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1 Beskrivning av verksamheten 
Åtorps skola är en F-6 skola med 59 elever. Skolan har en förskoleklass och tre 
åldersintegrerade klasser samt ett fritidshem. Skolan ligger ca en mil söder om 
Degerfors och har ett arbetslag med 6 pedagoger. I arbetslaget finns full lärar-
behörighet. En av pedagogerna är utbildad speciallärare, en annan av pedago-
gerna innehar ett försteläraruppdrag inom NO i kommunen.  

Mikael Johansson och Annie-Frid Johansson leder tillsammans Åtorp skola. 
Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektorer, specialpedagog, kurator 
och skolsköterska. Specialpedagogen har under delar av läsåret varit sjukskri-
ven. 

Elevhälsan är samlad på Åtorp skola vid ett tillfälle varannan vecka och därefter 
vid behov, särskilda möten eller andra viktiga samtal som pedagoger eller vård-
nadshavare önskar. 

Pedagogerna har i hög utsträckning under läsåret samarbetat för att få till bästa 
möjliga resursanvändning genom att vara flexibla.  

Grundfakta skola 

Förskoleklass 2015/2016 
 

2016/2017 
 

2017/2018 
 

Antal elever i förskoleklassen 4 10 11 
Antal grupper 1 1 1 
Antal årsarbetare 2 2 1 
Andel personal m. ped. högskoleutbildning 
(%) 

100 100 100 

 
Åk 1-6  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Totalt antal barn/elever på skolan  53 50 48 
Antal elever i årskurserna Åk 1 11-12 4 11 
 Åk 2 6-7 11 4 
 Åk 3 9 5 11 
 Åk 4 7 9 5 
 Åk 5 12 9 8 
 Åk 6 4 12 9 
Andel personal med ped. högskoleutb. (%)        7100%         100% 100% 
Andel lärare med formell behörighet i 
de ämnen som de undervisar i 

 
(%) 

87,75100% 
 
 

100  100%      100% 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

F-klass - år 6 

Vi har under året vi arbetat med att implementera vår pedagogiska samsyn. Ar-
betslagsledaren från skolan och arbetslagledaren från fritids har varit på föreläs-
ning om lågaffektivt bemötande som de sedan delgett övrig personal. Vi har till-
sammans reflekterat kring hur vi hanterar olika situationer som uppstått på sko-
lan, samt hur vi kunde ha gjort det annorlunda. Vi har upptäckt att vi i stor ut-
sträckning använder oss av lågaffektivt bemötande när våra elever blir upprörda 
över något. Vi tycker också att vi mer sällan behöver bli arga och att detta är 
gynnsamt för alla, både för oss själva och eleverna. Vi avser att fortsätta arbeta 
med denna metod och att fortsätta stärka vår samsyn även nästa läsår. 

Förskoleklassen har under året stärkts som grupp och har under våren fungerat 
bra utan någon resurs. Under hösten fanns resurs med vid idrotten. Något som 
sedan inte behövdes under våren. 

Det har under året skapats förutsättningar för eleverna att läsa sina ordinarie 
ämnen på Åtorp skola i samband med perioder av hemkunskap och B-språk. 
Det har varit mycket positivt att kunna fortsätta arbeta med den elevgrupp och 
det material som eleverna är vana vid. Det har också visat sig att eleverna har 
lyckats bra och nått målen i hög utsträckning. 

Vi har fördjupat arbetet med en flexibel och omfördelbar resurs – utefter de be-
hov som finns. 

Ny telefoni har inköpts och används på skolan.  Projektorer har monterats och 
används flitigt. Ipads till förskoleklassens verksamhet har inte köpts in ännu. 

Vi har ökat användandet av edWise genom mer kontinuerliga uppdateringar – 
till vårdnadshavare exempelvis genom mer kontinuitet i brevskrivningen samt 
att vi tagit bort pappersbreven hem (åk- 16), så den mesta informationen sker 
nu via edWise. 

Vi har utökat och stärkt samarbetet mellan skola-fritids. Framför allt gällande 
medverkan i EHT- möten och insatthet i åtgärder och stöd kring elevers behov. 
Samarbetet mellan förskoleklass och skola har inte varit lika stort i år som öv-
riga år p.g.a olika orsaker: personalbyte, sjukdom och gruppstorlek. Vinsten 
med det ökade samarbetet mellan skolan och fritids är att vi får en helhet kring 
varje barn. Vi kan stötta och hjälpa varandra i arbetet med eleverna då det varit 
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en jobbig dag med någon elev, även kommunikationen med hemmet blir bättre 
genom att skola-fritids har en bra dialog. 

Vi kan fortfarande bli bättre på att öka elevdelaktighet genom högre inflytande 
över pedagogiska planeringar liksom utvärderingar över arbetet. Vi kan även bli 
bättre på att delge fritids våra pedagogiska planeringar. 

Vi har i viss mån utmanat de elever som önskar med svårare uppgifter. Genom 
exempelvis fördiagnoser som visar var eleverna befinner sig kunskapsmässigt.  

Vi kan bli bättre på att stärka och öka elevinflytande- även i förskoleklass ge-
nom fler elevråd samt i skolan genom att elever själva tar en aktiv del i pedago-
giska planeringar och själva utvärderar arbetet. Vi kan prova att ha med även 
förskoleklass i elevrådet, för att de ska kunna se och lära hur ett demokratiskt 
möte går till. Åtorps skola kommer nästa läsår att delta i projekt tillsammans 
med UNICEF som handlar om barns rättigheter. Vi ska bli en FN-certifierad 
skola. I samband med detta avser vi att öka elevinflytandet. 

Vi erbjuder föräldrarna att vara med på kommungemensamma föräldramöten 
med tema, men föräldrarna har inte visat så stort intresse. Orsaken till detta kan 
bero på det geografiska avståndet och att intresset är större för möten på den 
egna skolan, där informationen rör deras barn.  

Vi hade planer på att genomföra en föräldraenkät utformad av skolans kurator 
och Likabehandlingsteam, men detta har inte gjorts, dels p.g.a att vi haft perso-
nalbyte, men även för att det har varit många andra enkäter. Vi ser också att det 
är svårt att få folk att delta i enkäter. 

Vikarien blir alltid välkomnad. Vid planerad frånvaro ser personalen som är 
borta till att vikarien har arbete till eleverna att jobba med. Vi kan bli bättre på 
att informera om elevers särskilda behov. 

Vi har inte alls haft samarbete med SYV under året som gått då den posten i 
kommunen varit vakant. Dock har vi arbetat med de studie- och yrkesvägle-
dande frågorna i stor utsträckning ändå, genom exempelvis en nära kontakt 
med närsamhället, gjort vissa studiebesök, teaterbesök och samt fått besök från 
biblioteket. Eleverna har själva dessutom fått varit ledare för de yngre barnen 
på närliggande förskola. 
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

3.1.1 F-klass 
Under året har vi arbetat med språkstimulerande övningar enligt Born-
holmsmodellen. 

Språkövningarnas inriktningar har varit: Lyssna på ljud, Ord och meningar, 
Första och sista ljudet och Analys och syntes av fonem 

Vi har också arbetat med bokstäver på olika sätt och ljudat tillsammans. Bok-
stavståget på skolplus har använts. 

 Eleverna har uppmuntrats i att berätta för sina kamrater. Detta genom att, 
skriva, rita sagor, eller återberätta en händelse. Eleverna får också träna på 
muntligt framträdande när det är visardag. De tar då med sig något hemifrån 
för att visa och berätta om.  

Vi har arbetat med materialet Lyckostjärnan. Det är ett material som tränar läs-
förståelsen och flera andra förmågor bl a ordförståelse, att diskutera runt text 
och bild och att känna igen hur en berättelse är uppbyggd. Läromedlet består av 
en högläsningsbok, storbilder och arbetsbok. 

Arbetsboken till Lyckostjärnan tar upp områden som vi arbetat vidare med, så 
som känslor: rädsla, oro, glädje och sorg. Även hur man kan uttrycka dem med 
kroppen. Motsatser, prepositioner, drömmar och att kunna lista saker är andra 
områden. 

Vanlig högläsning förekommer varje dag. Även då förekommer diskussioner 
runt text och  

bild, det gäller även faktaböcker. 

Att kunna ta muntliga instruktioner och att kunna lyssna på sina kamrater är nå-
got vi övat på. 

