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Förutsättningar 

Elever 

Elever 100      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

20      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

      

       

       

Personal 

Personal 15    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

6,45    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

66,7    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

100    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 2 50   

Biologi 3 100   

Engelska 4 50   

Fysik 3 100   

Naturorienterande ämnen 5 80   

Hem - och 
konsumentkunskap 

1 0   

Samhällsorienterande 
ämnen 

5 80   

Idrott och hälsa 2 50   

Kemi 3 100   

Matematik 3 100   

Musik 1 0   

Slöjd 2 50   

Svenska 6 66,7   

Svenska som andraspråk 2 0   

Teknik 1 100   

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     



Dalstorpskolan, Kvalitetsanalys 14/15 4(22) 

Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass 57298    

Åk 1-6 84860    

åk 7-9     

Grundsärskolan     

Gymnasium     

Undervisningskostnad/undervisningstimma     

Teknisk gruppstorlek     

Förskolan 

Förskolan     

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

Fritidshem 

Fritidshem 20,98    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

19,09    

Kostnad per 

tillsynstimma 

-44,46    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Finns inget resultat att jämföra med men 

måluppfyllelsen 100% har vi inte nått. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det är få vårdnadshavare som svarar på 

enkäten. Vi undrar vad orsaken till detta är. 

Elevantalet i åk 3 är endast 4 st och i åk 5 är 

det 11 st. Detta medför 30 svar vid 100% 

svarsfrekvens men endast 6 svar av 30 har 
registrerats och av dessa 6 är det två 

föräldrar till samma elev. Dessa föräldrar har 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

svarat att trivseln är låg. 

Övriga kommentarer: 

 *Andel elever i årskurs 3 och 5 som 
uppger att de känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100 % av eleverna på vår skola känner sig 

trygga. 

Det finns ingen tidigare dokumentation att 

jämföra med. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 

mycket med att alla elever ska känna sig 

trygga. Vi har hög bemanning på rasterna, vi 

gör många aktiviteter tillsammans på hela 

skolan. Detta för att alla elever ska lära känna 

varandra, och lära känna alla vuxna. Alla 

elever är allas elever. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
barn känner sig trygg i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

100% av de föräldrar som svarat på enkäten 

uppger att dera barn känner sig trygga på 

skolan. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 
mycket med att alla elever ska känna sig 

trygga. Vi har hög bemanning på rasterna, vi 

gör många aktiviteter tillsammans på hela 

skolan. Detta för att alla elever ska lära känna 

varandra, och lära känna alla vuxna. Alla 

elever är allas elever. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på Dalstorps skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 100% av eleverna på Dalstorps skola trivs och majoriteten av dessa trivs mycket bra 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i samtliga klasser  som 
uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inget underlag att jämföra med från 

föregående år. 

100 % av eleverna på Dalstorps skola trivs 
och majoriteten av dessa trivs mycket bra. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare i årskurs 3 och 5 
som uppger att deras barn trivs 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Endast 6 av 30 föräldrar har svarat på 

enkäten. Av dessa är det en förälder som 

svarat att barnet trivs ganska dåligt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Varför får vi så lågt svarsunderlag? 

Är enkäten krånglig att fylla i ? 

Tror föräldrarna att det räcker med en 

förälder som svarar? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna trygghet på Dalstorps skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 100 % av eleverna på vår skola är trygga. Vi har inget undertlag att jämföra med från tidigare år. 

  

Kommentar: Vi är en relativt liten skola där vi jobbar mycket med att alla elever ska känna sig trygga. Vi har hög bemanning på 

rasterna, vi gör många aktiviteter tillsammans på hela skolan. Detta för att alla elever ska lära känna varandra, och lära känna 

alla vuxna. Alla elever är allas elever. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är trygga på skolan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100 % av eleverna på vår skola är 

trygga. Vi har inget undertlag att jämföra 

med från tidigare år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 
mycket med att alla elever ska känna sig 

trygga. Vi har hög bemanning på rasterna, vi 

gör många aktiviteter tillsammans på hela 

skolan. Detta för att alla elever ska lära känna 

varandra, och lära känna alla vuxna. Alla 

elever är allas elever. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 *Andel elever i årskurs 3 och 5 som 
uppger att de känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100 % av eleverna på vår skola känner sig 

trygga. 

Det finns ingen tidigare dokumentation att 

jämföra med. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 

mycket med att alla elever ska känna sig 
trygga. Vi har hög bemanning på rasterna, vi 

gör många aktiviteter tillsammans på hela 

skolan. Detta för att alla elever ska lära känna 

varandra, och lära känna alla vuxna. Alla 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

elever är allas elever. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 

67 % 100 % 67 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 67 % av eleverna, 2 av 3 fick  

godkänt på alla delproven , 8 st. 100 % av 

eleverna fick godkänt på 6 av 8 delprov. Detta 

medför att endast EN elev inte nådde godkänt 
på endast två ev 8 delprov. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Nationella prov i svenska 2014-2015 bestod 

av 8 delprov. Åk 3 på vår skola består av 

endast  4 elever varav en läser SvA och en  av 

tre elever som läser Sv har en 
funktionsnedsättning. . Med anledning av 

denna gruppstorlek  sammansättning anser vi 

inte att urvalet är relevant och jämförbart. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detta går inte att jämför pga att det inte 

fanns något elevunderlag läsåret 2013/2014. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det finns i åk 3 läsåret 20145-2015 en elev 

som läser SvA. Denne elev har godkänt på 

alla delpårov i de nationella proven i svenska 

som andraspråk . 

