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1 Beskrivning av verksamheten 

På Parkskolan finns grundsärskola år 1-9 och träningsskola år 1-9 (10). Sam-

lingsnamnet för dessa två enheter är Vågen. Ansvarig för verksamheten är rek-

tor Ann-Kristin Brännström. Vågens arbetslag består av lärare 3.0 ssg, elevassi-

stent 3,5 ssg. Tjänsterna som elevassistent innefattar även elevernas tid på fri-

tidshemmet.  En elev i grundskolan åk 1-6 är individintegrerad och har där re-

surs på heltid, 1,0 ssg. Inskrivna elever i grundsärskolan på Parkskolan, var un-

der läsåret 8 elever och i träningsskolan 2 elever. En av de eleverna har under 

året varit inskriven i förskoleklass, men fått sin undervisning inom träningssko-

lans ämnesområde. Stora Vallaskolan år 7-9 har 3 elever integrerade i grundsko-

lans verksamhet och får vid vissa tillfällen undervisning i en mindre grupp. Ar-

betslaget runt dessa elever är en lärare 100 % samt en elevassistent på 100 %. 

Tillsammans med grundskolans lärare planerar och genomför de undervis-

ningen. En elev från Degerfors kommun har under året avslutat sin skolgång i 

annan kommun. Vågens verksamhet flyttade inför läsåret 17/18 och har nu all 

verksamhet samlat i gemensamma lokaler.. 

Grundfakta skola 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal elever i grundsärskolan totalt  8 11 13 

Varav antal elever inriktning tränings-
skola 

 2 1 2 

Antal elever skrivna i annan kommun än 
Degerfors 

    

Antal elever som är mottagna i grundsär-
skolan och får sin undervisning integre-
rade i grundskolan 

 1 4 4 

Antal elever i årskurserna Åk 1   2 

 Åk 2   1 

 Åk 3   1 

 Åk 4 2 2  

 Åk 5 1 2 2 

 Åk 6 1 2 2 

 Åk 7  1 2 

 Åk 8 3 1 1 

 Åk 9 1 3 1 

 Åk 10    

Andel personal med ped. högskole-
utbildning 

(%) 33 - - 

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

 
(%) 

 
18 

 
- 

 
 

Eleverna som är individintegrerade får sin undervisning av högskoleutbildad 

personal i enlighet med grundskolans redovisning. I de fall där eleverna under-

visas i särskolegrupp har inte personal på Parkskolan eller Stora Valla den for-

mella behörigheten, speciallärare med inriktning särskola. Behörighetskraven 

om eleven undervisas i grupp eller som integrerad elev i grundskolan skiljer sig 

åt. 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

 Personalens förbättringsområden 

2.1.1 Normer och värden 

Genom återkommande värdegrundssamtal har vi arbetat med att förebygga och 

utveckla elevernas förståelse för skolans normer och regler och hur vi ska vara 

mot varandra. Genom att genomföra ”Skolans uppdrag” och i den dagliga 

verksamheten, enskilt och i grupp, föra samtal som bygger på vår värdegrund, 

får eleverna kontinuerlig träning och ökad förståelse. 

Det är svårigheter för våra elever att förstå innebörden av allt som står i vår 

likabehandlingsplan. Att praktiskt få arbeta med arbetsuppgifter som utgår från 

vårt värdegrundsarbete är en framgångsfaktor. En viktig del i årets arbete var 

planeringen av en skolans ”Vi-dagar” där vi arbetar i åldersblandade grupper. 

Viktigast är dock att genom att uppmuntra och förstärka positivt beteende visar 

vi hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt samspel. 

2.1.2 Kunskaper:  

För att stimulera till ett livslång lärande arbetar eleverna med individuellt ar-

betsmaterial beroende på vilka styrkor och intressen de har och anpassar läro-

medel, arbetsplatser och den fysiska miljön i så hög utsträckning som möjligt. 

Vår elev- och personalgrupp har utökats under året. Vi har därför medvetet 

arbetat med att eleverna ska känna sig trygga med och kunna arbeta med all 

personal. Allt vårt arbete sker med tydlig struktur. Eleverna behöver ofta för-

stärkning i sin inlärningssituation vilket gör att vi alltid använder oss av bild-

stöd, tydliga schema eller tecken som stöd. 

Eleverna har blivit mer positiva till att arbeta med olika material utifrån arbets-

område och behov.  

Vi utvärderar varje fredag vårt arbete. Eleverna får fundera på vad vi arbetat 

med under veckan och vad de tycker har varit bra, det är positivt för eleverna 

både som återkoppling och repetition. 

2.1.3 Elevernas ansvar och inflytande:  

Vi arbetar med elevernas ansvar och inflytande utifrån elevernas förmågor och 

förutsättningar.  

Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för peda-

gogiska planeringar. För att eleverna ska få förståelse och kunskap om de mål 

som vi jobbar mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar våra arbets-

områden i de olika ämnena.  

2.1.4 Skola och hem:  

Vi har haft daglig kontakt med vårdnadshavarna genom användandet av kon-

taktbok, edWise, telefon och sms. Den täta kontakten ger vårdnadshavarna en 

stor möjlighet att påverka och vara delaktiga i elevens kunskapsutveckling. 

2.1.5 Övergång och samverkan:  
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Eleverna har utifrån sin förmåga och sina förutsättningar deltagit med grund-

skolans elever i gemensamma temadagar. De gemensamma aktiviteterna har 

fungerat bra och varit lärorika för alla elever. Det är mycket viktigt att vara ly-

hörd och ta hänsyn till elevernas behov vid planering och genomförande av 

dessa dagar samt eventuellt om behov finns erbjuda alternativa aktiviteter. 

En elev har besökt gymnasiesärskolan vid flera tillfällen för att få information 

inför kommande studier. 

Nätverksträffar med våra grannkommuner har pågått även detta läsår. Främst 

diskuteras bemötande, bedömning, arbetssätt och läromedel vid dessa träffar. 

Delar av arbetslaget Vågen har under vårterminen 2018 haft regelbunden hand-

ledning av specialpedagog för att diskutera och försöka utveckla arbetet med 

våra elever och konsekvenserna av de funktionsvariationer som finns i gruppen. 

2.1.6 Skolan och omvärlden: 

Vi har arbetat i enlighet med planen för ”Studie- och yrkesvägledning” och 

planen har anpassats efter Vågens elever.  