MATEMATIK 

Dagligen har vi pratat om årstid, år, månad, dag och datum. En elev läser alma-
nackan varje dag. Vi har sedan arbetat runt datumet. Vilka grannar har det, är 
det jämt eller udda? mm 

Våra nya mynt har undersökts. Vi har tittat efter, på hur många olika sätt de kan 
bilda tio kronor. De har också tränat på att handskas med pengar i vår affär. 

Mönster har vi arbetat med genom att leta runt omkring oss, målat egna, tillver-
kat mönstermaskar, gjort mönster av musik och rörelser. 

Vi har byggt och konstruerat i flera olika material.  

Barnen har varit mycket intresserade av att göra undersökningar. Så vi har gjort 
diagram i  antal tappade tänder och vad de tycker om skolmaten. 

Vid vår fruktstund har eleverna lärt sig att ange hur mycket de vill ha av fruk-
ten, i procent eller delar. 
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Vi har dessutom arbetat med sortering, att koppla rätt siffra till rätt antal, siffer-
skrivning, geometriska former, begrepp, addition och subtraktion inom talom-
rådet 0-10. 

 Arbetsmetoderna har varit både praktiska och teoretiska. De har skett både 
inom och utomhus. 

Arbetsmaterialet vi haft är Pixel. 

Vi har med hjälp av matteraketen på skolplus repeterat användbara övningar, 
där har övningar funnits som utmanar de som kommit längre.  

 Under 8 veckor i slutet av vårterminen har förskoleklassen medverkat i pro-
jektet Vektor. 

NO-SO 

I början av året deltog vi i skolans tema-projekt ”Återbruk, återvinning och 
miljö”. Vi tittade på filmer och läste om uppfinnare, teknik och miljö. Diskute-
rade mycket. Eleverna gjorde ritningar på robotar som de sedan tillverkade av 
återvunnet material. Vi använde boken och skivan om ”Sopan”, tränade på att 
sopsortera. Temat avslutades med en utställning för nära och kära. 

Under 8 veckor har vi arbetat med att undersöka vattnets olika former. Vi 
ställde hypoteser, experimenterade och diskuterade resultaten. Vi har pratat om 
vattnets kretslopp och lärt oss en sång om det. 

Våra årstider har vi arbetat med genom att undersöka vad som händer med djur 
och växter omkring oss. Under våra skogsdagar pratar vi om vad man får och 
inte får göra i skogen. 

Utifrån barnens intresse har vi tagit reda på fakta om ormar, möss, igelkottar, 
hajar i våra vatten och blåvalen. I slutet av terminen fick vi besök av en fågel-
spindel. En pappa var här och visade upp den för oss. Vi hade innan tagit reda 
på lite om den, men pappan kunde berätta mer. 

SKAPANDE 

I ämnet bild har eleverna fått prova på olika tekniker och material. För det 
mesta har vi knutit ihop det med det vi just nu arbetat med, som årstiderna, vat-
ten mm. Eleverna har här haft möjlighet att träna upp sin finmotorik. 

RÖRELSE 

En gång i veckan har förskoleklassen haft idrott. Förskolepedagogen har lett 
den. Eleverna har där haft möjlighet att utveckla sin motorik, kroppsuppfatt-
ning och koordinationsförmåga. Att förstå regler och att kunna samarbeta är 
annat som tränats. Vid idrottstillfället tränas också omklädning och dusch samt 
att ta ansvar för sina saker.  

Rörelselekar förekommer dagligen både inne och utomhus.  

Vi har vid fyra tillfällen åkt till Karlskoga simhall för simundervisning.  
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3.1.2 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 då och då som enskild undervisning. 

Vi anser att det goda och nära samarbetet mellan pedagogerna i arbetslaget är 
en förutsättning och stark bidragande orsak till en god stämning och måluppfyl-
lelse. Informationen sprids lätt och snabbt till alla som är berörda. Därmed är 
alla beredda att agera om händelser uppstår.  Ibland uppstår trots detta missför-
stånd och informationsmissar och för att förhindra detta så önskar vi en 
whiteboardtavla till personalrummet för att tydliggöra vad som sker under 
närmaste tiden i arbetslaget. 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.  

Även i år har åk 6 har fått åka till Stora Valla för att läsa hemkunskap och B-
språk m.m. Det är positivt att de har fått lära känna lokalerna och haft hemkun-
skap i ändamålsenliga lokaler och B-språk. Elevgrupperna från Åtorps skola 
och Svartå skola har fungerat väl ihop detta läsår.  

Under höstterminen hade vi ett ”Tema Återbruk”. Allmänheten bjöds in till ut-
ställning och sång. 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, det ökar medvetenheten kring vad vi slänger 
och hur vi kan använda resurserna på bästa sätt. På detta sätt bjuder vi in om-
världen till skolan. 

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 även haft ett nära samarbete med elevhälsan och kurator. 

Omdömen som ligger till grund för utvecklingssamtalen har skrivits, liksom pe-
dagogiska planeringar för olika arbetsområden.  

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd har genomförts liksom nationella 
prov.  

Varje termin har klasskonferenser genomförts i samtliga klasser där pedagoger, 
(även från fritids) – dock ej i åk 5-6, samt elevhälsa och rektor deltog. 

Läslyftet för undervisande lärare i NO har genomförts och pedagogerna har un-
der året genomfört Skolverkets webbaserade utbildning i programmering. En 
pedagog har med med sin förstelärar-kompetens i NO även hjälpt till att lyfta 
verksamheten.  

Det har även genomförts pedagogiska forum kring programmering. Lagledare 
har varit på information om GDPR. 

Klassråd och elevråd har genomförts, liksom föräldraråd. Dessa var en gång per 
termin med rektor som ledande av mötet. Glädjande att vårdnadshavare har en-
gagemang för skolan. 
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Vi har under året genomfört ett flertal studiebesök, resor och utbyte med när-
området och olika verksamheter. Skapande skola ordnade en konsert med Dan 
Bornemark. Åk. 1-2 har deltagit i Energidagen som anordnades av Degerfors IF 
och Degerfors energi samt med elever från Möckelngymnasiet.  

Vi har fortsatt med vårt flexibla resursarbete. Vi har ett gott samarbete i arbets-
laget kring alla elever. Även med fritidshemmet. Vi har kontinuerligt sett över 
resursbehovet och omfördelat det efter behov. Det har inneburit att vi kunnat 
ge fler barn stöd under längre eller kortare period. Flera elever i åk 5-6 har arbe-
tat med Help-startmaterialet i engelska. Elever har själva uttryckt att det gjort 
nytta. Vi ser att det varit bra för eleverna. Vi vet att detta arbete gjort att några 
elever nått längre än de annars skulle ha gjort. Alla som deltagit i Help-start har 
varit studiemotiverade och känt att de fått stöd och strategier in sin engelskin-
lärning. Flera elever i åk 1-2 har haft intensivläsningsperioder i samarbete med 
hemmet. Elever i åk 5- 6 har också i perioder haft extra svenskundervisning, när 
vi sett att de behövt träna mer på vissa områden. Resursarbetet har alltså omar-
betats flera gånger under läsåret. Vi anser att detta är bra metoder för att nå po-
sitiva resultat.  

Vi har tagit emot elever från andra skolor i kommunen som nu fungerar och 
kommer till skolan. Resurspedagogen har gjort detta möjligt. 

För att vi ska kunna hjälpa vikarierna som kommer till oss ännu bättre så skulle 
vi önska bättre rutiner även från bemanningspersonalen. Det bästa vore att när 
vikarien kommer så vet den namnet på pedagogen som hen vikarierar för. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 
Läslyftet NO 

Under läsåret har Skolverkets satsning Läslyftet genomförts på skolan. En del-
tagare från vår skola har medverkat i en större grupp.  

Läslyftet är ett kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande, 
en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik. Under detta läsår har gruppen 
genomfört modulerna ”Främja elevers lärande i NO”, del I och II (en modul 
per termin). Alltså, har Läslyftet detta år koncentrerat sig språkutvecklande ar-
bete i NO-undervisningen. 

Genom Läslyftet har kvaliteten i undervisningen utvecklats eftersom lärarna har 
fått ett vidare perspektiv kring läsning och skrivning i NO-ämnena samt att pe-
dagogerna har erhållit fler verktyg i sitt stöttande arbete med elevernas utveck-
ling mot ett rikt och nyanserat språk samt ett utvecklat ämnesspråk.  