 

 

  

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i matematik. 

67 % 100 % 67 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Läsåret 2014-2015 klarar 2 av 3 godkänt på 

alla delar på nationella proven i matematik för 

åk 3, 67%. 

Resultatet är bättre än föregånde läsår, men 

ändå svårt att göra någon jämförelse då 

elevunderlaget varierar kraftigt mella läsår 

2013-2014 då det fanns 16 elever och läsåret 

2014-2015 endast 4 elever varav endast 3 

stycken som skulle göra detta. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

94 % 100 % 94 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är mycket bättre. 

5 elever är bedömda i 10 olika ämnen, vilket 

ger 50 bedömningar och endast 3 av dessa är 

"riskerar att inte nå målen".I procent blir 

detta 94% som är godkända. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ibland är det bra i statistiken att vara en 

mycket liten grupp vid andra tillfällen slår det 
fel och blir ett orättvist utfall. 

Läsåret 2014-2015 var det endast fem elever 

i åk 3. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 

93 % 100 % 93 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Måluppfyllelse på samtliga delar, 93% 

Sämre resultat än 2013-2014 då EN ELEV 

AV 15 MISSAT PÅ EN DEL , C. 

  

15 elever i åk 6 har 2014-2015 gjort de 

nationella proven i svenska. 

A och B delen har samtliga  elever blivit 

godkända. På del C är det 14 av 15 elever 

som uppnått godkänt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Del C var "skrivdelen" och eleven har tidigare 

haft åtgärdsprogram tidigare årskurser. 

Instrueradelen klarade eleven men inte den 

berättande texten. Fantasi och att komma 

igång, samt stavningen är moment som är 
svåra för eleven som fått mycket stöd i detta 

av pedagogen. Stavningskontrollen hjälpte 

inte denna elev , ex ska skriva maka och 

skriver macka . 

  

Svenska: 

100 % av eleverna nådde minst E på NP i 

svenska. En elev klarade ej den ena skriftliga 

uppgiften (berättelsen). Uppnådde ej 

kunskapsnivån gällande stavning trots 
stavningsprogram på dator. 

Fjorton av femton elever (93%) har samma 

provbetyg som NP visar. En elev har högre 

betyg än provbetyget. Denna elev har vid 

andra tillfällen visat kunskapsnivå 

motsvarande betyget. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

0 % 0 % 100 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

i svenska som andraspråk. Inga elever med sv som andraspråk. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

93 % 100 % 93 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

15 st elever har gjort de nationella proven i 

matematik för åk 6. Av tabellen ovan framgår 

att 14 av 15 elever har uppnått godkända 

resultat, i procent blir detta 93%. 

Resultatet är något sämre än förra läsåret. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Matematik: Fjorton elever av femton (93%) 

nådde minst E på NP i matematik. 

Elev som ej nått E på NP har haft en låg 

arbetsinsats på lektion samt ej alltid varit 

motiverad till att ta emot hjälp. 

  

Elva elever av femton (73%) har samma 
slutbetyg som NP visar. Fyra elever av femton 

(17%) har högre betyg än NP visar. Dessa 

elever har visat kunskapsnivå motsvarande 

slutbetyget vid andra tillfällen än NP. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i engelska. 

100 % 100 % 100 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

I det nationella proven i engelska åk 6 läsåret 

2014-2015 är måluppfyllelsen 100% vilket 

den även var föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

  

100 % av eleverna nådde minst E på NP i 

engelska. En elev klarade ej läs- och 

hörförståelsedelen, trots anpassning på 

hörförståelsen (pedagog läste frågorna/ 

alternativen högt). Avböjde erbjudandet att få 

extra tid för läsförståelsen. Denna elev har 

även erbjudits extra stöd den här terminen, 
men inte alltid varit positiv till detta.Denna 

elev har haft en sen läs och skrivutveckling i 

svenska och detta påverkar inlärning av ett 

nytt språk. 

  

Fjorton av femton elever (93%) har samma 

provbetyg som NP visar. En elev har lägre 

betyg än provbetyget. Vid sammanräkningen 

på NP hamnade eleven mitt emellan två 
provbetyg vilket gjorde att provbetyget 

avrundades uppåt. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

En elev som tidigare varit rödmarkerad och 

som i ht betygetej uppnådde E, utan fick  F 

Klarade nu de natiomella proven och fick 

betyget E. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i NO 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Dalstorps rektorsområde beslutade att inte 

deltaga i dessa natiponella prov. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som minst uppnår betyget 
E i årskurs 6 i samtliga ämnen. 

93 % 100 % 93 % 

  

? 

 

 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

14 elever av 15 på Dalstorps skola åk 6 

uppnår minst betyget E i samtliga ämnen 

vilket innebär 93%. 

Läsåret innan, 2013-2014 var det 100%. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Elev som ej nått E på NP har haft en låg 

arbetsinsats på lektion samt ej alltid varit 

motiverad till att ta emot hjälp. 

Elva elever av femton (73%) har samma 

slutbetyg som NP visar. Fyra elever av 

femton (27%) har högre betyg än NP 

visar. Dessa elever har visat kunskapsnivå 

motsvarande slutbetyget vid andra tillfällen än 

NP. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i SO 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Dalstorps rektorsområde valde att läsåret 

2014-2015 inte deltaga i de nationella 

proven i SO 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

245,5 197,8 124,12 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

 

 

Resultatet är bättre än föregående år, trots 

att det finns en elev som inte nått E i alla 

ämnen. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Fler elever har detta läsåret nått de högre 

betygen än föregående år. Pedagogerna 

känner sig mer insatta i kunskapskraven och 

vad de står för och har därför "vågat" sätta de 

högre betygen. 

