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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 

Läsåret 2007-2008 startade Tranemo kommun en förberedelseklass. 
Elevantalet har varierat mellan 15- 32 nyanlända elever under detta läsår. 
Eleverna går i år 1-9 med varierade kunskaper. Några elever är analfabeter 
och några elever har mycket god skolbakgrund. 

De nyanlända eleverna är barn till: 

• familjer som flyttar inom EU 

• kommunplacerade flyktingar 

• asylsökande familjer 

Två heltidsanställda lärare har arbetat i klassen. Dessutom har en assistent 
på ca 50 % hjälpt till i klassen. 

Under vårterminen har en lärare läst på lärarlyftet och andra lärare arbetet 
i gruppen. 

Modersmålsundervisning bedrivs i alla skolor i kommun med undantag 
av Länghemsskolan som inte har så många elever med annat modersmål. 
Lärarna är ambulerande och åker runt till de olika skolorna för att 
undervisa sina elever. Vi erbjuder nio olika språk: albanska, arabiska, 
bosniska, kroatiska, serbiska, polska, ryska, spanska och tyska. Det största 
språket är albanska det läser 62 elever. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  

Eleverna har varit sina första sex veckor helt i förberedelseklassen för att 
få introduktion av det svenska samhället och skolsystemet. Under dessa 
veckor ska en kartläggning av elevens kunskaper göras av personalen 
med hjälp av modersmålslärare om behov finns. Efter dessa veckor slussas 
eleverna successivt ut till sin hemklass, först en dag/vecka, vilket utökas 
efter hand utifrån elevernas kunskapsnivå. Vi räknar med att efter ca 1-2 
år är eleven helt i sin hemklass när eleven tillägnat sig basen i svenska 
som andraspråk. 

Personalen möter: 

• barn som kommer direkt från krig med traumatiska upplevelser 
bakom sig 

• barn som mist nära och kära anhöriga 
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• barn som kommer med vårdnadshavare för att det finns större 
chans till arbete och bättre livsvillkor 

• barn som har fått sitt uppehållstillstånd tillsammans med sin familj 
i Sverige 

• barn i samband med anhörighetsinvandring 

Det är ofta en svår situation för personalen att hantera och de måste ha ett 
socialpedagogiskt förhållningssätt. 

För våra elever är det extra viktigt att arbeta in fasta rutiner. . Om man har 
genomgått många förändringar och kanske trauman är det tryggt att 
känna igen sig och veta vad som ska hända. Veckoplanering; 

Måndag: Introduktion av nytt tema som finns som en ”röd tråd” under 
veckan. 

Tisdag: ”mattedag” med fokus på laborativt arbete. 

Onsdag: Läs- och skrivdag. Biblioteksbesök, vi läser och lånar böcker på 
modersmål och svenska.  

Torsdag: Bad. Tematiskt arbete utifrån varje elevs arbetsschema.  

Fredag: Samtal/redovisning av veckans arbete.  

På höstterminen såg upplägget likadant ut, men då hade eleverna längre 
dagar, med lektioner efter lunch. Efter ändrade villkor för skolskjutsar för 
våra elever har vi fått korta ner skoldagen. Detta har varit till nackdel för 
eleverna. 

På höstterminen var skoltiden i förberedelseklassen 8.10-12.30. På 
vårterminen 8.10-12.00. 

Modersmålslärarna har olika tjänstgöringsgrad, vilka variera mellan 65 % 
och 13 %. För vissa lärare tillkommer studiehandledning. Det blir mycket 
åkande för lärarna och små tjänster. Det är svårt att samordna modersmål 
med andra skolämnen, eftersom lärarna inte har kompetens för andra 
ämnen.  

Modersmålslärarna har egna konferenser varje månad och tillhör inga 
andra arbetslag i grundskolan. 
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1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
 

Att arbeta i förberedelseklass innebär många oväntade svårigheter men 
också mycket glädje och värme. Exempel på detta är: 

• Elever som känt sådan glädje över att vara med här att spontana 
kramar dyker upp när man minst anar det 

• Elever som berättar om sina upplevelser så att alla förstår utan att 
förstå språket. 

