya skolbibliotekarie sitt jobb och har träffat eleverna och hunnit
bekanta sig lite med dem. Tyvärr har hennes närvaro under våren varit lite sporadisk p.ga olika
anledningar.
I början av höstterminen var vi i Karlskoga och träffade kommunchefer från Örebro län. Där
berättade vi om vårt arbete med UNICEF och rättighetsbaserad skola.
Elever och pedagoger har aktivt under läsåret jobbat med ett omvärldsperspektiv – där blicken
riktas utåt. Detta genom exempelvis att eleverna lagt tid på elevens val och sökt efter gåvor
som sedan skickats i paket till barn i andra länder.
Under vårterminen har vi begränsat all fysisk kontakt med omvärlden till ett minimum, p.g.a.
covid -19.
Analys
Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse?
Varför och hur vet vi det?
Vi har nu en kontakt med en ny medarbetare (studie-och yrkesvägledare) och har kunnat
revidera SYV-planen så att den passar vår skola.
Att äntligen ha fått en bibliotekarie igen är positivt för hela skolbiblioteket. Någon som är
riktigt duktig på barn- och ungdomslitteratur och som kan hjälpa våra elever med att hitta
glädjen i att läsa böcker, är oerhört viktigt för deras läsprocess. Det är synd att sjukdom mm
har begränsat tiden ihop med bibliotekarien, som vi anser vara så värdefull.
Att ständigt spana mot omvärlden i den utbildning och undervisning vi bedriver gör att vi lätt
kan förankra värdet av Barnkonventionen och föra diskussionen om hur vi har det och hur
andra har det.
Att vi inte kunnat göra olika studiebesök/andra upplevelser är naturligtvis begränsande för våra
elever och oss pedagoger, men ingenting som vi kan påverka i dagsläget, då denna situation är
helt unik.
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
F-klass


Fortsätta arbeta för att planen för studie- och yrkesvägledning blir levande

Åk 1-6



Samverkan med Syv och polisen.
Fortsätta arbeta för att planen för studie- och yrkesvägledning blir levande
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11. Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella
kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns
ämnesspecifika kunskapskrav för olika betyg

Elevenkäten för åk 2 och åk 5
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

Veta vad som krävs
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika
3,62
ämnena

3,30

Analys av elevenkät
Vi blev förvånade över detta resultat, då vi anser att vi förklarar målen mer tydligt ju äldre
elever är.
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?
Åk 1-6
Uppdatera omdömen mer kontinuerligt.
Använda artiklar ur barnkonventionen i de pedagogiska planeringarna.
Analysera ev avvikelser i resultat på NP samt lärarnas skriftliga omdömen/betyg.
Analys och fördjupad ämnesdiskussion av elevernas kunskapsutveckling, bedömning och betyg
i arbetslaget.
Skriftliga omdömen ska ha en tydlig koppling till våra pedagogiska planeringar och
kunskapskraven i Lgr 11.

