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1. Verksamhetsbeskrivning 
 
1.1 Beskrivning av verksamheten. 
 
Rektorsområdet omfattar orterna Dalstorp, Grimsås, Hulared, Ljungsarp, Nittorp och Ölsremma med omnejd. 
Verksamhet bedrivs i Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp och Nittorp. 
 
Dalstorp 
På Dalstorpsskolan går elever från Dalstorp, Ölsremma och Hulared med omnejd.  Upptagningsområdet är 
präglat av landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både Dalstorp och Ölsremma. En relativt stabil 
social struktur finns i dessa samhällen med liten in - och utflyttning. 
 
På Dalstorpskolan finns ett arbetslag och undervisningen har under året organiserats åldershomgent från 
förskoleklass till och med år 6. Under året har det genomförts åldersblandade inslag och temaveckor. 
 
Förskoleklassen har sin tid förlagd på fyra dagar under veckan, där fredagen är ledig. Förskoleklassen samarbetar 
med år 1-2 vid lämpliga tillfällen. Personalen i förskoleklass har också uppgifter på fritidshemmet. 
 
På Dalstorpskolan finns fritidshemmet Grankotten. 
 
I Dalstorps samhälle, ca 1 km från skolan finns Björkhagens förskola och verksamheten är organiserad i två 
avdelningar (1-3 och 3-5). 
I Dalstorps tätort finns det två dagbarnvårdare. 
 
Grimsås 
På Grimsåsskolan går elever från Grimsås med omnejd. Upptagningsområdet är präglat av landsbygd och den 
tillverkningsindustri som finns på orten i form av kabelfabriken Nexans där en stor del av samhällets invånare 
arbetar. Samhället har en del in- och utflyttning då det finns relativt billigt boende på orten samt att det finns en 
närhet till Hestra-Gnosjöområdet. Asylsökande elever har funnits i verksamheten under året.  
 
På Grimsåsskolan finns ett arbetslag som organiserar undervisningen både åldersintegrerat och åldershomogent 
beroende på gruppstorlek och elevernas behov.  
 
Förskoleklassen har förlagt sin tid på fyra dagar, där fredagen är ledig. Viss samverkan sker med år 1. Personalen 
i förskoleklass har också uppgifter på fritidshemmet och även i några årskurser på skolan. 
 
På Grimsåskolan finns fritidshemmet Villerkulla. 
 
Förskolan Rönnhagen är belägen inne i Grimsås samhälle. Verksamheten är organiserad med två avdelningar  
för 3-5 åringar, Humlan och Myran och avdelning för 1-3-åringar, Nyckelpigan. Asylsökande barn finns i 
verksamheten. 
 
Ljungsarp 
På Ljungsarpskolan  går elever från Ljungsarp och Nittorp med omnejd. Upptagningsområdet är präglat av 
landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både Ljungsarp och Nittorp. En relativt stabil social struktur 
finns i dessa samhällen med liten in- och utflyttning. Asylsökande elever finns i verksamheten. 
 
På Ljungsarpskolan finns ett arbetslag som organiserar undervisningen åldersintegrerat. 
 
Förskoleklassen har förlagt sin tid på fyra dagar, där fredagen är ledig. Samarbete med år 1-2 sker under flera 
tillfällen i veckan. Personalen i förskoleklass har också uppgifter på fritidshemmet och även i vissa årskurser på 
skolan. 
 
På Ljungsarpskolan finns fritidshemmet Ljungblomman och under året har fritidshemmet haft gemensam 
öppning och stängning i Ljungbackens lokaler. 
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Ljungbackens förskola är belägen inne i Ljungsarp samhälle i industrihotellet Kubens lokaler.Verksamheten är 
organiserad med en syskonavdelning. 
 
Nittorp 
Åsalyckans förskola och fritidshem är belägen inne i Nittorps samhälle och präglas där av landsorten med 
tillverkningsindustri. Upptagningsområdet omfattar även landsbygden runt orten.  
En relativt stabil social struktur finns i detta samhälle med liten in- och utflyttning. 
Verksamheten är organiserad med en syskonavdelning/fritidshem. Lokalerna hyrs av Tranemobostäder  

 
1.2 Beskrivning av organisationen. 
 
Ledning 
Under året har ledningsresursen i området varit 2 heltider.  
  
Arbetsfördelning: 
 
Rektor 100% 
Ansvar för budget samt arbetsledning av personal på Dalstorpskolan, Grankottens fritidshem, Björkhagens 
förskola, dagbarnvårdare i Dalstorp, personal på rektorsexpedition och elevhälsan. 
 
Rektor på 75% 
Ansvar för arbetsledning av Grimsåsskolan, Villerkulla fritidshem samt Rönnhagens förskola  
 
Vik. Rektor 25-40 % (Under HT 2008 Byggprojekt 15%) 
Ansvar för arbetsledning av Ljungsarpsskolan, Ljungbackens förskola och Åsalyckans förskola/fritidshem samt 
övergripande utvecklingsansvar och samordning av förskoleverksamheten i rektorsområdet.  
 
Utvecklingspedagoger 
Varje skola och förskola och två av fritidshemmen har en utvecklingspedagog som ansvarar för samordning av 
verksamheten med ledningen. 
 
Elevhälsa 
Elevhälsan bestående av specialpedagog, skolpsykolog och skolsköterska har träffats en gång varje månad i EHG 
för samordning, avstämning och arbetsfördelning. Kuratorstjänsten har varit vakant under läsåret. 
 
Arbetsmiljö 
Varje arbetsplats har ett skyddsombud (Arbetsplatsombud) vilka genomfört skyddsrond under hösten. De flesta 
av dessa är också brandombud vilka har genomfört en brandskyddsrond. 
 
Facklig Samverkan 
LOKSAM har sammanträtt varje månad under läsåret. Deltagande organisationer under året är Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Kommunal och SKTF.  

 
1.3 Detta minns vi särskilt under året. 

• Skolans uppstartsdagar i Mullsjö för både förskola, fritidshem och skola. 
• Resor till Navet med ett uppskattat innehåll för både skola och förskola. 
• Flera uppskattade teater och musik föreställningar har eleverna haft förmånen att få se. 
• Besök vid forntidsbyn har genomförts vid skolorna för elever i år 3. 
• Jobbskuggning vid Hakefjordsgatans förskola i Göteborg avseende Reggio Emilia-filosofin. 
• Innebandyturnering för fritidshemmen i kommunen. 
• År 5 på Ljungsarpskolan gick vidare till regionsfinal i ”Vi i femman”. 
• År 5 på Grimsåskolan fick pris i ”Snilleblixtar”. 
• År 6 på Dalstorpskolan kom på andra plats i finalen i Vara i ”Landslagets Fair play trophy”  
• Alla våra skolor har fått nyrenoverade matsalar. 
• Författarbesök för åk 1-6. på samtliga skolor. Åsa Storck berättade och stimulerade till skrivande. 
• Temaveckor av olika slag på skolorna under läsåret.  
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2.  Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen.  
 
Områdets kvalitetsredovisning är baserad på uppföljning av områdets utvecklingsplan samt redovisade resultat i 
kvalitetsredovisningarna från skolor, förskolor och fritidshem i rektorsområdet. De olika enheterna har kommit 
olika långt i utvecklingen av kvalitetsredovisningen och behöver därmed olika stöd i det fortsatta arbetet. 
 
Verksamheterna fastställer i juni – augusti sina utvecklingsplaner för läsåret och får i augusti ut mallar för 
kvalitetsredovisningen för att kunna arbeta med uppföljningen av resultaten kontinuerligt under hela läsåret. 
 
I mallarna finns flera mål som samtliga verksamheter har som obligatoriska att arbeta med. 
 
Resultatunderlaget har tagits fram med hjälp av enkäter, diagnoser, statistik, egna utvärderingar och 
självvärderingar. 
Bildningsförvaltningens enkätundersökningar ligger också till grund för redovisningen. 
 
Analys av samband mellan förutsättningar, det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen 
Vår övergripande upplevelse då vi följt upp och sammanställt resultaten för året är att måluppfyllelsen är god 
både inom värdegrundsområdet (kunskaper hos personal och elever samt rutinerna runt arbetet i vardagen) och 
inom ämnesområdena i förhållande till de förutsättningar som området tilldelats genom ekonomi, stöd från vår 
egen och andra förvaltningar samt lokaler. En framgångsfaktor till resultaten är att skolorna utvecklar arbetet 
med ämnesövergripande teman vilket skapar bra helheter i utbildningen för eleverna. 
 
Vi identifierar en något negativ utveckling av elevernas respekt för andra men vi kan inte se någon direkt 
förklaring i organisation eller undervisning. Detta motiverar oss att öka kvaliteten ytterligare i arbetet inom 
värdegrundsområdet. 
 
En bidragande orsak till den goda måluppfyllelsen är sannolikt en hög arbetsplatstrivsel hos personal och elever 
vilket skapar goda förutsättningar under skoldagen för lärande. 
En annan bidragande orsak är en, som vi upplever det, effektiv organisation där vi försöker hitta rätt uppdrag till 
rätt pedagog. Till måluppfyllelsen bidrar dessutom det goda samarbetet inom arbetslagen med alltmer 
själplanerande arbetslag och ökad motivation genom delegerat ansvarstagande. Vi har under de senaste åren 
också prioriterat arbetet med det inkluderande förhållningssättet och ett viktigt stöd har varit att det har skapats 
förutsättningar för att 6 pedagoger har deltagit i kursen 7,5p specialpedagogik. 
 