• Elever som springer hit när det krisar och behöver stöd. 
• Elever som springer hit när de vill kunna förmedla och berätta 

något roligt som hänt. 
• Elever som ger daglig påminnelse om att skolan är av största 

betydelse för nyanlända elever. 
 
Rent praktiska händelser som vi minns särskilt från läsåret är: 

• Tjejgruppen, som kommunens integrationssamordnare höll i under 
hösten för flickor 12-16 år. Syftet var att ge dem kunskap om sex- 
och samlevnad och tonårsflickors situation i det svenska samhället 
samt att stärka deras självkänsla. Detta var mycket uppskattat. 

• I september hade vi utedag. Vi promenerade runt sjön och hade 
stationer / övningar  längs vägen.  

• Vi deltog i Navets matteverkstad ”Bagdad” på Sveaborg. 
• Utställningen på skolbiblioteket av och om eleverna, deras 

hemländer och berättelser de skrev på respektive språk. 
• I februari medverkade vi vid en Modersmålskväll i aulan där elever 

från olika språkgrupper framträdde med sång, dans, dikt och 
drama. Ungefär 400 personer kom på kvällen. Mycket uppskattat 
från föräldrahåll att få träffa andra som är i samma situation! 

• I maj var vi i djurparken i Borås.  
• Modersmålslärarna har varit med ett projekt”Mångfald” 

tillsammans med Varberg, Herrljunga, Vårgårda, Svenljunga och 
Ulricehamn. Borås Högskolan har anordnat föreläsningar och 
kurser för modersmålslärarna. Detta har varit mycket positivt för 
lärarna att få träffa andra modersmålslärare som undervissa i 
samma modersmål. 

• Vi har haft kompetensutveckling i kursplanerna och rektor för 
modersmål har utarbetat konkreta kunskapsmål för modersmål. 
Lärarna har översatt kunskapsmålen på respektive modersmål. 
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Vilka kunskapsmål som krävs för de olika betygskriterierna 
tydliggörs för elever och vårdnadshavare. 

• Modersmålskvällen 26/2 som modersmålslärare tillsammans med 
rektor anordnade för att visa upp elevernas kunskaper i sitt 
modersmål, dans och sång. Detta blev mycket uppskattat av alla 
föräldrar och personal. Det var ett samarbete med kulturskolan. 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 

Beskriv kortfattat hur ni genomför ert kvalitetsarbete. 

Vilka underlag och rutiner används för att ta fram kvalitetsredovisningen 

Vilka samband ser ni mellan era förutsättningar, det pedagogiska arbetet och er 
måluppfyllelse? 

Vi gör observationer, samtalar med vårdnadshavare och elever (Vid dessa 
används ofta tolkservice), läser forskningsrapporter, aktuell litteratur, 
samarbetar med flyktingsekreteraren, klasslärare, psykolog, IFO,  
 
Våra lokaler är undermåliga och vi har varje läsår fått flytta till nya 
lokaler. Det har det varit svårt att kunna genomföra den optimala 
undervisningen för alla våra elever. Det är få ämnen som eleverna blir 
godkända i eftersom skolspråket är på svenska och elevernas färdigheter 
ej blir rättvist bedömda. Elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse 
är god efter elevernas förutsättningar. 
 
