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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1.1 Beskrivning av verksamheten . 
Rektorsområdet består av förskolor, grundskolor, fritidshem och familjdaghem inom Ambjörnarp, 
Sjötofta, Tranemo och Uddebo samhälle.  

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
I Området finns 3 grundskolor Ambjörnarpskolan med 35 elever är en F- år 3 skola med samlad 
skoldag. Äppelgårdens förskola ryms inom skolans lokaler. Sjötoftaskolan är en 4-6 skola med 27 
elever. Tranängskolan F – 6 har ca 290 elever. På Tranängskolan finns ett fritidshem med 2 
avdelningar.  

Skolorna är organiserade i spår, Sjögården och Ängsgården på Tranängskolan  

Spåren på Tranängskolan består av 3 arbetslag. F-år 2, år 3-4 och år 5-6. I Ambjörnarp - Sjötofta är 2 
arbetslag indelade efter F-år 3 och år 4– 6. Samverkan sker i och mellan spåren 

 
Vi har sex förskolor med tio arbetslag inom området. De två familjedaghemmen finns i Tranemo. 
Tre av förskolorna är integrerade med fritidshemsavdelningar. 
 
Ort Förskola Ant. Avd Avd.namn Övrigt 
Ambjörnarp Björnen 1 Björnen 1-5 år med fritidshem 6-12 år 
Sjötofta Sörgården 1  1-5 år med fritidshem 6-12 år 
Tranemo Solhagen 4 Vitsippan 1-3 år 
   Montessori  1-5 år 
   Vallmon 1-5 år 
   Smörblomman 3-5 år 
 Lövkulla 2 Igelkotten 1-5 år 
   Ekorren 1-5 år 
 Västergården 1  1-5 år 
 Familjedaghem 2  1-12 år 
Uddebo Regnbågen 1  1-5 år med fritidshem 6-12 år 
 
Det finns 4 utvecklingspedagoger inom grundskolan och 7 utvecklingspedagoger inom förskolan 
som är länken mellan arbetslagen och rektorer. 

 

1.1.3 Beskrivning av förskoleklassens organisation 
Vi har 3 förskolklasser i området. 
Förskoleklassbarnen från Ambjörnarp och Sjötofta har sin verksamhet i Ambjörnarpskolan. Klassen 
består av 7 elever. I Tranemo finns förskoleklassen i de två spåren på Tranängskolan, Sjögårdens 
förskoleklass och Ängsgårdens förskoleklass med 19 respektive 16 elever. 
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1.1.4 Detta minns vi särskilt under året 
Det har varit ett händelserikt år med glädje och sorg i vårt område. Förskolorna har arbetat mycket 
med rummens betydelse för barns lärande, både ute och innemiljöerna. Förskolan och 
fritidshemmen har startat ett samarbete med högskolan i Jönköping – kvalitet i förskolan och 
kvalitet i fritidshemmen.  

Grundskolorna har satsningen på matematik, vi lånade matematikutställningen ”Bagdad” från 
Navet under augusti – oktober. Två pedagoger var ansvariga för utställningen. Alla klasser fick två 
tillfällen på utställningen. Vi hade också föräldramöten där. Våra pedagoger gjorde ett fantastiskt 
arbete som blev mycket uppskattat av elever, kollegor och föräldrar. Satsningen har satt spår i 
verksamheterna. 

Vi har tillsammans med brukarråden på Tranängskolan F-6 och Limmared startat ett samarbete 
med Friends. Alla elever, all personal och föräldrar fick vara med om utbildningar i olika former 
under en vecka. 

Vi har haft tre dödsfall bland personal och elever.  

Förslagen på de strukturförändringar som diskuterades i vintras har påverkat vårt område. Stor 
oro har funnits bland personal och föräldrar.  

För att förebygga långtidssjukskrivningar har vi haft ett samarbete med Boråshälsan där vi i 
studiecirkelform och arbetslagsvis gav redskap för var och en att ta ett eget ansvar för sin hälsa. 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Förskolorna har arbetat med kvalitetsredovisningen enligt plan ur årscykeln på kvällskonferenser.  

På grundskolorna har arbetet med kvalitetsredovisningen pågått under vårterminen. Ett antal 
arbetslagskonferenser har ägnats åt det.  