60

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Åk 1-6
Vi har haft större möjligheter att hinna med uppdateringar av omdömen under detta läsår och
det kan bero på att vi har haft färre övriga åtaganden/möten och inga läslyftsåtaganden. Vi har
använt artiklarna ur barnkonventionen i våra pedagogiska planeringar och gjort barnen
uppmärksamma på detta ofta, framförallt har detta påmint oss om att barnkonventionen finns
och är väldigt viktig. De pedagogiska planeringarna har en tydlig koppling till kunskapskraven
i Lgr 11 och de skriftliga omdömena är tydligt framåtsyftande.
Resultaten på nationella proven stämmer bra överens med de skriftliga omdömena och
betygen. Vi har haft goda förutsättningar att föra diskussioner kring ämnen och elevernas
kunskapsinhämtning. Pedagogiska samtal har varit ofta förekommande under året. Vi har inte
träffat så många från andra skolenheter under vårterminen och kunnat vidga våra samtal. På
vår skolenhet ser vi inte några skillnader på pojkars och flickors resultat, vi har få elever i de
olika klasserna och då blir jämförelser svåra.
Exempel på ett arbetsområde där eleverna haft en god måluppfyllelse är inom idrotten
(rörelsemoment) där eleverna var med och bestämde olika dansstilar som skulle testas och göra
egna danser, stort engagemang och bra resultat. Detta kan bero på att eleverna haft stort
inflytande över utformningen av arbetsområdet.
Inom matematiken i åk 5-6 har vi haft mycket muntliga genomgångar med ex.
whiteboardtavlor detta ökar resonemangsförmågan och att eleverna får olika modeller i sitt
mattetänk, i muntliga NP fick eleverna i 6:an goda resultat.
I skrivning har samtliga årskurser arbetat på olika sätt och vi har haft detta som ett
övergripande tema, vi ser att detta arbete har gett resultat och vissa delar tar vi med oss inför
nästa läsår.
I no och so känns de äldre eleverna oengagerade och inför nästa läsår ska vi försöka få eleverna
att ge uttryck för hur de ska kunna uppleva dessa ämnen mer positivt och tillsammans komma
på arbetssätt/metoder.
Till nästa år tänker vi göra djupintervjuer med en grupp elever i åk 5-6 (tips från
specialpedagogik lyftet) för att utreda vad som hämmar eleverna när det gäller engagemang
och muntlig framställan. Vi tycker att eleverna är snälla mot varandra, men kanske finns det
något/någon som hindrar dem från att uttrycka sig, som vi inte har upptäckt. Att ställa frågan
till vårdnadshavare till elever i främst åk 5-6 vid föräldramötet i början av terminen om de
förstår hur vi arbetar med pedagogiska planeringar och hur deras barn kan nå högre resultat.
Klockan är ett kritiskt moment som vi lägger ner väldigt mycket tid på i skolan. Varför lär sig
en del barn inte klockan? Vi försöker ta hjälp av olika stimuli, såsom film, arbeta praktiskt
med klockan, arbeta med klockan på datorn mm. Ofta ber vi vårdnadshavare om hjälp med
detta, men vi vet inte hur mycket de arbetar med detta i hemmet. Frågan vi ställer oss, när ska
man kunna klockan?
61

Ett annat kritiskt moment är algoritmer. Dels att förstå begreppet algoritm och dels att behärska
den, speciellt inom subtraktion. Vi vet om svårigheten med detta och satte tid för träning. Trots
all träning så misslyckades eleverna med den delen på nationella proven i åk 3.
ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Åk 1-6






Öka elevernas motivation, vilja och engagemang genom bl a intervjuer.
Här blir vår uppgift framåt att fortsätta fördjupa analysen och därefter diskutera i
arbetslaget vilka metoder vi kan använda undervisningen för att i högre grad arbeta
med metoder för det kompensatoriska uppdraget.
Utvärdera lektionsarbetet mer direkt ”vad blev det”?
Engagera vårdnadshavare till de äldre eleverna genom samtal på föräldramöte.
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12. Rektors verksamhetsanalys
På Åtorps skola bygger vi vår verksamhet utifrån vår pedagogiska grundsyn. Tanken är att bedriva
en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad undervisning utifrån frågeställningarna
”Vad? Hur? Och Varför”? Utgångspunkten i pedagoguppdraget är att varje pedagog ska vara en
viktig vuxen i skolan och främja elevernas sociala och pedagogiska utveckling genom att vara
vägledande, frågande, problemlösande och lyssnande. Något som sedan läsåret 2019/2020 är
institutionaliserat på Åtorp skola.
Vi har under läsåret 2019/2020 jobbat aktivt och systematiskt kring att fördjupa elevdelaktighet
som en naturlig del av verksamheten. Elevdelaktighet har sedan läsåret innan utgått från
samarbetet med Unicef genom Rättighetsbaserad skola och ligger helt i linje med att Degerfors
kommun 2019-10-04 blev utsedd till Barnrättskommun. Glädjande är att vi fått gå först som
pilotskola och nu under detta läsår fått andra skolor med oss ”på tåget” samt blivit
uppmärksammade av Unicef för vårt arbete.
Som rektor känner man en oerhörd stolthet över Åtorp 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 och även se till att trygga
eleverna när det handlar om det som sker” utanför skolan”. Vi kan se att många av de kränkningar
som varit skett på verksamhetsresor. Här kan vi använda likabehandlingstemat i dialog med
mentorer och skolkurator för att arbeta än mer främjande och förebyggande för att ge eleverna fler
verktyg.
Inför nästa läsår behöver vi se över fler metoder för att utvärdera lektioner mer verksamhetsnära.
Under våren -20 har vi som uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet genomfört riktade
lektionsbesök utifrån utarbetad mall där våra förbättringsområden legat till grund för uppföljande
dialog. Här ser jag som skolledare under mina verksamhetsbesök en engagerad personal, en hög
grad av tillgänglig lärmiljö, hög elevdelaktighet i undervisningen, men fortfarande avsaknad av
elevnära återkopplingar och utvärderingar. Jag behöver därför leda pedagogerna genom det arbetet.
Viktigt är även att framåt fortsätta skapa schemamässiga dialoger utifrån elevernas behov. På
Åtorps 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 en hög
grad av flexibilitet hos pedagoger. Vi fortsätter därför även vårt jobb med att utveckla en
verksamhetsnära elevhälsa.
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
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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
Personalens förbättringsåtgärder
Normer och värden
F-klass och åk 1-6