Vi har en god nivå på de tekniska hjälpmedlen (Datorer , projektorer och IP-telefoni) vilket skapar möjlighet till 
en effektiv vardag. Ett undantag i funktionaliteten är verktyget PODB:s användarvänlighet som kan utvecklas 
ytterligare även om verktyget fyller en viktig funktion även på befintlig nivå. 
 
För att utveckla det pedagogiska arbetet planerar och genomför vi, uppmuntrar till och stödjer personalens egna 
initiativ till kompetensutveckling. Att ge möjlighet till att stödja de initiativ till utveckling som kommer inifrån 
verksamheten ser vi som mycket viktigt. 
Ett sätt att uppmuntra till de egna initiativen har varit avsatta LUVA-medel ( lokalt utvecklings arbete) som 
arbetslagen haft möjlighet att söka för mindre utvecklingsprojekt under läsåret. Alla verksamheterna har sökt och 
fått del av dessa medel. 
 
En faktor vi uppmärksammat som viktig, vilken påverkar verksamheternas förmåga och initiativ i 
utvecklingsarbetet, är utformningen av mallen för kvalitetsredovisningen och strukturen i personalpärmen.  
Under läsåret har vi förtydligat kopplingen mellan läroplan, kvalitetsredovisning och personalpärm. 
Nästa steg i utvecklingsarbetet är att skapa pärmen enbart i digital form. 
 
Ett utvecklingsområde är också att skapa tydlighet inom förvaltningen genom en gemensam betydelse för 
begrepp runt verksamheten varför det under hösten 2008 skapades ett gemensamt stortorg på kommunens server 
för förvaltningens verksamhet. 
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Under året har samtliga pedagoger i skolan haft uppdraget att samla reflektioner om det progressionsmaterial 
som gemensamt tagits fram. 
 
Kunskaperna om det pedagogiska uppdraget i kombination av en mer systematisk uppföljning av elevernas 
resultat genom PODB (Projekt- och Omdömesdatabasen) och IUP (Individuella utvecklingsplaner) har också 
bidragit till måluppfyllelsen. En viktig del i denna utveckling har varit och är kompetensutvecklingsinsatsen Se 
hela resan där målen för samtliga årskurser har dessutom brutits ner i alla ämnen. 
Detta arbete har framförallt ökat kunskaperna om strävansmålen. 
 
För att granska, och därmed utveckla, våra resultat i perspektivet av hela skolgången för eleverna har vi 
analyserat elevernas meritvärden för de som slutat år 9. I denna analys har vi kommit fram till att eleverna från 
vårt område ligger över riksgenomsnittet. Pedagogerna har reflekterat över resultaten för eleverna för de olika 
skolorna var för sig och försökt att dra slutsatser av dem.  
 
Vi har under året också försökt att rekrytera lärare med de kompetenser som saknas i arbetslagen och har i viss 
mån också kunnat komplettera de tillsvidareanställdas kompetensområde genom lärarlyftet. 
 
 

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående 
kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts för att 
förbättra verksamheten. 
 
Under läsåret får de som gått kursen i genuspedagogik har informerat/inspirerat övriga pedagoger i området. 
 
Personalförstärkning på fritidshemmen under höstterminen har medfört att aktiviteter som bokläsning, 
bordtennis, fotboll och datoranvändning har kunnat utökas. 
 
För att åtgärda synpunkter som framkommit i arbetsmiljöundersökning med avseende på buller har 
ljuddämpande åtgärder genomförts i matsalar/förskolor under läsåret. 
Generellt sett upplevs dessa insatser som positiva och både personal och barn/elever upplever att miljön 
förbättrats. 
  
Under läsåret  har det organiserats utvecklingsinsatser både från området och förvaltningen i syfte att uppnå en 
likvärdig bedömning. Även utvecklingsinsatser  runt  åtgärdsprogrammen har genomförts. 
 
PIM-utbildning har under året genomförts för ett stort antal pedagoger i förskola och skola för att öka 
kompetensen att använda datorer i undervisningen.
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4. Förutsättningar för verksamheten 
4.1 Elever/barn 
 
4.1.1 Elever i grundskolan 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet elever totalt 305 280 296 
Därav elever i förskoleklass 41 34 43 
Antal elever med annat modersmål än svenska 49 42 49 
Antal elever med annat modersmål än svenska som 
får modersmålstöd i skolan 

12 16 17 
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4.1.2 Barn i förskolan 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet inskrivna barn i förskolan 129 140 127 
Antalet barn med annat modersmål än 
svenska 

6 12 9 

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

0 0 0 

Antalet förskoleavdelningar 8 7 7 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per 
barngrupp och vecka 

430,0 500,7 465,6 

Genomsnittligt barnantal per grupp 16,1 20,0 18,1 
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4.1.3 Barn på fritidshemmet 
 2006/07 2007/08 2008/09 
Antalet inskrivna barn i fritidshemmet 121 122 117 
Antalet avdelningar i fritidshemmet 5 4 4 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per grupp i 
fritidshemmet 

357,3 411,6 410,5 

Genomsnittligt barnantal per grupp i fritidshemmet 24,2 30,5 29,3 
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4.2 Personal 
 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever 
exkl.fskl 

 
8,4 

 
9,0 

 
10,1 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever 
i förskoleklass 

 
6,3 

 
8,2 

 
6,4* 

Totala antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever  

 
8,14 

 
8,89 

 
9,55 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 

 
14,5 

 
12,6 

 
12,2 

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

90% 96% 98% 

Antal lärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

1 1 1 

Antal anställda personer per skolledare   42,2 32,0 39,0 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet inskrivna barn per årsarbetare på 
förskolan 

 
5,5 

 
6,3 

 
5,7 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

46,6% 46,7% 61,5% 

Antal förskollärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

0 0 0 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare på 
fritidshemmet 

 
18,6 

 
19,2 

 
16,8 

*Statistiken är sannolikt felaktig 
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Analys:   
Antal anställda per skolledare har ökat med 7st från föregående år. Målsättning att vara goda pedagogiska ledare 
försvåras dels av ansvar för ett stort antal anställda men också av områdets geografi där närvaro på 
arbetsplatserna kostar mycket restid.  
 
Mycket mötestid för rektor är förlagd till Tranemo vilket medför ytterligare resor. 
 
För att skapa en helhet i rektorsområdet är det nödvändigt att det skapas forum för samordning och 
erfarenhetsutbyte vilket också tar mer tid och resurser i form av resor. 
 
Uppskattningsvis har under året restiden varit ca 20 % av ledningsresursen. 
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Skola 
Totalt har vi ökat personaltätheten med ca två heltider för rektorsområdet. I denna siffra finns ca 35% tjänst för 
asylverksamhet och resterande ökning är en konsekvens av att antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat. 
 
Elevassistenter har ersatts med lärare under året och verksamheten har också varit tvungen att omfördela 
resurser. 
Detta har medfört att personaltätheten har minskat till klassundervisningen. 
 
Antalet elever i skolan har ökat med 16st varav med 9 elever i förskoleklasserna. 
 
All personal i skolan har lärarutbildning. Lärare med grundutbildning i slöjd har ökat under året då behörig 
lärare i textilslöjd rekryterats. Lärartätheten har ökat i skolan under året medan det totala antalet verksam 
personal har minskat. 
 
 
Förskola 
Antalet barn i förskolan har minskat med 13st och också antalet barn per grupp har minskat med 2st . Därmed 
har också antalet barn per årsarbetare minskat med 9,5 %. 
 
Antalet tillsynstimmar per barngrupp och vecka har i snitt minskat med 31,1h. 
 
Kostnadsökningen per tillsynstimma inom förskolorna är 6,4 % och barngrupperna har blivit mindre. 
 
En bidragande orsak till kostnadsökningen är att andelen pedagogisk personal (förskollärare) har ökat från 46,7% 
till 61,5% i kombination med minskade barngrupper. 
 
För att skapa en likvärdig arbetsbelastning har personalresurs under året omfördelats mellan förskolorna i 
området. 
 
 
Fritidshem 
Antalet tillsynstimmar per fritidshem har minskat med 1,1 h/grupp och antalet barn har minskat med 5st vilket 
medfört att antalet barn per årsarbetare minskat med 2,4. 
 
Genom statsbidrag har personaltäthet kunnat ökas på fritidshemmen och verksamheten kunnat utvecklas. 
 
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
 
För att kunna följa vår verksamhets förutsättning och kostnader på ett bättre sätt behöver bättre rutiner för 
personalstatistiken utvecklas i samarbete med personalavdelning och förvaltning. 
 
Genom förändrad mötesplanering och arbetsfördelning hos ledningen för området försöka minska restiden. 
 
Utveckla schemaläggningen genom samverkan mellan förskolorna, fritidshemmen och skolorna. 
 
Rekrytering av skolkurator. 
 