 

3 Förutsättningar 

 

3.1 Elever 
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 2007/2008 2008/2009 

Antalet elever i förberedelseklassen 22 15-32 

Antal elever med annat modersmål än svenska i 
förberedelseklassen 

22 15-32 

Andelen elever som läser modersmål (procent %) 44  48  

Andelen elever med annat modersmål än svenska i 
grundskolan (procent %) 

12 15 

Antalet elever som har studiehandledning 0 58 

Antalet elever som är i behov av studiehandledning  85 

Kommentar/analys: 

Andelen eleverna som läser sitt modersmål har ökat med 4 
procentenheter. Nästan alla elever som har rätt till modersmål och som 
har ansökt om modersmålsundervisning har fått det. Däremot har vi inte 
kunnat anställa någon lämplig lärare i romani, så de elever som har ansökt 
har inte kunnat få denna undervisning. 
Studiehandledning kan se lite olika ut eftersom elevernas behov styr detta. 
Någon elev behöver en person vid sin sida som kan översätta på 
modersmål de olika arbetsuppgifterna, några elever kan få hjälp av 
dataprogram, någon behöver ordböcker och någon får hjälp av Internet. 
Studiehandledning har varit svårt att kunna erbjuda eftersom det inte 
finns kompetenta lärare i alla språk. Dessutom är det svårt att samordna 
olika tjänster.   

3.2 Personal 

 
 2007/2008 2008/2009 

Antalet lärare i förberedelseklassen   2 

Antalet verksam personal i förberedelseklassen  3 

Antalet modersmålslärare  7 

 

Kommentar/analys: 

Personaltätheten är låg i jämförelse med det behov som varje elev behöver 
i förberedelseklassen. Elevernas kunskaper varierar och några elever är 
analfabeter, illaterata, som kräver mycket stöd i sin kunskapsutveckling. 
Eleverna är i olika åldrar som kräver anpassat arbetssätt och material. 
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Det finns modersmålslärare i de modersmål som vi är skyldiga att 
tillgodose utom i de officiella minoritetsspråken. Nästa läsår erbjuds 
finska och lärare har anställts. 

3.3 Materiella resurser 
 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. ”Tragetondatorer”)   3 

Antalet elever per undervisningsdator   10,7 

Kommentar/analys: 

Antalet datorer är för litet för våra elever, eftersom det finns många 
Internetsidor som är bra för våra elever med olika språk, t.ex. webbmatte, 
www.modersmal.net, där eleverna får användbara arbetsuppgifter 
översatt på sitt modersmål. 

 
Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK J1. J2. J3. 

 
 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 
      
 
 
 1 2 3 4 5 6 

Skolans lokaler stöder och underlättar en varierad pedagogisk 
verksamhet anpassad efter såväl den enskilde elevens behov som 
klassens och olika gruppers 

 X     

Våra lokaler är säkra och i gott skick    X    

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö      X  

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel       X 

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer    X    

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs      X  

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 

http://www.modersmal.net
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Elever och lärare har tillgång till bibliotek och de tjänster som ett 
bibliotek kan erbjuda  

     X 

Utrustning och materiel för laborativa och experimentella 
läroprocesser finns tillgängliga i den dagliga verksamheten  

  X    

 
Resultat (starka och svaga sidor)/analys: 

Vi har en stationär dator men den fungerar dåligt och två bärbara datorer. 
Vi får låna TV, video och DVD av arbetslag 5-6. 
Vi har adekvat material för vår undervisning.  
Våra elever skulle behöva ha tillgång till fler datorer eftersom det skulle 
gynna deras kunskaps- och språkinlärning. Många dataprogram kan 
eleverna få översätt till sitt modersmål och få uppläst på svenska. 
Åtgärder för utveckling: 
Inköp av fler datorer. 
 
I vilken utsträckning alla elever har tillgång till ändamålsenliga lokaler. 
Resultat: 
Under höstterminen hade vi många elever inskrivna, och det var trångt i 
klassrummet. Under våren har vi haft färre elever och alltså mer plats. Vi 
har ett grupprum/kapprum och fick även tillgång till ytterligare ett 
mindre rum i vintras. 
Analys: 
Det är bra att kunna dela klassen i mindre grupper, då alla befinner sig på 
olika nivåer. 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Lokalerna vi har är tillfälliga. Under hösten får vi disponera en 
undervisningslokal men på vårterminen vet vi inte var vi ska placeras. Vi 
hoppas på att i framtiden kunna skapa ett språkhus för att utveckla 
samarbetet mellan modersmål, svenska som andraspråk och andra ämnen. 
Ett ämnesintegrerar arbetssätt gagnar de nyanlända i deras språk och 
identitetsutveckling. I de skolor som arbetar på det sättet, har eleverna en 
högre måluppfyllelse. Alla blir vinnare! 
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4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 