Det kollegiala lärandet som genomförts en gång per vecka har hjälpt deltagarna 
att, i större utsträckning, reflektera kring sin undervisning och därigenom kun-
nat göra en progression, vilket främjar en framtida större måluppfyllelse hos 
eleverna samt skapa ett mer lustfyllt och varierande lärande. Kvaliteten på 
undervisningen har genom Läslyftet höjts.  

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

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i sko-
lans arbete. Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet 
liksom skolan besitter ska kompletteras och bättre tas till vara på och vara en 
del av verksamhetens kvalitets- och kompetensutveckling. Estetik och kreativi-
tet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust samt ge förståelse och 
skapa mening. 

Under läsåret 2017/2018 har Degerfors kommun haft 200 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 resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare med framtagna förbättringsområden. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de 
pedagogiska verksamheterna och ha eleven i fokus. 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen be-
skriver hur verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. 
Månadsvis följs arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, 
resultat, analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, 
prioriterat i arbetslagens arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet 
skapar sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan 
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5 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

 Disciplinära åtgärder 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 F P To F P To F P To 
Utvisning ur undervisningslokal 2 0 6 0 2 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 1 1 0 0 0 

Kommentar:  Inga diciplinära åtgärder har vidtagits 

 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 F P To F P To F P To 
År F-6 2 5 7 3 2 5 6 5 11 

Kommentar: Skolan har fortsatt ett öppet klimat och eleverna visar stor förstå-
else för barns olikheter och behov. Vi har ett likabehandlingsarbete som ge-
nomsyrar hela skolans. Eftersom det är en liten skola är det lättare för de vuxna 
att följa samma regler och att ha samma förhållningssätt- genom vår pedago-
giska samsyn. Det är betydelsefullt för eleverna. Eftersom flertalet raster har le-
gat samtidigt lär eleverna känna varandra bättre och kan leka över klassgrän-
serna. Det gör att det blir lättare att hitta fler kompisar. Personalen har strävat 
efter ett positivt och respektfullt förhållningssätt mot eleverna. Den pedago-
giska samsynen som har införts i rektorsområdet, med lågaffektivt bemötande, 
känns implementerad och arbetad efter. Det synsättet har funnits med i samtal 
mellan rektor och personal. Den har också lyfts fram på föräldraråd och föräld-
ramöte. Vi har samtalat kring den på arbetsplatsträffar. Denna samsyn vill syn-
liggöra på vilka olika sätt vi kan och behöver bemöta elever i olika situationer t 
ex samtal eller konfliktlösning. Vi har t ex börjat filma oss själva för att se hur vi 
undervisar, leder och bemöter eleverna. Vi har ganska ofta förebyggande samtal 
med eleverna för att motverka osämja mellan elever. Det tror vi bidrar till att vi 
inte behöver göra så många anmälningar om kränkande behandling. Vi har 
också vid ett tillfälle genomfört en egen trivsel- och trygghetsenkät i åk F-6 och 
den visade att de flesta eleverna känner sig trygga och att de flesta vet var de ska 
vända sig om det händer något. Nästan alla anser att de kan vända sig till oss 
vuxna om de behöver hjälp. Det finns några elever som andra anser är utanför. 
Dessa elever har vi också samtalat med för att se vad de själva anser och vad vi 
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kan/behöver göra. Vi önskar fortsätta med egna trivsel- och trygghetsenkäter i 
alla årskurser under nästa läsår också. Vi deltar också i den kommungemen-
samma enkäten. Under nästa läsår avser vi fortsätta med så många gemen-
samma raster som möjligt.. 

 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5  
Trygghet:  
 

Åk 2 Åk 5 
Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 4,00 3,89 
Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 
trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 

4,00 3,89 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 4,00 4,00 
I min skola finns det lärare som jag är rädd för 4,00 4,00 
   
Grundläggande värden   

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 4,00 3,00 
I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 4,00 3,56 
Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 4,00 3,78 
I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,67 3,38 
   
Ordningsregler   

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

3,33 3,22 

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

4,00 3,22 

 

5.3.1 Analys av elevenkät  
Resultatet på enkäten visar att eleverna känner sig trygga både med sina kamra-
ter och med personalen. Samtliga elever anser att de inte är rädda för någon på 
skolan. Eleverna uppger mer med stigande ålder att vi pratar om olika grundläg-
gande värden. När det gäller ordningsreglerna ser vi att eleverna tycker att inte 
alla elever följer ordningsreglerna fullt ut. Eleverna anser ändå att vi lärare för-
söker se till att reglerna följs. De gånger som reglerna inte följs så är det ofta en-
staka elever som har svårt att kontrollera sitt beteende som ”misslyckas”. Dessa 
elever jobbar vi långsiktigt med, på ett lågaffektivt sätt. 

Elevantalet gör att utslaget i vissa frågor blir missvisande. Någon fråga, där vi 
ser att resultatet är lågt, ska vi ta upp och prata med klassen om.  

Vi ser att vi ligger relativt högt i poäng i jämförelse med övrig skolor i kommu-
nen, inom de flesta områden 
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 ENHETENS MÅL 
Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla 
skollagens krav 

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska 
möta hinder i vår verksamhet 

Hur når vi målen? 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare. 

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

Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 

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

Vi jobbar med att vara en god kamrat. Alla elever ska bli sedda och bekräftade varje dag. 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 
deltar. Rektor sammankallar. 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, så inte vi-
karier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

Utveckla vårt arbete med bildstöd och tecken som stöd. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringar för varje årskurs samt lek-
tionsförslag ska finnas i vikariepärmen. 

Före APT behandlas likabehandlingsfrågor, enligt fastställd dagordning, under ca 30 minu-
ter 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
5.5.1 F-klass  
Vi arbetar aktivt inom området normer och värden, då det dagligen förekom-
mer diskussioner och situationer som berör området. Skolans värdegrund och 
ordningsregler går vi också igenom, med jämna mellanrum. Dagligen för vi 
samtal om hur vi ska vara mot varandra. Vi finns även som hjälp vid konfliktsi-
tuationer. Det finns alltid vuxna ute som stöd under rastverksamheten. Vi an-
vänder leken som verktyg, för i leken tränar barnen att lyssna på varandra, vänta 
på sin tur och respektera varandra mm. Vi har genom samtal arbetet med alla 
människors lika värde och hur man sätter ord på sina känslor. 

Det är viktigt för att visa alla människor lika värde, främja kamratskap och 
trygghet i gruppen och på skolan. 

Inför utvecklingssamtalet har föräldrar och elever tillsammans diskuterat enkät-
frågor om trivseln. 

Enkäter från likabehandlingsteamet har besvarats. 
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Inskolning av förskoleklassbarnen har skett med jämna mellanrum under höst-
terminen och mer ofta och planerat under vårterminen. Detta har gjort att ele-
verna som kommer känt sig trygga från början. De känner mig som pedagog 
och övriga elever på skolan, lokalerna och hur det fungerar vid matsituationen. 

I förskoleklassen har det rått ett tillåtande klimat. De har ett bra genustänk och 
låter alla vara som de vill. De kan arbeta och leka med alla, både i och utanför 
klassen. 

5.5.2 Åk 1-6 
Genom att vi årligen pratar om likabehandlingsplanen så vet personal, elever 
och vårdnadshavare att den finns och vilka som är med i likabehandlingsteamet. 
Vi lyfter fram likabehandlingsplanen vid årets första föräldramöte. I arbetet 
inom området normer och värden förekommer diskussioner, dagliga samtal om 
hur vi ska vara mot varandra och kunna ta hjälp vid konfliktsituationer. Det 
finns alltid minst 2 vuxna ute som stöd under rastverksamheten. Vi har väst på 
oss när vi är ute som rastvärdar. De flesta rasterna har varit gemensamma under 
året och det har fortsatt att bidra till god gemenskap över klassgränserna.  

Vi har vid flera tillfällen haft aktiviteter med mixade grupper från F-6 för att 
öka gemenskapen bland eleverna.  

Trivselfrågor har diskuterats i samband med utvecklingssamtal enskilt med ele-
ver och med deras vårdnadshavare. Vi har vid behov eller efter överenskom-
melse extra mycket kontakt med hemmet.  

