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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
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. 

  

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
På Dalstorpskolan finns ett arbetslag och undervisningen har under året bedrivits till övervägande 
delen åldershomogent. 

  

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Höstterminen 2010 

v. 35  Den traditionsenliga brännbollseftermiddagen på Dalshov regnade inne denna veckan och 

           blev genomförd  en vecka senare (v. 36) 

v.37   6:an arrangerade skolval.  

v.39  Skoljoggen för år 3-6. genomfördes i år på idrottslektionerna. År F-2 hade 

          gemensam förmiddag. 

         F-2  valfritt antal varv runt ”lilla maran”.  År 3-6 joggade till Sjölunds udde. 

 v.38 Ro 3 i friidrott för åk 4 – 6. Dalstorpskolan arrangerade. 3:orna i rektorsområdet  

         träffades och hade olika stationer på Dalshov tillsammans.  

v.39  Kommunmästerskap i friidrott för samtliga kommunens elever i åk 4-6  
arrangerades i Sjötofta  

v. 40 Vi hade besök av 7 EU-länder, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, England, 
Grekland och Polen. Studiebesök och aktiviteter tillsammans på kvällen med svenskt 
”julbord” 

v. 50  Skolans traditionella luciafirande i kyrkan. År 6 ansvarade för luciatåget. 

v. 51 Julspel av år 3 

Vårterminen 2011  

v. 6   Bästa 4.an i pingis i Länghem 

v. 8    År 3-4 var på Navet 

v. 8 -9  År 6 spelade fair play cup i fotboll. 

v.9 F-3 i ishallen 
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v. 10   Bästa fyra – regionsfinal i Herrljunga 

v. 11   F-3 teater i Länghem ”Alla små döda djur” 

v. 13   Polenresa – Euprojektet 

v. 15   Skolkonsert av Musikskolan 

v. 18   Teater Borås 4-6 –  ”Drömmar” 

v. 18   Bästa 4:an riksfinal i Stockholm 

v. 18 - 19 Temadagar drakar fåglar dikter cyklar 

v. 19   F-klass i Tranemo på 6-årsboken 

v. 19  F-3 Trombonkonsert av Musikskolan 

v. 20   Redovisning av temadagarna F-6 

v. 19   Teater Troll i idrottshallen 

v.19 Bondgårdsbesök år 1-2 

v. 20.  År 3 i forntidsbyn ”Ekhagen” 

v.  21   Stjärnornas kväll år 6 uppspel för elever och föräldrar 

v. 21   Sommarfest F-2 

v. 21  Gå runt sjön 

v. 22   Sommarfest år 3 

v. 22   F-2 var på Navet 

v. 22   År 6 åkte till Vidablick 

v. 23   Teater 4:an Den magiska spegeln – uppspel för elever och föräldrar 

v. 23  Frankrikeresa i EU-projektet 

v. 23 ”Hemlig” resa till Vegby år 1-2 

v.23  Brännbollsmatch år 6 mot skolans personal. 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Till grund för skolans kvalitetsredovisning ligger uppföljning av den egna utvecklingsplanen för 
året.  
Resultatunderlag har tagits fram med hjälp av enkäter, diagnoser, statistik, egna utvärderingar och 
självvärderingar. Bildningsförvaltningens enkätundersökningar ligger också till grund för 
redovisningen. 
Vi har försökt dela upp arbetsbördan kring kvalitetsredovisningen.  Många delar är svåra att skriva 
kontinuerligt under läsåret. 
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Vilka samband ser ni mellan era förutsättningar, det pedagogiska arbetet och er 
måluppfyllelse? 
Det sociala samspelet har inte alltid fungerat i grupperna och det medför att undervisningstiden 
minskat i dessa grupper vilket sannolikt har påverkat måluppfyllelsen.  

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Hela vår kvalitetsredovisning genomsyras av fortsatt utveckling av verksamheten utifrån 
föregående års kvalitetsredovisning. 

Skolinspektionens besök och efterföljande rapport har också hjälpt oss att peka ut 
utvecklingsområden för framtiden. 

4 Förutsättningar 

4.1 Elever och personal 

 

 

4.2 Ekonomiska resurser 
 

Grundskola  

Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2009 2010 

Kostnad per elev: 65 873 68 990 

 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt 152 135 139 125 115 

Därav elever i förskoleklass 19 19 14 11 14 
Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever exkl.fskl 

7,62 8,58 9,22 8,33 8,91 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever i fskl 

6,16 7,37 4,50 5,45 5,36 
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4.3 Materiella resurser 
Lokalbehov på Dalstorpskolan. (Underlag inför en ombyggnation) 
 
2 klassrum med flera smårum i närheten till förskoleklass och fritidshemmet. En groventré i 
anslutning till fritidshemmet.  
6  klassrum med möjlighet till angränsande grupprum.  (1-2 av klassrummen bör rymma platser till 
40 elever, vilket kan ge möjlighet till samverkan med övriga skolor.) 
1 klassrum för hemkunskap/NO/ bild och övriga estetiska ämnen. 
2 slöjdsalar för trä/ metallslöjd resp textilslöjd. (Ev samordnas) 
1 rum för musikverksamhet klassundervisning och enskild undervisning från kulturskolan. 
1 personalrum för ca 20 personer. 
1 konferensrum för ca 20 personer. 
3 rum för elevhälsan. ( specialpedagog, skolsköterska/kurator/psykolog) 
1 rum för skolassistenter och gärna i  närheten av brandsäkert arkiv.  
2  rektorsarbetsplatser. 
15 personalarbetsplatser.  
1 bibliotek inklusive elevarbetsplatser. 
3 materielrum för olika ämnen och förbrukning samt kopiering. 
Samtalsrum med tillgång till telefon, för att kunna prata ostört.  
 
 
Vi arbetar för att få en fungerande musik- samt hem- och konsumentkunskaps sal. 
Under året förlägger vi huvuddelen av den praktiska hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen till Tranemo. 
Musikundervisningen får lösas provisoriskt i huset på gården. Vi undersöker möjligheterna till att 
ev ljudisolera befintliga klassrum så att de kan användas till musikundervisningen. 
 
 
 
Resultat:  
En klass önskade individuella arbetsplatser till alla elever men en omedelbar åtgärd kom ej till 
stånd så eleverna har suttit i bord om två elever och det har för det mesta fungerat bra. 
 
Vi har länge efterfrågat en diskbänk i den nedre korridoren. Efter sportlovet hade vi fått en 
diskbänk installerad i nedre korridoren vilket underlättar bildlektioner och dylikt för klassrummen 
som ligger där. 
 
Vi har flyttat upp biblioteket till andra våning. Eleverna fick hjälpa till och fick övning på att sätta 
böckerna i alfabetisk ordning. Rummet kan även användas till grupprum till hösten. 
 

Analys:  
Många barn i skolan har svårt att sitta vid samma bord utan att störa varandra vilket blir ett 
orosmoment i hela klassen. Ett sätt att få bukt med problemet vore att varje barn har ett enskilt 
bord/bänk. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling 

Det borde finnas en klassuppsättning med möbler (lika) till varje klassrum, detta kanske medför att 
vi slipper flytta möbler mellan klassrummen.  
 