Pedagogerna, två stycken har haft ett mycket 

gott samarbete  som resulterat i givande 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

diskussioner gällande det pedagogiska 

arbetet. De har kunnat arbeta tematiskt , 

planera tillsammans, diskutera kunskapskrav 

och vad de står för . 

Flertalet av flickorna är mycket 

studiemotiverade och har siktat på att nå de 

högre betygen och även lyckats med detta. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt barn. 

93 % 100 % 93 % 

 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Lite sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De flesta eleverna upplever att de får den 

hjälp de behöver med skolarbetet. 

Övriga kommentarer: 

100% av eleverna i åk 3 anser att de får hjälp 

i skolarbetet när de behöver. I åk 5 anser 
94% att de får samma stöd samt ca 6% (en 

elev) som anser att det stämmer ganska 

dåligt. 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 

det behöver i skolarbetet 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

93% av 100% 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Vi har inte nått måluppfyllelsen 100 %. 
Svarsfrekvensen är låg bland föräldrarna. Det 

är endast 6 föräldrasvar av 30 möjliga. 

Av dessa 6 föräldrar är två stycken föräldrar 

till samma elev,. Därför är resultatet inte 

tillförlitligt. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen ". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat en del med att eleverna ska 

känna att vi har höga förväntningar på deras 

högsta möjlga måluppfyllelse. Det har gett 

resultat. 

Övriga kommentarer: 

I respektiven årskurs är det en elev som inte 

vet (åk 5) respektive anser att det stämmer 

ganska dåligt (åk 3). 

  

  

  

  

  

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla användandet av IKT som ett fungerande redskap i den dagliga undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100 
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Kommentar: 

Alla pedagoger får en personlig dator, augusti 2014 

Inläsningstjänst berättar om sin tjänster för alla pedagoger i Tranemo kommun. 

Kommunen startar ett Datatek i januari 2015 som ett stöd för pedagoger i att hantera olika verktyg samt få möjlighet att pröva 

olika program. 

Alla specialpedagoger får utbildning i ClaroRead (jan-feb) 

Programmen installeras på alla datorer jan -feb, alla hjälps åt med detta. 

Skolan utser en IKT- ansvarig som får tid för att stötta pedagogerna i det tekniska. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Alla pedagoger får en personlig dator, augusti 2014 

Inläsningstjänst berättar om sin tjänster för alla pedagoger i Tranemo kommun. 

Kommunen startar ett Datatek i januari 2015 som ett stöd för pedagoger i att hantera olika verktyg samt få möjlighet att pröva 

olika program. 

Alla specialpedagoger får utbildning i ClaroRead (jan-feb) 

Programmen installeras på alla datorer jan -feb, alla hjälps åt med detta. 

Skolan utser en IKT- ansvarig som får tid för att stötta pedagogerna i det tekniska. 

Vi tror att inläsningstjänst kan användas mycket mer än vad vi gör idag. Vi har elever med stora läs- och -skrivsvårigheter som 

skulle kunna bli självständiga i sin kunskaåsutveckling om de fick läroböcker som används i undervisninge n inlästa. De skulle 

även få känna sig självständiga i läxarbetet om de kan hantera verktygen. Men då måste ansvarig pedagog eller spec. pedagog 

lära eleven dels verktyget men ävebn se till att våra läromedel är inlästa. 

Samma sak som ovan gäller Claro speak. 

För fortsatt utveckling inom detta område måste vi ha en tydlig ansvarsfördelning , vem gör vad, vems ansvar är vad för dessa 

elever. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att de 
fått större kunskap och utvecklats inom IKT. 

100 % 100 % 100 % 

 Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har inget att jämföra med eftersom detta 

inte mättes förra läsåret. Men förhoppningsvis 

klart bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Inläsningstjänst används till viss del i vissa 

klasser, bl a i åk 1 för att träna läsinlärning, 

läsflyt m.m. 

Clarospeak är ett utmärkt verktyg för elever 

med läs-och skrivsvårigheter som vi inte 

utnyttjar i den mån vi borde. 

IKT ansvarig på skolan har inte fått tid avsatt 
att hjälpa till med datorer, smartboard, 

lärplattor eller annan teknik. 

IKT styrgrupp i rektorsområdet har träffats 

enligt plan. 

Vi har även startat en sluten FB grupp i vårt 

rektorsområde där vi ska dela med oss av tips 

och ideer. Denna grupp fungerade första 

tiden, och vissa var aktiva. Senare avtog 

denna intensitet, troligtvis för att vi närmade 
terminsavslutning med andra betungande 

arbetsuppgifter. Dessutom är det svårt att nå 

alla då alla inte är medlemmar på fb, men vi 

tar nya tag i agusti igen. 
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IKT lå 2014/2015 

IKT har inte fungerat på ett tillförlitligt sätt 

under läsåret. 

Anledningen till att vi anser det är: 

 Det är ofta som vi inte har någon 

nätkontakt. 

 Vi har inte längre någon gemensam 
plattform. På grund av det har vi 

problem att hämta tidigare arbeten 

och dokument samt spara nya 

arbeten och dokument. Vi har fått 

använda oss av USB-minnen. 