Som underlag har arbetslagen använt BRUK, enkäter egna och kommungemensamma, diagnoser 
och dokumentation från PODB . 
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3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

 

Vi har satsat på läsning  för år F-2. Alla elever även de goda läsarna har fått en extra satsning på 
läsningen. Studiegrupper har gjorts i matematik och svenska för de elever som inte nådde målen i 
de nationella proven år 5. Av de elever som inte nådde målen år 5 har 81 % nått målen år 6. vilket 
är en ökning jämfört med föregående år då 70 % nådde målen i år 6 
På grundskolan har vi en bemanningsplan där vi fördelar lärartjänster efter elevantal, timplan.  
Fritidshemmet i Tranemo har startat upp ett ”storfritids” för barn i år 3-4. Det ger en större 
möjligheter att möta de olika åldrarnas behov.  

4 Förutsättningar 

4.1 Barn 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet inskrivna barn 159 162 155 

Antalet barn med annat modersmål än svenska 32 27 30 

Antalet barn med annat modersmål än svenska som 
får modersmålstöd i förskolan 

2 2 1 

Antalet förskoleavdelningar 10 10 10 

Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp 426,5 446,4 451,9 

Genomsnittligt barnantal per grupp 15,9 16,2 15,5 

Kommentar/analys:  

Barnantalet har minskat något sedan 2007/2008 däremot har antalet tillsynstimmar ökat något. 
Angående genomsnittligt barnantal har vi förskolor/avdelningar med ca 15-24 barn och den lilla 
förskolan med 5 förskolebarn. Detta påverkar genomsnittet barn i grupperna 

 

 
 
 
 



 

8 

4.2 Elever 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet elever totalt 396 367 352 

Därav elever i förskoleklass 53 42 43 

Antal elever med annat modersmål än svenska 52 49 72 

Antal elever med annat modersmål än svenska som 
får modersmålstöd i skolan 

 38 34 

Kommentar/analys: 

Elevantalet minskar däremot har antalet elever med annat modersmål ökat.  

4.3 Fritidsbarn 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet inskrivna barn 150 145 128 

Antalet avdelningar 5 5 5 

Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp 376,1 356,9 303,0 

Genomsnittligt barnantal per grupp 30,0 29,0 25,5 

Kommentar/analys: 

Barnantalet minskar på fritidshemmen men grupperna är fortfarande alldeles för stora 
för en god pedagogisk verksamhet 
 

4.4 Personal förskolan 

 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare på 
förskolan 

5,4 5,7 5,4 

    

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

47,3 % 55 % 61% 

Antal förskollärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

0 0 0 

Antal anställda personer per skolledare  46,5 41,0 40,0 

Kommentar/analys: 

Vi har höjt andelen förskollärare i vårt område. Det har varit möjligt då vi haft barnskötare som 
gått i pension. 
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4.5 Personal förskoleklass och grundskola 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever 
exkl. förskoleklass 

8,8 8,8 9,5 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever i 
förskoleklass 

4,3 6,0 6,0 

 

Totala antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever  

8,2 8,5 9,1 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 

13,1 11,3 11,4 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för den undervisning 
de i huvudsak bedriver. 

97 % 
 
 

97 % 97% 

Antal lärare med specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

1 1 1 

Antal skolledare per personal 42,1 37,1 36,1 

Antal elever per studie- och yrkesvägledare    

Kommentar/analys: 

Det som ser ut som en ökning på antalet lärare per 100 i grundskolan beror inte på att vi har 
förstärkt den pedagogiska personalen utan att elevantalet minskat i våra skolor. Det går inte att 
anpassa lärartjänsterna när minskningen gäller från F-6.  
 

4.6 Ekonomiska resurser 
Kostnad per barn (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 

Kostnad per tillsynstimma 58,62 60,83 63,98 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 

Förskoleklass och grundskola 50 565 56 659 59 789 

 
Resultat: 
Budgetmässigt har vi förutsättningar 
 
Analys: 
På förskolan finns en osäkerhet i att ha nyckeltal per tillsynstimma då de varierar så mycket. 
Föräldrar har också möjlighet att utnyttja timmarna inom taxekolumnerna, vilket inte syns i antalet 
timmar per avdelning då mertiden inte räknas. Det nya flytande arbetsschema föräldrar har inom 
omsorgen innbär att föräldrar med heltidstjänst har schema på 90 % av sin tjänst och kallas in för 
att täcka upp till sin heltid. Detta syns inte i avdelningens tillsynstid 
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På grundskolan har vi har en bemanningsplan där vi fördelar lärartjänster efter elevantal, timplan. 
Vi har en resursgrupp bestående av resurslärare och assistenter som fördelar efter elevernas behov 
av stöd. Det kan se olika ut och förändras under läsåret. 
Svårigheten är att utnyttja de resurser vi har optimalt. Det är inte alltid lätt att flytta resurspersoner 
då det berör barn elever föräldrar och personal.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Fortsätta det påbörjade arbetet med fördelning av resurser och personal. Göra personalen delaktig i 
processen 
 