Vi har genomfört många lokala studiebesök samt aktiviteter som ingått i ett 

naturligt sammanhang i vår undervisning till exempel biblioteket, Berget, mataf-

fär och badhus. Besöken har varit lärorika eftersom de blir konkreta för elever-

na och vi knyter ihop teori med praktik. 

2.1.7 Bedömning och betyg: 

Bedömningen för våra elever görs utifrån ett bedömningsstöd anpassat för trä-

nings- och grundsärskolan. Materialet är uppbyggt av centralt innehåll och kun-

skapskrav i Läroplan för grundsärskolan 2011. Vi pedagoger anser att materialet 

är tydligt och ger oss en bra överblick av vilka arbetsområden och förmågor vi 

ska träna på. 

Att diskutera hur vi får eleverna delaktiga i pedagogiska planeringar, betyg och 

bedömning är något vi måste bli bättre på. Att vidare diskutera detta med andra 

särskolor behöver vi fortsätta med. 
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3 Året i verksamheten  

 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 
Inför läsåret 2017/2018 har Vågen flyttat till nya lokaler på Parkskolan. Vi har 

nu särskola och träningsskola i gemensamma lokaler vilket ökat förutsätt-

ningarna för samarbete mellan verksamheterna. Lokalerna är nu mer anpassade 

för den verksamhet vi bedriver och för de behov våra elever har av både ut-

rymme och avskilda arbetsplatser. Såväl elev- som personalgruppen inom 

grundsärskolan har förändrats under året, bland annat genom utökat elevantal. 

Lokalerna på Stora Vallaskolan består av ett rum där eleverna har sina gemen-

samma lektioner. Då eleverna är integrerade i olika omfattning så klarar man i 

dagsläget av att endast ha ett gemensamt rum för undervisning. Inför kom-

mande läsår kommer dock ytterligare lokaler att krävas då antalet elever ökar 

och också krav på grupprum för enskild undervisning. 

Eleverna på grundsärskolan och träningsskolan får sin undervisning utifrån 

förmåga och förutsättningar, vilket innebär att läromedel, arbetsplats och loka-

ler är anpassade i den mån det går. Även längden på arbetspassen och omfatt-

ningen inom varje arbetsområde varierar utifrån förmåga och förutsättningar. 

Vi använder även bildstöd vid till exempel schemaläsning. Vi har under året 

utvecklat arbetet med tecken som stöd, bland annat genom dagens tecken som 

varit alla bokstäver, dagar, månader med mera.  

Dagens schema förstärkt med bildstöd finns att läsa för samtliga elever på tav-

lan vilket vi går igenom för alla på morgonsamlingen. De elever som behöver 

eller vill ha personligt schema, mer detaljerat, har det vid sin plats. 

Inom grundsärskolan har vi arbetat ämnesövergripande inom vissa arbetsområ-

den, till exempel bild, so och hemkunskap. Vi har framförallt försökt att lägga 

tyngd på att väva samman teori och praktik inom några olika ämnesområden i 

no, so och teknik. Att arbeta ämnesövergripande samt att koppla ihop teori och 

praktik ger en tydligare helhetsbild för våra elever och ökar deras möjligheter att 

ta till sig och förankra kunskaper och erfarenheter. De ämnesområden vi arbe-

tat med inom so och no under läsåret, t ex rymden och forntiden har dock varit 

svårare att koppla ihop teoretiskt och praktiskt. 

I träningsskolan finns det fem ämnen vilket gör det mer naturligt att arbeta äm-

nesövergripande. Besök i badhuset och hemkunskap är aktiviteter som involve-

rar många ämnesområden.  

I vårt arbete i verksamheten så pratar vi dagligen om hur man ska vara en bra 

kamrat, särskilt vid konflikter som uppstår mellan elev/elev och elev/personal. 

Inom grundsärskolan arbetar vi med normer och värden med hjälp av elevnära 

samtal samt ritprat/seriesamtal när vi händelser behöver redas ut med eleven 

eller när eleven behöver förberedas för vissa nya situationer. 

En gång i veckan åker grundsärskolans elever, år 3-8 på Vågen, tillsammans 

med andra elever till badhuset i Karlskoga för att träna simning och få vatten-

vana. Detta för att ge eleverna möjlighet att nå kunskapskraven i idrott. Elever-

na i träningsskolan åker en gång/vecka till habiliteringens bad i Karlskoga för 
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att träna på sina kunskapskrav. Eleverna på Stora Vallaskolan åker tillsammans 

med andra elever till badhuset i Karlskoga för att träna simning och få vatten-

vana. Detta för att ge eleverna möjlighet att nå kunskapskraven i idrott.  

Våra elever har gjort framsteg både kunskapsmässigt och socialt och tar nu lät-

tare till sig fler personal att arbeta med. Eleverna har vidare blivit mer mottag-

liga för att arbeta med olika slags material utifrån arbetsområde och behov. Vi 

arbetar långsiktigt med att eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta själv-

ständigt med sina arbeten.  

Under året har Vågen haft vissa lektioner i musik, idrott och utflyk-

ter/studiebesök gemensamt. Samarbetet mellan verksamheterna (grund-

sär/träning) styrs till största del av gruppens sammansättning och storlek, ele-

vernas behov och förmåga att delta.            

De elevintegrerade eleverna i åk 7 och 9, på Stora Vallaskolan har deltagit med 

sin ordinarie klass i nästan alla ämnen men läser och bedöms enligt grund-

särskolans kursplan. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

3.2.1 Skapande skola 

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. Särskolans verksamhet omfattas av sats-

ningen och eleverna deltar i utbudet som erbjuds inom skolornas verksamhet 

med de anpassningar som krävs för eleverna. 

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i 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. 
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, 
skola/fritidshem samt särskolans verksamheter 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat 

till de olika delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa 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 

beskriver 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 ska-

par sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan. 

 Systematiskt kvalitetsarbete på Stora Vallaskolan 7-9 
Arbetslagen har månatligen gått igenom arbetsplanen och lämnat en rapport till 

rektor.  

Arbetslagen har arbetat med utvärdering av undervisningen och analys av be-

tygsresultat och nationella prov under ämneskonferenser och i samband med 

studiedagar. 

Eleverna har deltagit genom ämnesutvärderingar och genom enkätfrågor. Rek-

tor har vid elevrådsmöten tagit upp kvalitetsfrågor till diskussion. Synpunkter 

har därefter lämnats för vidare hantering av berörda parter. 