Samma sak gäller eleverna 

eftersom även de använder olika 

datorer och måste kunna spara sina 

arbeten på något vis. 

 När vi ska hämta tidigare dokument 
måste vi logga in med 

användarnamn, lösenord samt 

bokstavskombination utifrån 

Mobilityguard Enigma. För att kunna 

göra det behövs vår egen 

matrisbricka. (De sista veckorna 

togs det sistnämnda bort och 

endast användarnamn samt 

lösenord är kvar.) 

 Vi har problem med skrivarna. De 

fungerar inte eller vid ett flertal 

tillfällen har förstaskrivaren ändras 

av sig själv. 

 Vid flera tillfällen har det varit 

problem med dator till smartboard. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi tror att inläsningstjänst kan användas 

mycket mer än vad vi gör idag. Vi har elever 
med stora läs- och -skrivsvårigheter som 

skulle kunna bli självständiga i sin 

kunskaåsutveckling om de fick läroböcker som 

används i undervisninge n inlästa. De skulle 

även få känna sig självständiga i läxarbetet 

om de kan hantera verktygen.  Men då måste 

ansvarig pedagog eller spec. pedagog lära 

eleven dels verktyget men ävebn se till att 

våra läromedel är inlästa. 

Samma sak som ovan gäller Claro speak. 

För fortsatt utveckling inom detta område 

måste vi ha en tydlig ansvarsfördelning , vem 

gör vad, vems ansvar är vad för dessa elever. 

Verksamhetens resultatmål: 
Samtliga vuxna på skolan skall ha kännedom om och följa den av kommunen framtagna elevhälsoplanen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% 

  

Kommentar: 

i augusti 2014 fick all personal en genomgåmg gällande elevhälsoplanen. 

Vi kommer att jobba med denna på kommande apt under läsåret. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom kontakt med specialpedagog samt skolsköterska. 
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Samarbetsövningar och förebyggande arbete i klasrummet. 

Extra anpassningar gällande vissa elever. 

Arbetet styrs av vilka behov eleven har. 

Bygga relationer, att eleverna skall känna sig sedda. Att finna det specifika runt varje barn. 

För att eleverna ska nå målen måste vi samarbeta mer lärare emellan. Mer tematiskt arbete. Svårt att arbeta tematiskt när man är 

ensam i sin klass och det saknas tid för samplanering. 

Tankar och ideér om vi kan jobba på annorlunda sätt med EHP än vad vi gör idag.  

Det är viktigt att en struktur och arbetsätt som fokuserar på det positiva. Det är viktigt med rutiner då detta ger trygghet för eleverna. 

Upplevelsen finns att ärendegången gällande elever är för tungarbetad i nuläget och att det tar för lång tid innan ”hjälp” når ut. Önskan 

finns om snabbare handläggning och återkoppling. 

 Vi måste vara förebilder med vårt förhållningssätt. Fokusera på det som är positivt hos varje elev, inte det negativa. 

Viktigt att vi ser alla elever som vårt gemensamma ansvar, när man t ex är rastvakt. 

Behöver vi fortbildning i salutogent förhållningssätt. 

Att samtala om egna erfarenheter upplevs ge mer än en bokcirkel. Även samtal runt fallbeskrivningar upplevs givande. Bikupa. Det är 

viktigt att det som inhämtas skall vara applicerbart i det verkliga arbetet. Fortbildning/bokcirkel: Kanske inte en hel bok, hellre något 

mindre omfattande än en tjock bok. Förslag på intressant artikel att läsa och diskutera till: Salutogent ledarskap för en framgångsrik 

skola i Grundskoletidningen 1/10. Intressant bok: Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång av Anders Hanson, Fortbildning 

AB. Kanske kan en sådan diskussion läggas in en stund på APT-tid? 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100% av pedagogerna på skolan känner till 

kommunens elevhälsoplan. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi fick information om den redan gemensam 

kompetensutv dag i aug. Vi har tillsammans i 

arb laget jobbat med den i maj månad. 

  

Hur jobbar vi med elevhälsoplanen idag. 

Genom kontakt med specialpedagog samt 
skolsköterska. 

Samarbetsövningar och förebyggande arbete i 

klasrummet. 

Extra anpassningar gällande vissa elever. 

Arbetet styrs av vilka behov eleven har. 

Bygga relationer, att eleverna skall känna sig 

sedda. Att finna det specifika runt varje barn. 

För att eleverna ska nå målen måste vi 

samarbeta mer lärare emellan. Mer tematiskt 
arbete. Svårt att arbeta tematiskt när man är 

ensam i sin klass och det saknas tid för 

samplanering. 

Tankar och ideér om vi kan jobba på 

annorlunda sätt med EHP än vad vi gör 

idag.  

Det är viktigt att en struktur och arbetsätt 

som fokuserar på det positiva. Det är viktigt 

med rutiner då detta ger trygghet för 

eleverna. Upplevelsen finns att ärendegången 
gällande elever är för tungarbetad i nuläget 

och att det tar för lång tid innan ”hjälp” når 

ut. Önskan finns om snabbare handläggning 

och återkoppling. 

 Vi måste vara förebilder med vårt 

förhållningssätt. Fokusera på det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

som är positivt hos varje elev, inte 

det negativa. Viktigt att vi ser alla 

elever som vårt gemensamma 

ansvar, när man t ex är rastvakt. 