4.7 Materiella resurser 
Fem av sex förskolor som finns i rektorsområdet inryms i lokaler som är byggda för annan 
verksamhet än förskoleverksamhet. Lokalerna är inte anpassade och dimensionerade efter antalet 
barn och vuxna. Bullermätningar har gjort på tre förskolor. På Västergårdens förskola har åtgärder 
vidtagits enligt framtagen handlingsplan. Personalen är nöjd. På Solhagen pågår fortfarande 
arbetet efter att man installerat ny ventilation. 
 
Grundskolorna har ändamålsenliga lokaler förutom vid år 5-6 på Tranängskolan. Där har vi ett 
stort behov av ombyggnad. 
 
Fritidshemmen har ändamålsenliga lokaler.  
 
Läromedel 
Vi har påbörjat översynen av läromedel. Personalens uppfattning är att vi har en relativt god 
kvalitet på läromedlen men i vissa fall finns dessa inte i tillräckligt antal.   
Läromedlen i svenska, matematik och NO håller på att ses över.   
Vi har en bra organisation kring läromedelsinköpen. Ansvariga har en god kontakt med 
arbetslagen. 
Under året har vi köpt ytterligare två Smart boards, vi har nu tre stycken 
 
 
Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. ”Tragetondatorer”) 36 36 36 

Antalet elever per undervisningsdator 11,0 10,2 8,5 

 
Vi har investerat så att varje förskoleavdelning har en personaldator. 
 
Analys: 
Vi har ändamålsenliga lokaler, förutom för år 4-6 på Tranängskolan. Brist på grupprum gör det 
svårt att dela eleverna i mindre grupper. 
 
Läromedel.  Under läsåret har diskutera våra läromedel. Vidare samtal måste föras på våra skolor 
om de läromedel vi har. Leder läromedlen från Förskoleklass- till år 6 till att eleverna når målen?   
 
Datortätheten behöver ökas för elever och lärare. Vi strävar efter att ha en likvärdighet vad det 
gäller antal datorer i skolorna. Elevdokumentationen sker i PODB och det är nödvändigt att ha 
datorer i den omfattningen att lärarna kan dokumentera.  
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Kommentar/analys: 

Det är viktigt att vi rustar våra förskolor med datorer. Kravet ökar på personalen att kommunicera 
via dator med föräldrar, Personec p och PIM utbildningar. Skolorna skickar allt mer ut veckobrev 
via mail. Det krävs då väl fungerande datorer. 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 

Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 

Alla som arbetar i förskolan skall: 

• Visa respekt för individen och 
medverka till att det skapas ett 
demokratiskt klimat i förskolan, 
där samhörighet och ansvar kan 
utvecklas och där barnen får 
möjlighet att visa solidaritet och 

• Stimulera barnens samspel och 
hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och 
respektera varandra. 

•  

Alla som arbetar i skolan skall: 

• medverka till att utveckla 
elevernas känsla för 
samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också 
utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att 
skolan präglas av solidaritet 
mellan människor, 

• aktivt motverka trakasserier 
och förtryck av individer eller 
grupper och 

• visa respekt för den enskilda 
individen och i det vardagliga 
arbetet utgå från ett 
demokratiskt förhållningssätt. 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• medverka till att utveckla 
elevernas känsla för 
samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också 
utanför den närmaste gruppen, 

• i arbetet med eleverna verka för 
solidaritet med eftersatta 
grupper både i och utanför vårt 
land och 

• aktivt motverka trakasserier 
mor förtryck av individer och 
grupper. 

 

5.1.1 Våra egna mål för 08/09 förskolan: 

    Normer och värden - Områdets/Arbetslagen mål 

• Vi har noll tolerans mot kränkningar och mobbning 

• Genusperspektiv 

 

Resultat: 

Vi har väl fungerande barngrupper. Barnen kan känna sig trygga, kränkningar och mobbning 
förekommer sällan eller aldrig. Små konflikter hanteras när de uppstår på ett tillfredställande sätt. 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Vi har en god måluppfyllelse. Det beror på att personalen ständigt arbetar med 
värdegrundsfrågorna, förhållningssätt och hur vi är mot varandra både vuxna och barn. 
 