Nuläge 
På Dalstorpskolan har vi idag 24 st datorer, 18st av dessa är datorer som är tillgängliga för elever. 
De andra datorerna är för all personal på Dalstorpskolan, så som lärare, expedition, 
specialpedagog, vaktmästare, lokalvårdare. Kökspersonal har tillgång till ytterligare en dator. De 
18 elevdatorerna är placerade i klassrummen samt i vårt grupprum på 2:a våning. Sedan har vi 
även 2 st så kallade TS–datorer som inte är inkopplade på nätverket, det finns dock möjlighet att 
skriva ut. Vi har tillgång till sex skrivare varav en är vår kopiator och används mer än de andra. På 
lärarrummet finns en färgskrivare sedan är de andra skrivarna placerade i klassrummen eller på 
vår expedition.   
 
Resultat : 

Vi anser att vi inte har tillräckligt med datorer. Det är svårt att ordna undervisning när eleverna blir 
utspridda över hela skolan. Det har under terminen bytts ut ”stora” skärmar till plattskärmar, detta 
arbete bör fortsätta. Vi har nu plattskärmar på de flesta ställen där det verkligen behövs. Datorer 
under serviceavtal har också bytts ut. Trådlöst nätverk kommer vi få den dagen då skolan byggs 
om. Innan dess kommer inget att göras åt detta. De två smartboards som vi idag använder har 
tillfört en till dimension till klassrummen. De lärare som har möjlighet att arbeta med dessa 
dagligen är nöjda med produkten.  

 

Analys:  

”Datarummet” på andra våning har nu lagts ner och blir nu i stället vårt nya bibliotek. De 
skrivardatorerna som stod där inne har kasserats och vi har sparat den dator som står under 
serviceavtal. Det blir lite modernare bibliotek nu när eleverna får tillgång till en riktig dator.  

Vi ser fortfarande att det kanske inte vore så dumt med ett väl fungerande datarum, men med fullt 
utrustade stationära datorer. Här skulle vi lärare kunna visa elever i helklass eller halvklass hur de 
ska gå till väga men det kräver en väl utbyggd datapark. Via en kanon eller smartboard är det lätt 
att följa med vad lärarna gör och eleverna kan då göra likadant.  

 

Vi har under terminen bytt ut de datorer som ingår i serviceavtalet, detta kommer bli ett lyft för 
verksamheten. Vi har även köpt in några plattskärmar som vi placerat ut vid några arbetsplatser. 
Plattskärmar underlättar mycket vid många av våra trånga arbetsplatser.  

 

De flesta datorer som är användbara (18st nätverksdatorer) är utspridda i olika klassrum och är 
därför svårtillgängliga vid ordinärt skolarbete. När dessa väl används så störs eleverna och lärarna 
i det berörda klassrummet. Det är också svårt som lärare att få en överblick över eleverna samt att 
hjälpa de som behöver hjälp. Behovet av en slöjddator är stort. Det borde gå att placera en dator i 
anslutning till slöjdsalarna. Det bästa vore kanske att placera en dator i en av salarna.  
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Att datortätheten är ändrad beror på att vi inte längre räknar vissa datorer som elevdatorer 
(lärarum, expedition mm).  

 

Vi har fått en ny smartboard i nuvarande 3:ans klassrum vilket har gjort att vi nu har en både på 
övervåningen och på entréplanet. Det kommer under nästa termin även köpas in en Smartboard till 
1:ans klassrum. De lärare som har förmånen att arbeta med dessa interaktiva tavlor tycker att de 
underlättar undervisningen och gör det lättare att använda den ”nya” tekniken.   

 

När vi använder kanonen i klassrummet så saknar vi ofta en bra ljudanläggning. Det är svårt att 
höra vad som sägs via de små datorhögtalarna, ljudet blir skrapigt och det ekar. Det har under 
terminen köpts in ett par bättre högtalare till nuvarande 5:ans klassrum.    

Under terminen har vi ordnat så att alla lärare och elever har fått tillgång till NE hemifrån (om man 
vill), detta kommer att underlätta skolarbetet. Det enda som varje elev eller lärare ska göra är att 
ansöka om medlemskap på deras hemsida (www.ne.se).  Vi har via månadsbrev informerat hur 
eleverna ska göra för att logga in.   

Vi får under kommande termin försöka diskutera oss fram till var de skrivare skall stå som nu står i 
klassrummen. Hos vem är behovet störst? 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Högre datortäthet, dvs. fler datorer som står på ett lättillgängligt ställe. Vi önskar att få fler 
Smartboard eller i alla fall en kanon till varje klassrum för att på ett lätt sätt använda den nya 
tekniken och dess möjligheter. För att kunna använda våra kanoner till fullo så borde vi satsa på 
fler stationära högtalare till klassrummen så att ljudet blir tillfredställande vid filmvisning och 
redovisningar. På andra våning kommer vi att ansluta en av våra bärbara kanoner permanent till 
en dator. Det behövs då ordnas med en ”dubbel” bildkabel så att man kan använda både skärm och 
kanon på ett tillfredställande sätt.  

    
Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

 24 24 25 18 

Antalet elever per undervisningsdator  5,7 5,6 5 7 

 

 

 

 

http://www.ne.se
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5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
 
Utdrag ur Lpo 94 
Skolan skall aktivt medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
 
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. 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
Bildningsplanens mål:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Våra egna mål för 10/11: 
Mål enligt bildningsplanen 

Resultat: 

Trivselenkäten 

HT 2010 

Trivselenkäten genomfördes i oktober i alla klasser. Obs! år 1 ej bokförda. I övriga klasser 
tillsammans anger de flesta elever (97 %) att de trivs bra eller mycket bra i klassen. Men trots dessa 

Normer och värden 
 
Alla blir sedda och 
respekterade (2011) 
 
Alla känner trygghet, tillit 
och trivsel. (2011) 
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goda siffror så är det mer än 30 % av eleverna som upplever att det finns någon eller några i 
klassen som andra elever ofta är dumma mot. Denna termins enkät var kompletterad med frågor 
om de blir bemötta på ett schysst sätt av andra elever samt om de tycker att eleverna på skolan talar 
till varandra med ett vårdat språk. Hela 26 % av eleverna upplever att de aldrig eller bara ibland 
blir bemötta på ett schysst sätt av andra elever på skolan. En stor andel (41 %) av eleverna tycker att 
eleverna på skolan talar till varandra med ett vårdat språk bara ibland, 8 % anser emellertid att 
man aldrig gör det. 

En stor andel elever (30 %) upplever att de inte eller bara ibland kan äta i lugn och ro i matsalen.  75 
% av eleverna tycker att de kan arbeta koncentrerat i klassrummet. 

På rasterna är det ca 11% som upplever att de inte får vara med i lek eller spel. Det finns de elever 
(ca 5 %) som t.o.m. är rädda på rasterna men de allra flesta upplever att de inte känner någon 
rädsla. 

 

VT 2011 

Positivt även för denna termin är att de allra flesta elever (99 %) trivs bra eller mycket bra i klassen. 
Endast en elev upplever att den inte trivs så bra i skolan eller i klassen.  24 % av eleverna upplever 
dock att det finns andra klasskamrater som är utsatta för någon typ av kränkande behandling. Det 
finns elever (11 %) som ibland är rädda på rasterna, en elev är t.o.m. ofta rädd på rasterna. Men de 
allra flesta känner aldrig någon rädsla. En elev känner att den aldrig får vara med vid lek och spel 
på rasterna, 10 % av eleverna känner att de ibland inte får lov att vara med.  

23 % av eleverna upplever att de ibland blir bemötta på ett schysst sätt av andra elever på skolan, 
medan en elev anser att den oftast inte blir det. En stor andel (41 %) av eleverna tycker att eleverna 
på skolan talar till varandra med ett vårdat språk bara ibland, 8 % anser emellertid att man aldrig 
gör det. 