Föräldrar har deltagit i kvalitetsarbetet genom besvarandet av föräldraenkät och 

utvärderingar i samband med föräldramöten. 
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5 Normer och värden 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att om-

fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

 Disciplinära åtgärder 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal   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 skol-

enhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Kränkande behandling 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 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 perspektiv för ökad tillgänglighet. 

Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 
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Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

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 

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringar för varje årskurs samt lek-

tionsförslag ska finnas i vikariepärmen. 

Utveckla vårt arbete med bildstöd, som bör vara gemensamt för hela skolan, och tecken som 

stöd. 

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

ter 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Med hänsyn till de funktionsnedsättningar som våra elever har, har inga kränk-

ningsanmälningar gjorts. När det uppstår situationer som är av kränkande ka-

raktär pratar vi om det direkt genom att använda bilder eller samtala om elevers 

olikheter och behov. Detta för att ge eleverna förståelse för vad som hänt. 

Vårdnadshavarna får även information om vad som har hänt.  

Vi har fått samtycke av vårdnadshavarna för att delge information som är viktig 

för elevens välbefinnande. Det underlättar för elevernas inlärning och skolsitua-

tion.  

Vi har under året täckt upp för varandra vid kortvarig personalfrånvaro. Vi har 

inte haft någon längre frånvaro av personal. 

Personalens förhållningssätt. Vi försöker alltid förebygga de svårigheter som vi 

vet kan uppstå för eleverna vid t ex schemabrytande aktiviteter. Vi förbereder 

eleverna och ger stöd av olika karaktär utifrån elevernas behov. Vi strävar efter 

att arbeta lågaffektivt och försöker möta eleverna utifrån situation och de svå-

righeter som uppstår. Detta är något vi behöver utveckla vidare för att ytterli-

gare förbättra organisation och metoder för förberedelse och stöd i olika situa-

tioner. Genom att uppmuntra och förstärka positivt beteende visar vi hur ele-

verna kan utveckla sin förmåga till socialt samspel. 

Under vt-18 har delar av arbetslaget fått handledning av specialpedagog i syfte 

att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att möta eleverna på bästa sätt. Då 

handledningen inte kom att gälla hela personalgruppen har vi inte kunnat arbeta 

fram något gemensamt förhållningssätt för att möta elevernas individuella be-

hov. Handledningen kom mer att handla om hur verksamheten på Vågen ser 

ut, elevernas behov och förmågor samt diskussioner om hur vi tänker runt ele-

ver med utvecklingsstörning och deras utveckling.     

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-20 
      

KUN 95-2018 
Sida 

12(31) 

 

Kvalitetsrapport Grundsärskola och träningsskola 

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Hela arbetslaget behöver få en bättre gemensam samsyn på hur vi bemöter 

och agerar i mötet med eleverna. Vi behöver arbeta fram en handlingsplan 

för hur vi gemensamt förhåller oss gentemot eleverna, både vid konflikt och 

i andra situationer. För detta arbete behöver vi gemensam handledning för 

hela arbetslaget. 

 För att i största möjliga mån underlätta och förbereda eleverna för aktivi-

tetsbyte, t ex efter rast, behöver vi utveckla vårt arbete med att använda de 

hjälpmedel som finns tillgängliga, t ex Time Timer. 

 Vi arbetar vidare med att uppmuntra och förstärka positivt beteende hos 

eleverna. Vi visar hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt samspel 

genom att förtydliga hur ett eget beteende har betydelse för andra.  
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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 6 Grundsärskola 

Måluppfyllelse (andel i %) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Svenska   100 100 

Svenska som andraspråk    

Modersmål    

Matematik 100 100 100 

Engelska 100 100 100 

Musik 100 100 100 

Slöjd 100 100 100 

Teknik 100 100 100 

Bild 100 100 100 

Hem- och konsumentkunskap 100 100 100 

Idrott och hälsa 100 100 100 

Samhällsorienterande ämnen 100 100 100 

Naturorienterande ämnen 100 100 100 

 Åk 7 Grundsärskola 

Måluppfyllelse (andel i %) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Svenska   100 100 

Svenska som andraspråk    

Modersmål    

Matematik  100 100 

Engelska  100 100 

Musik          100 100 

Slöjd  100 100 

Teknik          100 100 

Bild  100 100 

Hem- och konsumentkunskap  100 100 

Idrott och hälsa  100 100 

Samhällsorienterande ämnen  100 100 

Naturorienterande ämnen  100 100 

 Åk 8 Grundsärskola 

Måluppfyllelse (andel i %) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Svenska  100 100  100 

Svenska som andraspråk    

Modersmål    

Matematik 100 100  100 

Engelska 100 100  100 
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Musik 100 100  100 

Slöjd 100 100  100 

Teknik 100 100  100 

Bild 100 100  100 

Hem- och konsumentkunskap 100 100  100 

Idrott och hälsa 100 100  100 

Samhällsorienterande ämnen 100 100  100 

Naturorienterande ämnen 100 100  100 

 

Måluppfyllelse 

Inga elever i åk 8 som läser enligt grundsärskolans läroplan 

 Åk 9 Grundsärskola 

Måluppfyllelse (andel i %) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Svenska   100 100 

Svenska som andraspråk    

Modersmål    

Matematik  100 100 

Engelska  100 100 

Musik  100 0 

Slöjd  100 100 

Teknik  100 100 

Bild  100 100 

Hem- och konsumentkunskap  100 100 

Idrott och hälsa  0 0 

Samhällsorienterande ämnen  100 100 

Naturorienterande ämnen  100 100 

 

Måluppfyllelse 

Eleven på Stora Valla har nått måluppfyllelse i alla ämnen men även nått målen 

enligt grundskolan kunskapskrav i Idrott och musik därav siffran 0 i tabellen 

ovan. 
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 Arbete med att kvalitetssäkra betyg och bedömning 
De pedagogiska planeringarna utgör grunden för bedömning och betygsättning. 

De skriftliga omdömena skrivs kontinuerligt.  

Varje månad görs en uppföljning i arbetslaget med utgångspunkt från verksam-

heternas upprättade arbetsplan för läsåret. Kvalitetsarbetet ingår i den dagliga 

verksamheten och syns tydligast i de pedagogiska planeringar som upprättats 

inom grundsärskolans verksamhet på Vågen.  

Arbetet inom träningsskolan dokumenteras kontinuerligt. 