Likabehandlingsteamet har haft regelbundna och schemalagda träffar under 
detta läsår. Vi har vid behov fört samtal med elever, grupper av elever och för-
äldrar.   

Vi har börjat använda det digitala uppföljningsverktyget Digital Fox för att 
skriva in anmälningar om kränkande behandling samt uppföljning av dessa. Vi 
har blivit bättre insatta i programmets funktioner.  

På APT har vi lyft likabehandlingsfrågorna varje gång. Elever med funktions-
nedsättning fungerar det bra för på skolan. Flera elever med funktionsnedsätt-
ning når målen, trots sina svårigheter. De är inkluderade fullt ut bland de övriga 
eleverna. Vi ser över kontinuerligt hur vi bäst ska kunna hjälpa dem i det dagliga 
arbetet och vid speciella situationer som utflykter eller liknande så anpassar vi 
efter dessa elever. Vi har haft elevresurs som funnits till för dessa barn, men 
även för andra. Skolan har genomgående bra rutiner, som eleverna känner till 
och är trygga med. Trygghet skapar förutsättning för inlärning. 

Vi har deltagit i kommunövergripande likabehandlingsmöten. Eftersom vi inte 
har fullt ut tvålärarsystem som vissa andra skolor i kommunen behöver vika-
rierna kunna arbeta ensam i en elevgrupp ibland. Vi tycker att det oftast har 
fungerat bra under läsåret. Vi anser att vi gör noggranna förberedelser i vår 
verksamhet. Vi skriver pedagogiska planeringar och omdömen kontinuerligt. Vi 
är förberedda i vårt dagliga arbete liksom inför och under undervisning och pla-
nerar väl när något extra ska ske exempelvis friluftsdagar eller liknande.  
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi kan ha mer förebyggande arbete mot kränkande behandling. Detta kan vi 

göra genom att arbeta i olika grupper, t.ex. tjej- och killgrupp mm.  

• Vi behöver arbeta med skolans regler, inte bara vid skolstart utan återkom-
mande flera gånger över läsåret. 

• Vi vill fortsätta att arbeta årskursöverskridande, så att alla elever på skolan 
känner varandra, t.ex. på uppstarts dagar, temadagar mm. 

• Vi vill fortsätta att utveckla vårt nära samarbete med närliggande förskola, 
då vi ser att barnen inför förskoleklassens start blir trygga och eleverna på 
vår skolenhet F-6 växer då de får förklara och visa hur skolan fungerar och i 
de äldre åren hålla i aktiviteter för de yngre barnen. 

• Vi kan tillsammans med fritidshemmet och eleverna själva utveckla skolen-
hetens rast verksamhet så att det finns fler val för eleverna. Det är viktigt att 
rastaktiviteter får ett större utrymme, då vi är övertygade om att det är ett 
bra sätt att arbeta i förebyggande syfte. Då måste också tid för planering till 
detta finnas. 
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6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra en grund för skolans verksamhet.  

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

 Åk 3 
6.1.1 Nationella ämnesprov åk 3     

Nationellt prov (%) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 F P To F P To P F To 
Svenska 33 100 50 100 67 80 33 75 73 
Svenska som andra-
språk  

0 100 100 - - - - - - 

Matematik 75 33 57 50  33 40 0 37.5 27 
Kommentar: .  

6.1.2 Måluppfyllelse åk 3 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 F P To F P To F P To 
Svenska 100 33 50 100 100 100 88 66 82 
Svenska som andra-
språk  

100 0 100 - - - - - - 

Matematik 100 50 67 100 100 100 100 100 100 
 

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

Nationella prov i matematik:  

Av de delprov som gjorts kan man se att 5 elever har missat delprov F2, som är 
skriftliga räknemetoder, subtraktion. Här kan vi se att eleverna behöver befästa 
de skriftliga räknemetoderna mer. Ett par elever har ännu inte befäst additions-
algoritmen/skriftliga räknemetoder för addition. 2 elever har missat det delprov 
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som testar problemlösning samt att välja och använda lämpliga matematiska me-
toder mm. 

Sammantaget kan man se att delprov F2 är en bristfällig undervisning, eleverna 
har ännu inte getts tillräckligt med tid för att befästa kunskaperna i skriftlig hu-
vudräkning. Något som undervisningen alltså måste fokusera på den närmaste 
tiden med repetitioner. 

Nationella prov i svenska:  

I svenska når inte två av eleverna målen för åk 3. De två flickor som inte klarade 
NP, har misslyckats med skrivdelen. Pojkarna missar båda två på en av läsförstå-
elsedelarna. Här behöver vi fortsätta att arbeta på metoder för att hjälpa eleverna 
att utvecklas än mer. Att arbeta individuellt och intensivt med punktinsatser från 
speciallärare är insatser vi tidigare sett är gynnsamt. 

Analys av måluppfyllelse åk 3: 

Trots att resultaten på NP i matematik inte var bra, så har alla elever nått målen. 
Detta beror på att läraren sett de kvalitéer som saknas på de nationella proven 
vid andra tillfällen. 

I svenska når inte två av eleverna målen för åk 3. Dessa behöver träna mer på 
att fokusera sin skrivning och få en röd tråd i en berättelse här kan vi jobba mer 
intensivt och med punktinsatser nästa läsår som ovan beskrivet. Vissa prov 
misslyckades med minsta möjliga marginal och dessa kunskaper har setts vid 
andra tillfällen. 

Inom ämnet idrott behöver eleverna fortsätta att utveckla sin simning. Mycket 
bra är att detta år få till simträning redan i förskoleklass inför kommande läsår.  

Redogörelse för måluppfyllelsen i alla ämnen i åk 3: 
Bild:  100%  
Engelska:  100% 
Idrott och hälsa:   91% 
Matematik:  100% 
Musik: 100% 
NO:  100% 
SO:  100% 
Slöjd:  100% 
Svenska:  82%  
Sva: -  
Teknik:  100% 
 

 Åk 6 
6.2.1 Nationella ämnesprov åk 6 

Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Svenska 100 100 100 89 66 84 100 75 89 
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Svenska som andrasp 0 0 0 0 0 0 - - - 

Matematik 100 100 100 100 100 100 80 25 56 

Engelska 50 50 50 78 100 84 100 75 89 

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

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

Bild 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Engelska 50 100 75 78 100 84 100 75 88 

Hem- och kons.kunsk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Idrott och hälsa 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

Matematik 100 50 75 100 100 100 100 50 78 

Modersmål - - - - - - - - - 

Musik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Naturor. ämnen          

     Biologi 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

     Fysik 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

     Kemi  100 100 100 100 100 100 100 75 89 

Samhällsor. ämnen          

     Geografi 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

     Historia 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

     Religionskunskap 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

     Samhällskunskap  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Slöjd  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Svenska 100 100 100 100 100 100 100 75 89 

Svenska som andrasp - - - - - - - - - 

Teknik  100 100 100 100 100 100 100 75 89 

 

6.2.3 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 6 
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Svenska: Betygen skiljer sig väldigt lite från resultaten på NP. En elev har be-
hövt arbeta med delar som var bristfälliga, och har visat tillräckliga kunskaper 
för att uppnå E.  

Engelska: Betygen följer de nationella proven ganska bra. Någon elev har fått 
lite högre och någon lite lägre. Den elev som inte klarade NP har fått F.  

Matematik: Betygen överens stämmer till stor del med resultatet för de natio-
nella proven. En flicka och en pojke missade godkänt NP med ett fåtal poäng, 
men nådde målen efter fortsatt intensiv träning. Trots intensiv träning, miss-
lyckades två av pojkarna med att nå målen för åk 6. 

6.2.4 Redogörelse för måluppfyllelsen i alla ämnen i åk 6: 
Idrott och hälsa: Alla elever utom en når målen för årskursen. Denne har inte 
riktigt klarat av simningen än. Till en elev som har funktionsnedsättning har 
”pysparagrafen” använts. 

Musik: Eleverna är väldigt musikaliska och har uppfyllt samtliga delar av kun-
skapsmålen. 

Biologi: En elev har inte nått målen, övriga har nått dem. En jämn grupp. 

Kemi: En elev har inte nått målen, övriga har nått dem. Intresset är något 
större intresse för kemi, eleverna har lite högre resultat här.  

Fysik: En elev har inte nått målen, övriga har nått dem.   

Teknik: Två elever har nått c i betyg, en elev har ej nått målen.  