En majoritet av eleverna (57%) tycker att eleverna på skolan talar till varandra med ett vårdat språk 
bara ibland, 37 % anser dock att man oftast gör det. 

Många elever (78%) upplever att de har blivit bättre matro i vår matsal.  

Hela 35% av eleverna upplever att de bara ibland får den arbetsro de behöver,  medan 3 % anger att 
de inte alls kan arbeta koncentrerat.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Mycket kan spela in när enkäten görs. Många elever kan vara påverkade av vad som hänt på 
rasten/lektionen precis innan.  

Att vissa barn känner sig rädda på rasterna sätter vi fortfarande i samband med att en del elever 
har en tuff yttre attityd mot varandra, även bland de yngre. Det förekommer fortfarande en del 
svordomar när eleverna pratar eller säger något till varandra, tyvärr som ett naturligt inslag i deras 
vokabulär. Vi har med andra ord inte kommit till rätta med språkbruket och för eleverna behöver 
vi trycka på att 1 av 4 elever på vår skola bara ibland upplever att de blir bemötta på ett schysst 
sätt. 
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Positivt för denna termin är att så stor andel som 78 % upplever att de har blivit bättre matro i 
matsalen. Vi sätter detta i samband med att alla elever har fått fasta sittplatser och att vi blivit bättre 
på att hålla mattiderna, vi har satellitstyrda klockor nu. Däremot upplever vi att en del av barnen 
inte har något gott bordsskick. 

Vi har fortsatt att använda oss av tvärgrupper (F-6), där sexorna har ett särskilt ansvar att ta hand 
om de yngre och se till att gruppen håller ihop vid våra temadagar. Vi upplever att dessa fungerar 
bra och har en fortsatt positiv inverkan på de flesta av eleverna. Det bidrar till att barnen lär känna 
varandra över åldersgränserna och att några sköter sig extra bra eftersom de kan delta i grupp med 
andra elever än de som de vanligtvis går tillsammans med. Det ökar även på det sättet tryggheten 
på rasterna. 

Under vintern gjorde vi en satsning med fler rastvakter på rasterna eftersom konflikterna 
eskalerade, mycket kring bandyplanen. Satsningen gav ett gott resultat. Nackdelen var att många 
av oss i personalen upplevde de som stressigt p.g.a. att man skulle hinna med att förbereda inför 
nästa lektionspass osv samt att lunchrasten uteblev. Efterhand som bandysäsongen avtog kunde vi 
emellertid återgå till en mer ”normal” rastvaktsverksamhet eftersom konflikterna avtog något.   

Det är viktigt att vi gemensamt aktivt arbetar för att positivt förstärka det som fungerar för barnen 
(PUG), men det är minst lika viktigt att vi fortsätter påpeka när någon utsätter någon annan för 
kränkande behandling. Vi har fortsatt vårt EQ-arbete med gruppdiskussioner samt filmvisning. 
Det har dessvärre gett föga resultat i de grupper som fungerar mindre väl, mer än för stunden. 

Vi behöver föra en diskussion kring vilka konsekvenserna blir om man bryter mot något eller några 
av skolans regler. 

 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi tar upp på höstens föräldramöte om att 1 av 4 elever upplever att de bara ibland blir bemötta på 
ett schysst sätt av andra elever på skolan samt om den fortsatta problematiken om språkbruket.  

Vi fortsätter att ha bestämda platser i matsalen och påpekar bordsskicket. 

Vi har en tydlig likabehandlingsplan. Det vi dock saknar är en tydlig konsekvensbeskrivning över 
vad som händer om man bryter mot något eller några av våra gemensamma regler. Detta behöver 
vi arbeta fram. 

Fortsatt EQ arbete behövs för barnens beteende och attityd mot varandra.  

Kontinuerlig utvärdering under höstens gång om hur rasterna fungerar. Kanske kan vi starta 
höstterminen med att många rastvärdar är ute samtidigt, dels för att eleverna ska känna trygghet 
och dels att vi ska få en så bra start av terminen som möjligt.  

Fortsatta samtal om vårt förhållningssätt (ledarskap i klassrummet) och innehållet i PUG-
utbildningen.  

Vi fortsätter att arbeta i tvärgrupper under kommande läsårs temadagar. 
Vi har fått erbjudande om att ordna en uppstart på terminen med hjälp av personal från Vidablick. 
De kommer att ha samarbetsövningar som för eleverna närmare varandra.  
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5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
 

Resultat: 

Likabehandlingsplanen presenterades för föräldrarna under hösten 2010 i samband med 
föräldramötet sedan för eleverna i varje klass. 

Vi har under året använt oss av planen kontinuerligt i vissa grupper.  

 

Analys: 

För att Likabehandlingsplanen ska upplevas/användas som ett levande dokument måste vi 
diskutera det oftare för att få en förståelse för hur den är tänkt att fungera. Det tas fram de gånger 
som vi behöver utreda någon oegentlighet som skulle kunna härröra från detta dokument. 

EQ övningar genomförs regelbundet i alla klasser (ca en gång var fjortonde dag). Utöver det så 
utreds alltid konflikter som uppstår mellan elever med samtal och diskussioner med de 
inblandade.  

Vi har fått påpekanden från skolverket att vår Likabehandlingsplan inte är tillräckligt tydlig. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

1. Vi kompletterar befintlig dokumentation av rutiner med en beskrivning av hur vi ökar 
systematiken i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och det främjande arbete för 
likabehandling.  

A. I arbetet med att komplettera används följande litteratur: 

o Allmänna råden (För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.)”, 

o Förebygga diskriminering och främja likabehandling” (Handledning från Jämo)  

o Skolinspektionens kvalitetsgranskning gällande detta område på Fribergaskolan 
(Danderyds kommun) och Diamanten (Norrköpings kommun) 

 

B. I planen förstärks hur kartläggning, åtgärder och uppföljning genomförs: 

Kartläggning 

Varje år tas fram en plan för skolans arbete utifrån en nulägesanalys/kartläggning 
där skolans och klassernas/gruppernas behov. 

Som stöd vid kartläggningen används flik 7 (Kartläggning och nulägesanalys) i 
ramverket som tagits fram gemensamt i kommunen. 
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Åtgärder 

Det som skall genomsyra åtgärderna är: 

§ Samhörighetsarbetet. (Ex genom att öka antalet tillfällen då arbete sker i 
åldersblandade grupper under gemensamma teman samt utveckla 
innehållet) 

§ Uppföljning av elevernas frånvaro. 

§ Struktur i skoldagen för att snabbt kunna fånga upp kränkningar. 

§ Trygghet för eleverna i hur man informerar vuxna om man 
blivit/känner sig kränkt dvs eleverna skall inte vara rädda för 
konsekvenserna.  

Viktigt att det finns olika vägar. 

o Samtal med olika vuxna 

o E-post till olika vuxna med olika funktion på skolan 

o Brev 

§ Det salutogena förhållningssättet utifrån  

o Planera i förväg 

o Bortse från oförmåga 

o Förstärka positivt beteende  

Uppföljning 

Är kopplad till de konkreta åtgärder som prioriteras på skolan under året. 

Ansvariga att detta arbete kommer igång är rektorerna i området. 