Rekrytering av specialpedagog till förskolorna. 
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4.3 Ekonomiska resurser 
Kostnad per elev (exkl. 
lokalkostnader) 

2006 2007 2008 2009 

Grundskola (inkl. förskoleklass) 55 506 58 466 64 109  
Kostnad per tillsynstimma i 
förskolan 

60,26 61,14 65,06  

 
 
Resultat av förutsättningar för verksamheten: 
 
Området som helhet 
Budget 2008: 29 054 kkr Utfall:  489 kkr  
Budget 2009: 29.341 kkr 
 
Analys 
De ökade kostnaderna per elev för grundskoleverksamheten jämfört med övriga rektorsområden beror på högre 
lönekostnader för vaktmästeri, lokalvård och kök. 
Fram till sommaren 2008 hade rektorsområdet 0,25 ledningsresurs mer än övriga F-6 områden. 
 
 

4.4 Materiella resurser  
 
Mål 2008-09: 
Alla elever och pedagoger skall alltid uppleva att ändamålsenliga läromedel finns tillgängliga på skolan.  
Alla elever och pedagoger skall alltid uppleva att de har tillgång till ändamålsenliga lokaler och utomhusmiljö.  
Alla barn, elever och pedagoger skall alltid uppleva ljudmiljön i lokalerna som bra. 
Ökad tillgänglighet och kommunikation genom IP-telefoni i hela området. 
 
Resultat: 
Ombyggnad av entréer på Björkhagens förskola pågår. 
Under året har arbetet fortsatt med att byta mattor och bord på förskolor och skolor, vilket också medfört 
förbättringar av inomhusmiljön. 
 
Genomförd enkät bland elever och personal, efter bordsbyte till bord med ljuddämpande beläggning i matsalen 
på Grimsåsskolan, visar att innemiljön upplevs som klart förbättrad vid måltiderna. 
 
Ombyggnation av kök och matsal på skolorna och mottagningskök har upplevts positivt. 

Mottagningskök har iordningställts på Rönnhagen och det arbetet pågår också på Björkhagen. 

IP-telefonin har inte byggts ut ytterligare under året. 

Personalens upplevelse om tillgången på material och läromedel är ungefär densamma som under föregående 
läsår. 
 
Datortäthet 

*Vid kval red 2009 upptäcktes ett räknefel för 2007/2008 . Redovisad siffra var då 6,0 skall vara 5,8.  
 
Analys av materiella resurser:     
Lokalerna på framförallt Dalstorpskolan och Ljungsarpskolan är slitna och dåligt anpassade till dagens 
undervisning, arbetsmiljö och krav på flexibilitet. Även på Grimsåsskolan finns behov av förbättringar framförallt 
på personalutrymmena.  Viktigt att dessa projekt kommer med på planering för framtida investeringar. 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet datorer för elevbruk (exkl. ”Tragetondatorer”)  44 48 49 

Antalet elever per undervisningsdator  7,0 5,8* 6,0 
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Ovissheten om det kommer att genomföras några renoveringar, och när dessa skulle kunna ske påverkar 
personalen i verksamheten. 
 
Standarden på förskolorna är bättre och ökar mycket framförallt på Björkhagen som får nya entréer, kök och 
personalutrymmen under sommaren 2009. 
 
Genomförda åtgärder med ljudämpande material har bidragit till en positivare upplevelse av innemiljön hos 
både elever och personal 
 
Uppfattningarna om nivån på våra materiella resurser visar att både personal och vårdnadshavare upplever 
nivån på verksamheten i rektorsområdet generellt som god.   
 
Föräldrarna till förskolebarnen är i stort sett nöjda med miljön som erbjuds på våra förskolor. Undantaget är 
Björkhagen där 50% av de som svarat på enkäten utrycker att miljön inomhus kan förbättras. 
 
Trafikmiljön framför våra skolor bör ses över ytterligare utanför Ljungsarpskolan och Grimsåsskolan. 
 
Genom att anskaffa bärbara datorer kan vi utöka datortätheten då lokalerna begränsar möjligheten med 
ytterligare stationära datorer.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling 
Påbörja projektering av ombyggnation för Dalstorpskolan samt förändra lokalutnyttjandet inom befintliga lokaler 
på Ljungsarpskolan och fortsätta samtalen om förändringar i lokalerna på Grimsåsskolan. 
 
Bygga ut IP-telefonin ytterligare i området (Dalstorpskolan). 
 
Fortsatt personalförstärkning på fritidshemmen under hösten 2009. 
 
Fortsätta arbetet med bullerdämpande åtgärder på våra förskolor.  
 
Förändringar i inomhusmiljön inom förskolan som syftar till ett Reggio Emilia anpassat arbetssätt. 
 
Kompetensutveckling i användandet av datorer som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen genom att 
genom möjlighet för personal inom förskolan att gå PIM. 
 
 

5. Arbetet i verksamheten 
 
5. 1 Normer och värden 
5.1.1   Trygghet och trivsel 
 
Mål 2008-09: 
Alla barn/elever upplever att de är trygga under sin tid i förskolan, fritidshemmet och skolan. 
Alla på förskolan, fritidshemmet och skolan, barn/elever och personal, skall alltid anse att de behandlas likvärdigt 
och rättvist samt med respekt. 
 

Förskola 

Resultat: 

Pedagogerna anser att barnen är duktiga på att ta hänsyn till varandra och hjälpa varandra. 

De har fångat konflikter som uppstått och diskuterat trivselreglerna efter var och ens förutsättningar och 
mognad.  
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Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Pedagogerna arbetar kontinuerligt med normer och värden. Genom att regelbundet lägga in trygghets- och 
samarbetsövningar och att lyssna aktivt på barnen i den fria leken, skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka 
utanförskap.  

Vid konflikter hjälper pedagogerna barnen att sätta ord på vad som hänt. Det är viktigt att vi använder våra ord! 
Ett bra sätt är att ställa öppna frågor så att barnen får chans att fundera och sätta ord på sin upplevelse t.ex. Kan 
du berätta? Hur tänker du nu? Det är en process att lära sig att få till riktigt bra frågor som får barnen att tänka 
till/reflektera över sitt eget och andras handlande 

Personalgrupperna är bra på att uppmärksamma och uppmuntra barnen. Upplevelsen bland personalen är att 
det många gånger är en positiv anda på förskolan. Barnen ger varandra beröm och uppmuntran. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

För att ge möjlighet till ökad användning av öppna frågor till barnen så skapas forum för samtal runt detta. 
 
Fritidshemmen: 
 
Åtgärder: 
Vi har haft en manlig person projektanställd under hösten som har förstärkt fritidshemmen i rektorsområdet. 
 
Resultat: 
Personalförstärkning på fritidshemmen har givit möjlighet till utökning av aktiviteter som bokläsning, 
bordtennis, fotboll och datoranvändning. Beroende på att verksamheterna ser olika ut vid fritidshemmen har 
utbudet varit olika. 
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Känner du dig trygg vid din vistelse på fritidshemmet
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Analys: 
Personalförstärkningen kan vara en bidragande orsak till den förbättrade trivseln. 
 
Åtgärder för utveckling 
Utarbeta en gemensam enkät för alla fritidshemmen till nästa läsår i syfte att kunna göra en likvärdig och 
jämförande analys av verksamheten vid de olika fritidshemmen. 
 
Skola 

Åtgärder/insatser 

Arbete med EQ-övningar har skett kontinuerligt på skolorna i syfte att utveckla verksamheten mot en allt 
tryggare miljö. Trivselenkät har genomförts båda terminerna.  
 

Resultat 

Mer än 90 % av eleverna uppger sig aldrig vara rädda för någon och ingen elev är ofta eller alltid rädd för någon 
annan. 

Av skolornas elever uppger 99 % att de trivs bra (29 %) eller mycket bra (70 %) i klassen! 

Bland personalen på skolan upplever sig 91 % bli behandlade bra eller mycket bra vad avser rättvisa och respekt. 

Analys 

Värdegrundsarbetet har sannolikt givit ett positivt resultat då det vid höstterminens mätning var färre elever som 
uppgav sig aldrig vara rädda för någon. En förbättring i det avseendet på mellan 5 och 10%. 

Eleverna upplever EQ-lektionerna mycket positivt. De tycker för det mesta att det är roligt. Lärarna tycker också 
att arbetet är roligt och i de flesta grupper ser man små framsteg det vill säga ett förändrat beteende eller visad 
förståelse för hur man uppför sig mot andra. I vissa grupper behöver eleverna flera sådana lektioner än andra 
grupper.  

Eleverna lär sig i detta arbeta att diskutera och argumentera för sina ställningstaganden och trots detta ser vi en 
tendens till att klimatet mellan eleverna har hårdnat. Ett ökat antal elever behöver en vuxen vid sin sida för att 
inte utsätta andra barn för hot eller kränkande behandling. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Utvecklat värdegrundsarbete med EQ-övningar.  
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Vi utvecklar en större samsyn i vuxengruppen kring att jobba med värdegrunden och att stärka barns positiva 
sidor och därav planerar vi kompetensutveckling genom att PUG-utbilda lärare i värdegrundsarbete/och hur 
man hanterar elever som provocerar. 

Tillsättning av kuratorstjänst. 