Vi skall genomföra skolans egen enkät, 1 gång på våren.
Vi ska genomföra UNICEFs trygghetsenkät 1 gång på hösten och 1 gång på våren. För
att därefter jämföra och arbeta vidare med resultatet.
Vi skall arbeta främjande och förebyggande gällande trygghet för våra äldre elever inför och- under verksamhetsresor.
Vi skall skapa ett årshjul även för eleverna i klassrummet med de främjande och
förebyggande insatser som vi gör under året.
Vi genomför tillgänglighetsvandringen under vårterminen

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 ska arbeta för att väcka elevernas lust att nå högre resultat genom att använda fler
metoder i undervisningen eftersom vi såg att det låg lite lågt på elevenkäten.
Vi ska satsa på att i högre grad utvärdera och återkoppla elevernas lärande på
lektionsnivå, men även individuellt.
Vi behöver fortsätta att utveckla elevernas problemlösningsförmåga i matematik.
Vi behöver fler chromebooks, helst en per elev, för att kunna bedriva en varierad och
fördjupad undervisning.
Vi behöver även skrivare som är kopplade till elevernas chromebooks.
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Elevernas ansvar och inflytande
F-klass



Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande
Fortsätta arbetet med elevers inflytande i pedagogiska planeringar

Åk 1-6




Fortsätta arbetet med elevers inflytande i pedagogiska planeringar
Vi ska satsa på att i högre grad utvärdera och återkoppla elevernas lärande på
lektionsnivå, men även individuellt.
Fortsätta att utöka det Rättighetsbaserade elevrådets inflytande.

Skola och hem
F-klass


Utöka användandet av edWise för såväl pedagoger som vårdnadshavare.

Åk 1-6



Fortsätta vårt täta samarbete med hemmet, särskilt för elever i behov av särskilt stöd.
Vi försöker styra in vårdnadshavare att sjukanmäla via Edwise.
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Övergång och samverkan
F-klass
Åk 1-6




Förbättra samarbete mellan F-klass och åk 1-2.
Förbättra samarbete med fritids gällande bl a rastaktiviteter och kommande studiestöd.
När eleverna börjat sitt språkval under ht-20 ska kontakt tas med de pedagoger som
undervisar med i språkval och ev. hemkunskap från vt-20 för att undvika missförstånd
angående elevers fysiska och psykiska status.

Skolan och omvärlden
F-klass


Fortsätta arbeta för att planen för studie- och yrkesvägledning blir levande

Åk 1-6



Samverkan med Syv och polisen.
Fortsätta arbeta för att planen för studie- och yrkesvägledning blir levande

Bedömning och betyg
Åk 1-6






Öka elevernas motivation, vilja och engagemang genom bl a intervjuer.
Här blir vår uppgift framåt att fortsätta fördjupa analysen och därefter diskutera i
arbetslaget vilka metoder vi kan använda undervisningen för att i högre grad arbeta
med metoder för det kompensatoriska uppdraget.
Utvärdera lektionsarbetet mer direkt ”vad blev det”?
Engagera vårdnadshavare till de äldre eleverna genom samtal på föräldramöte.
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Rektors förbättringsområden f-klass- åk 6













Främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom verksamhetsnära besök av skolledare
och elevhälsa.
Tätare klassuppföljningar av elevhälsoteamet.
Tydligare strukturera upp arbetslagskonferenserna med huvudfokus på
verksamhetsutveckling och fördjupad analys.
Öka elevernas delaktighet i utvärderingen av 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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