 

5.1.3 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående 
normer och värden 
 

Resultat: 
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Analys: 

Vi behöver fundera på hur vi kan entusiasmera och skapa mer nyfikenhet. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Se under utveckling och lärande 

 

5.2 Utveckling och lärande 
Utdrag ur Lpo 94 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaperi olika former.  
 
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 
 
 

 

 
Bildningsplanens mål:  
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling och lärande 
Alla elever får den hjälp de 
behöver (2011) 
 
Alla elever möts på rätt nivå 
och efter sina förutsättningar. 
 
Eleverna upplever att 
bedömning och betygsättning 
är likvärdig.(2011) 
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5.2.1 Våra egna mål 10/11: 
Mål enligt bildningsplanen 

Resultat: 

Lärare för de lägre åldrarna använder Diamant kontinuerligt.  

Pedagogerna har haft samtal om text och bild i undervisningen. 

I Åk 4- 6 har högläsningsmaterialet använts, mediapoolens material och kommunbiblioteket mera. 

Under läsåret har vi köpt in Zoom, ett läromedel i svenska (antologi) för reflekterande läsning. 

I år 6 har eleverna haft möjligheter att under elevens valtid arbeta med att befästa/fördjupa sina 
matematiska kunskaper.  

Eleverna i år 6 har under året lyssnat på nyheter på engelska (utbildningsradion). Eleverna i år 6 
har haft ett utbyte med en skola i Irland.  

Tätare mailkontakt mellan föräldrar och lärare har tagits när elev haft svårigheter i något ämne. 

Analys: 

Eftersom vi till hösten får en ny läroplan så reviderar förlagen nu sina läromedel. Vår 
matteutvecklare har fört samtal med övriga inom matteutvecklarguppen och de flesta skolor lägger 
nyinköp av läromedel på is tillsvidare. Vi fortsätter därför med samma läromedel som vi har. 
Mattesafari kommer i reviderad form och vi utvärderar till våren hur vi tycker att vårt material 
fungerar i förhållande till kursplanen. Frågor att fundera kring: Finns alla delar med, eller är det 
något som saknas? 

 

5.2.2 Kunskaper 

 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal 
elever i åk 3 

      12 8 20 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i SvA 

   2 / 3  2 / 3  0/1 0/1 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i 

   3/5 12 / 13 15/ 18 10/12 6/7 17/19 
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svenska 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i 
matematik 

7/8 5/11 12/19 4 / 8 10 / 13 14 / 21 11/12 8/8 19/20 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i alla 
ämnen 

7/8 7/11 14/19 2 / 7 10 / 13 12 / 20 10/12 6/8 16/20 

RESULTAT i 
de nationella 
proven för 
åk 3 ( antal 
(och andel) 
elever som 
uppnått 
målen i alla 
delproven 

         

 

Svenska 4/8 4/9 8/17 4/8 !0/13 14/21 10/12 5/7 17/19 

Svenska som 
andraspråk 

 1/2 1/2 2/3  2/3  0/1 0/1 

Matematik 7/8 5/11 12/19 1/8 5/13 6/21 11/12 6/8 17/20 

Totalt antal 
elever i åk 5 

      12 7 19 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i 
svenska 

    

 
5/6 

 

 
9/9 

 

 
14/15 

 

 
8/9 

 

 
7/7 

 

 
16/17 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i SvA 

    

 
1/1 

  

 
1/1 

 

 
1/2 

  

 
1/2 

Antal (och 
andel) elever 
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i åk 5 som 
uppnår 
målen i 
matematik 

  6/7 9/9 15/16  
10/12 

 
7/7 

 
17/19 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i 
engelska 

    

 
6/7 

 

 
9/9 

 

 
15/16 

 

 
 
11/12 

 

 
 
5/7 

 

 
 
16/19 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen för åk 
5 i alla 
ämnen 

 

 
 
9/10 

 

 
 
9/14 

 

 
 
18/24 

 

 
 
6/7 

 

 
 
9/9 

 

 
 
15/16 

 

 
9/12 

 

 
5/7 

 

 
14/19 

RESULTAT i 
de nationella 
proven för 
åk 5 ( antal 
(och andel) 
elever som 
uppnått 
målen i alla 
delproven 
i…) 

         

 
 
 
 
8/18 

Svenska 10/10 10/11 20/21 5/6 9/9 14/16 8/10 5/7 13/17 

Svenska som 
andraspråk 

 1/3 1/3 1/1  1/1  

1/1 

 1/1 

Matematik 8/10 9/14 17/24 5/7 9/9 15/16 7/11 5/7 12/18 

Engelska 8/10 9/14 17/24 4/7 9/9 13/16 11/11 5/7 16/18 

Antal (och 
andel) elever 
som 
genomfört 
proven 

 

 
10/10 

 

 
14714 

 

 
24/24 

 

 
6/7 

 

 
9/9 

 

 
15/16 

 

 
11/12 

 

 
7/7 

 

18/19 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
kan simma 

 

 
 
9/10 

 

 
 
14/14 

 

 
 
23/24 

 

 
 
4/7 

 

 
 
9/9 

 

 
 
13/16 
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200m ( varav 
50 m 
ryggsim) 

 

Mål: Höja andelen elever i åk 3 som når samtliga delprov i matematik på de nationella proven ( 
09/10 29%) 

 

Resultat:  Svenska år 3: En elev i år 3 har inte deltagit i nationella proven. En elev som undervisas  
Sv A kom till klassen samma vecka som proven påbörjades. Denna elev har klarat 7 av 8 delar  i 
svenska (missat läsförståelsen av den berättande texten). En flicka har uppfyllt 6 av 8 delar i 
svenska (missat läsförståelse av den berättande texten, samt läsflytet). En pojke har klarat 6 av 8 
delar i svenska (missat den kronologiska ordningen på skrivdelen i den fria berättelsen och har 
färre än tre meningar korrekt utmärkta med stor bokstav och punkt.) En flicka har klarat 7 av 8 
delar (missat läsflytet). 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Svenska: De elever som inte har nått upp till målen i 
svenska ha uppmärksammats tidigare. De har fått stöd i olika former, såsom läsgrupper, arbeta  
med läsförståelse både självständigt och genom högläsning och diskussion om olika texter, läsning 
enligt Festina Lentemetoden. Språklekar i fonologisk medvetenhet har genomförts i liten grupp. 
Logosutredningar har gjorts. Efter att nationella proven har genomförts har vi avslutat tre 
åtgärdsprogram. De delar där några av eleverna inte uppnått godkänt är inte samma delar på 
provet. Det resultatet visar att eleverna har fått alla delar i svenska. 

Genom att inte ha alla delar, som ex läsförståelse i det svenska språket, så påverkas också andra 
ämnen som tex matematik, NO  och SO. 

 

Resultat:  Matematik år 3: En elev i år 3 har inte deltagit i nationella proven. En flicka har uppfyllt 
6 av 7 delprov i matematik (missade att läsa sig till hur man ökar och minskar talsorter). Ytterligare 
en flicka har uppfyllt 6 av 7 delprov i matematik (missade att jämföra och uppskatta massa/vikt). 
En pojke fick (efter att fallet tagits upp på sambedömningsträffen i Tranemo) göra om 
problemlösningsdelen med läshjälp och klarade då provet. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Matematik: De elever som inte nådde upp till målen i 
för nationella proven har vi delvis varit uppmärksamma på tidigare. En av eleverna började testas 
hos specialpedagog under vårterminen medan den andra uppmärksammats sedan år 1. De har fått 
stöd i olika former under lektionerna, såsom att arbeta i mindre grupp (när vi varit två pedagoger) 
med saker som de behöver träna mer på både självständigt och genom diskussion.  