 
5.1.2 Likabehandlingsplanen 
 
Mål 2008-09:  
Likabehandlingsplanen är känd av alla elever, personal och föräldrar.  
 
Resultat: 
Likabehandlingsplanen har under året utvärderats och reviderats vid respektive enhet. 
Under läsåret har vi kontinuerlig informerat föräldrar och samtalat med elever vid konflikter utifrån planen. 
Konflikttillämpningen har tillämpats enbart på skolorna.  
 
Analys 
Likabehandlingsplanen upplevs som ett levande dokument och det uppfattas positivt att vi har en gemensam 
struktur. 
Likabehandlingsplanen ingår i vår värdegrund och blir därmed ett sätt att förhålla sig till andra. 
I nuläget känner vi oss nöjda. Pedagogerna har som rutin och att gå igenom/revidera likabehandlingsplanen i 
början av varje termin och det känns bra därför att det är ett sätt att göra likabehandlingsplanen till ett levande 
dokument. För barnens/elevernas del handlar det om att tillsammans med pedagoger revidera trivselreglerna 
varje termin.  
 
5.1.3 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning  
 
Resultat:  
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Från föräldraenkät genomförd av bildningsförvaltningen. 
 
Analys:  
Både personal och eleverna trivs på våra skolor. Föräldrarnas uppfattning är också att eleverna trivs. 
Detta bekräftas också i den lokala enkäten för rektorsområdet som skickats hem till föräldrarna där 99% uppgav 
att de var nöjda med sina barns trivsel i skolan. 
 
Vi har många exempel på att pedagogernas dagliga arbete med att skapa trygghet och trivsel grundlägger en god 
lärandemiljö. Pedagogerna är lyhörda, ger positiv feedback och arbetar med värderingsövningar. Detta utvecklar 
barnens självförtroende. De visar på att de kan, vill och våga anta utmaningar för att utvecklas. 
 
Trygghet skapas av positivt bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och ett bra samarbete mellan hem och 
skola. Vi upplever att respekten för andra gradvis försämrats de senaste åren, vilket ställer krav på oss att 
utveckla arbetet ytterligare.Grunden är ett väl fungerande värdegrundsarbete vilket vi fortsätter att utveckla 
genom PUG-utbildning under kommande läsår. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Utvecklat värdegrundsarbete 
 
 
5.2 Kunskaper – utbildningsresultat 
 
5.2.1 Utveckling och lärande i förskolan 
Mål 2008-09:  
Barnet står i centrum för vår verksamhet.  
Vi ser och utvecklar barnets olika styrkor. 
 
 
Åtgärder/insatser för att nå målet : 
Genom studiebesök, litteraturstudier och föreläsning runt Reggio-Emilia filosofin har vi försökt skapa fokus runt hur vi kan 
utveckla barnens styrkor. 
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Resultat: 
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Analys: 
Genom att lyssna av och observera barnens intressen och att anpassa material till barnens lek ger vi barnen 
förutsättningar för att utvecklas optimalt. 
 
Av enkätresultatet kan vi utläsa att föräldrar upplever att förskolan förenar lek och lärande på ett bra/mycket bra 
sätt.   
 
Portfolion eller ”Jag kan-pärmen”, hjälper barnen att se sin utveckling och sitt eget lärande. Den är också ett bra 
underlag vid utvecklingssamtalen. 
 
Pedagogerna upplever att barnens lust och förmåga till eget lärande har ökat genom det Reggio Emilia 
inspirerade arbetssättet. Barnen har fått lättare till att själva välja vad de vill arbeta med nu när materialet alltid 
finns tillgängligt och på barnens höjd.  
 
Detta nya arbetssätt och synsätt kräver tid och är en lång process 
Upplevelsen är att verksamheten kommit en mycket god bit på väg.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling:  
Fortsatt kompetensutveckling för pedagogerna avseende Reggio Emilia inspirerat arbetssätt genom bla. 
litteraturstudier och studiebesök. 
Skapa möjlighet för samtal så att pedagogerna får diskutera barn syn och utveckla kunnandet runt att bemöta det 
kompetenta barnet 
 
Vi fortsätter att vara aktiva med dokumentationen samt att koppla till styrdokumenten. Vi visar upp det vi 
dokumenterar samt visar bilder i fotoramen i hallen. 
 
5.2.2 Utveckling och lärande inom fritidshemmen. 
 
Mål 2008-09:  
Stimulera barnens nyfikenhet genom att alla möjligheter till lek, utevistelse och fysisk aktivitet tillvaratas.   
 
Resultat:  
Ett av våra fritidshem har knutit kontakter med föreningsliv och näringsliv på orten. 
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5.2.2 Kunskaper i grundskolan 
 
Mål 2008-09: 
Alla elever uppnår målen i alla ämnen.  
Alla pedagoger på skolorna arbetar aktivt med att synliggöra målen för eleverna. 
Alla elever och föräldrar skall alltid anse att den individuella utvecklingsplanen på ett bra sätt belyser och stödjer 
elevens lärande.  
Öka kunskapen om SVA-undervisningen inom klassens ram. 
 
Åtgärder under året  
Fler elever har erbjudits studiehandledning. 
Progressionsstegarna i de olika ämnena har implementerats. 
Pedagogerna har fortsatt att analysera meritvärdena för elever i år 9. Detta år har samtal förts även runt 
resultaten i NO och SO. 
Rutinerna har utvecklats för att skapa möjlighet till större svarsfrekvens på enkäter. 
Information har givits till föräldrarna om syftet med IUP samt hur den används. 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
 

06/07        07/08 2007/2008 2008/2009  
Alla Alla Pojkar Flickor Flickor Pojkar Totalt 

Andelen elever 
som uppnår målen 
i God 
läsutveckling för 
åk 2 

62% 93% 92% 94% 88% 
 
21/24 
 

76% 
 
16/21 

82% 
 
37/45 

Andelen elever 
som uppnår målen 
i God 
läsutveckling för 
åk 4 

93% 90% 88% 93% 91% 
 
20/22 

80% 
 
16/20 

82% 
 
36/44 

Andelen elever i 
åk 3 som uppnår 
målen i alla 
ämnen 

    89% 
 
16/18 

80% 
 
20/25 

84% 
 
36/43 

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

       
 

Svenska     76% 
13/17 

64% 
14/22 

69% 
27/39 

Svenska som 
andraspråk 

    0% 
0/1 

67% 
2/3 

50% 
2/4 

Matematik     83% 
15/18 

60% 
15/25 

70% 
30/43 

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

86% 93% 93% 93% 94% 
 
15/16 

82% 
 
27/33 

86% 
 
42/49 



   
 

 21 

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

       

Svenska 86% 95% 92% 96% 100% 
16/16 

97% 
28/29 

98% 
44/45 

Svenska som 
andraspråk 

 100% 100%   50% 
2/4 

50% 
2/4 

Matematik 94% 93% 100% 89% 88% 
14/16 

85% 
28/33 

86% 
42/49 

Engelska 89% 100% 100% 100% 88% 
14/16 

82% 
27/33 

84% 
41/49 

Andel elever som 
genomfört proven 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

  100% 100% 94% 
 
15/16 

94% 
 
30/32 

94% 
 
45/48 

 
 
Sammanställning  av meritvärden för elever då det gått ur år 9. 
          
RO Dalstorp Meritvärdespoäng 2001-2008  Meritvärden 2008  
     Alla Pojkar Flickor   

Alla Pojkar Flickor  Dalstorp 219 217 223   
212 201 225  Tranemo 194 191 195   

    Sverige 209 199 221   
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Analys:  
Alla elever uppnår inte målen i alla ämnen. 
Det kan konstateras att andelen flickor är större än andelen pojkar som når målen både i år 2, 3, 4 och 5. Det är 
också skillnad i resultaten mellan pojkar och flickor som klarar de nationella proven i år 3 och 5. Störst är 
skillnaden i provresultaten i år 3. Andelen flickor som klarar proven är genomgående högre än andelen pojkar. 
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Det har även visat sig att flickor som går ut år 9 i Tranemo och som kommer från Dalstorps Ro har högre 
meritvärde än pojkarna. 
 
Provresultaten för nationella proven i år 3 är relativt låga jämfört med proven i år 5. Förklaring till detta kan vara 
dels direktiven avseende rättning skiljer sig åt mellan proven i år 3 och år 5, dels att proven nu för första gången 
genomfördes på försök. En annan orsak kan vara undervisningens inriktning under de tidigare åren.  
Två av skolorna i området, Grimsåsskolan och Ljungsarpskolan, har valts ut tillsammans med totalt 400 skolor i 
landet för att redovisa provresultaten av de nationella proven i år 3 till Skolverket, som i år genomförde proven 
på försök och skall efter årets prov eventuellt revidera proven och fastställa dessa till nästa läsår. 
 
Flickor har i genomsnitt högre meritvärde än pojkarna. En tendens som är samma som för hela riket. 
Meritvärdespoängen för elever från Dalstorps Ro är högre än för Tranemo kommun och för rikssnittet 
 
Vi har en god måluppfyllelse och år 5 har detta året nått ett mycket gott resultat på de nationella proven. Vi ser 
inga mönster eller förklaringar till att resultaten varierar mellan åren men basen är en god trivsel på skolorna och 
att vi har ett gott samarbete med föräldrarna. 
 