Sambedömning av elevernas arbeten, sker terminsvis i samband med skriftliga 

omdömen. Varierat arbetssätt och även olika redovisningsformer används för 

att ge eleverna olika möjligheter och även fler tillfällen att redovisa sina kun-

skaper och färdigheter på.  

Vi arbetar ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet till att se helheter 

och sammanhang istället för detaljer. 

Olika former av dokumentation sker i samband med avslut av varje arbetsom-

råde, framförallt inom NO och SO. 

Återkoppling ges till elever både under pågående arbetsområde samt efter av-

slutat arbetsområde. 

Skolverkets Allmänna råd ” Planering och genomförande av undervisning” 

ligger till grund för arbetet med pedagogiska planeringar. 

Under nätverksträffar (grundsärskolepersonal från Karlskoga, Kristinehamn 

och Storfors) har betyg och bedömning diskuterats. 

6.5.1 Ogiltig frånvaro 

 

 

 

 

Kommentar: Med hänsyn till elevernas funktionsnedsättningar har ingen ogil-

tig frånvaro rapporterats trots att eleverna ibland uteblir från lektionstillfällen. 

6.5.2 Åtgärdsprogram 

 

 

 

 

  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-9 - - - - - - - - - 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 - - - - - - - - - 
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6.5.3 Handledning på modersmål 

 

 

Kom-

mentar: 

Behov av handledning har inte funnits 

6.5.4 ENHETENS MÅL 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen (Grundsärskolan) 

Ge alla elever möjlighet att efter elevens förutsättningar nå kunskapskra-

ven (Träningsskolan) 

 

Hur når vi målen? 

Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr 11, grundsärskolans kursplan, ska upprättas i 

samtliga ämnen/ämnesområden.  

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i samtliga ämnen. 

De elever som riskerar att ej nå kunskapskraven ska få extra anpassningar och särskilt stöd 

utifrån rutinpärmens riktlinjer.  

Kunskapsuppföljningar i samtliga ämnen. 

Elevens undervisningstid enligt timplanen ska dokumenteras på individuell studieplan. 

Eleven ska få sin undervisning utifrån förmåga och förutsättningar. 

Vi arbetar med tydlighet och struktur för att eleverna ska känna trygghet och tilltro till sin 

egen förmåga. 

Vi arbetar för att skapa ett tillåtande klimat och låta eleverna få prova på att utföra aktivi-

teter i ökande svårighet och utsträckning efter sin förmåga. 

Samverka med kommunens skoldatatek vid behov. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Samtliga elever inom särskolan når i nuläget samtliga kunskapskrav.  

Vi kan inte se någon betydande skillnad i måluppfyllelsen mellan olika ämnen 

inom särskolan. Inom träningsskolan arbetar vi mot kunskapskraven för skolår 

9. 

Pedagogerna i arbetslaget gör en gemensam bedömning av elevernas kunskaper 

enligt ett underlag för bedömning. I de ämnen där ämneslärare (musik och 

slöjd) ansvarar för lektionsplanering och innehåll deltar de i diskussionen om 

bedömningen. 

För att i största möjliga mån stimulera till ett livslångt lärande arbetar eleverna 

med individuellt arbetsmaterial och på olika vis beroende på vilka styrkor och 

intressen de har. Vi upplever att eleverna visar större engagemang för sitt arbete 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 - - - - - - - - - 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-20 
      

KUN 95-2018 
Sida 

17(31) 

 

Kvalitetsrapport Grundsärskola och träningsskola 

om vi lyckas knyta an deras arbete i skolan med eget intresse och till deras egen 

livsvärld. Vi anpassar läromedel, arbetsplats och lokaler i så hög utsträckning 

som möjligt. 

Elevens undervisningstid enligt timplanen dokumenteras i en individuell studie-

plan och IUP har upprättats i samband med utvecklingssamtal under höstter-

minen i samråd med vårdnadshavare. Elevens IUP utvärderas under utveck-

lingssamtalet på vårterminen. 

De elevintegrerade eleverna på Stora Vallaskolan har deltagit med sin ordinarie 

klass i alla ämnen men följt grundsärskolans kursplan i vissa ämnen utifrån för-

utsättningar, behov och önskemål. 

Träningsskolan har haft kontakt med habiliteringen kring eleverna för att få tips 

och råd på arbetssätt och material.  

Med en växande elevgrupp har också personalgruppen utökats. Detta har inne-

burit att förutsättningarna för eleverna har förändrats. Vi har därför medvetet 

arbetat för att eleverna ska känna sig trygga med och kunna arbeta med all per-

sonal. Detta gör att vi kan vara flexibla och använda personalens kompetens på 

ett effektivt sätt. Elevgruppen har stor spridning, både gällande ålder, kunskap 

och behov, vilket har bidragit till att vi regelbundet har arbetat i smågrupper 

eller individuellt. I smågrupperna är det lättare att individanpassa arbetsuppgif-

ter och få eleverna att visa vad de kan. Detta innebär att vi också upptäcker 

elevernas utvecklingsområden på ett tydligare sätt.  

Eleverna har vidare blivit mer mottagliga för att arbeta med olika slags material 

utifrån arbetsområde och behov. Hos en del elever har vi även sett en positiv 

utveckling gällande uthållighet och koncentration i skolarbetet vilket har bety-

delse för måluppfyllelsen. Genom att vi har arbetat med olika material har vi 

uppmärksammat att vi behöver arbeta mer med att utveckla elevernas förmåga 

att generalisera sina kunskaper. Vi har tidigare uppmärksammat att eleverna 

pratar om och frågar om ämnen och tidigare arbetsområden vid olika tillfällen.  

Detta visar att de tillägnar sig kunskap på olika sätt. Arbetsområdena i år har 

inte väckt lika stort intresse hos eleverna, vilket har inneburit att de inte har 

pratat eller frågat lika mycket om det. 

Vi utvärderar veckans arbete varje fredag. Eleverna får fundera på vad vi arbetat 

med under veckan och vad de tyckt varit bra eller inte bra. Det är positivt att 

låta eleverna få återkoppling på sitt arbete, dock upplever vi det svårt att få ele-

verna att komma ihåg vad vi gjort och att ge relevanta synpunkter på sin egen 

insats och sitt lärande. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Eleverna behöver få fortsatt träning i att uppleva variation (teori och prak-

tik) som leder till förståelse för lärande och som tydliggör skillnader och 

likheter. Detta stärker elevens möjligheter att se helhet och samband. Vi 

fortsätter att arbeta med tydlighet (bildschema och tidhjälpmedel) för att 

hjälpa eleverna att bli mer självständiga och vi uppmuntrar eleverna att ta 

egna initiativ.  
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 Det är viktigt att ge eleverna tid i sin kunskapsutveckling samt att vara 

uppmärksam på att eleverna kan visa sina kunskaper i olika sammanhang 

och på olika vis. Eleverna behöver arbeta på olika sätt och i olika miljöer 

för att befästa och generalisera sina kunskaper. 