Våra egna mål för 08/09 grundskolan 

5.1.2 Normer och värden - Områdets/Arbetslagen mål 
 

• Alla barn/elever skall känna trygghet och ha utvecklingsmöjligheter 
• Vi har noll tolerans mot kränkningar och mobbning 

         
 
Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående normer och värden. 
Fråga vid utvecklingssamtalet: ”Anser du att ditt barn är mobbat eller kränkt” 
 
 Antal 

elever 
Antal samtal Ej kränkta Kränkta 

HT 08 299 298 296 3 
VT 09 306 305 303 3 

 

Resultat: 

99 % av eleverna i vårt område känner sig inte kränkta  

Lärarna har gjort 11 utredningar enligt likabehandlingsplanen. 

  

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Vi upplever att barnen känner sig trygga i skolan. 

Vi arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkning i vårt Livsviktigt arbete.  
Arbetet med Livsviktigt/värdegrundsfrågor följer som en röd tråd genom hela skolan från F-6. 
Vissa områden är svåra att kontrollera: 

o Idrottens omklädningsrum 

o Grupprum 

o Vissa rastområden 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Livsviktigt där vi arbetar med värdegrundsfrågor bör schemaläggas så att det finns med 
kontinuerligt. 
Arbeta aktivt med Likabehandlingsplanen med våra elever för att göra det till ett levande 
dokument. 
 
För att minimera risken för kränkningar i t.ex. omklädningsrum uttrycks önskemål om att personal 
närvarar vid de tillfällen då elever vistas där.  
Förebyggande arbete t.ex. Livsviktigt 
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Våra egna mål för 08/09 Fritidshemmet: 

5.1.3 Normer och värden - Områdets/Arbetslagen mål 

• Alla barn/elever skall känna trygghet och ha utvecklingsmöjligheter 
•  Vi har noll tolerans mot kränkningar och mobbning 
 
Resultat: 

Vi har sällan konflikter på fritidshemmet. Vi löser de problem som kommer upp direkt med dem 
som är inblandade. Vi upplever att barnen känner trygghet på fritids, vilket också styrks av vår 
enkät.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skickar ut enkäter för att få respons på hur barnen trivs på fritids. Fortsätter arbetet med 
nolltolerans mot kränkningar och mobbning enligt likabehandlingsplanen. 

 

5.1.4 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
Resultat: 

Vi arbetar efter Likabehandlingsplanen. Den är ett stöd i vårt arbete mot kränkande behandling. Vi 
har frågat alla elever och föräldrar på utvecklingssamtalet om eleverna känner sig mobbad eller 
kränkt. Eleverna på F-6 känner sig överlag trygga i skolan. 

Analys: 

Trots att vi har ett gott resultat måste vi arbeta vidare med att förankra Likabehandlingsplanen hos 
elever och personal. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Kartläggning tillsammans med eleverna och åtgärder terminsvis av var kränkningar och mobbning 
sker. 

 

5.1.5 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående 
normer och värden. 

Resultat: 

Av 94 inskrivna elever på fritids fick personalen 49 svar på enkätundersökningen. 
Frågeställningarna var hur föräldrar upplever lämning och hämtning, hur barnen upplever frukost 
och mellanmål, hur barnen upplever aktiviteterna på fritids och på loven och hur barnen upplever 
utemiljön.  

I sammanställningen ser personalen att barn och föräldrar är nöjda vid hämtning och 
lämning/aktiviteter på fritids och på loven . Det som upplevs mindre bra är att barnen vill ha mer 
variation på maten. Även att utemiljön ibland upplevs lite tråkig.  
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5.2 Kunskaper – Utbildningsresultat 

Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• .samarbeta för att erbjuda en 
god miljö för utveckling, lek 
och lärande och särskilt 
uppmärksamma och hjälpa de 
barn som av olika skäl behöver 
stöd i sin undervisning. 

Förskolan skall sträva efter att 
varje barn: 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin 
lust samt förmåga att leka och 
lära, 

• utvecklar självständighet och 
tillit till sin egen förmåga 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• uppmärksamma och hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd 
och 

• samverka för att göra skolan till 
en god miljö för utveckling och 
lärande 

Skolan skall sträva efter att varje 
elev: 
• utvecklar nyfikenhet och lust 

att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen 

förmåga 
• tillägnar sig goda kunskaper 

inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig 
och få beredskap för livet 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• hjälpa elever som har behov av 
särskilt stöd och samverka för 
att göra skolan till en god miljö 
för lärande. 