Glädjande var att en elev oväntat klarade samtliga delproven. Att de flesta klarade samtliga 
delprov sätter vi i samband med att få lektionspass i matematik fick ta stryka på foten till förmån 
för annat, därmed hann vi gå igenom alla delar innan proven genomfördes. 
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Resultat: 

Svenska år 5: En elev har ej deltagit i proven. Läsförståelsen har varit god för de flesta eleverna. 4 
elever ligger på gränsen för godkänd nivå. Två av de eleverna har/har haft åtgärdsprogram med 
anledning av låg läsförståelse. Den del som visar sig vara svårast att nå kravnivån i avser stavning 
och skrivteknisk förmåga. 

Matematik år 5: En elev har inte deltagit i proven. De flesta eleverna har klarat alla delproven bra. 
Det som 6 elever missat på har varit delen med mätningar, uppskattningar, area och skala. Dessa 
avsnitt repeterades endast kortfattat under höstterminen. Denna kunskap visade sig alltså inte vara 
tillräckligt befäst. 

Engelska år 5: Alla elever utom två visar på goda resultat i engelska. De elever som påvisar 
svårigheter har haft svårigheter i läsinlärning i svenska under tidigare skolår. 

Analys år 5: 

Det tenderar bli mindre viktigt att kunna stava. Barnen läser inte lika mycket idag som för några år 
sedan. Skrivandet sker i hög grad på dator med stavningsprogram. I undervisningen läggs också 
mindre arbete på stavning.  

För att nå full måluppfyllelse när det avser stavning och skrivteknisk förmåga måste vi återta 
uppfattningen att stavning är viktig och lägga mer arbete på det i undervisning. Barnen måste få 
fler tillfällen att skriva och få en adekvat uppföljning av det de skriver. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

År 1-3 har fått resurs till hösten med en timme i veckan med läsa, skriva-räkna-pengar.  
Specialpedagogen kommer att hålla i en studiecirkel som handlar om läsförståelse. Fokus nästa år 
är satt på utveckling av läsförståelse. 

Lärare i årskurserna 4-6 kommer att delta i en studiecirkel i matematik. 

Vi försöker ordna läsgrupper i undervisningen för att skapa större läsförståelse och nära samtal om 
ord, talesätt och ordspråks betydelse.  

Lägga större vikt på geometriska begrepp i matematiken.  

Mindre grupper i engelska för att stötta elever som tycker det är svårt att uttrycka sig på engelska. 

 

Förutom ovan nämnda åtgärder också de till skolinspektiponen inlämnade åtgärderna för att rätta 
till bristerna som påpekades vid tillsynen i december 2010. Dessa är: 

1. Ökad måluppfyllelse genom förändrad undervisning genom att: 

 

a) Ny lokal pedagogisk planering (LPP) utifrån de nya styrdokumenten 

De nya lokala pedagogiska planeringarna tas fram i samarbete med övriga grundskolor. 
Styrdokumentens ökade tydlighet runt helhetssyn skall genomsyra arbetet så att undervisningen 
omfattar fler ämnesövergripande områden än idag 
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För att pedagogerna skall kunna stödja varandra i arbetet att ta fram planeringen ges möjlighet till 
samverkan mellan skolorna genom planerade tillfällen  

 

Förväntad effekt: 

Genom processen med den lokala pedagogiska planeringen (Kursplanens syfte- innehåll- 
konkretisering av mål- arbetsformer - bedömning - dokumentation) kommer kvaliteten på 
undervisningen att höjas. Samarbetet skapar trygghet för pedagogerna och möjlighet för likvärdig 
utbildning skapas. 
 

Ansvarig:  

Rektor ansvarar för att i kalendariet med god framförhållning avsätta tid till arbetet. 

Pedagogerna ansvarar för att tillsammans i tilldelade grupper hjälpa varandra med arbetet. 

 

Uppföljning:    

Arbetslaget tillsammans med rektor utvärderar i Juni 2012 och Juni 2013 i samband med 
kvalitetsredovisningen 

Dokument finns framtagna. 

Dokument används.  

Elevernas måluppfyllelse. 

 

Rektor utvärderar dessutom genom besök i undervisningen där fokus ligger på de lokala 
pedagogiska planeringarna och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

  

b) Lektionsplaneringen påverkas i högre grad av den Individuella utvecklingsplanen och 
åtgärdsprogrammen 

Elevernas individuella utvecklingsplaner och ev åtgärdsprogram behöver i större utsträckning 
påverka lektionsplanering. Detta innebär att innehållet i åtgärdsprogrammen behöver på ett 
tydligare sätt kopplas till konkreta åtgärder i undervisningen. 

 

Förväntade effekt: 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna ligger till grund för 
lärarens och skolans planering . Därmed blir undervisningen mer anpassad efter elevernas 
förutsättningar och behov.  
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 
 

Ansvarig:  



 

23 

Pedagoger och specialpedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog följer upp åtgärdsprogrammen och IUP för att se att planerade 
insatser ger önskad effekt . 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med pedagogerna, särskilt 
samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har samt hur det påverkar planering och 
undervisning. 

 

c) Förbättra analysen av kunskapsresultaten. 

Regelbundna samtal om elevernas kunskapsresultat i arbetslaget leder till en ökad kompetens i att 
analysera och likaså ger också användandet av uppföljningsverktygen Diamant och Nya språket 
lyfter detta. 

 
Förväntade effekt: 

Att analyserna av kunskapsresultaten förbättrats och att de ligger till grund för utveckling av 
undervisning samt blir en mer framträdande del av förbättrings- och utvecklingsarbetet i 
klassrummet och på skolan 
Ansvarig: 
Enskild pedagog, arbetslaget och rektor 
 
Uppföljning: 
Sker genom att undersöka kvaliteten av analyserna i kvalitetsredovisningen samt åtgärder som är 
resultat av analyserna är kopplade till undervisningen. 
 
Vi ser i de skriftliga omdömena i svenska att formuleringar från Nya språket lyfter finns med i den 
formativa bedömningen. 
 

d)Vi förändrar användandet av läromedel.  

Vi behöver kritiskt granska och analysera de läromedel vi idag använder. 

 

Förväntad effekt: 

Undervisningen blir mer anpassad efter elevgruppens erfarenheter och behov samt mot målen i 
styrdokumenten. 

Läromedlen blir medel för undervisningen och inte mål för undervisningen. 

Undervisningen blir mer varierad. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 
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Ansvariga:  

Pedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal.  

För att upptäcka effekterna av förändringar i läromedelsanvändandet används kontinuerligt  Nya 
språket lyfter och utvärderingsverktyget Diamant. 

 

2. Ökad måluppfyllelse genom ökad kvalitet på åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner 

Detta uppnår vi genom: 

• Erfarenhetsutbyte mellan lärare, skolor och rektorsområden. Vi delger varandra goda 
exempel på åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. 

• Ökat användande av Nya språket lyfter och Diamant som underlag vid framtagandet av 
åtgärdsprogrammen och IUP i matematik och svenska. 

• Stöd från specialpedagog i framtagandet och formulerandet. 

 

 

 

Förväntad effekt: 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammen innehåller endast åtgärder som är kopplade till den del av dagen 
som eleven befinner sig på skolan. 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen ligger till grund för lärarens och skolans planering 
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver för att lyckas i skolan. 