Behöver vi fortbildning i salutogent 

förhållningssätt. 

Att samtala om egna erfarenheter upplevs ge 

mer än en bokcirkel. Även samtal runt 
fallbeskrivningar upplevs givande. Bikupa. Det 

är viktigt att det som inhämtas skall vara 

applicerbart i det verkliga arbetet. 

Fortbildning/bokcirkel: Kanske inte en hel 

bok, hellre något mindre omfattande än en 

tjock bok. Förslag på intressant artikel att läsa 

och diskutera till: Salutogent ledarskap för en 

framgångsrik skola i Grundskoletidningen 

1/10. Intressant bok: Salutogent ledarskap – 

för hälsosam framgång av Anders Hanson, 
Fortbildning AB. Kanske kan en sådan 

diskussion läggas in en stund på APT-tid? 

 Vi saknar ibland återkopplingen 

mellan ansvarig lärare/arbetslag 

kontra EHG:gruppen. 

 Ann-Sofie vår kurator kan vara 

behjälplig med 

värdegrundsövningar och även 

genomföra övningar. Viktigt att vi 
jobbar med det som är bra kring 

eleverna. 

 Titti, vår skolsköterska har i 

Dalstorp varit med på 

hälsolektioner. Vi behöver planera 

när hon ska komma vid läsårsstart. 

Tips från hela gruppen. Ett års-hjul 

där de olika förmågorna lyfts fram 

och vad som ska göras under olika 

årskurser. 

 Att arbeta med en 

läsårsövergripande planering för 

varje årskurs där de olika 

professionerna i EHG integreras på 

ett naturligt sätt i undervisningen 

inom de områden där de olika 

kompetenserna utnyttjas ute i 

verksamheterna. 

Sällan att alla kompetenserna är under ett och 
samma tak. Det är till exempel positivt att 

skolsköterskan varit med i klassrummet då 

och då (lektioner, temadagar osv.), inte 

 Behovet av en kurator ökar, vi 

lärare har många andra 

arbetsuppgifter, svårt att hinna med 

och utreda allt som händer. Vi har 

inte heller alltid den utbildning som 

krävs för att lösa djupa konflikter 

m.m. Viktigt att vi får återkoppling 
om utredningar, samtal m.m. för att 

vi ska kunna möta föräldrarna i 

processen som är i gång. 

 Använda elevhälsoplanen i 

klassrummet – enklast i 

samhällskunskap, idrott och hälsa, 

hemkunskap och NO. Många andra 

ämnen kan man få ”på köpet” t ex 

svenska, bild. 

TIPS till nästa år 

 Stående punkt på 

arbetslagsträffarna kan vara 

elevhälsa. Vi prövar att lyfta 

särskilda elevers behov och vilken 

profession (specialpedagog, 

skolsköterska, kurator, 

rektor/förskolechef, skolpsykolog) 

som ska ta tag i ärendet. 

 Viktigt att elevhälsan är en stående 

punkt på APT, viktigt att alla 

professioner är med. Om feedback 

ges, sker det i nuläget ”på stående 

fot”, vilket gör att det finns en risk 
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att ärenden inte följs upp ordentligt. 

 Stötta varandra om någon lärare 

behöver en extra resurs till någon 

speciell lektion för att kunna 

genomföra t.ex. ett experiment, 

läsgrupper, mattegrupper. 

 Ett krav är att vi får speciellt avsatt 

”kvalitetstid” i de små arbetslagen 
där man får möjlighet att lyfta olika 

elever, få återkoppling och feedback 

av specialpedagog. Detta är mycket 

svårt att hinna med i nuläget. Det 

är lätt hänt att bara de mest akuta 

behoven tillgodoses och att de bara 

är de elever som har störst behov 

som lyfts. Får man möjlighet att 

träffas en stund varje vecka kanske 

man kan få verktyg att arbeta 
förebyggande med fler elever än vi 

gör i nuläget. 

Tankar kring 

lärare/speciallärare/specialpedagog 

 Det är ett glapp mellan 

specialpedagog och speciallärare, 

då vi saknar speciallärare. Hur ser 

det ut kontra elevunderlaget? 

Speciallärare saknas som jobbar 
mer inriktat mot elever. Den rollen 

har inte specialpedagogen? Som det 

är nu bollas det tillbaks till 

ansvariga lärare. Vem ska göra 

speciallärarens arbete, 

specialpedagogen eller ansvarig 

lärare? 

 Håller man på att rekrytera 

skolpsykolog? Finns inga 

kvalificerade sökanden, så den är 
fortfarande vakant. Vi köper in 

tjänsten idag. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 

det behöver i skolarbetet 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inget underlag att jämföra med från 

föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har inte nått måluppfyllelsen 100 %. 

Svarsfrekvensen är låg bland föräldrarna. Det 

är endast 6 föräldrasvar av 30 möjliga. 

Av dessa 6 föräldrar är två stycken föräldrar 

till samma elev,. Därför är resultatet inte 

tillförlitligt. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi behöver hitta ett sätt att öka 
svarsfrekvensen hos föräldrarna för att få ett 

tillförlitligt underlag att utvärdera. 

Varför är det så få förälder som svarar? 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har inte nått måluppfyllelsen 100 %. 

Svarsfrekvensen är låg bland föräldrarna. Det 
är endast 6 föräldrasvar av 30 möjliga. 

Av dessa 6 föräldrar är två stycken föräldrar 

till samma elev,. Därför är resultatet inte 

tillförlitligt. 