 Utvärderingen av veckans arbete kommer vi att försöka utveckla vidare. Vi 

kommer att fotografera olika arbetstillfällen under veckan och visa för ele-

verna när de utvärderar. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att de 

med hjälp av bildstödet kommer ihåg lättare och kan lämna mer relevanta 

åsikter om sitt lärande.  
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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 

deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 

till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över ut-

bildningen. 

 ENHETENS MÅL 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveck-

ling 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning 

med stigande ålder och mognad 

 

Hur når vi målen? 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin. 

Skriftliga omdömen i edWise 

Elevens IUP upprättas i samband med utvecklingssamtalet. 

Tydliggöra kunskapskraven 

Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga ämnen/ämnesområden. 

Sträva efter att få eleverna mer delaktiga inför upprättandet av pedagogiska planeringar, så 

att elevens intressen och önskemål kan tillvaratas. 

Öka elevernas förståelse för sin kunskapsutveckling, genom att vid samtal återkoppla till 

tidigare kunskaper.  

Tillämpa Skolverkets Allmänna råd ”Planering av undervisningen” samt ”Kunskapsbe-

dömning i skolan”. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Utvecklingssamtal har genomförts både på höst- och vårterminen. Vid dessa 

samtal fick elever och vårdnadshavare information om både den sociala och 

kunskapsmässiga utvecklingen utifrån enhetens mål.  

I samband med utvecklingssamtalen på höstterminen upprättades elevernas 

IUP tillsammans med vårdnadshavare.  

Under vårterminens utvecklingssamtal utvärderas och uppdateras elevernas 

IUP. Pedagogiska planeringar har upprättats i samtliga ämnen och finns att ta 

del av i edWise. Särskolans omdömen finns att läsa i edWise.  

Träningsskolans omdömen delas ut i pappersform. Anledningen till att trä-

ningsskolan använder pappersform är för att olika dokument används.  
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Vid vissa aktiviteter och arbetsområden får eleverna till viss del vara med och 

önska/ bestämma vad/ hur vi ska göra. Vi upplever att det gör eleverna mer 

intresserade av aktiviteten och vad syftet är.  

För att i största möjliga mån stimulera till ett livslångt lärande arbetar eleverna 

med individuellt arbetsmaterial och på olika vis beroende på vilka styrkor och 

intressen de har. Vi upplever att eleverna visar större engagemang för sitt arbete 

om vi lyckas knyta an deras arbete i skolan med eget intresse och till deras egen 

livsvärld.  

Vi behöver fortsatt arbeta med att få eleverna delaktiga i och medvetna om 

innehållet i våra pedagogiska planeringar. Även att få eleverna medvetna om sin 

egen kunskapsutveckling och sitt eget ansvar för sitt lärande 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för 

pedagogiska planeringar. För att eleverna ska få förståelse och kunskap om 

de mål som vi jobbar mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar 

våra arbetsområden i de olika ämnena. Vi behöver vidare hitta metoder för 

att tydliggöra kunskapskraven för eleverna..  
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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: Några klagomål utöver de synpunkter man eventuellt hanterar i 

den dagliga kontakten har inte 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? 

Föräldramöten två gånger per läsår. 

Daglig kontakt genom användande av kontaktbok eller annat enligt överenskommelse. 

Vårdnadshavarna får ta del av de pedagogiska planeringarna genom edWise eller skriftligt. 

Tydliggöra kunskapskraven  

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin, där de senast upprättade skriftliga 

omdömena ligger till grund. 

Skriftliga omdömen i EdWise 

Elevens IUP upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal och följs upp på vårtermi-

nens samtal. 

Mentorerna upprättar rum på edWise för särskolans verksamhet. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Föräldramöte har genomförts vid ett tillfälle under vt-18. Eleverna fick visa 

arbetsmaterial. Pedagoger, assistenter och skolledning deltog för att tillsammans 

kunna möta upp eventuella frågor och funderingar. Eleverna fick även bjuda på 

fika som de hade bakat på hemkunskapen.  

Vid utvecklingssamtal under höstterminen upprättades elevernas IUP i samråd 

med vårdnadshavare och under vårterminens samtal utvärderades och uppdate-

rades den.  

 

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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Vi har haft daglig eller tät kontakt med vårdnadshavarna genom användande av 

kontaktbok, edWise, telefon och sms. Den täta kontakten ger vårdnadshavarna 

en stor möjlighet att påverka och vara delaktiga i elevens kunskapsutveckling 

och sociala utveckling.  

I och med vår täta kontakt med vårdnadshavare så valde vi att bara ha ett för-

äldramöte under läsåret. 

En av enhetens förbättringsåtgärder från föregående läsår, var att lägga ut in-

formation om verksamheten, t ex veckobrev, på edWise. Efter samtal med 

vårdnadshavare och diskussioner i arbetslaget så har vi kommit fram till att 

kontaktböcker, telefonsamtal och sms är att föredra. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Fortsätta det goda samarbetet med elevernas vårdnadshavare.  

 Vi ska sträva efter temainspirerade föräldramöten utifrån ålder, behov och 

önskemål (studie- och yrkesvägledare, LSS och habiliteringen).  
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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 
 

Utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem för 

att berika varje elevs mångsidiga utvecklande och lärande 

Hur når vi målen? 

Fortsatt regelbunden kontakt med de fritidshem där våra elever går 

Samverka med grundskolan, inkludering i klass utefter elevens förmåga, förutsättningar och 

behov samt klassens situation. 

Samverka med gymnasieskolan genom APU. 

Samverka mellan särskolans inriktningar, grundsärskola och träningsskola. 