Vi har utvecklat vår förmåga att skriva individuella utvecklingsplaner (IUP). 
Eleverna har under året ökat sin förståelse och blivit mer medvetna om sin IUP och vilka mål de ska nå. 
Föräldrarna är nöjda med planen. 
 
Vi har under året försökt skapa möjligheter till kompetensutveckling för pedagogerna inom SVA. Vi har inte nått 
det mål vi haft för året. Däremot har en pedagog givits möjlighet inom ramen för lärarlyftet att läsa 15 p SVA. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Kompetensutveckla personalen i SVA. 
Erbjuda fler elever studiehandledning. 
 
 
5.3 Elevers ansvar och inflytande 
Mål 2008-09: 
Alla barn/elever skall uppleva att de ges inflytande i det dagliga arbetet. 
 
 
5.3.1 Barnens inflytande i förskolan 
 
Mål 2008-09: 
Skapa större tydlighet i att alla barn har kunskap om att de kan påverka sin dag på förskolan genom att ge barnen 
ytterligare tid till delaktighet. 
Se över vilka regler som finns i den dagliga verksamheten och skapa en mer öppen planering över dagen.  
 
Resultat: 
Barnen väljer flera av sina aktiviteter själva och har mer inflytande över sin dag.  
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Vi kan nu efter omorganisation och ommöblering spontant bättre ta till vara på barnens tankar och idéer.   
T.ex. har någon förskola alltid material för att klippa och klistra mm. tillgängligt för barnen på deras nivå så att de 
ser vad som finns. Någon förskola har använt sig av kort för att både pedagoger och barn skapar ordning och vet 
var olika material ska vara.  
 
Vi behöver arbeta vidare med och bli bättre på frågeställningar till barnen. Vi vill få dem att ta ansvar för sina 
handlingar och för förskolans miljö. Barnens egna tankar och idéer är viktiga och ska ligga till grund för vårt 
arbete. Genom att aktivt lyssna på barnen och ”lyfta” deras funderingar hoppas vi att de känner att det är idé att 
komma med nya tankar och förslag.  
 
Tydlighet gentemot barnen är a och o. Pedagogerna är förebilder för barnen, barnen gör inte som vi säger utan 
gör som vi gör. Vi ska uppmuntra det som är bra och markera det som inte är bra, detta gör vi genom att hela 
tiden ha en dialog med barnen om vad de/vi gör och varför det blir som det blir. Reflekterande samtal med öppna 
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frågor tillsammans, det är viktigt att få barnen att förstå konsekvenserna av deras handlande, exempelvis om man 
gör någon annan illa vad händer då, hur känns det för det barnet? Om jag förstör saker på förskolan, vilka 
konsekvenser blir det?  
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Utveckla vår förmåga att ge frågeställningar till barnen med hänsyn tagen till ålder och utveckling. 
 
Låta barnet själv fundera vad som händer och tillsammans komma fram till hur man kan ta ansvar för sitt 
handlande. 
 
 
5.3.2 Barnens inflytande på fritidshemmet. 
 
Mål 2008-09: 
Finna metoder för att bibehålla barnens upplevda goda inflytande över verksamheten . 
Låta barnen ta ännu större del vid inköp och ge dem bättre möjlighet att påverka sin miljö. 
 
 
Resultat: 
Vi upplever att vi nått målet att barnen enligt de demokratiska principerna har kunnat påverka och varit 
delaktiga i sin tid på fritids.  
 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Hur har vi nått målet? 
Exempel på detta från våra fritidshem är: 
Barnen har ritat hur de vill att innemiljön ska se ut. 
Barnen gjorde på eget initiativ en förslagslåda med aktiviteter.  
Barnen bestämde också olika ansvarsområden som t ex när legot skall raseras sk ”legoras”. 
Arbetat fram förslag på välkomnande av nya elever som ska börja. 
De äldre barnen är delaktiga i inköp av lekmaterial. 
Önskelista till bokbussen så att de kan läsa sådant som intresserar dem. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Få barnen att öka sitt ansvarstagande genom att motivera dem att plocka i ordning efter sig. 
 
5.3.3  Elevers ansvar och inflytande i skolan 
Mål 2008-09: 
Alla elever skall uppleva att de ges inflytande i skolarbetet.  
Alla elever skall alltid uppleva att de tar ansvar för sitt eget skolarbete. 
 
Resultat: 
Eleverna på skolan ges utifrån mognad och ålder möjlighet till inflytande och de utvärderar regelbundet sitt 
arbete. I många olika ämnen har man chans att välja svårighetsgrad och vad man vill jobba vidare med. 
 
På flera sätt har äldre elever planerat och genomfört aktivteter på skolorna för de yngre eleverna. 
 
Vi har kontinuerliga klassråd och elevråd en gång per månad. 
 
Vi har infört matråd på två av skolorna. 
 
 
Utdrag av resultat från förvaltningens enkät om elevinflytande i år 3 och år 6. 
 
Fråga 1: Läraren och jag kommer tillsammans överens om hur jag skall göra mitt arbete i skolan. 
Fråga 2: Jag känner mig viktig och betydelsefull i skolan 
Fråga 3: Jag trivs i skolan 
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Nedan redovisas elevernas upplevelse av helt eller delvis inflytande och trivsel i frågorna ovan (Nivå 2, 3 och 
instämmer helt) Endast instämmer inte har utelämnats) 
 
                                                                                                                                 

Elevinflytande och trivsel 2007-2009
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Analys:  
 
Vi ser samband mellan elevernas trivsel/upplevelse av inflytande med hur klassen har fungerat som grupp under 
året. En slutsats av detta är att arbetet med gruppens trivsel, funktion och utveckling bör tas hand om i första 
hand. 
 
Genom både muntliga och skriftliga frågor till eleverna kring inflytande och påverkan blir barnen allt duktigare 
på att se att och när de kan påverka. Med stigande ålder och mognad upplever eleverna att de har större 
inflytande över såväl ämnesinnehåll som arbetssätt och redovisningsform. 
 
Barnen har svårt att ta ansvar för sitt eget lärande. 
 
De elevplanerade aktiviteterna har mottagits positivt. Äldre elever tycker att det är roligt och stimulerande att 
planera för de yngre. Då eleverna deltar i lektionsplaneringen blir resultatet oftast mycket bra. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi ska arbeta vidare med begreppen inflytande och påverkan och göra eleverna medvetna om att i det de redan 
har inflytande och möjlighet att påverka. 
 
Öka ansvarstagandet vid val av uppgifter så att de får en ökad kunskapsinhämtning. 
 
Utveckla samarbetet med elever och föräldrar om den stora betydelsen av att ta personligt ansvar för studier och 
arbetsmiljö i klassrummet. 
 
Bättre tillvarata och uppmuntra eleverna att komma med egna initiativ och att komma med egna förslag till 
arbetssätt, arbetsområden, friluftsdagar mm. 
 
 

5.4 Samverkan 
 
5.4.1 Samverkan med brukare och näringsliv 
 
Mål 2008-09: 
Alla föräldrar skall uppleva att de får bra information om verksamheten 
Ett fungerande brukarråd/föräldraråd finns på samtliga skolor och förskolor. 
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Förskolan:  
 
Mål 2008-09: 
Alla föräldrar skall alltid anse sig väl bemötta vid hämtning och lämning av barnen. 
 
Resultat 

Föräldranas upplevelse av informationen inom 
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Hur vårdnadshavare upplever dialogen med 
personalen inom förskolan
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Ett fungerande föräldraråd finns på samtliga förskolor. 
 
Verksamheten tydliggörs för föräldrar genom bla. dokumentation och foto. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
 
Vid utvecklingssamtalen är portfoliopärmarna ett bra redskap för att visa föräldrarna barnens utveckling och 
lärande. Det är viktigt att vi lyssnar till föräldrarnas önskemål och tankar och att vi bemöter detta med respekt. 
 
Föräldrarådet har fungerat bra och blivit ett bra forum för samverkan och spelar en viktig roll som budbärare för 
åsikter som inte kommer fram till pedagogerna personligen. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi vill utveckla föräldrasamverkan genom föräldraråden och portfolioarbetet. 
Skapa möjligheter för högre svarsfrekvens på attitydundersökning. 
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Fritidshemmen: 
Mål 2008-09:  
Samarbete med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 
Samtal med vårdnadshavarna vid lämning/hämtning av eleven prioriteras. 
 
Hemmen har givits möjlighet till en god inblick i verksamheten genom hemsidan, fotoramen, månadsbladet, 
föräldramöten och kan därigenom ge synpunkter på innehåll och verksamhet.   
 
Resultat: 
Pedagogerna upplever att de har en bra samverkan med vårdnadshavarna.  
 
Analys: 
Basen för en god samverkan är att vårdnadshavarna får information. Information från verksamheten lämnas ut 
på många olika sätt från fritidshemmen i rektorsområdet och vår upplevelse är att den är tillräcklig. 
 
Dokumentationen kan bli mer tydlig och vi kan visa mer från våra verksamheter.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Öka dokumentationen från verksamheten genom att fotografering och användande av den digitala fotoramen.  
 