Övriga kommentarer 
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Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i matematik 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% 

  

Kommentar: 

MAL , kompetensutbildning i matematik för alla pedagoger som undervisar i matematik 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% 

  

Kommentar: 

Alla pedagoger som undervisar i svenska ingår i fortbildningen språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Gruppens arbete kommer att få direkt effekt i klassrummet genom de lektionsmoment pedagogerna utvecklar och utvärderar 

tillsammans. Undervisningens kvalitet utvecklas genom att pedagogerna underbygger sina pedagogiska planeringar med 

forskningsbaserat innehåll och slipar sin undervisning genom att tillsammans planera genomförandet. Eleverna kommer att bli 

förtrogna med en medveten teknik att ta sig an en text och bearbeta den. 

Ämnesövergripande pedagogisk drama som exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen ger 

eleverna möjlighet till kreativt tänkande, visar eleverna på helheter och sammanhang, samt att uttrycka sig på olika sätt och 

stärka deras självkänsla. 

Detta arbete skapar förutsättningar för ökat lärande hos eleverna, vilket därmed leder till ökad måluppfyllelse. 

  

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Eleverna har blivit mer medvetna om vad 

kunskapskraven innebär och hur de ska nå 
sina egna uppsatta mål. Enligt Skoldialogens 

enkäter till åk 3 och 5 uttrycker 100% att 
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lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
svarar att "Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå målen i de olika ämnena". 

100 % 100 % 100 % 

Bättre måluppfyllelse. 

Alla elever 100 % vet vad de ska kunna 

för att nå målen. 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att " Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 

I åk 3 anger 15% att det stämmer ganska 

dåligt medan åk 5 till 100% anger att det 

stämmer bra eller mycket bra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Det kan vara en mognadsfråga, vilket gör att 

det är svårare att förklara och förtydliga 

kunskapskraven för elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 5 tränat fler år i 

skolan på att förstå kunskapskraven. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapskrav och kunskapsresultat i samtliga ämnen ska synliggöras av pedagogerna. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 

100% uppger att de vet vad ska kunna för att nå målen. 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna känner sig själva mer insatt och förstår vad kunskapskraven står för och innebär. Detta medför att vi kan 

handleda eleverna bättre i vad som krävs av de för att nå målen. Vi har även jobbat målmedvetet med att påvisa detta i varje 

arbetsområde. Pedagogiska planeringar är viktiga i detta arbete. 

Övriga kommentarer: 

De flesta elever och föräldrar anser att de vet och förstår kunskapskraven i alla ämnen. Vi har arbetat mycket med detta i 

vardagsarbetet med eleverna, med föräldrarna vid utvecklingssamtal, föräldramöten och via skriftliga omdömen. 

Det kan vara en mognadsfråga, vilket gör att det är svårare att förklara och förtydliga kunskapskraven för elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 5 tränat fler år i skolan på att förstå kunskapskraven. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 och 5 som svarar 
att "Jag vet vad jag ska kunna för att nå 

målen i de olika ämnena". 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100% uppger att de vet    vad ska kunna 

för att nå målen. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna känner sig själva mer insatt och 

förstår vad kunskapskraven står för och 

innebär. Detta medför att vi kan handleda 

eleverna bättre i vad som krävs av de för att 

nå målen. Vi har även jobbat målmedvetet 
med att  påvisa detta i varje arbetsområde. 
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Pedagogiska planeringar är viktiga i detta 

arbete. 

Övriga kommentarer: 

De flesta elever och föräldrar anser att de vet 

och förstår kunskapskraven i alla ämnen. Vi 

har arbetat mycket med detta i 

vardagsarbetet med eleverna, med 

föräldrarna vid utvecklingssamtal, 
föräldramöten och via skriftliga omdömen. 

Det kan vara en mognadsfråga, vilket gör att 

det är svårare att förklara och förtydliga 

kunskapskraven för elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 5 tränat fler år i 

skolan på att förstå kunskapskraven. 

Åtgärder/Aktiviteter  

  

 Andelen elever i åk 3 och 5 som anger 
att " Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

 100 %  

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever har kunskap om hur de kan  påverka sin skolsituation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100 % måluppfyllelse 

Kommentar:Vi arbetar mycket med att eleverna ska förstå att de kan påverka sin skolvardag. Men det är svårt att få dem förstå 

hur de demokratiska systemen fungerar 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tydliggöra för eleverna när de påverkar och vilka resultaten blir. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 och 5 som anser 
att "Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter". 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100 % måluppfyllelse 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar mycket med att eleverna ska förstå 

att de kan påverka sin skolvardag. Men det är 

svårt att få dem förstå hur de demokratiska 

systemen fungerar 

  

  

Övriga kommentarer: 

Tydliggöra för eleverna när de påverkar och 

vilka resultaten blir. 
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Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

TRIVSEL 

På Dalstorpskolan uttrycker elever och föräldrar att eleverna trivs och känner sig trygga. Det finns dock inget resultat att 

jämföra med men måluppfyllelsen 100 % har vi inte nått. 

Detta är vi inte nöjda utan ska jobba mot 100 % måluppfyllelse, trivsel och trygghet. 

Det är få vårdnadshavare som svarar på enkäten. Vi undrar vad orsaken till detta är. Elevantalet i åk 3 är endast 4 st och i åk 5 

är det 11 st. Detta medför 30 svar vid 100 % svarsfrekvens men endast 6 svar av 30 har registrerats och av dessa 6 är det två 

föräldrar till samma elev. Dessa föräldrar har svarat att trivseln är låg. 