Geografi: En elev har inte klarat målen, två elever har nått E och resten har 
nått högre.  

Religionskunskap: En elev har ej nått målen, en har E och de andra lite högre. 

Historia: En elev har fått F, de övriga har klarat sig. 

Slöjd: Eleverna har nått målen. 

Samhällskunskap: Alla elever har nått målen. Detta är ett ämne där eleven 
som misslyckats på övriga SO ämnen visat mer intresse och kunskaper, tillräck-
ligt för att nå en godkänd nivå.  

Hem- och konsumentkunskap: Samtliga elever har nått målen. 

 

6.2.5 Jämförelsen mellan nationella proven och måluppfyllelsen för 
åk 6:  

Svenska: Betygen skiljer sig väldigt lite från resultaten på NP. 

Engelska: Betygen följer de nationella proven ganska bra. Någon elev har fått 
lite högre och någon lite lägre. Den elev som inte klarade NP har fått F. 

Matematik: Betygen överens stämmer till stor del med resultatet för de nation-
ella proven. En flicka och en pojke missade godkänt NP med ett fåtal poäng, 
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men nådde målen efter fortsatt intensiv träning. Trots intensiv träning, miss-
lyckades två av pojkarna med att nå målen för åk 6. 

6.2.6 Ogiltig frånvaro 
 

 

 

 

Kommentar: Föräldrarna är bra på att rapportera in frånvaro. Vid enstaka till-
fälle har det missats. Vi tar alltid kontakt med de elever som inte sjukan-
mälts/frånvaroanmälts. Vid några tillfällen har vi inte lyckats få tag i vårdnads-
havaren och då rapporteras oanmäld frånvaro och vi har då fört samtal direkt vi 
nått dem. 

6.2.7 Åtgärdsprogram 
 

 

 

 

Kommentar: I åk 1 är det 3 elever som har ÅP. Två har ÅP i svenska, de har 
ännu inte knäckt läskoden. En av dem har även svårigheter med matematiken 
så ÅP inkluderar även detta. I åk 5 finns det många elever med ett stort stödbe-
hov, en elev har behov av stöd i framförallt svenska och engelska. En elev i 
svenska och matematik och dessutom vissa SO och NO ämnen. Den tredje ele-
ven har stödbehov i de flesta ämnen. I åk 6 är det en elev som har stödbehov i 
de flesta ämnen och en som har särskilt behov av stöd i matematik och svenska 

6.2.8 Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 
 

 

 

 

Kommentar: Ingen elev har varit i särskild undervisningsgrupp eller enskild 
undervisning. 

6.2.9 Anpassad studiegång 

Kommentar: Ingen elev har anpassad studiegång. 

 

6.2.10 Handledning på modersmål 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 1 1 2  0 0 1 3 4 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 2 4 6 1 4 5 0 7 7 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 03 0 0 0 0 0 0 0 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kommentar: Ingen elev har studiehandledning. En pojke har undervisning i 
modersmål. 

 

6.2.11 ENHETENS MÅL 
 

F-klass 

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

Utmana och stimulera eleverna att använda matematiska begrepp och 
resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med 
olika uttrycksformer. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. 

 

Åk 1-6 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen 

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

Studiehandledning på modersmålet  

 

Hur når vi målen? 

F-klass 

Läsa, lyssna samt skriva och samtala om skönlitteratur samt andra typer av texter. 

Eleverna får prova olika språkliga uttrycksformer t ex dans, dataspel eller en teaterföreställ-
ning. 

Klassrumsobservation och handledning av skolans specialpedagog. 

Praktisk matematik, genom att bygga och konstruera. 

Elevernas erfarenheter och intressen samt spontana händelser i leden uppmärksammas och re-
lateras till matematik. 

Handledning av skoldatatekets IT-pedagog i användandet av digitala verktyg.  

Rörelseaktiviteter som lekar och spel där man får hoppa, springa, klättra och krypa. 

Aktiviteter som tränar förmåga till samspel och följa regler, till exempel fotboll. 

Regelbundna fysiska aktiviteter i naturmiljö. 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Åk 1-6 

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

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i samtliga ämnen där det tydligt ska framgå 
vad eleven ska utveckla för att nå en högre kunskapsnivå. 

De elever som riskerar att ej uppnå målen ska få extra anpassningar och särskilt stöd utifrån 
rutinpärmens riktlinjer. 

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

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

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

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

Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all sin undervisning inom ämnet i enlighet med 
kursplanen för Svenska som andraspråk. Vid vissa tillfällen sker detta inom klassens ram. 
SvA ska genomsyra all undervisning i samtliga ämnen. 

Studiehandledning ska ges under elevens 4 första år i Sverige. 

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

 

6.2.12 Elevenkät 

Stimulans 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

4,00 3,22 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 4,00 3,67 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 
  

  

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

4,00 3,50 

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

4,00 3,44 

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

4,00 2,71 
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6.2.13 Analys av elevenkät 
Vi ser att eleverna svar i det stora hela ligger på en hög nivå. Vi lägger märke till 
att eleverna i åk 5 svarar att skolarbetet inte gör dem så nyfikna på att lära sig 
mer, men resultatet är procentuellt högre än förra året. Vi tar till oss resultatet 
och reflekterar över det. Vi funderar mycket kring hur grupperna ska kunna 
fungera bra ihop, hittar på lag-övningar som stärker gruppen och ger en känsla 
av sammanhang och trygghet. Vi hoppas även att höstens projekt och temaar-
bete med fokus på barns rättigheter ska få eleverna nyfikna och motiverade. Vi 
anser att vi ger eleverna svårare uppgifter om de vill det, så att elevernas svars-
resultat visar på att så inte är fallet, ger oss anledning att tänka till kring det. Vi 
behöver optimera elevers arbete not de högre målen. Vi ser att eleverna i åk 2 
anser att vi förklarar tydligt och hjälper dem när de behöver det. Flera av ele-
verna i åk 5 har stora svårigheter i skolarbetet och kanske upplever att det ofta 
är väldigt svårt. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Förskoleklass 

Det ger effekt att arbeta utifrån Bornholmsmodellen och man kan tydligt se ele-
vernas språkutveckling. Arbetsmaterialet Lyckostjärnan som vi använt bygger 
på Bornholmsmodellen med inriktning på läsförståelse, där tränas också att 
lyssna, diskutera, skriva och ordförståelse.  

Alla kan nu rimma och höra första ljudet. Flera av eleverna läser nu själva. Bok-
stavsarbetet har gjort att flera nu kan gemenerna i alfabetet och använder dem 
när de skriver. Lusten att leka med språket och våga försöka själv har ökat un-
der året.  

Eleverna tycker mycket om att berätta händelser för varandra. Det har tränat 
både berättandet och lyssnandet. 

Högläsning har fungerat mycket bra, då de tycker mycket om det. Vi har även 
läst faktaböcker högt, då vi tagit reda på något de själva varit intresserade av. 

Vi har arbetat med olika begrepp, mönster, siffrorna 0-10 på olika sätt, då även 
addition och subtraktion. Arbetat med 5 och 10-kompisar. Vi har använt 
mycket konkret arbetsmaterial. Ibland har de själva tillverkat det. Aktiviteterna 
har skett både inom och utomhus. Med hjälp av olika konstruktionsmaterial har 
eleverna byggt modeller av skilda slag. Vi arbetar runt datumet varje dag.  

Under åtta veckor under vårterminen har förskoleklassen deltagit i ett matte-
projekt: Vektor. 

Det är ett program som utvecklade barnens matematikförståelse. Eleverna trä-
nade 20 min/dag. I spelet löste de olika problem som har med matematik, ar-
betsminne och problemlösning att göra. Varje elev hade ett eget lösenord, så de 
fortsatte på stället de slutade. Rent praktiskt fungerade det jättebra. Varje mor-
gon startade eleverna med att gå och hämta en Ipad, slå in sin kod och sätta 
igång. Teoretiskt sett så tycker jag det var svårt att se vad den enskilde eleven 
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borde träna mer på.  Jag upptäckte dock att arbetet med Ipad skulle vara bra för 
att träna/repetera olika saker. 

Idrott har vi haft en gång/vecka. Pedagogen i F-klassen har då lett den. Vilket 
har fungerat bra. Vi har tränat på samarbetsövningar, koordinations och bolle-
kar. Rörelselekar har nästan dagligen förekommit inne i klassrummet och utom-
hus. Vilket behövts då barnen ännu har ett stort rörelsebehov.. 