Synliggöra våra mål på ett bättre sätt för vårdnadshavarna.  
 
Skola: 
 
Mål 2008-09: 
Vårdnadshavarna skall alltid anse att de upplever samarbetet med skolan som positivt. 
 
Resultat:  
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Hur upplever du att samrabetet med föräldrar fungerar?
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Bild ovan avser pedagogernas upplevelse av samarbetet med föräldrarna. 
 
Vi har fungerande brukarråd med representanter från både hem och skola. Brukarrådet har flera möten per läsår.  
Vi har veckobrev och månadsbrev till hemmen. 
Vi har även föräldramöte 2 gånger per år och 2 utvecklingssamtal per år enligt skollag. 
Skolorna har under året haft en viss samverkan med näringslivet. 
 
Analys: 
Både föräldrar och vårdnadshavare är överens om att samarbetet fungerar bra. 
 
Hemsidan är en viktig kanal att utveckla då allt fler får kompetens att använda den. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Ta kontakt med hemmen även när positiva saker händer med deras barn.  
 
Utveckla hemsidan ytterligare.  
 
5.4.2 Samverkan inom verksamheterna 
Mål 2008-09:  
Samverkansplanen mellan förskola och förskoleklass skall vara förankrad. 
 
Åtgärder/ insatser som genomförts för att nå målet: 
Under våren sker samverkan mellan förskola och förskoleklass i olika former.  
 
Resultat: 
Samverkan med förskoleklassen och förskolan har fungerat bra. 
 
Analys: 
Övergången för barnen till förskoleklassen blir lättare och de känner trygghet inför ”skolstarten”, eftersom de vid 
ett flertal tillfällen fått möjlighet att bekanta sig med både nya klasskamrater, miljön och pedagoger. 
 
 
Samverkan mellan fritidshemmen i området: 
 
Mål 2008-09:  
Kontinuerligt samarbete, fortbildning och erfarenhetsutbyte mellan fritidshemmen i rektorsområdet skall 
utvecklas 
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Åtgärder som genomförts: 
”Kvalitet på fritidshemmen” är en fortbildning som personal från våra fritidshem har erbjudits under året.  
 
Resultat  
Det har varit bra att samarbeta med personal från andra fritidshem och utbyta erfarenheter/idéer. Vi har en bra 
kontakt som gör att vi kan ta hjälp av varandra och samarbeta även fortsättningsvis. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Under kursens gång och även fortsättningsvis har vi jobbat med elevers inflytande och även lärande genom 
leken.  
 
På de gemensamma fritidshemskonferenserna har vi återkopplat till kursens innehåll och diskuterar hur vi ser på 
utveckling och lärande på fritidshem, i vilka situationer vi ser det i vår verksamhet samt redogjort för de olika 
fördjupningsarbeten som gjorts. 
 
 
 
Mål 2008-09:  
Samarbetet i samband övergången till år 7 utvecklas. 
 
Resultat: 
Övergången har fungerat bra och årskurs 6 besök på Tranängsskolan vid flera tillfällen under hösten i samband 
med språkvalet har upplevts positivt. 
 
Analys:  
Informationen om ny organisation på Tranängsskolan och därmed färre elever i klasserna meddelades inte till 
avlämnande lärare i skolår 6 vilket upplevdes olyckligt. Andra fördelningar av eleverna skulle kunnat blivit 
resultatet om denna information delgivits tidigare. 
 
 

5.5 Bedömning och betygssättning 
 
Mål 2008-09:  
Alla elever ska bedömas på ett likvärdigt sätt och utefter ett likvärdigt underlag.  
 
Åtgärder/ insatser som genomförts för att nå målet: 
Vi har skrivit skriftliga omdömen i samtliga ämnen för samtliga elever. 
Gemensamma träffar i kommunen och området runt bedömning och rättning av de nationella proven för år 3 har 
genomförts. 
Gemensam träff i kommunen runt bedömning av de nationella proven för år 5 har genomförts. 
Kommunen har arbetat fram progressionsstegar i samtliga ämnen från år F-9. 
 
Resultat 
Ingen utvärdering har under året kunnat genomföras men däremot har vi skapat en nulägesbeskrivning genom 
en självvärdering i arbetslagen av förmågan att göra likvärdig bedömning av elevernas resultat. 
 
Analys: 
Den gemensamma bedömningen har gett oss verktyg att bedöma mer likvärdigt. 
Vi har blivit mer förtrogna med läroplanen och våra kursplaner mycket tack vare våra progressionsstegar. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Gemensamma konferenser i området där man tillsammans studerar och kanske också rättar de olika diagnoserna.  
Framtagande av gemensamma formuleringar till de skriftliga omdömen i PODB. 
Vid behov revideras kunskapsformuleringarna i progressionsstegarna 
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5.5.2 I vilken utsträckning elever och föräldrar är nöjda med underlaget för 
utvecklingssamtalen. 
 
Våra mål:  
Ingen elev eller förälder skall vara missnöjd med underlag och genomförande av utvecklingssamtalet. 
 
 
Resultat: 

 

Vårdnadshavares nöjdhet med betydelsen av 
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(Underlag från områdesgemensam enkät till vårdnadshavare hösten 2007 och 2008) 
 
Analys: 
Resultatet får betraktas som bra. Resultaten är i paritet med föregående år. 

 
5.6 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. 
Mål 2008-09:  
Elever med behov av särskilt stöd ska alltid uppleva att de får det stöd de behöver.  
Åtgärder och insatser utifrån identifierade behov föregående läsår 
 
Specialpedagogisk kompetens 
De pedagoger som ej har specialpedagogisk utbildning har erbjudits 7,5 poäng kompetensutveckling under en 
femårsperiod med start 2007.   
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Regelbundna kontakter med kontaktperson från IOF. 
Vi har inte under året kunnat skapa rutiner för övergripande kontakter med IoF men däremot upplever vi att 
relationerna har utvecklats under året genom de elevärenden där IoF varit inkopplade i. Vi upplever att vi har ett 
gott samarbete med IoF. 
 
Förändring av PODB-layouten i åtgärdsprogramsmodulen. 
Efter förslag från den specialpedagogiska gruppen har beslut fattats om ny layout och den används numera. 
 
Användning av ärendeblankett till specialpedagogen 
Detta område är inte utvecklat under året. 
De flesta ärendena identifieras vid elevgenomgångar och sedan tas fortfarande de flesta kontakter informellt med 
specialpedagogen på arbetslagens konferenser. En stående punkt på dagordningen är elevärenden. 
 
Använda åtgärdsprogrammen som ”vägvisare” för resursfördelningen och likaså för kompetensutveckling. 
Åtgärdsprogrammen har varit en del som styrt resursfördelningen. Helheten runt eleverna och grupperna 
diskuteras med specialpedagogen före det att resurserna fördelas till skolorna/ de olika grupperna i området. 
 
Specialpedagogresurs till förskolan. 
Under året har specialpedagogen som har sitt uppdrag i första hand mot skolan varit inkopplad i 5 ärenden på 
förskolorna i området. Under året har en förskollärare påbörjat studier till specialpedagog. 
 
Avstämning av antalet åtgärdsprogram den 15 oktober. 
Genom att vid varje EHG gå igenom vilka åtgärdsprogram som är aktiva är detta genomfört vid EHG 2008-10-13 
Då fanns det 22 aktiva åtgärdsprogram. 
 
Regelbundet granska den egna verksamhetens organisation, arbetssätt och kompetens och att skapa en än bättre 
miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att undervisningen anpassas till elevernas 
förutsättningar och behov. 
Detta mål får vi anse vara uppfyllt eftersom vi vid flera tillfällen under året ändrat organisationen på all tre 
skolorna utifrån elever med behov av särskilt stöd. 
 
Utveckla samarbetet med andra skolor, med förskolan, förskoleklassen och skolbarnsomsorgen för att ta emot 
och ge information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. 
Vi upplever att informationskanalerna blir allt bättre. En viktig orsak till detta är kontinuiteten genom att det är 
tredje året som vi har samma specialpedagog i rektorsområdet. Kontaktnätet är numera väl utvecklat både internt 
och externt. 
 
 
5.6.1 Personalresurs och tillgänglighet under 2008-2009 i grundskolan: 
Specialpedagog (100 %)  
Kurator (0%) Vakant 
Skolpsykolog (25 %) 
Skolsköterska (50%) 
Talpedagog (ca 15%) 
Resurspedagog till elever med funktionsnedsättning (0 %)  
Stöd riktat till enskilda elever i den klass eleven tillhör. (Ca 360%) 
Resurspedagoger till elever som läser efter särskolans kursplan (170%) 
Resurspedagoger till asylsökande elever (from feb - juni 2008): (75% ) 
Lärare för Modersmålsundervisning: ca 40% 
Studiehandledning: ca 10% 
 
 
Resultat och Analys  
Tillgängligheten av de olika kompetenserna (specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog) är 
behovsstyrd, men på grundscheman finns specialpedagogen på Dalstorpskolan tre dagar i veckan, på 
Grimsåsskolan och Ljungsarpskolan en dag i veckan, skolsköterskan finns på skolorna en dag per vecka och 
skolpsykolog finns i området en dag per vecka. Talpedagog kommer till området efter behov. 
Skolläkare besöker skolorna vid behov och efter kontrollprogram. 
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Specialpedagogisk kompetens finns i arbetslagen och fortbildning pågår inom detta område. 
 