I förberedelseklassen tränas ständigt hur man gör för att någon ska känna 
sig välkommen och betydelsefull. Nya eleverna kommer och ”försvinner” 
ständigt. Att träna empatisk förmåga blir till en vardag. Att få känna 
samhörighet med förberedelseklassen, även när eleven är på mellannivå, 
med sin hemklass, har visat sig vara en viktig faktor för elevens totala 
skolsituation . 

 
Vi är tydliga med att visa att vi ser varje elev varje dag. Detta gör vi bl.a. 
genom att hälsa i hand varje morgon, genom en morgonsamling där vi 
uppmärksammar var varje elev befinner sig – i sin hemklass, sjuk, ledig 
eller i förberedelseklass. Vi försöker lyfta fram deras modersmål och 
frågar efter deras tidigare erfarenheter. Försöker lära oss några ord på 
deras respektive hemspråk. 
Vi sitter tillsammans i matsalen och hjälper eleverna till fungerande 
rutiner. 
Det gäller att vara lyhörd och observant i förberedelseklassen då alla 
elever inte kan formulera sin oro via språket. Genom att vara med 
eleverna på raster ser vi vad som händer och kan lättare hjälpa till att läsa 
situationer som uppstår. Vi är noga med att ta tag i problemen direkt när 
de dyker upp. Vi är en länk mellan de nyanlända eleverna och de svenska 
eleverna och verkar för en större förståelse dem emellan.  
Att komma från ett annat land är en tillgång i det mångkulturella 
samhället. 
 

 

4.1.1 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandlig?) 

 
Resultat: 

Vi följer grundskolans Likabehandlingsplan och arbetar aktiv med att 
förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling.  
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Analys: 

När vi upptäcker att någon blir utsatt tar vi direkt tag i detta och reder ut 
vad som har inträffat och tar ett samtal med vårdnadshavare och elev som 
har blivit utsatt och den elev som har kränkt annan elev. 

Våra elever är en riskgrupp för att bli utsatta. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att arbeta aktiv med dessa frågor. 

4.1.2 Värdera enligt BRUKskalan  
( se sid.2) 

 
Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas till 
BRUK A 2.7-9 

1 2 3 4 5 6 

Vi i personalen arbetar för att skapa en trygg social miljö som är fri från all 
form av kränkande behandling  

     X 

Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling och tar 
ansvar för åtgärder och uppföljning av sådana fall  

     X 

Alla i skolan respekterar andras egenvärde    X   

Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar    X   

 
Resultat (  starka och svaga sidor ): 

Några elever känner sig utsatta för diskriminering.  

Analys: 

Vi är uppmärksamma på att vissa elever inte följer vår 
Likabehandlingsplan och dessa elever arbetar också Elevhälsan med. 

Personalen är med på raster och vet vilka platser på skolgården som 
eleverna känner sig utsatta på. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar aktivt med dessa frågor och kommer att gå igenom planen och 
samtalar med eleverna och vårdnadshavare varje läsår.  
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4.2 Kunskaper – Utbildningsresultat 

Resultat och analys: 
Vi arbetar med ämnesövergripande teman. Vi har ännu inte kommit så 
långt att vi hittat former för en individuellt kunskapsutvecklande plan för 
varje elev. Vi ser inte ännu hur det praktiskt skulle gå att genomföra med 
samarbetet med alla olika ämneslärare. I och med att vi har elever från år 
1-9 är det svårt att åstadkomma detta.  
Att arbeta i en för eleverna sammanhängande kontext samtidigt med 
kognitivt utmanande arbetsuppgifter är vår utmaning för att göra 
elevernas studier framgångsrika.  
Elevernas måluppfyllelse redovisas i respektive grundskolan där eleverna 
hör hemma i sina hemklasser. Alla elever läser och bedöms efter 
kursplanen för svenska som andraspråk. 