Skolan skall sträva mot att varje 
elev: 

• tror på sin egen förmåga och 
sina möjligheter att utvecklas, 

• utvecklar en insikt om sitt eget 
sätt att lära och en förmåga att 
utvärdera sitt eget lärande och 
utvecklar förmågan att arbeta 
såväl självständigt som 
tillsammans med andra 

• utvecklar kunskaper för ett 
föränderligt yrkesliv och för att 
kunna påverka arbetsliv och 
samhällsliv 

 

Våra egna mål för 08/09 förskolan: 

Utveckling och lärande - Områdets mål/Arbetslagens mål 
• Förskolan erbjuder en rolig, trygg och utmanande miljö där leken ligger till grund för barnets livslånga 

lärande 

Resultat: 

Förskolan har skapat stimulerande innemiljöer och utemiljöer. Det finns stora möjligheter till 
utforskande och utmaningar för barnen i den rika miljön som ge lust till att lära genom att 
stimulera deras nyfikenhet.  

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Personalen blir mer och mer medveten om rummens betydelse för lärandet. Personalen ser 
helheten och anpassar miljön efter enskilda barn och barngruppen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Personalen arbetar vidare med de pedagogiska frågorna, hur vi ska utnyttja resurs och rum på 
bästa sätt. 
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Våra egna mål för 08/09 grundskolan: 

Utveckling och lärande - Områdets/Arbetslagens mål 
• Alla elever skall nå målen i alla ämnen 

 

 
2006/2007 2007/2008 2008/2009  

 Totalt Pojkar Flickor Flickor Pojkar Totalt 

Andelen elever 
som uppnår 
målen i God 
läsutveckling för 
åk 2 

  80% 81% 100% 96% 98% 

Andelen elever 
som uppnår 
målen i God 
läsutveckling för 
åk 4 

  83% 89% 88% 91% 90% 

Andelen elever i 
åk 3 som uppnår 
målen i alla 
ämnen 

    83% 86% 84% 

RESULTAT i de 
nationella 
proven för åk 3 ( 
andelen elever 
som uppnått 
målen i..) 

       

 

Svenska   44% 95% 88% 61% 77% 

Svenska som 
andraspråk 

  67% 100% 33% 62% 56% 

Matematik   79% 100% 31% 48% 40% 

Andelen elever i 
åk 5 som uppnår 
målen för åk 5 i 
alla ämnen 

 

 

 

  12% 61% 46% 

 

57% 66% 
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RESULTAT i de 
nationella 
proven för åk 5 ( 
andelen elever 
som uppnått 
målen i…) 

       

Svenska  83% 44% 95% 84% 74% 79% 

Svenska som 
andraspråk 

  67% 100% 50% 50% 50% 

Matematik  76% 

 

79% 100% 95% 96% 95% 

Engelska  91% 79% 100% 68% 87% 78% 

Andel elever som 
genomfört 
proven 

 100% 100% 100% 100% 95% 97% 

Andel elever i åk 
5 som kan simma 
200m ( varav 50 
m ryggsim) 

    100 % 96% 98 % 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Lärarna i åk 3 upplevde att deras sätt att skapa grupper, att blanda svaga och starka elever med 
varandra kanske inte var gynnsam för de uppgifter som finns i NP.  

Lärarna menar att de arbetat för lite med problemlösning med samband mellan symboler och 
räknesätt, att de behöver bli tydligare med målen och inte låta läromedlen styra, att utveckla sättet 
att undervisa. 

Resultaten för åk 5 har förbättrats något sedan föregående år. Måluppfyllelsen har ökat i vårt 
område i både svenska och matematik. Däremot är resultatet något sämre i engelska, det kan bero 
på tillfälligheter. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fram till år 3 behöver vi arbeta mer med problemlösning och praktiska uppgifter. All undervisande 
personal får en kompetensutveckling i samverkan med Navet 

Ge eleverna möjlighet att vi behov kunna arbeta i mindre grupp, utarbeta tydliga planeringar 
utifrån målen – läromedlen skall ses som stöd. 

Med hjälp av matriserna kommer pedagogerna ha lättare att kartlägga elevernas 
kunskapsutveckling och ge det stöd och hjälp varje elev behöver. 
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Utveckling och lärande - Områdets/Arbetslagens mål 
• Fritidshemmet skall genom lek och skapande verksamhet bidra till att barnen når målen i år 3 och 5 
 

Resultat: 

Vi samarbetar med skolan genom att barnen får fortsätta med ex bildarbeten när vi har teman på 
fritidstiden. Barnen gör sin läxa om de vill på fritids. Behöver de extra hjälp med ex läsning får de 
det också.  