Samverka med närliggande kommuner och alternera med besök i varandras verksamheter 4. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Eleverna har utifrån sin förmåga och förutsättningar deltagit med grundskolans 

elever i gemensamma temadagar. De gemensamma aktiviteterna har fungerat 

bra och varit lärorika för alla elever. Eleverna ges möjlighet att umgås över ål-

dersgränser och verksamheter vilket leder till en ”VI- känsla” på skolan. Det är 

viktigt att vara lyhörd och ta hänsyn till elevernas behov vid planering och del-

tagande vid sådana dagar och i förekommande fall erbjuda alternativa aktivite-

ter.  

Vi har samverkat med gymnasieskolan genom att vi har tagit emot elever på 

deras APL. Gymnasieelever har även haft gymnasiearbete i grundsärskolan. 

Samarbetet mellan särskolan och träningsskolan har förändrats under läsårets 

gång. I början av läsåret bedrevs den gemensamma undervisningen i musik i 

särskolans lokaler och idrott i idrottshallen. Till följd av utökad elevgrupp i 

särskolan och elevers behov så har den gemensamma undervisningen i musik 

och idrott minskat. Under året har elevgruppen i särskolan ökat, några elever 

har behov av mer praktisk verksamhet (bild och hemkunskap) vilken har bedri-

vits mer i träningsskolans lokaler. Den praktiska verksamheten har till viss del 

fungerat bra. Både träningsskolans elever och särskolans elever har behov av att 

arbeta praktiskt och träffa andra elever. När arbetspassen är strukturerade t ex 
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klocka, schema, tecken och samtal fungerar eleverna bättre. Vi behöver organi-

sera den gemensamma undervisningen och bestämma i vilka ämnen och uppgif-

ter som passar bäst att samarbeta i utifrån vilka elever som ska delta. 

Vi har haft nätverksträffar tillsammans med Storfors och Kristinehamns grund-

särskolor. Vid dessa träffar har ämnen som betyg, bedömning, läromedel och 

arbetssätt diskuterats. Det är lärorikt att ta del av andra kommuners verksam-

heter.  

Grundsärskolan har haft regelbunden kontakt med de fritidshem som berör 

våra elever. Några elever har sin fritidsplacering i grundskolans fritidsverksam-

het men under läsåret har vi som komplement också bedrivit fritidsverksamhet i 

Vågens lokaler. Behovet är elevstyrt. 

Elever från grundskolan, så kallad omvänd integrering, har efter sina behov 

deltagit på Vågen. Syftet med den omvända integreringen har varit att ge ele-

verna en lugnare miljö och extra stöd i vissa ämnen. Grundskoleelevernas del-

tagande har varit en bra träning för Vågens elever att träffa andra elever på sko-

lan. 

Delar av arbetslaget på Vågen har under vårterminen 2017 haft regelbunden 

handledning av specialpedagog för att diskutera och försöka utveckla arbetet 

med våra elever och konsekvenserna av de funktionsnedsättningar de ha.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Vi behöver organisera den gemensamma undervisningen och bestämma i 

vilka ämnen och uppgifter som passar bäst att samarbeta i utifrån vilka ele-

ver som ska delta.  

 Vi behöver skapa gemensam tid tillsammans för att följa upp och utveckla 

det gemensamma arbetet. 

 Vi behöver en gemensam handledning i arbetslaget för att utveckla arbetet 

med eleverna utifrån de funktionsnedsättningar de har.  
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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 
 

Plan för Studie- och yrkesvägledning 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målen? 

Studiebesök inom olika yrken utifrån elevernas förslag och intresse. 

Öka elevernas kunskaper och insikt om olika fritidsaktiviteter. 

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

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har arbetat efter Planen för Studie- och yrkesorientering i den mån det är 

möjligt. Planen har anpassats efter Vågens elever då vissa krav kan vara svåra 

att uppnå. En elev i år 8 har haft praktik två halvdagar, en på skolans bibliotek 

och en på huvudbiblioteket. 

Aktiviteter vi genomfört är bland annat besök på bibliotek, Berget, mataffär, 

kyrkan samt badhus och flera lokala studiebesök med anknytning till olika ar-

betsområden. Besöken har varit lärorika eftersom de blir konkreta för eleverna 

och vi knyter ihop teori med praktik. Vi har under året haft arbetsområden 

inom so och teknik där vi bland annat arbetat med olika yrken i samhället. Ele-

verna visade intresse för olika yrken inom räddningstjänsten vilket gjorde att vi 

fick besök av två poliser som berättade om sitt arbete och även gjorde ett stu-

diebesök på brandstationen. I ämnet teknik har vi arbetat med olika tekniska 

lösningar vilket ledde till att vi åkte till Fiffiga Huset i Karlskoga för att praktiskt 

få prova på olika tekniska lösningar och experiment. Vi har besökt vissa platser 

vid ett flertal tillfällen eftersom eleverna behöver det för att skapa en trygghet 

för nya platser.  

Under året har dock vissa av de arbetsområden vi arbetat med inte skapat den 

nyfikenhet och intresse som vi sett tidigare. Det kan bero på att ämnesområ-

dena varit mer abstrakta t ex rymden och forntiden. 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-20 
      

KUN 95-2018 
Sida 

26(31) 

 

Kvalitetsrapport Grundsärskola och träningsskola 

Inom träningsskolan har vi arbetat med tema djur. Vi har då besökt en bond-

gård och olika djurhagar.  

Som gemensam avslutning på läsåret gjorde träningsskolan och särskolan en 

utflykt tillsammans då vi cyklade dressin. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi ser en positiv effekt av att knyta ihop teori och praktik inom olika ar-

betsområden. Eleverna pratar om och visar intresse för de ämnesområden 

vi arbetat med vilket gör att vi kommer att fortsätta att göra olika studiebe-

sök och knyta an till aktuella arbetsområden i så stor utsträckning som är 

möjligt. 

 Vi kommer att i större utsträckning ta kontakt med olika föreningar inom 

kultur- och fritidsverksamheten i kommunen för att öka intresse och kun-

skap om möjliga fritidsaktiviteter för eleverna.. 
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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 betyg-

sättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betyg 

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

Bedömningarna ska vara likvärdiga  

Hur når vi målen? 

Eleverna ska ges skriftliga omdömen i de ämnen /ämnesområden de undervisas i. 

Eleverna ska ges möjlighet till återkoppling till den pedagogiska planeringen för att själva 

bedöma sina resultat. 