Eleverna får betyg i år 8 och år 9 i modersmål. Eleverna har god 
måluppfyllelse. Alla elever i år 8 och 9 uppnår minst betyget Godkänt. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Det vore önskvärt att dela upp eleverna i en 1-6-grupp och en 7-9-grupp.  
Att alla inom skolan arbetar för ett interkulturellt förhållningssätt. Ska de 
nyanlända eleverna få chans att nå målen så är det allas ansvar.   
Vi har utarbetat kunskapsmål för modersmål, vilka vi kommer att 
använda nästa läsår. 

4.3 I vilken utsträckning eleverna har en individuell utvecklingsplan: 

Resultat:  

Alla elever har en IUP som utarbetas efter bästa förmåga. 

Eleverna i modersmål har inte någon IUP. 

Analys: 

Det har varit svårt att kartlägga elevernas kunskaper i förberedelseklassen 
eftersom vi inte har hittat bra material att kartlägga eleverna med. Vi 
samarbetar med modersmålslärarna som har studiehandledning i klassen, 
men tyvärr har vi inte modersmålslärare i alla språken. 

Lärarna i modersmål har inte tillräckligt med kunskaper för att skriva IUP. 
Detta läsår har rektor för modersmål utbildat lärarna i att skriva IUP och 
gått igenom våra läroplaner och kursplaner. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Nu har vi utarbetat ett kartläggningsmaterial för nyanlända elever som vi 
ska pröva nästa läsår Rektor för modersmål har utarbetat kunskapsmålen i 
modersmål som är tydliga för elever och vårdnadshavare. Denna ska 
förankras hos personal, elever och vårdnadshavare. 

 

4.4 Elevers ansvar och inflytande 

Resultat/analys: 
Ansvaret för det egna lärandet är väldigt skiftande i förberedelseklassen. 
Många elever har ingen skolbakgrund alls. I många fall har inte 
vårdnadshavare det heller, vilket påverkar elevernas motivation, 
strategier och möjligheter. Elever med tidigare skolerfarenheter är ibland 
inställda på ”massproduktion”, alltså att göra klart böcker och arbeten så 
fort som möjligt. Förståelsen och reflektionen för det egna lärandet är en 
nyckel för skolframgång. Att använda sig av skolverkets ”Allmänna råd 
för utbildning av nyanlända elever” är värdefulla riktlinjer för att 
tydliggöra detta. 
Att utveckla arbetet med performansanalys och med bedömning för 
lärande så att eleverna ser sin egen process och att var och ens strategi för 
lärande tydliggörs.  
Eleverna i modersmål får ta ansvar för sitt eget lärande genom att göra 
sina läxor och kan även påverkar sin undervisning genom att själv 
uttrycka vad han/hon vill lära sig inom vår kursplan. 
 
I vilken utsträckning eleverna känner tilltro till sin egen förmåga. 
Resultat: 
I stor utsträckning 
Analys: 
Barnen är glada och frimodiga och vågar framträda inför klassen. 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi fortsätter arbeta så att eleverna ges tillfälle att tala och redovisa inför 
varandra. Goda relationer gör ett gott lärande. 
 
 

4.4.1 Självvärdering enligt BRUK  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK    A 1.2 
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Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 2) 1 2 3 4 5 6 

Skolan arbetar aktivt med att stärka den enskilde elevens självkänsla, 
självförtroende och förmåga att ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande 

     X 

Elevernas självkänsla är god och eleverna har lärt sig att lita till och uppskatta sin 
egen förmåga  

    X  

Eleverna tar egna initiativ och tar ansvar för sitt lärande och sina handlingar      X  

 
Resultat ( starka och svaga sidor): 

Personalen arbetar aktivt med att stärka elevernas självkänsla, 
självförtroende. Vi upplever att eleverna har en god självkänsla och att 
eleverna försöker ta eget ansvar för sitt lärande. 