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Barnen väljer oftast lek framför läxläsning.  I temaarbeten har barnen fått göra klart bilduppgifter 
och skapande på fritids.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Erbjuda läxläsning på frivillig basis. Fortsätta knyta an till temaarbeten i skolan 

 

5.2.1 I vilken utsträckning eleverna har en individuell utvecklingsplan: 
Resultat: 

Alla elever har IUP 

Analys: 

Vi har bra rutiner för IUP 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätter arbetet med IUP 
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5.3 Elevers ansvar och inflytande 
Barns inflytande/Ansvar och inflytande 

Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 

Alla som arbetar i förskolan skall: 

• verka för att det enskilda barnet 
utvecklar förmåga och vilja att 
ta ansvar och utöva inflytande i 
förskola och 

• verka för att varje barns 
uppfattningar och åsikter 
respekteras. 

 
Arbetslaget skall: 

• ta tillvara varje barns förmåga 
och vilja att ta ett allt större 
ansvar för sig själv och 
samvaron i barngruppen. 

• förbereda barnen för 
delaktighet och ansvar och för 
de rättigheter och skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt 
samhälle. 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• främja elevernas förmåga och 
vilja till ansvar och inflytande 
över den sociala, kulturella och 
fysiska skolmiljön. 

 
Läraren skall: 

• utgå från att eleverna kan och 
vill ta ett personligt ansvar för 
sin inlärning och för sitt arbete i 
skolan, 

• tillsammans med eleverna 
planer och utvärdera 
undervisningen och förbereda 
eleverna för delaktighet och 
medansvar och för de 
rättigheter och skyldigheter 
som präglar ett demokratiskt 
samhälle. 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• gemensamt med eleverna ta 
ansvar för den sociala, 
kulturella och fysiska 
skolmiljön. 

 
Läraren skall: 

• utgå från att eleverna kan och 
vill ta personligt ansvar för sin 
inlärning och sitt arbete i 
skolan, 

• låta eleverna pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer och 
tillsammans med eleverna 
utvärdera undervisningen. 

 

5.3.1 Våra egna mål 08/09 förskolan: 

Barns inflytande och ansvar – Områdets mål/Arbetslagens mål 
• Förskolan skall sträva efter att barnen, efter ålder och mognad, ges inflytande över sitt eget lärande 

 

Resultat: 

Personalen gör barnen delaktig genom att lyssna på deras åsikter och önskemål. 

Miljön är anpassad så att barnen själva kan välja aktivitet. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Genom att ha en genomtänkt miljö skapas möjlighet för barnen att välja aktivitet. Det bidrar till en 
lugn och harmonisk miljö 
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5.3.2 Våra egna mål 08/09 grundskolan: 

Elevers ansvar och inflytande - Områdets/Arbetslagens mål 

• Alla elever skall ha inflytande över sitt eget lärande 
 

Resultat: 

Vi har regelbundna klassråd och elevråd.  
Eleverna får inflytande över sitt lärande genom IUP med skriftliga omdömen 
Eleverna i åk 5-6 har till stor del ansvarat för sitt utvecklingssamtal 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Elevernas självförtroende stärks av att få ett större inflytande 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta vidare med utvecklingssamtalet. Få en ”röd tråd” från åk F-6. 
Låta eleverna bli mer delaktiga från planeringsstadiet. 
Tydliggöra målen för eleverna 

 

5.3.3 Våra egna mål 08/09 Fritidshemmet: 

Barns inflytande och ansvar – Områdets/Arbetslagens mål 

• Fritidshemmet skall sträva efter att barnen, efter ålder och mognad, ges inflytande över sitt eget lärande 
 

Resultat: 

Barnen är nöjda med att få vara delaktiga och få möjlighet att välja själva hur deras dag ska se ut.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Hålla kvar idén om att barnen i möjligaste mån får styra över sin dag.  
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5.4 Samverkan 

Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 

Förskolan skall sträva efter att nå 
ett förtroendefullt samarbete med 
förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja 
barnens allsidiga utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• visa respekt för föräldrarna och 
känna ansvar för att det 
utvecklas en tillitsfull relation 
mellan förskolans personal och 
barnens familjer. 

Samarbetsformer mellan 
förskoleklass, skola och fritidshem 
skall utvecklas för att berika varje 
elevs mångsidiga utveckling och 
lärande. 
 