Konferenstid ska användas till diskussioner kring likvärdighet och bedömning i samverkan 

med andra kommuners särskolor. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Alla elever har fått skriftliga omdömen och de som önskat i år 6-9 har fått be-

tyg. Bedömningen görs utifrån ett bedömningsstöd anpassat för tränings- och 

grundsärskolan. Materialet är uppbyggt av centralt innehåll och kunskapskrav ur 

Läroplan för grundsärskolan 2011 och upplevs av oss pedagoger som tydligt 

och ger en bra överblick av vilka arbetsområden vi ska arbeta med. Särskilt bra 

då vi är flera pedagoger som arbetar med eleverna i olika ämnen.  

Att diskutera pedagogiska planeringar och bedöma sina egna resultat upplever 

vi vara svårt för våra elever att vara delaktiga i. De pedagogiska planeringarnas 

utformning är inte anpassade för eleverna. Vi försöker fortfarande att hitta bra 

lösningar på detta.  

Vid två tillfällen under året har vi träffat andra kommuners särskolor för att 

diskutera våra verksamheter. Vid något tillfälle har vi diskuterat bedömning 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Underlaget för bedömningsstödet behöver utvecklas och förtydligas. Det är 

tydligt i fråga om vilka kunskapskrav vi bedömer men systemet för hur vi 

”kryssar” i uppfyllt kunskapskrav behöver förtydligas om när och vid vilket 

tillfälle eleven visat sin förmåga. 

 Vi behöver bli bättre på att hitta rätt bedömningsgrunder för våra elever. Vi 

är i vissa fall osäkra på hur värdeorden ska tolkas och vad de innebär för 

eleverna.  

 Att diskutera hur vi får eleverna medvetna om syftet med pedagogiska pla-
neringar samt deras egen kunskapsutveckling är något vi måste bli bättre på 
att förmedla. Detta bör vara ett område för arbetslagets kompetensutveck-
ling.  
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12 Rektors slutord  

Grundsärskolan, Vågen, på Parkskolan flyttade inför det här läsåret in i nya 

lokaler. Det har inneburit att båda inriktningarna inom verksamheten nu är 

”under samma tak” vilket möjliggjort en samverkan som tidigare varit svår att 

uppnå. Det har varit och är en utmaning för samtliga som arbetar i verksamhe-

ten. I och med att elevantalet har ökat, så har också personalgruppen blivit 

större. Ju fler man är som arbetar omkring gemensamma elever krävs att man är 

sampratade och har ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Det 

kommer fortsatt att vara en stor utmaning för oss då vi inför kommande läsår 

ytterligare kommer utöka vår elevgrupp, som också är i behov av särskilt stöd 

vilket innebär att även personalgruppen kommer utökas ytterligare. 

Elevutvecklingen visar att det kommer bli fler elever på Stora Vallaskolan, som 

kommer att vara i behov av undervisning i ett mindre sammanhang och i loka-

ler som kräver möjlighet till olika gruppsammansättningar eller enskilt arbete. 

De lokaler som idag finns på Stora Vallaskolan motsvarar inte de behov som 

finns. Detta märks redan inför kommande läsår vilket innebär att det fortsatt 

kommer vara så att högstadieelever går på Parkskolan. Rektor för Stora Valla-

skolan samt samordnare för särskolans verksamhet inom kommunen har fått i 

uppdrag av förvaltningschef att se över lokalsituationen och lägga ett förslag till 

beslut utifrån den redovisning av elevutvecklingen som skolledning och elev-

hälsa tagit del av kontinuerligt. 

Vi har under året haft elever inom verksamheten från förskoleklass till åk 8, 

vilket finns beskrivet i rapporten. Det ställer stora krav på pedagogerna med 

planering av verksamheten för att tillgodose varje elevs förmågor och förutsätt-

ningar. Olika gruppkonstellationer vid olika aktiviteter kräver ett stort mått av 

flexibilitet hos personalen. Samtidigt är det mycket viktigt att varje elev får en 

tydlig och strukturerad verksamhet. Här är den individuella planeringen viktig 

med det bildstöd som eleverna behöver. 

Verksamheten har under året haft specialpedagogiskt stöd med att genomföra 

språkutveckling genom ”Karlstadmodellen”. Det har varit positivt och även 

kommit några elever inom grundskolan tillgodo genom en omvänd integrering 

inom ramen för elevens extra anpassningar. Vi kommer fortsätta arbetet kom-

mande läsår, men då med elever inom särskolans verksamhet eftersom elevanta-

let kommer öka för våra elever med behov av tecken som stöd och språkut-

veckling. 

Särskolans verksamhet är representerat i skolans likabehandlingsteam. Det är 

viktigt både för särskolan och Parkskolan som helhet. Under innevarande läsår 

planerade särskolan en av skolans gemensamma ”Vi-dagar” då fokus för dagen 

var hur vi är och ska vara mot varandra. En mycket lyckad dag där ett av resul-

taten blev hur vi ska ta emot nya elever som kommer till klassen. 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Parkskolan har pågått även det här lä-

såret. Vi arbetar mycket med ledarskap och extra anpassningar och särskilt stöd. 

En grundtanke i det arbetet är ”det som är bra för en är bra för alla”. I det arbe-

tet har vi stor nytta av att just Parkskolan har förmånen att ha särskolans verk-



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-20 
      

KUN 95-2018 
Sida 

29(31) 

 

Kvalitetsrapport Grundsärskola och träningsskola 

samhet lokalintegrerad i vår verksamhet. Vi har en mångfald på vår skola som 

gör att vi i vår dagliga verksamhet måste tänka på att ta tillvara på varandras 

olikheter. Vi har många elever som av olika anledningar har stor hjälp av tecken 

som stöd. Det är ett arbetssätt som pågår i flera klasser på grundskolan, fram-

förallt i de lägre årskurserna. Det kommer alla elever tillgodo inte minst av-

seende ljudnivån i klassrummet. 

Arbete för att få en likvärdig bedömning har kommit långt med hjälp av det 

bedömningsstöd dom verksamheterna använder. En viktig del är också de nät-

verksträffar som personalen deltar i tillsammans med våra grannkommuner. 

Beslutet om mottagande i särskolan är en myndighetsutövning som kräver hög 

säkerhet. Inskrivningarna sker med de fyra utredningarna som krävs, som 

grund.  Det är viktigt att ansvarig för särskoleinskrivningar blir informerad när 

en fördjupad utredning med frågeställningen ”skolform” initieras av berörd 

elevhälsa. Det uppkommer ofta frågor från vårdnadshavare, som kan vara bra 

att prata igenom innan man startar upp utredningen. Det är viktigt att som 

vårdnadshavare få så mycket information som möjligt om vad en fördjupad 

utredning innebär. Internkontroll av genomförda beslut har under året genom-

förts av biträdande rektor på Parkskolan. 