Analys: 

De flesta elever är glada och frimodiga i skolan men några elever kan vara 
ledsna när något har inträffat hemma. Skolan är en viktig plats för våra 
elever. Flera elever lever med ett avvisningsbesked ”hängande över dem”. 
Då är kontinuiteten med skolan extra betydelsefull för elevernas hälsa. 

4.5 Samverkan 

Åtgärder och insatser: 
När vi får en ny elev har vi alltid ett inskrivningssamtal för att knyta 
kontakt med föräldrarna och få bakgrundsinformation som kan vara 
viktig för oss att känna till. Efter 6 veckor har vi ett uppföljningssamtal 
med familjen där vi diskuterar vad som varit bra och mindre bra. Vi har 
alltid tolk på dessa samtal. Vid uppföljningssamtalet är skolsköterska med 
samt hemklassens klasslärare. Då skrivs elevens IUP. 
 
Analys: 
För att nå bästa möjliga resultat är det viktigt att ha en god kontakt med 
hemmen. 
De nyanländas bakgrund vet vi inget om utan vi måste lyssna in för att 
kunna stötta på bästa sätt.  
För att vårt arbete ska fungera bra måste vi ha en god kontakt med såväl 
klasslärare, ämneslärare, modersmålslärare, fritidspersonal, 
flyktingsamordnare, Migrationsverket, skolhälsovården, kökspersonal, 
bibliotekarier, buss- och taxibolag, simhallspersonal m.fl. 
För att klara arbetet är det viktigt med god social kompetens. 
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Åtgärder för utveckling: 

Vi fortsätter att ha täta kontakter med vårdnadshavare, 
flyktingsekreteraren, skolsköterskan och klasslärarna. 

Vi har utarbetat en ny mall för inskrivningssamtalet och 
uppföljningssamtalet som vi ska använda nästa läsår. 

 

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

4.6.1 Resurser: 

Alla elever i förberedelseklassen är i mer eller mindre behov av stöd. Alla 
elever har rätt till studiehandledning men vi kan inte tillgodose alla den 
studiehandledningen eftersom det är svårt att rekrytera lärare i alla språk. 
Vi har tio olika modersmål som kan erbjuda. De elever som har rätt till 
modersmål får det.  

4.6.2 Organisering av stödet och lärandet: 

Stödet ges i klassen eller grupp med färre elever i anslutande grupprum. 
Det är viktigt att eleven får modersmålsundervisning. Enligt all forskning 
så lär sig eleven sitt nya språk betydligt bättre och fortare  än om han/hon 
inte har fått undervisningen. Kultur, språk och identitet är sammanvävda 
och påverkar resultatet för skolframgång.  

4.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

Lärarna har kompetensutveckling i Svenska som andraspråk och en lärare 
har gått lärarlyftet 30 hp. Nästa läsår går ytterligare en lärare på 
lärarlyftet. 
 

4.6.4 Självvärdering enligt BRUK 
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 3.8 A 4.2 

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.16) 1 2 3 4 5 6 

Skolan anpassar den pedagogiska miljön till elever med olika förutsättningar       X 

Lärare och annan personal samverkar kring elever i behov av särskilt stöd      X  
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Resultat ( starka och svaga sidor): 

Personalen utgår från elevens förutsättningar för att lägga upp elevens 
individuella arbetsuppgifter. Lärarna samverkar efter bästa förmåga. 

Analys: 

Ibland är det svårt att samverka kring vissa elever när klasslärarna har 
mycket att göra. Det är svårt att hitta en gemensam tid för samarbete. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi ska samarbeta mer med klasslärarna.  
Vi önskar att all personal i grundskolan ska få gemensam fortbildning i 
”Ett språkstöttande arbetssätt”.   
 
 

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

Resultat: 

Alla elever i förberedelseklassen ska ha ett åtgärdsprogram. 