Samverkan har under läsåret genomförts både med BUP (Borås Solhem) och IoF. 
 
5.6.2 Organisering av stödet och lärandet: 
 
Läsåret startas med klassgenomgångar i september, och där gör specialpedagogen en behovsinventering 
tillsammans med pedagogerna av vilka elever som är i behov av särskilt stöd.  
Behovsinventeringen följs upp igen under februari och inventeringen används också som underlag för 
resurstilldelningen inför kommande läsår i mars. 
 
Elevhälsogruppen (EHG) träffas ca 2 timmar i månaden. EHG består av rektor, psykolog, specialpedagog, 
kurator, skolsköterska och vid behov talpedagog och skolläkare. 
 
Specialpedagogen deltar var tredje vecka på respektive skolas arbetslagskonferens. Specialpedagogen är den 
naturliga länken mellan pedagogerna och EHG 
 
Det finns väl utarbetade rutiner för att kontinuerligt följa och upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Elevernas 
utveckling följs av pedagogerna, genom olika diagnoser och läsutvecklingsscheman. Vid behov görs 
specialpedagogiska, psykologiska utredningar och medicinska utredningar. 
 
Eleverna i samarbete med pedagogerna och vårdnadshavare har fått insatser från specialpedagog och 
skolpsykolog genom samtal, observationer och utredningar. Stödets karaktär styrs av åtgärdsprogrammen och 
med handledning av specialpedagogen och skolpsykologen. För att elever i behov av särskilt stöd skall få det 
stöd de har rätt till belyser vi i första hand möjligheterna att omorganisera pedagogernas uppgifter inom skola 
och rektorsområdet så att vi får möjlighet till stöd inom klassens ram. Exempelvis har under året funnits elever 
med funktionshinder och i några av dessa har det arbetat två pedagoger och likaså har det har under året funnits 
möjlighet att organisera mindre grupper inom de ordinarie klasserna. Denna resursförstärkning försöker vi hålla 
flexibel. 
För att skapa ytterligare möjligheter till stöd i ordinarie undervisningsgrupp har vi även detta läsår köpt in 
kompensatoriska hjälpmedel. 
 
 
5.6.3 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver? 
Skola 
 
Mål 2008-09:  
Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av  
särskilt stöd (Lpo 94) 
Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i arbetet (4 kap. 1§ skollagen). 
 
 
Åtgärder/insatser som genomförts för att nå målen: 
Den 15 oktober fanns 22 aktiva åtgärdsprogram i rektorsområdet. 
Resultat: 
Med befintlig resurstilldelning har vi haft möjlighet att ge särskilt stöd till samtliga elever som varit i behov av 
det och genom detta också set en positiv utveckling för dem. 
 
Analys: 
Många särskilda insatser pågår integrerat i den dagliga verksamheten utan att åtgärdsprogram har upprättats. Ett 
viktigt verktyg är IUP och med den upplever vi att väl utarbetade och individanpassade utvecklingsplaner  har 
bidragit till att pedagogerna kunnat tillgodose kunnat elevernas behov och kunskapsutveckling. 
 
Verksamheten har också anpassats genom att t ex dela grupper efter behov och storlek på grupp likaså med 
möbleringen. För några elever har också egna arbetsrum iordningställts för elev som är i behov av enskild 
undervisning. 
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I arbetslagen har pedagogerna hittat olika lösningar för att frigöra personal för att ge eleverna flexibla insatser. 
 
För att tillgodose fler elever i behov av särskilt stöd hade det behövts en kurator.  
 
Pedagogerna upplever att de har de rätta verktygen för att hitta elever i behov av särskilt stöd. Däremot tycker de  
att det är svårt att sätta in rätt åtgärd. 
De upplever att det fungerar bra med stöd av specialpedagogen vid åtgärdsprogramskrivandet men däremot är 
de inte nöjda med programvaran i PODB . Här skulle arbetet kunna bli effektivare genom mindre tid vid datorn 
med ett mer utvecklat verktyg. 
 
Pedagogerna upplever också att de är i behov av speciallärare. 
Varför tycker de detta?  
Det kan vara brist på specialpedagogisk kompetens men också vara ett symptom på ett exkluderande tänkande. 
Emellertid är det mest troliga att som med de flesta andra komplexa områden är det behov av flera verktyg för att 
möta eleverna som är orsaken. 
 
Åtgärder för utveckling: 
Delgivande av kollegor angående nyupprättade åtgärdsprogram genom en stående punkt på dagordningen vid 
arbetslagsmöten. 
Utveckla att hålla åtgärdsprogrammen aktiva. 
Kurator 
Tydliggörande av skolsköterskans och skolpsykologens uppdrag. 
Kompetensutveckling kring utåtagerande barn 
 
Förskolan   
 
Resurser: 
Rektor styr över resurserna. Förskolorna har tilldelats ytterligare stöd till barn eller grupper i behov av särskilt 
stöd.  
 
Organisering av stödet: 
Många olika faktorer spelar in, men stödet har skett i samråd med: 
§ Föräldrar 
§ Rektor och biträdande rektor 
§ Pedagoger 
§ Specialpedagog 
§ Resursperson 
 

 
Personalens kompetens och tillgänglighet: 
 
Det finns behov av en specialpedagog som arbetar mot barnen och pedagogerna i förskolan.  
Under läsåret har specialpedagogen för skolan observerat och handlett personalen runt barn på förskolorna.  
Pedagogerna identifierar snabbt de flesta barn i behov av särskilt stöd och behöver då stöd och handledning för 
att ge dem optimala möjligheter till utveckling. Pedagogerna observerar och reflekterar redan idag mycket runt 
barnens lärande men behöver bli bättre på är att dokumentera. 
 
Vilka åtgärder har ni gjort för anpassning av miljön med olika förutsättningar ( t.ex funktionshinder) 
 
Verksamheten har anpassats genom att t ex dela grupper efter behov och storlek på både grupp och barnen. 
 
Åtgärder för utveckling 
Utökning av den specialpedagogiska resursen i form av specialpedagog till förskolan. 
Verktyg för att följa barnens språkutveckling (ex TRAS) 
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5.6.4 I vilken utsträckning personal samverkar i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd. 
 
Mål 2008-09:  
Undervisningen och elevvårdsverksamheten skall utformas så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver 
(Lpo 94). 
 
Åtgärder/ insatser som genomförts för att nå målet: 
En arbetsplan för elevärenden har utarbetats de senaste åren och framförallt har specialpedagogens roll 
tydliggjorts. Elevhälsogruppens arbete har utvecklats och har under året fungerat väl. Under året har 
skolkuratorstjänsten varit vakant. 

 
5.6.5 I vilken utsträckning åtgärdsprogram upprättas för elever i behov av särskilt stöd 
 
Mål 2008-09:  
Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom 
den klass eller grupp som eleven tillhör… (5 kap.  -5 §§ GrF (grundskoleförordningen)). 
 
Rektor ska se till att ett åtgärdsprogram utarbetas, om det framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder 
(Grf 5 kap. 1§). 
 
Analys: 
Vår upplevelse är att samtliga elever i behov av åtgärdsprogram har fått ett upprättat. 
Vi har idag inget mått för att mäta behovet av åtgärder. Ett sätt att skapa detta kan vara att stämma av antalet 
aktiva åtgärdsprogram samtidigt som avstämning sker mot antalet elever. 
 
Åtgärdsprogrammet grundar sig alltid på en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bör hållas 
åtskild från åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom 
att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring 
den enskilde eleven. Ett åtgärdsprograms syfte är att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. 
 
För att klara detta måste vi ytterligare utveckla 

- den regelbundna granskningen av den egna verksamhetens organisation, arbetssätt och kompetens. 
 

- synsättet att den skolmiljö elever ingår i har betydelse för deras behov av särskilt stöd. 
 

- en miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att undervisningen anpassas till 
elevernas förutsättningar och behov. 

 
- samarbetet med andra skolar, med förskolan, förskoleklassen och skolbarnsomsorgen för att ta emot och 

ge information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Avstämning av antalet åtgärdsprogram den 15 oktober. 
 
Regelbunden granskning av den egna verksamhetens organisation, arbetssätt och kompetens. 
 
Befästa synsättet att den skolmiljö elever ingår i har betydelse för deras behov av särskilt stöd. 
 
Skapa en än bättre miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att undervisningen anpassas till 
elevernas förutsättningar och behov. 
 
Utveckla samarbetet med andra skolor, med förskolan, förskoleklassen och skolbarnsomsorgen för att ta emot 
och ge information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. 
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6. Områdets arbetsmiljöundersökning 
 
Mål 2008-09:  
Alla anställda i området trivs alltid på arbetsplatsen 
Alla anställda deltar i någon aktivitet organiserad av området varje år. 

 
Genomförande: 
Under läsåret har samma arbetsmiljöenkät som tidigare år genomförts via datasvar med all personal inom skola, 
förskola och fritidshem. Svaren har därmed inte kategoriserats och analyserats var för sig för skola, förskola och 
fritidshem. Nedan redovisas andel som svarat bra eller mycket bra. 
 