 

Mer konkreta åtgärder med inkluderingen som bas. 

 

Ansvariga:  

Rektor ansvarar för att skapa former och tid för erfarenhetsutbyte. 

Specialpedagog ansvarar för att ta fram och sprida goda exempel 

Pedagogerna ansvarar för att använda Nya språket lyfter och Diamant. 

 

Uppföljning: 
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Rektor och/eller specialpedagog läser åtgärdsprogrammen. 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med pedagogerna, särskilt 
samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har samt hur det påverkar planering och 
undervisning. 

 

3. Ökad måluppfyllelse genom ökat elevinflytande genom att 

Vi behöver samtala om vad ett reellt elevinflytande innebär för undervisningen och elevens 
lärande. 

Tydliggöra att elevens IUP är ett bra exempel på ett reellt elevinflytande om det påverkar lärarens 
undervisning 

 

 

a) Progression över elevinflytandet tas fram 

Ur den inventering som genomfördes läsåret 2009-2010, tas en gemensam översikt/progression 
fram över lämpliga arbetssätt som ger eleverna inflytande över sitt lärande. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad upplevelse hos eleverna om inflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig:  

Rektor och Utvecklingspedagogerna 

 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

b) Medvetenhet om kunskapsmålen för eleverna ökar 

Förväntad effekt: 

Genom ökad medvetenhet om vilka mål skolan arbetar mot skapas ökad förståelse om vad 
undervisningen syftar till. Med en större förståelse ökar möjligheterna också till inflytande.  

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 
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Ansvarig: 

Pedagogerna 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

c) Ökad medvetenhet för eleverna om hur bedömningen genomförs. 

Ökad kommunikation med elever och vårdnadshavare runt mål och bedömning från den 
pedagogiska planeringen. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad förståelse för eleverna om mål och process i undervisningen skapar en ökade möjligheter till 
elevinflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvariga: 

Pedagogerna 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 
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5.3 Delaktighet och inflytande 
 
Utdrag ur Lpo 94 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett större ansvar för det egna arbetet 
och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger 
det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. 
 
 
 
 
 
Bildningsplanens mål:  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

5.3.1 Våra egna mål 10/11: 
Mål enligt bildningsplanen 

 

Resultat: 

Ett fåtal pedagoger har använt sig av den framtagna idébanken för elevinflytande och reflektion, 
därmed inte sagt att elevinflytande saknats. Pedagogerna använder sig av varierade arbetssätt för 
att tillgodose alla elevers behov och i det får de tillfälle till inflytande. Eleverna är delaktiga i att ta 
fram sin egen IUP.  

 

 

Delaktighet, inflytande och ansvar 
 
Alla elever känner sig viktiga och 
betydelsefulla. (2011) 
 
Alla elever har inflytande över sitt 
lärande och sin skolmiljö.  
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Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Beroende på elevgrupp har elevinflytandet varit i olika hög grad. Att skapa struktur och arbetsro 
har i någon grupp varit högsta prioritet. Där har barnen haft inflytande över vilket sätt de kan få 
arbetsro. Eleverna är inte alltid medvetna om att de skapar sin egen IUP. Vi lärare har ibland svårt 
att förverkliga arbetet med dessa. 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver samtala om vad ett reellt elevinflytande innebär för undervisningen och elevens 
lärande. 

Tydliggöra att elevens IUP är ett bra exempel på ett reellt elevinflytande om det påverkar lärarens 
undervisning. Ur den inventering som genomfördes läsåret 2009-2010, tas en gemensam 
översikt/progression fram över lämpliga arbetssätt som ger eleverna inflytande över sitt lärande. 

 

Ökad måluppfyllelse genom ökat elevinflytande genom att 

Vi behöver samtala om vad ett reellt elevinflytande innebär för undervisningen 
och elevens lärande. 

Tydliggöra att elevens IUP är ett bra exempel på ett reellt elevinflytande om det 
påverkar lärarens undervisning 

 

a) Progression över elevinflytandet tas fram 

Ur den inventering som genomfördes läsåret 2009-2010, tas en gemensam 
översikt/progression fram över lämpliga arbetssätt som ger eleverna inflytande 
över sitt lärande. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad upplevelse hos eleverna om inflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig:  

Rektor och Utvecklingspedagogerna 

 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 
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Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade 
medarbetarsamtal. 

 

b) Medvetenhet om kunskapsmålen för eleverna ökar 

Förväntad effekt: 

Genom ökad medvetenhet om vilka mål skolan arbetar mot skapas ökad förståelse 
om vad undervisningen syftar till. Med en större förståelse ökar möjligheterna 
också till inflytande.  

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig: 

Pedagogerna 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade 
medarbetarsamtal. 

 

c) Ökad medvetenhet för eleverna om hur bedömningen genomförs. 

Ökad kommunikation med elever och vårdnadshavare runt mål och bedömning 
från den pedagogiska planeringen. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad förståelse för eleverna om mål och process i undervisningen skapar en ökade 
möjligheter till elevinflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvariga: 

Pedagogerna 

 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade 
medarbetarsamtal. 
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5.3.2 Redovisning av andra resultat från enkäterna angående elevansvar 
och elevinflytande. 

 

Resultat: 
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Elevenkäten visar att eleverna till övervägande del tycker att lärarna lyssnar på dem. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Genom att vi låter dem vara delaktiga och komma med synpunkter inför ett arbetsområde, känner 
de att de blir lyssnade på. 

 
 

5.4 Samverkan 
Utdrag ur Lpo 94 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbete skall utgå från de nationella och lokala mål 
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.  
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt 
utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
• verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv samt andra verksamheter utanför skolan som 

kan berika den som en lärande miljö och 
• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller 

social eller kulturell bakgrund. 
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Bildningplanens mål: 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Våra egna mål 10/11: 
Mål enligt bildningsplanen 

 

Resultat: 

Brukarråd: 

Förskola/Förskoleklass: De barn från förskolan som ska börja i förskoleklassen till hösten har 
under våren haft drama med nuvarande förskoleklass. Förskolan har varit på ytterliggare två besök 
i förskoleklassen med de barn som ska börja förskoleklassen till hösten. Personal från 
förskoleklassen har besökt förskolan vid två tillfällen under våren.  

Fritidshem/Grundskola: Personal från grundskolan har arbetet på fritidshemmet och personal från 
fritidshemmet har arbetet i grundskolan.  

Forum för avlämnande och mottagande lärare i år 7. Handlingsplanen för övergång åk 6-7 
reviderades av rektorsgruppen 2011-01-27. 
Övergång till år 7: 

Vid utvecklingssamtal i januari/februari diskuterades vilka kamrater eleven känner sig mest trygg 
med och fungerar ihop med. Med utgångspunkt från dessa samtal gjordes sedan grupperna till 
7:an. 

Tranängskolans kurator och specialpedagog besökte klass 6 i februari. Klasslärare för år 6 och 
specialpedagog träffade dem dessutom för en överlämnandekonferens. 

Flickdag 12 maj på Hagatorpet, pojkdag 19 maj. 

Samverkan 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv där all samverkan 
utgår från elevens bästa. (2011) 
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Föräldrar och elever fick per post inbjudan till Tranängskolan till den 19 maj. Där träffade de sina 
klassföreståndare och nya klasskamrater. Valblankett till elevens val lämnades in. 