Alla som arbetar i skolan skall: 

• samarbeta med elevernas 
vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla 
innehåll och verksamhet. 

• Få en inblick i närsamhället och 
dess arbets-, förenings- och 
kulturliv. 

De frivilliga skolformerna skall 
nära samverka med den 
obligatoriska skolan, med 
arbetslivet, med universiteten och 
högskolorna och med samhället i 
övrigt. 
Personalen skall, efter en av rektor 
gjord arbetsfördelning: 

• i utbildningen utnyttja 
kontakter med det omgivande 
samhället och dess arbets-, 
förenings- och kulturliv och 

• bidra till att presumtiva elever 
får information om skolans 
utbildningar. 

 

5.4.1 Våra egna mål 08/09 förskolan: 

Samverkan - Områdets mål/Arbetslagens mål 
• Förskolans arbete med barnen skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen 
 

Resultat: 
Personalen upplever att de har bra kontakt med föräldrarna och föräldrarna visar intresse för 
verksamheten. 
Personalen visar på läroplanens mål genom bilder och dokumentation från verksamheten.  
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Föräldrarna känner sig trygga med personalen och har ett stort förtroende för förskolans personal 
 

 

 

 

 

 

 



 

21 

Våra egna mål 08/09 grundskolan: 

Samverkan - Områdets/Arbetslagens mål 

• Föräldrar görs delaktiga i skolans mål  
 

Resultat: 

Många föräldrar har varit på besök i klasserna under hösten.  
Vi upplever att föräldrarna är positiva till informationsflödet. 
Föräldrarna är informerade om skolans mål men det finns mer att göra. 
Föräldrarna kommer på spontanbesök och ”Öppethus”. 
Vi har ett aktiv Brukarråd. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Riktlinjer för hur föräldrar ska bli delaktiga i skolans mål saknas. 
Vi känner att föräldrarna litar på skolan och dess personal. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ta fram en plan för när och hur vi informerar föräldrarna om skolans mål. 
Fortsatt arbete med att utveckla ett gemensamt språkbruk. 
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5.5 Bedömning och betygsättning 

Lpo 94 Lpf 94 

Läraren skall 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera 
varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och 
hemmen samt informera rektorn 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål 
fortlöpande informera elever och hem om 
studieresultat och utvecklingsbehov och 

• vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig 
information om elevens kunskaper i 
förhållande till kraven i kursplanen och göra 
en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

Läraren skall 

• fortlöpande ge varje elev information om 
elevens utvecklingsbehov och framgångar i 
studierna, 

• i gymnasieskolan och gymnasiesär-skolan 
samverka med hemmen och informera om 
elevernas skolsituation och 
kunskapsutveckling och 

• redovisa för eleverna på vilka grunder 
betygsättning sker. 

Läraren skall vid betygsättningen 

• utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen, 

• beakta även sådana kunskaper som en elev 
tillägnat sig på annat sätt än genom den 
aktuella undervisningen, 

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 
kunskaper och 

• göra en allsidig bedömning av kunskaperna 
och därvid beakta hela kursen. 

 

5.5.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

Sambedömning av nationella prov i åk 3 och 5 har skett, dels inom området och mellan övriga 
grundskolor i kommunen 

5.5.2 Vårt mål 08/09: 

Bedömning och betyg - Områdets/Arbetslagens mål 

 
• Skolans skall genom dokumentation informera elever och föräldrar var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i 

alla ämnen. 
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Åtgärder/insatser för att nå målet: 

Vi har ämnesmatriser i alla ämnen. Alla föräldrar har rätt till utvecklingssamtal där de delges 
elevens IUP och PODB och den diskuteras och utvärderas. Föräldrar får ständigt information om 
bedömning genom att läx- och provresultat skickas hem. Mer spontana kontakter med föräldrar till 
de yngre eleverna. Dokumentation genom portfolio för de yngre eleverna. 

Resultat: 

Vi har god dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Alla elever får individuella mål som 
tas fram tillsammans med föräldrar vid utvecklingssamtalet.    

Analys och måluppfyllelse: 

Skolan har lyckats med sitt mål att informera föräldrarna och eleverna om deras 
kunskapsutveckling. De flesta föräldrar tycker att det är ganska svårt att sätta sig in i skolans alla 
mål och lämnar över det ansvaret åt lärare. Vi har ännu inget gemensamt språk när vi skriver 
elevdokumentation.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi utformar ett gemensamt språk. Vi erbjuder varierande föräldramöten som känns mer angelägna 
t ex mattekurser för föräldrar, prova på nationella prov, ungdomssnack mm. 