Resultat: 
 
I tabellen nedan redovisas andelen personal som svarat bra eller mycket bra. 
 
Fråga Resultat06/07 

skola 
Resultat 
06/07 
förskola 

Resultat 
06/07 
fritidshem 

Resultat 
07/08 
skola 

Resultat 
07/08 
förskola 

Resultat 
07/08 
fritidshem 

Resultat 
08/09 
alla 

Hur 
arbetsmiljön 
upplevs ur 
hälsosynpunkt 

20% 25%  36% 30% 43% 51% 

Tillgången på 
resurser typ mtrl 
o läromedel 

40% 53%  68% 25% 100% 60% 

Hur samarbetet i 
arbetslaget 
fungerar 

45% 63%  96% 70% 85% 91% 

Hur samarbetet 
med föräldrarna 
fungerar 

75% 82%  96% 100% 85% 93% 

Informationen i 
området 

40% 44%  80% 70% 43% 83% 

Samarbetet med 
arbetsledningen 

55% 54%  80% 60% 57% 83% 

Samarbetet med 
rekorsexpedition 

55% 56%  84% 70% 72% 87% 
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Persnalens uppfattning om sin arbetsmiljö
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Analys 
Ett förbättrat resultat kan konstateras runt arbetsmiljön även om alla personalgrupper slogs samman i årets 
undersökning. Förra året ansåg färre av personalen i respektive personalgrupp sin arbetsmiljö som bra eller 
mycket bra. 
 
Personalen upplever att samarbetet är bra inom arbetslagen såväl som att samarbetet med expedition och 
arbetsledning blivit bättre.  
 
De största av personalen upplevda förbättringen är informationen i området. 
 
Ytterligare ett stöd för att personalen trivs är att hela 89 % uppgav i årets enkät att de trivs bra eller mycket bra 
med sitt arbete! 
 
Genomförd trivselenkät bland eleverna visar att trivseln i klasserna bland eleverna är mycket god vilket visar på 
en bra arbetsmiljö ur elevsynpunkt. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling:  
I den mån ekonomin medger det fortsätter vi med planerade renoveringar och lokalmodifieringar främst på 
skolorna. Främst vad avser personalrum och arbetsplatser för pedagoger. 

 
7. Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser under läsåret. 
 
Kontinuerligt erfarenhetsutbyte kollegor emellan på skolorna. 
Se hela resan - Ämnesspåret 
Specialpedagogik 7,5hp 
Reggio Emilia föreläsning för personal och vårdnadshavare av Mats Andersson från Högskolan i Borås 
Områdesträffar förskola och fritidshem. 
Bok- och biblioteksmässan 
Läromedelsmässan 
Kvalité på fritidshemmen. 
PIM-praktisk IT-media. 
Kompetensutvecklings dagar i Tranemo, ”Kvalitet i förskolan” för all personal i förskola 
Handledningen med Lena Lejon som är en del av ”Kvalitet i förskolan” 
Föreläsning av Gunilla Dahlberg på Högskolan i Borås. 
Jobbskuggning,  Reggio Emilia förskolan på Hakefjordsgatan i Göteborg 
Storyline   (2 pedagoger.) 
Engelska/språk  (Föreläsning - att variera sitt arbetssätt.  2 pedagoger deltog.) 
Specialpedagogik (Grundläggande kurs, 15 hp, för en pedagog.) 
Svenska som andraspråk (Utbildning, 15 hp, för en pedagog.) 
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Navet -  brandtema. (2 pedagoger) 
Tidningen i skolan (3 pedagoger) 
Att växa upp med en förståndshandikappad förälder. Föreläsning med Lisbeth Pipping   
Röris   
Att höja ribban  Föreläsning med Stefan Holm 
Textil (Vidareutbildning för textilslöjdsläraren) 
Sociala berättelser (3 pedagoger) 
Lexia  ( 1 pedagog) 
PODB-föreläsning 
Berta: Kemi på Navet 
Utomhuspedagogik, utomhusseminarium m. Daniel Thorell 
Utehuspedagogik i Skottland, Comeniusprojekt. ( 2 pedagoger) 
E-twinningseminarie i Amsterdam ( 1 pedagog) 
Snilleblixtarna, workshop i Gbg ( 3 pedagoger) 
Hur bemöter man konflikter, föreläsning i Bs ( 4 pedagoger) 
Läsinlärning, föreläsning i Jkpg ( 1 pedagog) 
World autismdagen , föreläsningar i Bs ( 3 pedagoger) 
Konfliktlösning, föreläsning med Björn Lindell  
ADHD och Aspergers syndrom, pedagogiska råd, föreläsning i Gbg ( 2 pedagoger) 
Lärarlyftet, Läs och skriv, 10 p   (1 pedagog) 
Föreläsning om mobbning av Gunnar Höistad. 
ADHD och Aspergers syndrom, pedagogiska råd, föreläsning i Borås 
Handledarutbildning 
Besök i förberedelseklassen. 
Seminarium om utomhuspedagogik i Grimsås 
Bok- och läromedelsmässor 
Implementering av målen i år 3 
 
 

8. Helhetsbedömning 
 
Rektorsområdet har en hög måluppfyllelse både inom värdegrundsområdet (hög trivsel hos barn, elever och 
personal) och inom kunskapsområdet (goda resultat på nationella prov i år 5 samt meritvärden över rikssnittet då 
eleverna lämnar år 9). De nationella målen har till en hög grad uppnåtts enligt redovisningen ovan. 
 
Ett färre antal barn i grupperna inom förskola och fritidshem skulle öka förutsättningarna ytterligare högre 
måluppfyllelse, genom att pedagogerna kunde få mer tid till att se varje barns intresse och behov och därigenom 
få dem att utvecklas i sin egen takt. Förutom tid är det erfarenhetsutbyte mellan pedagoger om organisation av 
dagen och kunskapssyn som också kan bidra till ökad måluppfyllelse. 
 
Vi upplever att vi har en vardag med relativt få konflikter mellan barnen/eleverna, vilket skapar en god 
arbetsmiljö och trivsel. Vi ser emellertid en förändring i elevernas respekt för varandra och vuxna de senaste åren 
vilket motiverar oss att utveckla vårt värdegrundsarbete. 
 
Arbetslaget är navet i arbetet och där ser vi att dessa utvecklats under låsåret . De olika personligheterna, 
kompetenserna och åldrarna är en tillgång och vi ser att det finns respekt, tillit och förtroende för varandras 
arbete inom dem. 
 
Basen i verksamheten är också det fina samarbetet med föräldrarna vilket har varit mycket gott även detta läsår. 
Förutom täta kontakter i vardagen har vi nu föräldraråd och brukarråd i alla verksamheter.  
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8.1 Resultaten i relation till förutsättningar, arbetssätt och organisation: 
Med de goda förutsättningar som råder inom rektorsområdet med hög utbildningsnivå hos pedagogerna, ett bra 
samarbete med de flesta vårdnadshavare och tillräckligt med resurser till läromedel skall vi också ha höga 
förväntningar på resultatet. Resultaten är goda men kan naturligtvis utvecklas ytterligare.  
 
Vi arbetar aktivt med att skapa forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med syfte att utveckla 
arbetssätt så att vi på bästa sätt kan nå varje enskilt barn och elev. 
Samtidigt som vi utvecklar detta är det viktigt att vi ständigt belyser vår fördelning av resurserna mellan 
områdets enheter. Då behoven kontinuerligt förändras måste också resurserna snabbare kunna omfördelas dvs 
att personalresursen kan användas flexibelt i området. Ett steg mot att nå detta mål är att alla känner ansvar för 
helheten och dit når vi genom att skapa möjligheter för personalen på de olika förskolorna fritidshemmen och 
skolorna att lära känna varandra och de olika verksamheterna i området.  Viktigt är också att informera om vilka 
förutsättningar som råder inom alla verksamheter för ökad förståelse för helheten. 
Specialpedagogen som arbetar till största delen på områdets tre skolor fyller här en viktig funktion i analysarbetet 
för att skapa likvärdiga förutsättningar för lärande i området. 
  
Att tidigt sätta in insatser för barn i särskilt behov av stöd skapar möjlighet för ökad måluppfyllelse. Även här är 
specialpedagogen en nyckelperson varför kompetensen inom rektorsområdet behöver kompletteras med en 
specialpedagog till förskolan. 
 
Skolorna i området är i behov av bättre anpassade lokaler för den verksamhet vi vill bedriva och därför har vi 
samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen tagit fram ett behovsunderlag för de närmaste åren och hoppas på 
att rektorsområdet prioriteras så att renovering av skolorna kan genomföras inom en snar framtid. 
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Fokus på elevernas inflytande över arbetet och tid till reflektion över lärandet. 
 
Värdegrundsarbete genom projekt PUG för skolans lärare 
(skapat med medel från Stiftelsen sparbanken i Tranemo.) 
 
Utveckling av helhetssynen på verksamheten 
 
Skapa möjligheter för en specialpedagogtjänst inom förskolan. 
 
Bättre anpassade lokaler för skolornas verksamhet både vad det gäller teknik, flexibilitet och arbetsmiljö. 
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