Samverkan mellan områdets olika enheter. Vi har haft gemensamma konferenser mellan skolorna 
i området, det har också varit gemensamma konferenser mellan förskolor och fritidshem. Under en 
gemensam studiedag träffades områdets förskoleklasser. 
Ljungsarpsskolan har haft lektioner i Dalstorp på måndagar och vid ett tillfälle gått runt sjön 
tillsammans med Dalstorpskolan…….. ? 
 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse:      

Brukarråd:   
 
Förskola/förskoleklass: Genom att ha drama tillsammans har de blivande förskoleklassbarnen fått 
en mycket bra start på sin förskoleklassverksamhet. Pedagogernas besök på förskolan bidrar till 
ytterliggare samsyn mellan de olika verksamheterna. 
Fritidshemmen/Grundskola: När samma personal arbetar i flera verksamheter, skapas god insyn 
och samsyn i verksamheterna vad gäller barns lärande under hela dagen. 

Forum för avlämnande och mottagande lärare i år 7: 
 

Samverkan mellan områdets olika enheter:  

Bra att få tillfälle att träffas för att diskutera specifika frågor mellan verksamheterna 
förskola/fritidshem. Mycket positivt att förskoleklasserna träffats enskilt, då det finns frågor som är 
specifika för dessa verksamheter.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Vi lägger tyngdpunkten på samsyn i genusarbetet och värdegrundsarbetet. 
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5.4.2 Redovisning av övriga resultat från attitydundersökningen och 
enkäter angående samverkan. 

Resultat:  
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Analys: 

Överlag kan vi se att resultatet är positivt men att vi ödmjukt får konstatera att alla inte är nöjda.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi får vara än mer lyhörda gentemot föräldrarna och uppmana till öppen dialog. 

 
 

5.5 Bedömning och betygsättning 
Utdrag ur Lpo 94 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 
ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. 
Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan.  
 
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. 
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5.5.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

 

5.5.2 Vårt mål 10/11: 
Mål enligt bildningsplanen 

 

Resultat: 

Även detta läsår har vi deltagit i sambedömning kring de nationella proven. Nytt var att alla lärare 
deltog även om de inte undervisade i klasser som genomförde årets prov. På så sätt fick alla en 
inblick och blev delaktiga i diskussionerna mot en mer samstämmig bedömning. Personalen 
upplevde det som positivt. 

 

De flesta har använt sig av ordlistan i PODB (infomentor). 
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Analys och måluppfyllelse: 

Om vi använder ordlistan på rätt sätt kan det medföra att vi får ett likartat språk i våra 
bedömningar. Vissa föräldrar har reagerat på att några elever har fått liknande omdöme.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi informerar föräldrar om att vi strävar efter att få ett likartat språk i våra omdömen.  
 

Ett nytt gemensamt bedömningsunderlag för grundskolan i Tranemo kommun kommer tas fram i 
samband med LGR 11. 

 

Förväntad effekt: 

Elever och vårdnadshavare kommer att uppleva informationen om elevens 
utveckling och lärande blir tydligare 

Elevernas motivation ökar med därpå förbättrade resultat 
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Ansvarig: 

Utvecklingsledaren i samverkan med rektor  

 

5.5.3 Redovisning av resultaten från attitydundersökningar och enkäter 
angående utvecklingssamtal och rättvis bedömning. 

Resultat: Sammanställningen gäller enkäterna som delades ut i åk 2, 3, 4, 5 och 6. Av de 91 enkäter 
som delades ut i nämnda klasser kom 62 svar tillbaka. 

Föräldrarna är nöjda med tid och plats för samtalen. De tror att samtalen bidrar till att stärka 
elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Alla utom en tycker att man fått möjlighet att förbereda 
sig inför samtalen och fått tillfälle att säga sin mening. Denne förälder hade önskat samtalsfrågor 
att besvara inför samtalet. En förälder tycker det vore bra med möjlighet att ha samtal utan att 
eleven deltar. Föräldrarna är nöjda med sina barns trivsel. En förälder var missnöjd med sitt barns 
trivsel i skolan. 3 stycken var inte nöjda med den individuella utvecklingsplanen. De ansåg sig inte 
ha fått hem någon IUP. En undrade om lärarna skriver efter någon mall eftersom två elever hade 
fått samma kommentar. Denne undrade också om det behöver vara så mycket pappersarbete. 
Föräldrarna är nöjda med att få hem PODB i slutet av terminen. 2 föräldrar känner sig missnöjda 
med samarbetet med skolan. En av dessa önskar mer information om det vanliga arbetet i skolan, 
om läxor och prov, idrottsdagar. Den andra föräldern är missnöjd med hur 
informationsöverföringen varit mellan klassläraren i förra klassen till den nuvarande. 

 

Analys: 

De allra flesta föräldrar är nöjda med utvecklingssamtalen och sina barns IUP. De är även nöjda 
med att få hem PODB i slutet av terminerna. Är det rimligt att skicka hem så mycket papper som vi 
gör? Vi märker i större utsträckning att varken elever eller vårdnadshavare har läst dessa papper 
innan samtalen.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vid varje utskick av PODB även ha med en uppmaning att till nästa termin ha med det till 
utvecklingssamtalet.  
Vi ska i fortsättningen tänka på att alltid skicka ut PODB till alla vårdnadshavare.  
Tänka på att avlämnande klasslärare lämnar över all viktig information till mottagande klasslärare. 
Vi ska utarbeta en gemensam mall med diskussionsfrågor som vi skickar ut till föräldrar innan 
samtalet.  

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

5.6.1 Resurser 
Resurserna kring elever i behov av särskilt stöd har bestått av följande personalkategorier: 
Pedagoger, resurspedagoger, specialpedagoger, skolpsykolog, talpedagog, hemspråkslärare, 
skolsköterska och skolläkare. 
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På Dalstorpskolan har vi under året kunnat erbjuda fyra elever modersmålsundervisning och 
studiehandledning i albanska och ryska. Modersmålslärare har varit på skolan en gång i veckan. 
Skolsköterskan är på skolan på måndagar, skolläkare vid behov och skolpsykologen en förmiddag i 
veckan. Vi har även haft samarbete med BUP och IFO. 

 

5.6.2 Organisering av stödet och lärandet 
Elever som har behov av studiehandledning i sitt modersmål har fått detta med vissa undantag då 
modersmålslärare saknas.  Elevernas utveckling följs kontinuerligt av pedagogerna genom t.ex. 
IUP,  omdömen olika diagnoser. Vid behov görs specialpedagogiska-, psykologiska-, sociala-,  och 
medicinska utredningar internt men även externa utredningar kan förekomma. För att elever i 
behov av särskilt stöd skall få det stöd de har rätt till försöker vi ha en flexibilitet i pedagogernas 
uppgifter.  

 

5.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet:  
Behöriga pedagoger har tjänstgjort i undervisningen. Insatser har gjorts av talpedagog och 
modersmålslärare. 

Pedagogerna är lyhörda och gjort förändringar utifrån elevernas behov. Det är en god flexibilitet i 
arbetslaget och stor utvecklingsbenägenhet 

 

5.6.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och 
undervisning till elever med olika förutsättningar ( t.ex 
funktionshinder)?  