Vi har elever inom kommunen, som är integrerade i grundskolan. Eleverna som 

tillhör grundsärskolans personkrets och som är inskrivna i särskolan ska få sin 

undervisning utifrån särskolans kursplan. Det innebär höga krav på de pedago-

ger som har elever inom båda skolformerna. Pedagogerna måste då ta hänsyn 

till både grundskolans och särskolans kursplaner när de upprättar de pedago-

giska planeringarna. Det kräver ett nära samarbete mellan pedagoger och be-

rörd elevhälsa i den klass och skola eleven är placerad. För de integrerade ele-

verna ansvarar respektive rektor för elevens utbildning. Inför kommande läsår 

kommer en länsövergripande kompetensutveckling där bland annat den här 

frågan kommer att tas upp. 

En stor eloge till samtlig personal inom särskolans verksamhet. Personal som 

har ett stort hjärta, stor kompetens och en mycket positiv inställning till sitt 

arbete. Personal som ser utveckling och förändringar i verksamheten som möj-

ligheter att utvecklas. Personal som med sin genuina humanistiska grundsyn ger 

våra elever den kontinuitet och trygghet i verksamheten som de behöver för en 

fortsatt utveckling i sitt lärande 
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13 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 

 Personalens förbättringsåtgärder 

13.1.1 Normer och värden 

 Hela arbetslaget behöver få en bättre gemensam samsyn på hur vi bemöter 

och agerar i mötet med eleverna. Vi behöver arbeta fram en handlingsplan 

för hur vi gemensamt förhåller oss gentemot eleverna, både vid konflikt och 

i andra situationer. För detta arbete behöver vi gemensam handledning för 

hela arbetslaget. 

 För att i största möjliga mån underlätta och förbereda eleverna för aktivi-

tetsbyte, t ex efter rast, behöver vi utveckla vårt arbete med att använda de 

hjälpmedel som finns tillgängliga, t ex Time Timer. 

 Vi arbetar vidare med att uppmuntra och förstärka positivt beteende hos 

eleverna. Vi visar hur eleverna kan utveckla sin förmåga till socialt samspel 

genom att förtydliga hur ett eget beteende har betydelse för andra.   

13.1.2 Kunskaper 

 Eleverna behöver få fortsatt träning i att uppleva variation (teori och prak-

tik) som leder till förståelse för lärande och som tydliggör skillnader och 

likheter. Detta stärker elevens möjligheter att se helhet och samband. Vi 

fortsätter att arbeta med tydlighet (bildschema och tidhjälpmedel) för att 

hjälpa eleverna att bli mer självständiga och vi uppmuntrar eleverna att ta 

egna initiativ.  

 Det är viktigt att ge eleverna tid i sin kunskapsutveckling samt att vara 

uppmärksam på att eleverna kan visa sina kunskaper i olika sammanhang 

och på olika vis. Eleverna behöver arbeta på olika sätt och i olika miljöer 

för att befästa och generalisera sina kunskaper. 

 Utvärderingen av veckans arbete kommer vi att försöka utveckla vidare. Vi 

kommer att fotografera olika arbetstillfällen under veckan och visa för ele-

verna när de utvärderar. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att de 

med hjälp av bildstödet kommer ihåg lättare och kan lämna mer relevanta 

åsikter om sitt lärande  

13.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 

 Vi har ännu inte hittat bra former för hur vi fångar elevernas intresse för 

pedagogiska planeringar. För att eleverna ska få förståelse och kunskap om 

de mål som vi jobbar mot, måste vi hitta enklare former när vi presenterar 

våra arbetsområden i de olika ämnena. Vi behöver vidare hitta metoder för 

att tydliggöra kunskapskraven för eleverna 

13.1.4 Skola och hem 

 Fortsätta det goda samarbetet med elevernas vårdnadshavare.  

 Vi ska sträva efter temainspirerade föräldramöten utifrån ålder, behov och 

önskemål (studie- och yrkesvägledare, LSS och habiliteringen).  
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13.1.5 Övergång och samverkan 

 Vi behöver organisera den gemensamma undervisningen och bestämma i 

vilka ämnen och uppgifter som passar bäst att samarbeta i utifrån vilka ele-

ver som ska delta. 

 Vi behöver skapa gemensam tid tillsammans för att följa upp och utveckla 

det gemensamma arbetet  

 Vi behöver en gemensam handledning i arbetslaget för att utveckla arbetet 

med eleverna utifrån de funktionsnedsättningar de har 

13.1.6 Skolan och omvärlden 

 Vi ser en positiv effekt av att knyta ihop teori och praktik inom olika ar-

betsområden. Eleverna pratar om och visar intresse för de ämnesområden 

vi arbetat med vilket gör att vi kommer att fortsätta att göra olika studiebe-

sök och knyta an till aktuella arbetsområden i så stor utsträckning som är 

möjligt. 

 Vi kommer att i större utsträckning ta kontakt med olika föreningar inom 

kultur- och fritidsverksamheten i kommunen för att öka intresse och kun-

skap om möjliga fritidsaktiviteter för eleverna. 

13.1.7 Bedömning och betyg 

 Underlaget för bedömningsstödet behöver utvecklas och förtydligas. Det är 

tydligt i fråga om vilka kunskapskrav vi bedömer men systemet för hur vi 

”kryssar” i uppfyllt kunskapskrav behöver förtydligas om när och vid vilket 

tillfälle eleven visat sin förmåga. 

 Vi behöver bli bättre på att hitta rätt bedömningsgrunder för våra elever. Vi 

är i vissa fall osäkra på hur värdeorden ska tolkas och vad de innebär för 

eleverna.  

 Att diskutera hur vi får eleverna medvetna om syftet med pedagogiska pla-

neringar samt deras egen kunskapsutveckling är något vi måste bli bättre på 

att förmedla. Detta bör vara ett område för arbetslagets kompetensutveck-

ling. 

 Rektors förbättringsområden 

 Kompetensutveckling till pedagoger med integrerade elever i grundskolan, 

 Specialpedagogiskt stöd i den dagliga verksamheten. 

 Handledningstillfälle en gång per månad för samtlig personal på Vågen. 

 Förslag till beslut angående särskolans lokaler i kommunen. 


