
Kvalitetsanalys 14/15 

Grimsåsskolan 
  



Grimsåsskolan, Kvalitetsanalys 14/15 2(16) 

Innehållsförteckning 

Förutsättningar ............................................................................................................................................ 3 

Resultatet av årets verksamhet ................................................................................................................... 4 

Normer och värden ................................................................................................................................................. 4 

Verksamhetens resultat ........................................................................................................................................... 6 

Inflytande/delaktighet ........................................................................................................................................... 12 

Arbete i verksamheten .......................................................................................................................................... 15 

Ekonomi ............................................................................................................................................................... 15 

Övriga mål enligt lagkrav ..................................................................................................................................... 15 

Sammanfattning ......................................................................................................................................... 15 

 

  



Grimsåsskolan, Kvalitetsanalys 14/15 3(16) 

Förutsättningar 

Elever 

Elever 85      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

11      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

16      

       

       

Personal 

Personal 13,51    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

60    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 5 40   

Biologi 4 100   

Engelska 6 66,7   

Fysik 4 100   

Naturorienterande ämnen 5 40   

Hem - och 
konsumentkunskap 

1 0   

Samhällsorienterande 
ämnen 

5 40   

Idrott och hälsa 2 50   

Kemi 4 100   

Matematik 6 100   

Musik 2 0   

Slöjd 1 0   

Svenska 6 100   

Svenska som andraspråk     

Teknik 3 33,3   

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     
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Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass 39301    

Åk 1-6 66997    

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 29,56    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16,13    

Kostnad per 

tillsynstimma 

-52,81    

     

     

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" 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Föräldrarna upplever att deras barn trivs i 

skolan. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

72% av föräldrarna i årskurs 3 har svarat på 

enkäten och 55% av föräldrana i årskurs 5. 

Önskvärt med kommentar från de föräldrar 

som inte är helt nöjda. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

 100 %  
 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever på Grimsåsskolan ska känna att de trivs. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsenär hög. 

  

Kommentar: 

Grimsåsskolan har bra rutiner för att alla ska trivas. Några elever nämner skogen bakom skolan där det kan bli lite bråk. 

Andelen vårdnashvarae som besvarat enkäten är låg 72% i årskurs 3 och 55% i årskurs 5. Några är missnöjda med elevens 

trivsel. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt att rastvakterna tar en extra titt i skogen under rasten. 

Pedagogerna i årskurs 3 och 5 uppmanar vårdnadshavare att utveckla sina svar om det är något som de inte är nöjda med för 

att skolan ska kunna bemöta kritiken. Pedagogerna tar upp frågan om trivsel vid höstens utvecklingssamtal. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs i skolan 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Trivseln har ökat på Grimsåsskolan. 

  

Resultatet är likvärdigt med förra årets  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Grimsåsskolan har bra rutiner för att arbeta 

med trivsel. Fadderverksamhet och aktiviteter 

i åldersblandade grupper stärker gemenskap 

och trivsel. 

  

Övriga kommentarer: 

Utöver kommunens enkät genomförs en 

skolenkät i alla klasser under höst och 

vårtermin. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever på Grimsåsskolan ska känna sig trygga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

82% av eleverna uppger att de känner sig trygga. 

  

  

Kommentar: 

Andel föräldrar som svara på enkäten är låg. 72% för årskurs 3 och 55 för årskurs 5. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta utifrån Likabehandlingsplanen för att alla elever ska känna sig trygga på Grimsåsskolan. Vi har möjlighet 

att ta hjälp av kurator där vi ser att behovet finns. 

Pedagogerna i årskurs 3 och 5 uppmanar vårdnadshavare att utveckla sina svar om det är något som de inte är nöjda med för 

att skolan ska kunna bemöta kritiken. Pedagogerna tar upp frågan om trygghet vid höstens utvecklingssamtal. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi är förvånade över att skillnaden mellan 

elevernas och föräldrarnas svar i årskurs 5 är 

så stor. Värt att notera att 20% motsvarar en 

elev. 

72% av föräldrarna i årskurs 3 har svarat på 
enkäten och 55% av föräldrarna i årskurs 5. 

 Andelen elever som uppger att de 

känner sig trygga på skolan. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något sämre detta läsår. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Värt att notera att 9% motsvarar en elev. 

  

  

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Mycket bättre resultat, 93 %. 14/15 klarade  

samtliga 8 delprov.  En elev missade delprov 
C, läsa fakta och besvara frågor. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ett medvetet arbete med elevernas läs-, 

skriv- och förståelseutveckling har gett 

resultat. Eleverna är motiverade och strävar 

efter att få bra resultat. 

  

  

Övriga kommentarer: 

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

i svenska som andraspråk. 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Tre elever bedöms utifrån SVA. En elev 

missade delprov H; att skriva fakta. En annan 

elev missade delprv B, C, D, F, G och H och 

har aktivt åtgärdsprogram. 

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. 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre resultat i både svenska och 

matematik, 89%. 

  

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Två av dessa elever har haft åtgärdsprogram i 

svenska och matematik. 

  

Övriga kommentarer: 

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

i matematik. 

67 % 100 % 67 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Specialpedagog har varit inne i klassen vid 

fast tillfällen varje vecka. Klasslärare har suttit 

med enskilda elever en gång i veckan. 

  

Övriga kommentarer: 

Några elever har missat enstaka delprov. 

Lärarkontinuiteten har varit bra. 

Värt att notera att det inte är samma elever 
som jämförs med tidigare år. 