NATIONELLA PROV ÅK 6 

I det nationella proven i engelska åk 6 läsåret 2014-2015 är måluppfyllelsen 100 % vilket den även var föregående år. 

Andelen elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i matematik är 93 %, måluppfyllelsen var 

100 %. 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

15 st elever har gjort de nationella proven i matematik för åk 6. Av tabellen ovan framgår att 14 av 15 elever har uppnått 

godkända resultat, i procent blir detta 93 %. 

Resultatet är något sämre än förra läsåret. 

Elva elever av femton (73 %) har samma slutbetyg som NP visar. Fyra elever av femton (17 %) har högre betyg än NP visar. 

Dessa elever har visat kunskapsnivå motsvarande slutbetyget vid andra tillfällen än NP. 

IKT 

Vi är inte nöjda med vår ikt satsning då de flesta anser att de inte har tillräckligt med kunskaper och det finns även viss en 

rädsla inför detta. Men vi är bara i startgroparna och kommer att jobba målmedvetet med detta under kommande läsår. 

Det genomsnittliga meritvärdet är bättre än målvärdet. 

Sammanfattande analys 

TRIVSEL 

Vi har fortsatt hög måluppfyllelse när det gäller elevernas trivsel och trygghet. Våra gruppstärkande värdegrundsaktivieter har 

haft önskad effekt. Eleverna trivs på skolan. Skolan har väl inarbetade rutiner för att arbete förebyggande, vår 

likabehandlingsplan hålls levande och lyfts bl.a. genom klassråd och vi kommer att arbeta med faddrar för de nya 

förskoleklasseleverna., brukarråd och på föräldramöten På rasterna ser vi till att det alltid finns en pedagog ute på skolgården, 

och resurspersonal till de elever som så kräver detta. Skolans arbete med normer och värden stämmer väl överens med 

förskoleklassens och fritidshemmets regler, vilket skapar trygghet. Regler tydliggörs ofta med bilder och ger stöd för eleverna 

hur de bör tänka och uppträda för att vi alla ska trivas tillsammans. Personalen trivs tillsammans. 

Men vi önskar högre svarsantal på våra enkäter då det är få vårdnadshavare som svarar på enkäten. Vi undrar vad orsaken till 

detta är. Elevantalet i åk 3 är endast 4 st och i åk 5 är det 11 st. Detta medför 30 svar vid 100% svarsfrekvens men endast 6 svar 

av 30 har registrerats och av dessa 6 är det två föräldrar till samma elev. Dessa föräldrar har svarat att trivseln är låg. 

KUNSKAPER OCH SÄRSKILT STÖD 

Vi har lyckats väl med Undervisningen har i år varit mer ämnesövergripande, vilket lett till att eleverna kunnat känna igen sig 

och göra kopplingar mellan olika ämnen. Vi har blivit bättre på att visa på bredd och variation när det gäller kvalitet i arbetet 

kopplat till värdeorden i kunskapskraven och säkrare på att urskilja vad som är väsentligast i ämnet, vad som behöver 

fokuseras på för en elev i behov av anpassningar. 

Elever i behov av stöd upptäcks tidigt (förskoleklassen eller tidigare i förskolan) och extra anpassningar kommer igång snabbt. 

Några elever har/har haft åtgärdsprogram som varit verkningsfulla och lett till att eleverna nått kunskapskraven. För några 
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andra elever med åtgärdsprogram kan vi se en positiv utveckling och har då tillsammans med vårdnadshavare kunnat följa 

dem över tid, vilket vi upplever skapar trygghet för alla inblandade. Vi har bra rutiner för att upptäcka tal, läs, skriv- och 

matematiksvårigheter. 

Svårast har vi haft med stödet till några elever med annat modersmål som behövt stöd i sitt modersmål och även mer stöd i 

form av studiehandledning. Modersmålslärarna har saknat kontinuitet i sina scheman mycket tid har försvunnit på resor 

mellan skolorna, vilket lett till att det varit svårt att samplanera men viljan har funnits från båda håll. Modersmålslärarna har 

även saknat material utifrån den undervisning de ska bedriva och stöd för att göra bedömningar mot kunskapskraven. 

Vi ser även att det finns ett behov av en högre kompetens hos samtliga pedagoger när det gäller svenska som andraspråk, att 

kunna bedöma en andraspråksutveckling. Om alla pedagoger kan följa och uppmuntra elevernas språkutveckling och känna 

igen språkliga fel som ett steg i rätt riktning tror vi att det bidrar till trivsel och inkludering. 

Vi behöver fortsätta att utveckla oss när det gäller informations - och kommunikationsteknik (IKT). Alla elever ska få möjlighet 

att använda de verktyg som finns tillgängliga för att förhoppningsvis nå än högre måluppfyllelse. 

Förskoleklassen har väl inarbetade rutiner för att lägga grunden när det gäller, tal, läs, skriv- och matematik för att bredda 

undervisningen mot fler ämnesområden bör den lärandeleken utvecklas och kopplas mot läroplansmålen. Vi behöver fortsätta 

att utveckla samverkan mellan samverkan mellan förskolan, fritidshemmet och skolan 

NATIONELLA PROV ÅK 6 

För hela skolan är måluppfyllelsen god i alla ämnen 

ENGElSKA100% 

MATEMATIK 93% 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det försämrade resultatet? 