Under året har 14 elever haft åtgärdsprogram. Många olika insatser pågår i den dagliga 
verksamheten utan att åtgärdsprogram har upprättats. Vi har omorganisera pedagogresurserna vid 
flera tillfällen under året för att tillgodose elevernas behov. Elevhälsoteamet träffas en gång i 
månaden där särskilda elevärenden lyfts.  
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5.6.5 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

 
Resultat: 
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 Analys: 
Vi försöker utifrån tilldelade resurser och befintlig organisation ge alla elever den 
hjälp de behöver utifrån deras förutsättningar. Vi upplever inte att vi ännu lyckas 
med detta fullt ut. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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1 Ökad måluppfyllelse genom ökad kvalitet på åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner samt förbättra uppföljningen i samtliga ämnen 

Detta uppnår vi genom erfarenhetsutbyte mellan lärare, skolor och 
rektorsområden. Vi delger varandra goda exempel på åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner. 

Stöd från specialpedagog i framtagandet och formulerandet. 

Utbildning av samtliga pedagoger i ”verktyget” InfoMentor angående uppföljning 
och dokumentation av skriftliga omdömen 

Förväntad effekt: 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammen innehåller endast åtgärder som är kopplade till 
den del av dagen som eleven befinner sig på skolan. 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen ligger till grund för lärarens och skolans 
planering 
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver för att lyckas i skolan. 

Pedagogerna utvecklar sin förmåga att bedöma eleverna i samtliga ämnen 

Mer konkreta åtgärder med inkluderingen som bas. 

Ansvariga:  

Rektor ansvarar för att skapa former och tid för erfarenhetsutbyte. 

Specialpedagog ansvarar för att ta fram och sprida goda exempel. 

Utbildningen i InfoMentor ansvarar förvaltningen för 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog läser åtgärdsprogrammen. 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med 
pedagogerna, särskilt samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har 
samt hur det påverkar planering och undervisning. 

Via statistikmodulen i InfoMentor granska skriftliga omdömen i samtliga ämnen. 

 

2 Lektionsplaneringen påverkas i högre grad av den Individuella 
utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammen 

Elevernas individuella utvecklingsplaner och ev åtgärdsprogram behöver i större 
utsträckning påverka lektionsplanering. Detta innebär att innehållet i 
åtgärdsprogrammen behöver på ett tydligare sätt kopplas till konkreta åtgärder i 
undervisningen. 
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Förväntade effekt: 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna  
ligger till grund för lärarens och skolans planering . Därmed blir undervisningen 
mer anpassad efter elevernas förutsättningar och behov.  
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

 

Ansvarig:  

Pedagoger och specialpedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog följer upp åtgärdsprogrammen och IUP för att se 
att planerade insatser ger önskad effekt . 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med 
pedagogerna, särskilt samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har 
samt hur det påverkar planering och undervisning. 

 

3 Förbättra analysen av kunskapsresultaten 

 
Förväntade effekt: 

Att analyserna av kunskapsresultaten förbättrats och att de ligger till grund för 
utveckling av undervisning samt blir en mer framträdande del av förbättrings- och 
utvecklingsarbetet i klassrummet och på skolan. 

 
Ansvarig: 
Arbetslaget 

 
Uppföljning: 
Sker genom att undersöka, kvaliteten av analyserna i kvalitetsredovisningen samt 
åtgärder som är resultat av analyserna är kopplade till undervisningen. 

 
Vid bl.a. lektionsbesök och medarbetarsamtal  bekräftas vilken effekt analysen har 
på undervisningen. 

 

 

4 Vi förändrar användandet av läromedel.  

Vi behöver kritiskt granska och analysera de läromedel vi idag använder. 

 

Förväntad effekt: 
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Undervisningen blir mer anpassad efter elevgruppens erfarenheter och behov samt 
mot målen i styrdokumenten. 

Läromedlen blir medel för undervisningen och inte mål för undervisningen. 

Undervisningen blir mer varierad. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

 

Ansvariga:  

Pedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade 
medarbetarsamtal. För att upptäcka förändringar kontinuerligt används Språket 
lyfter och utvärderingsverktyget Diamant. 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Det mesta av kompetensutvecklingen under läsåret har varit inriktat på Lgr 2011. 
 
Augusti Skollagsföreläsning med Jan-Åke Hansson 
Oktober Föreläsning Cristina Robertsson” En skola på vetenskaplig grund –om lärares 

viktiga roll och ansvar 
November Skolverksfilm runt nya kursplanerna 
November Ämnesgrupper runt nya kursplanerna 
Januari Kursplanerkonferenser för nyckelpersoner 
Mars  Heldag 8 mars med läroplansarbete i rektorsområdesgrupper 
Maj Heldag 16 maj med läroplansarbete i rektorsområdet. 
Juni Heldag 13 juni med lokal pedagogisk planering i rektorsområdet 
 
Dessutom har samtliga pedagoger på skolan påbörjat en studiecirkel ”Bästa fröken”. Den är inte 
klar. 
 
Martin har på eget initiativ läst diverse litteratur om slöjd. Martin har även gjort klart PIM 3 som 
han eg redan kunde. 
 
Lillan har tagit del av mattematerialet Eldorado i Borås. Lillan tyckte det var bra info - men inget 
nytt. Vi har inte valt det materialet till hösten. 

Alla pedagoger har deltagit i sambedömning av de nationella proven i åk 3 och 5. 

Lena, Anna, Pirjo och Gunilla går en utbildning "Kvalitet i fritidshemmet" som  fortsätter även 
under nästa läsår. Den har inte gett dem något nämnvärt än. 
 
Ann har fått information om leukemi. Hon har lärt sig mer om massage samt matteläsning 
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Skolans EU-projekt The European train har gett oss möjlighet att utbyta erfarenheter med lärare 
från England, Frankrike, Tyskland, Polen, Ungern, Grekland och Italien.  
  
Vi hade den första workshopen här på Dalstorpskolan i början av oktober. Då fanns deltagare med 
från samtliga länder. Lillan och Kristina var med under hela mötet. Övriga i arbetslaget deltog i 
aktiviteterna när det gavs möjlighet.  
  
Kristina och Gunilla har varit på en andra workshop i Polen i slutet av mars. Lillan, Anna och 
Lena har varit i Frankrike på en tredje workshop i början av juni.  
  
Vi har varit mycket nöjda med utbytet. 
 
 
Åtgärder gör fortsatt utveckling: 
Redovisa för varandra på arbetslagsmötena den kompetensutveckling vi tagit till oss och 
vilka spår det satt i undervisningen. 
 
Analys: Vi hinner inte med att informera varandra under arbetslagsmötena på onsdagar. 
Kanske vi kan få tid nästa läsår när vi kommer att ha en konferenstid/vecka som 
arbetslaget själva disponerar över. 
 

7 Helhetsbedömning 

Resultaten på Dalstorpskolan är goda. De nationella målen för år 3 och 5 har uppnåtts i hög grad. 

Framgångsfaktorerna kan vara att eleverna på Dalstorpskolan trivs med sin skolgång. Det är ett 
öppet klimat på skolan mellan elever och personal och samverkan med föräldrarna fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.  

Vi lärare är duktiga på att skapa aktiviteter för eleverna som i sin tur leder till ett utökat kontaktnät 
bland eleverna och därmed ökad trygghet och trivsel.  

Kompetensnivån bland pedagogerna är hög. Lärarna undervisar i stor utsträckning i det 
ämne/ämnen de har utbildning för. Med undantag för att någon eller några lärare har fått ta något 
ämne de inte är så förtrogna med. Det har ändå fungerat mycket bra. 

Övriga stödfunktioner till det pedagogiska arbetet såsom skolassistenter, lokalvård, kök och 
vaktmästeri fungerar också bra.  

 

 

 

 