Åk 1-6 

Åtorps skola har B-form och det kan det innebära både för- och nackdelar för 
undervisningen. Alla elever har tyvärr inte fullt ut nått målen och vi har gjort 
följande för att öka måluppfyllelsen: Månadsvis uppföljning i arbetslagen (första 
måndagen i varje månad utom augusti och juni). Klasskonferens en gång per 
termin med uppföljning av samtliga ämnen. Handlingsplan för ”Läs- och skriv” 
Vi har genomfört de obligatoriska bedömningarna i svenska och matematik i åk 
1 i enlighet med skolverkets senaste direktiv. Vi har även genomfört dessa i ma-
tematik i åk 2 och till stora delar i svenska i åk 2. Vi anser att detta material varit 
bra. Vi har använt skolverkets bedömningsstöd i engelska i åk 3,5,6. I so och no 
har vi använt skolverkets material till vissa delar i åk 6. Nationella prov i 
svenska, engelska och matematik har genomförts. Redovisning av måluppfyl-
lelse i samtliga ämnen i samband med kvalitetsrapporten vid vårterminens slut. 
Analys i samband med upprättandet av kvalitetsrapport av kunskapsuppfölj-
ningen av samtliga ämnen samt resultat av nationella prov. Vi har genomfört ut-
vecklingssamtal en gång per termin. Vi genomför kontinuerligt uppföljningsmö-
ten/samtal med föräldrar och elever som har åtgärdsprogram och ibland även 
med de elever som har extra anpassningar. Vi har följt upp de arbetsplaner som 
är upprättade inom t.ex. läs och skriv, samt genomförda tester, t.ex. DLS. Vi 
har diskuterat elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt i arbetslaget. Vi har 
omfördelat resurser efter behov. Vi har varit mycket flexibla med resursfördel-
ningen under läsåret. Förra året såg vi efter de nationella proven i matematik för 
åk 6 att på de delar som handlade om resonemang och kommunikation var re-
sultatet lägre än på andra delar. Därför hade vi som ambition att satsa hårdare 
på det. Vi anser att vi arbetat strukturera med detta. Vi har haft mycket munt-
liga genomgångar, lyft fram strategier och diskuterat olika sätt att lösa uppgifter 
på. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi ser att vi behöver arbeta mer med problemlösning och skriftliga räkne-

metoder i alla årskurser. Även begrepp inom olika ämnen ska fokuseras.  

• Att hela tiden analysera och följa upp behoven genom flexibel och omför-
delbar resurs.  

• Vi ser i elevenkäten att eleverna i åk 5 inte ansåg att de fick tillräckligt med 
svårare uppgifter om de vill nå ett högre betyg. Detta behöver vi jobba vi-
dare med, dels att ge dem utmaningar och men även svårare uppgifter. Vi 
anser att vi ofta gett eleverna möjligheter till att få svårare uppgifter men 
detta verkar inte eleverna ha uppfattat fullt ut. Därför behöver vi också bli 
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bättre på att synliggöra för eleverna när vi ger dem den möjligheten och 
chansen.  

• Om vi ska kunna utveckla vårt användande av Ipad vilket står i F-klassens 
arbetsplan, så skulle det behövas fler Ipads till skolan. Detta gäller även 
andra ämnen i hela F-6, exempelvis att göra digital musik samt att skapa 
film inom ämnet bild. 

• Pedagog i förskoleklassen behöver få tid innan skolstart för att utforska 
olika material. Det gäller även avslutad termin 
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7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild-
ningen. 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Delaktighet och inflytande 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 4,00 3,25 

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

3,33 3,22 

 

7.1.1 Analys av elevenkät 
Vi ser att siffrorna höjts vad gäller att vi lärare tar hänsyn till elevernas åsikter i 
åk 2, men sänkts i åk 5, men att de har höjts vad gäller inflytande över arbetet 
med olika skoluppgifter i båda årskurserna. 

 

 ENHETENS MÅL 
Förskoleklass 

Utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och pro-
cesser genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verk-
samheten 

 

Åk 1-6 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveck-
ling 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning 
med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

Förskoleklass 

Ta ansvar för och respektera fattade beslut. 

Diskutera rätten att ha olika åsikter. 

Utse representanter till exempel ”blomansvarig” 
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”Fånga upp” elevernas intressen och använda det i planeringen av undervisningen. 

Elevråd som behandlar frågor utifrån fastställd dagordning, start vt 2018. 

 

Åk 1-6 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

Skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt i edWise 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senast upprättade omdömena 
ligger till grund. 

Elevens IUP åk 1-5 upprättas i samband med hösten utvecklingssamtal och följs upp på vår-
terminens samtal 

Elevråd sker en gång per månad. 

Matråd genomförs några gånger per läsår. 

Klassråd genomförs. 

Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, 
skolans olika råd, samt genom delaktighet vid pedagogiska planeringar. Planeringar som ska 
upprättas i samtliga ämnen. 

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom diskus-
sioner med eleverna. 

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

Kommunövergripande elevenkät genomförs i år 2 och år 5. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
7.3.1 Förskoleklass 
Varje vecka lottar vi fram veckans matvärdar. Dessa ansvarar då för dukning, 
samt avtorkning av borden. 

Undervisningen har ofta utgått utifrån elevernas intressen. Vilket gjort det extra 
spännande. Vi har i vår korridor mätt upp hur lång en blåval kan bli. 

Idrottslektioner har vi tillsammans planerat. 

Vi har provat på att ha klassråd, för att se hur ett möte kan gå till. Lottdragning 
bland de som ville vara ordförande och sekreterare. 

I klassen har vi en matrådsrepresentant som efter möten redovisar för klassen. 

Eleverna uppskattar när man tar tillvara deras intressen och bygger vidare på 
dem. Eleverna finner det rättvist att rösta demokratiskt. Eleverna känner sig 
viktiga och tar ansvar när de blir valda.  

7.3.2 Åk 1-6 
Vi har skrivit in omdömen kontinuerligt i edWise  
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Vi genomför utvecklingssamtal minst en gång per termin. Då samtalar vi också 
om de skriftliga omdömena. Elevens IUP åk 1-5 upprättas i samband med hös-
ten utvecklingssamtal och följs upp på vårterminens samtal. IUP:er har upprät-
tats och utvärderats i samverkan mellan elev, lärare och föräldrar.  

Alla i åk 1-6 har representanter i matråd och elevråd. Under läsåret har vi vid ett 
flertal tillfällen genomfört förslag som matråd och elevråd fört fram. Klasserna 
diskuterar ofta förslag som elevråd och matråd frågat om. Klassråd genomförs 
också. Tätare i de äldre årskurserna.  

Vi tycker att vi gett framförallt de äldre eleverna möjlighet till inflytande över 
planeringar och arbetsområden. Elevenkäten visar att eleverna tycker att de på-
verkar undervisningen mer i år än förra året, men det kan bli ännu bättre. Vi 
tycker att vi redan från åk 1 informerar och talar om vad eleverna ska kunna ef-
ter olika arbetsområden. Vi berättar också för eleverna när bedömning sker. Vi 
berättar för eleverna när det är ett träningstillfälle och när det är bedömningstill-
fälle. De får chans att visa sina kunskaper på olika sätt t ex enskilt, grupp, skrift-
ligt och muntligt. Ibland, framförallt i stigande ålder får eleverna vara med och 
bestämma redovisningsformer själva. Då får de större engagemang, motivation 
och känsla av kontroll över sin utbildning. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Fortsätta arbetet med fungerande klassråd även i förskoleklassen. 

• Vara lyhörd och ta tillvara elevernas intressen på ett naturligt sätt i förskole-
klassen 

• Vi behöver bli bättre på att lyfta fram när elevernas tankar, idéer och förslag 
tillgodosetts. Så att de blir medvetna om hur mycket vi använder deras för-
slag. Vi tror det ger en känsla av att kunna påverka och att de blir lyssnade 
på.  

• Fortsätta jobba mer aktivt med elevinflytande i andra former för att få nya 
idéer och uppslag.  
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8 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skol-
gång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 
utveckling och lärande 

 

 Klagomål 
 

 

 

 

Kommentar: Inga klagomål har inkommit. 

 

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

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

Hur når vi målen? 