5.6 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. 

Tranemo kommuns elevhälsoplan 

 
• Elevhälsoarbetet i Tranemo kommun utgår från att sätta eleven i centrum 
• Utifrån elevens styrkor tillgodoser vi hans/hennes behov på bästa sätt 
• Arbetslaget och de enskilda lärarna som möter eleven dagligen är de som utgör basen i elevhälsoarbetet. 
 

 

Elever i behov av särskilt stöd - Områdets/Arbetslagens mål 

 
• Undervisningen och elevhälsoverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. 
 

Resurser: 

Två  100 % resurspedagoger som arbetar på uppdrag av specialpedagogen. Under höstterminen 
har resurspedagogerna arbeta som lärare i klass p.g a personalbrist.  

5.6.1 Organisering av stödet och lärandet: 
Arbetslaget hjälper varandra när det gäller ”normalt” stöd som ingår i arbetet att möta varje barn 
där det befinner sig. När det gäller elever som är i behov av särskilt stöd organiseras arbetet utifrån 
EHG (elevhälsogrupp) efter en särskild plan där rektor är beslutsfattande. Resurspedagogerna är 
med i arbetslagens planeringarna angående undervisning för elever i behov av särskilt stöd utifrån 
ÅP och behov. 
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5.6.2 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
All lärarpersonal har adekvat grundutbildning. Tillgängligheten har försvårats av den enskilde 
pedagogens schema och att undervisningslokalerna ligger långt ifrån varandra. 
 

5.6.3 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och undervisning 

till elever med olika förutsättningar ( t.ex funktionshinder)? 
 
Egen toalett, särskilt toalettskåp, speciellt anpassade stolar och bord, arbetslurar, lugnrum, tillgång 
till datorer, mindre grupper intensivträning, stödundervisning, nivåanpassat läromedel, mer tid, 
muntliga prov, möjlighet att få läromedel via Mp3, assistenter, mobilt tangentbord, anpassat 
schema. 
 

5.6.4 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver? 

Alla elever som rapporteras till elevhälsogruppen utreds och de elever som då visar sig ha behov 
av särskilt stöd får ett ÅP.  

Analys: 

Antalet elever med behov av särskilt stöd är stort. EHG inser nödvändigheten av uppföljning av 
insatta åtgärder.  

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Se över schemaläggningen för pedagogerna. Klasskonferenser läggs in på årscykeln för konferenser 
två gånger per läsår. Resurspedagogerna används till elever i behov av stöd.  
 

5.6.5 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd? 

Resultat: 

De elever som är i behov av åtgärdsprogram har fått det. 

Analys: 

Elevhälsoplanen har prövats i praktiken och tankarna kring den har börjat ”sätta sig” hos alla, men 
vi är fortfarande under utveckling. Det är viktigt att åtgärdsprogrammet följs upp och ligger till 
grund för elevens planering. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skapa en tydlig gång för uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammen.  

 
 
 
 



 

25 

5.7 Hälsa och livsstil 

5.7.1 Vårt egna mål 08/09: 
Alla elever ska få möjlighet till daglig fysisk aktivitet. 
Alla elever ska ha rätt till en bra matsituation. 
Alla elever ska ha insikt i vikten av att följa skolans respekteraregler. 
 

Resultat: 

Alla elever får möjlighet till daglig fysisk aktivitet. 
Alla elever har en lugn och bra matsituation.  
Alla elever arbetar med skolans respektera-regler. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse. Barnen trivs och mår bra. Frånvaron bland eleverna är låg. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta med insatser som befrämjar daglig fysisk aktivitet. 

Arbeta aktivt med respektera-reglerna och livsviktigt 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Samverkan med HKL Jönköping – Kvalitet i förskolan,  
Samverkan med HKL Jönköping – Kvalitet i fritidhemmet 
Kvalitet i fritidshemmet 
Boråshälsan – Stresshantering 
Förskolan – Fyra pedagoger tagit del av EU-projekt om utemiljö 
PODB- Vad skriver vi, vad skriver vi inte – elevdokumentation utifrån skolans uppdrag 
Kommungemensamt arbete med ämnesmatriser 
Specialpedagogik 7,5 p 
PIM 
Matematik och No utvecklare 
Friends 
 
 
 
 
Tranemo i augusti 2009 

 
 
Christina Lindskog         Kerstin Johnson 
 