Matematik: Fjorton elever av femton (93 %) nådde minst E på NP i matematik. 

Elev som ej nått E på NP har haft en låg arbetsinsats på lektion samt ej alltid varit motiverad till att ta emot hjälp. 

SO och NO 

I Dalstorps rektorsområde beslutades att inte deltaga i de nationella proven i SO och NO. 

SVENSKA 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Måluppfyllelse på samtliga delar, 93 % 

Sämre resultat än 2013-2014 då EN ELEV AV 15 MISSAT PÅ EN DEL, C. 

15 elever i åk 6 har 2014-2015 gjort de nationella proven i svenska. 

A och B delen har samtliga elever blivit godkända. På del C är det 14 av 15 elever som uppnått godkänt. 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade resultatet? 

Del C var "skrivdelen" och eleven har tidigare haft åtgärdsprogram tidigare årskurser. Instrueradelen klarade eleven men inte 

den berättande texten. Fantasi och att komma igång, samt stavningen är moment som är svåra för eleven som fått mycket stöd i 

detta av pedagogen. Stavningskontrollen hjälpte inte denna elev, ex ska skriva maka och skriver macka. 

Svenska: 

100 % av eleverna nådde minst E på NP i svenska. En elev klarade ej den ena skriftliga uppgiften (berättelsen). Uppnådde ej 

kunskapsnivån gällande stavning trots stavningsprogram på dator. 

Fjorton av femton elever (93 %) har samma provbetyg som NP visar. En elev har högre betyg än provbetyget. Denna elev har 

vid andra tillfällen visat kunskapsnivå motsvarande betyget. 

NATIONELLA PROV ÅK 3 

SVENSKA 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Sämre. 67 % av eleverna, 2 av 3 fick godkänt på alla delproven, 8 st. 100 % av eleverna fick godkänt på 6 av 8 delprov. Detta 

medför att endast EN elev inte nådde godkänt på endast två av 8 delprov. 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade resultatet? 

Nationella prov i svenska 2014-2015 bestod av 8 delprov. Åk 3 på vår skola består av endast 4 elever varav en läser SvA och en 
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av tre elever som läser Sv. har en funktionsnedsättning. . Med anledning av denna gruppstorlek sammansättning anser vi inte 

att urvalet är relevant och jämförbart. 

MATEMATIK 

 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Läsåret 2014-2015 klarar 2 av 3 godkänt på alla delar på nationella proven i matematik för åk 3, 67 %. 

Resultatet är bättre än föregående läsår, men ändå svårt att göra någon jämförelse då elevunderlaget varierar kraftigt mellan 

läsår 2013-2014 då det fanns 16 elever och läsåret 2014-2015 endast 4 elever varav endast 3 stycken som skulle göra detta. 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade resultatet? 

Eftersom elevunderlagen varierar stort är det svårt att jämföra och dra någon slutsats om varför det är bättre resultat 2014-

2015. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

NORMER OCH VÄRDEN 

Fortsätta värdegrundsarbetet för att alla elever ska känna trivsel och trygghet genom att utveckla och uppdatera 

Likabehandlingsplanen. 

Viktigt att jobba med trygghet och trivsel under läsåret 2015 -2016 då två skolor har blivit en. Viktiga områden är klassråd, 

elevråd, brukarråd och ett bra samarbete med hemmen. 

Hur får vi fler föräldrar att svara på våra enkäter, ett sätt är att man gör enkäten när man har naturliga möten med föräldrarna, 

tex föräldramöten. 

ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I ALLA ÄMNEN 

Bryta ned målen till små mål som vi kan uppfylla. 

En fråga vi kommer att aktivt jobba  med är hur vi motiverar elever som har låg arbetsinsats (se resultat matematik nationella 

prov åk 6). 

Vilka specifika kunskapskrav kan vi fokusera extra på för att nå större måluppfyllelse i olika ämnen?Hur når vi större 

måluppfyllelse i de nationella proven i åk 3? är ex på frågeställningar som kommer att bearbetas i arbetslagen. 

Fortsätta arbetet runt bedömning med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd 

Utveckla arbetet med planeringar kopplat till kunskapskraven ta hjälp av Info Mentors kunskapsrum 

IKT 

IKT-satsningen ska bidra till att använda metodik som gör att eleverna upplever att skolarbetet gör dem nyfikna så att de vill 

lära mer. 

Alla pedagoger är med på MAL med inriktning på IKT. Vad kan vi mer göra för att utveckla kompetensen inom IKT i kollegiet? 

Hur kan vi lära av varandra? Hur ska vi nå högre måluppfyllelse, att använda digital teknik i klassrummen? 

Göra de digitala verktygen tillgängliga för alla elever på skolan. 

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver genom en flexibel och kreativ organisation som tillsammans skapar så 

goda förutsättningar som möjligt för att alla elever ska nå målen. Den nya Elevhälsoplanen är implementerad och nu ska vi 

använda den som ett verktyg i vårt pedagogiska arbete. 

Hur kan vi bli bättre på att använda oss av ny teknik, lär plattor, datorer som ett arbetsredskap för dessa elever, samt ny 

programvara och tjänster vi fått? Implementera målen från IKT ner i arbetslagen. 

 

Kurator och skolsköterskan fortsätter sitt  arbetet med elevhälsoplanen. Kuratorn arbetar kontinuerligt med innehållet i 

Likabehandlingsplanen tillsammans med pedagoger och elever i klasserna. 