F-klass 

Genom daglig kontakt och god samverkan. 

Information på kalender i hallen. 

Föräldramöte 2 ggr / läsår 

Föräldraråd 1 ggr/termin 

Utvecklingssamtal 2 ggr / läsår 

Mentor upprättar rum på edWise och informerar vårdnadshavare hur de upprättar konto. 

 

Åk 1-6 

Föräldramöte två gånger per läsår sker på skolan. 

Genomgång av edWise sker på föräldramöte. 

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

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

Föräldraråd en gång per termin. 

Utvecklingssamtal ska genomföras en gång per termin där de senast upprättade omdömena 
ligger till grund för samtalet. 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Elevens IUP åk 1-5 upprättas i samband med hösten utvecklingssamtal och följs upp på vår-
terminens samtal. 

Mentor upprättar rum på edWise. 

Vid behov tas kontakt med vårdnadshavare snabbt. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Förskoleklass 

Vi startade med ett föräldramöte innan starten i förskoleklassen. Jag har daglig 
kontakt med de som lämnar på fritids/skola. På EdWise har jag varje vecka lagt 
ut veckobrev med information om verksamheten och vad som kommer att 
hända. De har även fått det i pappersform, då flera ännu inte loggat in. Detta 
trots att jag informerat och visat. Jag har haft utvecklingssamtal både höst och 
vår med vårdnadshavare och elever. Terminen avlutas med ett föräldramöte där 
kommande lärare presenteras. 

Åk 1-6 

Föräldramöten har genomförts två gånger per läsår.  

Föräldraråd har genomförts enligt planen. Pedagoger från både fritids och skola 
har deltagit för att lyssna in och delge föräldrarna information.  

Vid behov har kontakt med vårdnadshavare tagits snabbt. Veckobrev har skri-
vits för de yngre eleverna och informationsbrev för de äldre eleverna.  

Utvecklingssamtal har genomförts minst en gång/termin.  

Skriftliga omdömen har kontinuerligt uppdaterats i edWise.  

Elevens IUP upprättas i samband och i samråd mellan elev, vårdnadshavare 
och pedagog under utvecklingssamtalet. 

Vid arbete med pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram har det varit en 
kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.  

Det har inte varit helt lätt för föräldrarna att veta hur de ska kontakta skolan. Vi 
har fått nya telefoner till skolan. Det finns ett nummer som går till en telefon-
svarare där de kan sjuk- och friskanmäla sina barn. Klassmobilerna har inte va-
rit igång ordentligt bland annat på grund av dålig täckning. Det har fungerat 
bättre på slutet av vårterminen.  

Vilken betydelse har ett eventuellt Pinocchiosamarbete haft för barnets 
lärande och utveckling? 

Ingen elev har deltagit i Pinocchio under det här läsåret. 
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Som pedagoger skulle vi gärna bli mer insatta i EdWise och dess App. 

• Telefonnummer till skolan behöver förmedlas på ett bättre sätt till vård-
nadshavare.  

• Vi önskar att vi i SYV-anda kan ta bättre tillvara föräldrarnas kompetens, att 
utnyttja dem som en lärresurs. De kan t.ex. visa upp sina jobb (studiebe-
sök), eller besöka skolan och förmedla vad en person med deras yrke gör. 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
34(41) 

 

Kvalitetsrapport Åtorps skola 1-6 och förskoleklass 

9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att 
stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska 
skolan också sträva efter att nå ett företroendefullt samarbete med för-
skolan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter 
till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller 
för respektive verksamhet. 

 ENHETENS MÅL 
 

Stärka övergången mellan förskola-förskoleklass-skola  

 

Hur når vi målen? 

Förskoleklass 

Schemalagda möten för lagledare i fritidshem, särskola samt F-6 tillsammans med rektor 

Överlämnande planer förskola – F, F – åk 1,  revideras i samband med läsårets början. 

Uppföljande överlämnandekonferens sker i början av ht i åk 1. 

Schemalagd planeringtid  f-åk 1( 1ggr/v) samt f – åk 3 

Åk 1-6 

Schemalagda möten för lagledare med rektor. 

Överlämnandeplaner Fsk-Fsk-klass, Fsk-klass-åk 1, åk 3-4, åk 6-7 samt mottagningsen-
het-klass.  

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Förskoleklass 

Inskolning och överlämnande förskola-F-klass har fungerat utmärkt. Vi känner 
varandra och eleverna känner till skolan. Jag ser barn som känner förtroende 
och är trygga här på skolan. 

Åk 1-6 

Schemalagda möten har hållits mellan lagledare och rektor. Det har varit bra för 
att informationen från ledningen ut till personalen har kommit snabbt och di-
rekt. Det ökar även samarbetet mellan fritids och skola på ett smidigt sätt.   

Åk 6 har under detta läsår fortsatt att åka till Stora Valla ca hälften av alla freda-
gar. Det har medfört att de eleverna blivit mer vana vid den skolan och perso-
nal där. Det kan medföra att övergången till högstadiet kan gå enklare.  

Lärarna på skolan undervisar i hög grad i varandras klasser. Det medför att ele-
ver och personalen lär känna varandra och att övergången går lättare mellan 
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klasserna. Vi genomför också överlämnandesamtal mellan de årskurser och ele-
ver där vi anser att det är nödvändigt. Mellan åk 6 och åk 7 genomförs givetvis 
alltid överlämnandesamtal.  

Fritidspersonalen har deltagit i skolan genom att vara resurspedagoger under 
några lektioner i åk 1-6, rastvaktstid på raster, vid maten i F-klassen och vid ge-
mensamma aktiviteter som till exempel pysseldagar. Fritidspersonalen har också 
hjälpt eleverna med boklån och också haft hand om biblioteket. Fritidspersona-
len har också deltagit med sin kunskap och erfarenhet på EHT och klasskonfe-
renser. Det är en stor fördel eftersom de ser barnet i en delvis annan situation 
och de får vetskap om elevers behov. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Fortsätter med inskolningen som tidigare, övergång till förskoleklass.  

• Vi önskar ett fortsatt stort samarbete mellan fritids, F-klass och åk 1-6. 
Samarbetet får gärna öka ytterligare.  

• Fritidspersonalen skall arbeta 20% i skolan. Vi behöver se över mer tydligt 
hur den tjänsten ska användas. Vem har bäst behörighet? Hur utnyttjar vi 
var och ens kompetens på bästa sätt? Dessa frågor behöver vi återkomma 
till vid planeringen för nästa läsår. 
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10 Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligato-
riska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som ele-
verna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet 
och närsamhället i övrigt. 

 

 ENHETENS MÅL 
Förskoleklass 

Bemannat skolbibliotek 

 

Åk 1-6 

Plan för Studie- och yrkesvägledning 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målen? 

F-klass 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

Fortsatt samarbete med övriga klasser på Åtorp skola. 

Använda skolbiblioteket och gå dit med elevgrupper 

 

Åk. 1-6  

Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan, fastställda syv-lektioner. Undervi-
sande lärare ansvarar för att planen följs. 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

Samarbete med närliggande verksamheter, företag och organisationer. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
10.2.1 Förskoleklass 
Vi besöker skolans bibliotek en gång/vecka för att låna böcker. Eleverna berät-
tar kort om boken de läst och tipsar sina kamrater. Vi deltog i ett gemensamt 
projekt för hela skolan, Återbruk, återvinning och miljö. Vid dess avslutning 
bjöds nära och kära in till en utställning. I samarbete med kyrkan har vi deltagit 
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på FN-dagen, vid advent och vid påsk. Två bra teaterföreställningar har vi varit 
på.  

Eleverna tycker mycket om att låna böcker. De tipsar varandra om böckerna de 
läst. 

Teaterföreställningar och andra aktiviteter uppskattas också. Det blir ofta 
många diskussioner efteråt. 

10.2.2 Åk 1-6 
SYV-planen är inte tillräckligt implementerad. Detta beror på att ingen person 
är ansvarig för att stötta oss i det arbetet, den posten i kommunen har varit 
tom. 

Vi har haft fortsatt samarbete med skolkyrkan på flera sätt. Det bidrar till ele-
vernas kunskap. Det bidrar också till en ökad lokalkännedom på orten. Vi har 
varit på besök i den lokala affär för att göra undersökningar angående miljö-
märkning och priser. 