Analys: 

Det är viktigt att vi dokumentera alla åtgärder som sätts in för eleven och 
utvärdera och följer upp elevens kunskapsutveckling. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi ska bli bättre att dokumentera vad eleven kan och vad han/hon måste 
utveckla. Vi har utarbetat kartläggningsmaterial som är tydligt för elever 
och vårdnadshavare. Detta ska vi börja använda nästa läsår. Materialet ska 
följa elevens utveckling under hela grundskoletiden så att respektive 
lärare vet vad eleven ska arbeta med. Kunskapsmålen är tagna i 
kursplanerna för grundskolan. Vi ska utveckla arbetet med 
performansanalys. 
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5 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

 
• Kompetensutveckling i Båstad 
• Under hösten slutfördes högskolekursen ”Interkulturell lärmiljö 

och mångfald som tillgång 7,5 hp” för två av lärarna i 
förberedelseklassen.  

• Den 8/10 kurs i Skövde: ”Den mångkulturella barngruppen”. 
• Lärarlyftet har inneburit att flera lärare fått möjlighet att utbilda sig 

inom Svenska som andraspråk, däribland den ena av de två 
heltidsanställda i förberedelseklassen. Den andra kommer att få 
denna utbildning nästa läsår 

• Personalen har utarbetat progressionsmallar i Svenska som 
andraspråk under ett antal kompetensutvecklingsdagar som har 
inletts med olika föreläsningar 

• HLR för all personal 
• Den 1 juni en utbildning ”Utbildningsdag för nyanlända barn och 

ungdomar” som anordnades av Regionförbundet i Växjö. 
• Brandutbildning. 
• Samverkansprojekt för modersmålslärarna med Svenljunga, 

Herrljunga, Vårgårda, Ulricehamn och Varberg. 
• Kompetensutveckling i Mångfald för modersmålslärarna 
• Kompetensutveckling i kursplanen modersmål och kunskapsmålen 

för modersmålsundervisningen 

6 Helhetsbedömning 

Vi har i Tranemo kommun tagit emot nyanlända elever på ett likvärdigt 
sätt. Eleverna har fått en introduktion i det svenska samhället och det 
svenska skolsystemet. Eleverna har känt en trygghet att vara på ett ställe 
med kompetent personal och har haft samma kända rutiner under sin 
skoltid. Skolan är en viktig del i våra elevers vardag när 
familjeförhållanden har varit turbulenta. Eleverna har fått stöd i sin 
undervisning av modersmålslärare, vilket gör att eleverna känner sig 
trygga att kunna prata och känna igen sig med en annan vuxen på sitt eget 
modersmål. Modersmålslärarna har även haft kontakt med 
vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtal har vi alltid använt tolk. 
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När eleverna har slussats in i sina hemklasser har personalen försökt att 
vara med i en övergångsperiod. 
Personalen är kunniga och kompetenta till sina uppdrag och har fått 
kompetensutveckling i att möta nyanlända elever och i svenska som 
andraspråk. En lärare i förberedelseklassen har gått lärarlyftet i svenska 
som andraspråk 30 hp under vårterminen. Nästa läsår går ytterligare en 
lärare lärarlyftet 30 hp i svenska som andraspråk. 
Nästa läsår kommer vi att byta namn på klassen till ”Internationella 
klassen”. 
 
Modersmålsundervisningen har börjat bli en del av elevens undervisning. 
Andelen elever som läser modersmål har ökat med 4 procentenheter, 
vilket är glädjande. Enligt all forskning har det betydelse om eleven läser 
modersmål, eftersom måluppfyllelse i andra ämnen också blir bättre.  
Lärarna i modersmål har fått kompetensutveckling i läroplanen och 
kursplanerna och några lärare har gått ”Interkulturell lärmiljö 7,5 hp”. 
Kvalitén på undervisningen i modersmål har förbättrats och alla elever 
når minst betyget Godkänt. 
 
Jag börjar få en bra struktur i verksamheten. Det tar tid att bygga upp nya 
verksamheter! 
 
Datum: 2009-06-24 
Sammanställt av rektor Anita Bergqvist 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