Vi har haft fortsatt samarbete med två andra skolor angående friidrottsdagen 
även under detta läsår. Det bidrar till att eleverna lär känna nya kompisar. Extra 
viktigt eftersom vi är en liten skola. 

Åk 1-2 har varit och läst för förskolan vid ett tillfällen. Detta efter ett önskemål 
från eleverna själva. Åk 6 har efter att frågan kommit från förskolan Jordgub-
ben, besökt barnen där utklädda som Barba-familjen. 

Julklappar har slagits in av eleverna och skickats till Litauen. Vi har tagit emot 
praktikanter från åk 8 på Stora Valla.  

Skoljoggen genomfördes i närområdet tillsammans med hela skolan. Åk 4 har 
varit på studiebesök på Nobelmuséet på Björkborns herrgård.  

Vi har haft författarbesök. Musikskolan har genomfört spel på djembetrummor 
och dans med åk 5-6.  Musikskolan har besökt oss för att visa instrument och 
spela konsert. Vi har varit i Degerfors på musikskolans årliga show.  

Vi har haft tema ”Återbruk” under höstterminen 2017. Vi har integrerat flera 
ämnen i temat och sedan bjudit in allmänheten till en temakväll. Sammanfatt-
ningsvis anser vi att vi på skolan tagit tillvara på de möjligheter som erbjudits i 
form av sång- och teaterföreställningar och besök i närmiljön m.m. 

En följd av detta är att eleverna blir välbekanta med organisationer och verk-
samheter i närområdet. Vi ser också att gemensamma upplevelser stärker sam-
hörigheten i skolan och i grupperna. Att lärandet sker alltid och överallt är en 
lärdom för eleverna. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Det vore önskvärt att få mer stöd från SYV därför att det är ett område 

som vi själva inte är så insatta i. Vi har utifrån våra förutsättningar och 
förmåga arbetat med vår omvärld, genom olika studiebesök, och besök i 
skolan. 
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11 Bedömning och betyg  
 

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

 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Veta vad som krävs 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

4,00 3,33 

   

 

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

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen 

 

Hur når vi målen? 

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

Samrättning av nationella prov sker i ämnesgrupper sammansatta av skolledningen. 

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

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

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi ser att vårt målmedvetna arbete med eleverna med eleverna ger goda resultat 
gällande måluppfyllande och betyg. I vissa fall når vi inte ända fram och då för-
söker vi vara tydliga mot elever, föräldrar och mottagande lärare vad eleverna 
fortfarande har kunskapsbrister i. Vi omfördelar resurser kontinuerligt under 
terminen för att stötta eleverna vidare. Under detta läsår har vi haft en elev som 
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kom hitflyttad under vt-17 som har bristfälliga kunskaper i många ämnen. För 
denna elev har det varit svårt att nå målen i många ämnen. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Fortsätta att prata bedömning och bli bättre på att göra analyser av ämnen 

på arbetslagskonferenser. 

• Arbeta mer med vad, hur och varför i undervisningen 

• Fortsätta diskutera kunskapskraven och resonera om betygssystemet tidigt. 

• Arbeta i högre grad mot de högre målen för de elever som önskar utma-
ningar och strävar högre. 

• Bli ännu bättre på att skriva omdömen kontinuerligt. 
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12 Rektors slutord  
På Åtorp skola bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska samsyn. Tan-
ken är att bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad 
utbildning 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. 

Samsynen- att fortsätta vidmakthålla och påminna varandra och arbeta för en 
hög inkludering kommer säkerligen att stärkas i höstens storsatsning då alla pe-
dagoger, åk 1-9 ska delta i specialpedagoglyftet. Det tror vi kommer främja så-
väl undervisningen i skolan, men även denna inkluderande verksamhet som vi 
upplever är hög på Åtorp skola.  

Vi vet att elever trivs på Åtorp skola och att känslan av inkludering är hög, ge-
nom enkäter, samtal, men även genom att vår skolenhet tagit emot elever. Ele-
ver som inte lyckats på tidigare skolor, men under läsåret utvecklats enormt so-
cialt och kunskapsmässigt. Vi är övertygade om att det beror på den höga käns-
lan av inkludering och samhörighet samt den fina dialog och det flexibla arbets-
sätt som pedagogerna har. 

Lika viktigt är elevers egen vilja och förståelse för delaktighet och möjlighet till 
påverkan. Vi är övertygade om att det är gynnsamt för verksamheten att gå in i 
samarbete med UNICEF. På en liten skolenhet är det extra viktigt med input 
utifrån. 

Alla elever kan lära av möjligheten att påverka – och de äldre kan ta ansvar i 
högre grad för de mindre. Möjligtvis vara behjälpliga i rastverksamhet. 

Åtorp skola behöver inför nästa läsår diskutera kunskapssyn samt utveckla äm-
nes- analysarbetet, diskutera mer och satsa på att elever även får utvecklas mot 
de högre målen i större grad.  

Lika viktigt är att alla pedagoger i god tid upprättar en pedagogisk planering där 
elevens har möjlighet att var med och påverka. 

Viktigt är även framledes fortsätta med det goda samarbetet med fritids som va-
rit under detta läsår. Att genom nära och tät dialog fortsätta medverkan på 
EHT och klasskonferenser samt i klass. 

Avslutningsvis vill jag lyfta samarbetet med vårdnadshavarna. Det är en utma-
ning att få vårdnadshavarna mer aktiva i att medverka i barnens utveckling ge-
nom att använda sig av edWise.  

Vikten av en väl fungerande simundervisning är lika viktigt att lyfta även den. 
Med tanke på skolans krav och de tider eleverna fått i simhallen under detta 
läsår finns all anledning att trycka på vikten av se över möjligheterna att bygga 
en simhall i Degerfors kommun.  

Lika viktigt är att se över och ha en väl utbyggd internetkoppling samt teknisk 
utrustning på skolan. Idag är den något tunn. 
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13 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Personalens förbättringsåtgärder 

• Vi kan ha mer förebyggande arbete mot kränkande behandling.  

• Arbeta mer aktivt med elevinflytande, genom att låta eleverna vara mer ak-
tiva i planering. 

• Vi ser att vi behöver arbeta mer med problemlösning och skriftliga räkne-
metoder i alla årskurser. Även begrepp inom olika ämnen ska fokuseras. 
Här behöver vi fortsätta följa upp och bli än bättre på att analysera. 

• Fortsätta att vara flexibla och omfördela resurs efter behov som uppstår. 

• Även framledes ha nära kontakt med Fritidshemmet och föra dialog genom 
daglig kontakt med även genom att delge pedagogiska planeringar och fort-
sättningsvis sträva efter att ha med personalen i EHT-frågor. 

• Vi ser i elevenkäten att eleverna i åk 5 inte ansåg att de fick tillräckligt med 
svårare uppgifter om de vill nå ett högre betyg. Detta behöver vi jobba vi-
dare med under nästa läsår. 

• Om vi ska kunna utveckla vårt användande av Ipad vilket står i F-klassens 
arbetsplan, så skulle det behövas fler Ipads till skolan. Detta gäller även 
andra ämnen i hela F-6, exempelvis att göra digital musik samt att skapa 
film inom ämnet bild. 

• Det vore önskvärt att få mer stöd från SYV därför att det är ett område 
som vi själva inte är så insatta i. Vi önskar att vi i SYV-anda kan ta bättre 
tillvara föräldrarnas kompetensatt utnyttja dem som en lär resurs.  

• Telefonnummer till skolan behöver förmedlas på ett bättre sätt till vård-
nadshavare 

 Rektors förbättringsområden 
• Alla pedagoger ska jobba utifrån en upprättad pedagogisk planering där ele-

vernas utvecklingsområden sedan kontinuerligt ska dokumenteras i edWise. 

• Alla pedagoger ska utgå från vår pedagogiska grundsyn och ha ett i grunden 
lågaffektivt bemötande. 

• Öka elevinflytandet i verksamheten och stärka Barnkonventionen genom 
samarbete med UNICEF. 

• Skapa rutiner för ämnesanalysarbete samt öka duktiga elevers möjligheter 
att utmanas till att nå en högre betygsnivå. 

• Jobba för ett ökat engagemang och deltagande från vårdnadshavarna i ele-
vernas kunskapsuppföljning i edWise och deltagande på föräldramöten. 

• Utreda möjligheterna till mer tekniskt utrustning. 
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