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

i svenska. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Något sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleven har haft åtgärdsprogram. 

  

Övriga kommentarer: 

Viktigt att notera att en elev utgör ca. 10%. 

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

i svenska som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En elev bedöms utifrån SVA. 

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

i matematik. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Marginellt sämre. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Två av eleverna har åtgärdsprogram. 

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? 

Samma goda resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  



Grimsåsskolan, Kvalitetsanalys 14/15 8(16) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

En elev uppnådde inte kravnivån för ett 

delprov men anses ändå vara godkänd enligt 

bedömningsanvisningarna. 

En elev har inte genomfört proven. 

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

i NO 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inga nationella prov i No har genomförts på 

Grimsåsskolan. Detta var ett gemensamt 

beslut inom Dalstorps rektorsomårde. 

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

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Elever som inte har uppnått kraven för 

betyget E har åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 

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

i SO 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inga nationella prov i So har genomförts på 

Grimsåsskolan. Detta var ett gemensamt 

beslut inom Dalstorps rektorsomårde. 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

216 220 98,18 % 

Är resultatet stämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre resultat. 216 i år jämfört med 211 förra 

läsåret. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Det har varit två pedagoger i gruppen vid 

flera lektioner i klassrummet. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i fskl som visar en 
grundläggande språklig medvetenhet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Resultatet på Bornholmstestet visar att de har 

en grundläggande språklig medvetenhet 

 Andelen elever i förskoleklass som visar 
en  grundläggande förståelse för matematik 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i förskoleklass som visar 
ökad förståelse för goda hälsovanor. 

 100 %  
 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 

uppger att "Personalen har höga 
förväntningar på mitt barn. 

   

 

 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? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har arbetat med stor flexibilitet 

utifrån att elever som är i behov av extra stöd 

har fått det. Dessutom har vi haft tätare 

uppföljningar av aktiva åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 

uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 
det behöver i skolarbetet 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

  

Övriga kommentarer: 

72% av föräldrarna i årksurs 3 har svarat på 
enkäten och 55% av föräldrana i årskurs 5. 

 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? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse, 93%. 

Kommentar: 

Ett medvetet arbete med elevernas läs-, skriv- och förståelseutveckling har gett resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter sitt medvetna arbete med läs, skriv- och förståelseutveckling för att bibehålla hög måluppfyllelse. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 
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76% av föräldrarna uppger att pedagogerna har höga förväntningar på deras barn. 

  

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna uppmanar föräldrarna att tala om när de inte nöjda för att skolan ska kunna bemöta kritiken. Frågan om 

förväntaningar på eleven tas upp vid utvecklingssamtalen. 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i åk 3 och 5 i 
skolan som uppger att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt barn". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

76% av föräldrarna i årskurs 3 och 100% 

föräldrarna i årskurs 5 uppger att personalen 

har höga förväntningar på mitt barn. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Man kan lägga in olika värderingar i ordet 

förväntningar, både positiva och negativa, och 

då blir svaret utifrån den tolkning man gjort. 

  

Övriga kommentarer: 

72% av föräldrarna i årksurs 3 har svarat på 
enkäten och 55% av föräldrarna i årskurs 5. 

76% av föräldrarna i årskurs 3 och 100% 

föräldrarna i årskurs 5 uppger att personalen 

har höga förväntningar på mitt barn. 

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

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

   
 

Verksamhetens resultatmål: 
Utvecklad elevhälsa 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Alla pedagoger känner till kommunens 

elevhälsoplan 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla pedagoger har under hösttermien 2014 

läst och diskuterat ett utkast av 

elevhälsoplanen. En slutlig version av planen 
har diskuterats i smågrupper i 

rektorsomårdet. Pedagogerna har lämnat in 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

synpunkter om hur planen kan implementeras 

i verksamheten inför kommande läsår. 

  

Övriga kommentarer: 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100% måluppfyllelse. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna på Grimsåsskolan har ett 

flexibelt arbetssätt för att stötta elever i  

behov av extra stöd och resurser. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i årskurs 3 och 5 har besvarat 

enkäten 

 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? 

70% uppger av föräldrarna uppger att deras  
barn får den hjälp de behöver. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De extra resurser vi haft under vissa lektioner 

har inte gett den effekt som vi önskat. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevernas måluppfyllelse i matematik 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi når inte full måluppfyllesle i matematik. 

  

Kommentar: 

En elev har haft åtgärdsprogram. En elev har haft två extra tillfällen i veckan med extra anpassning i matematik. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Anpassningar med att använda miniräknare kan bidra till att någon elev når målen. Specialpedagog kommer att fortsätta att 

handleda pedgoger där extra anpassningar behövs. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever med ökad måluppfyllelse 
i matematik 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Tre elever har haft åtgärdsprogram i 

matematik. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå högsta möjliga måluppfyllelse i alla ämnen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% måluppfyllelse. 

  

Kommentar: 

Ett medvetet arbete har gett resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter sitt arbete med att synliggöra målen för eleverna och vilka förväntningar vi har. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

   

 

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

målen i alla ämnen ". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har lyckats synliggöra målen för 

eleverna och vilka förväntningar vi har. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i årskurs 3 och 5 har besvarat 

enkäten. 

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". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

85% av eleverna upplever att de kan påverka 

sin skolvardag. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar målmedvetet med att få eleverna 

att påverka sin skolvardag. En förutsättning 

för att kunna det är att vara medvetna om 

inom vilka ramar man kan påverka men också 

att det går att påverka. 

Övriga kommentarer: 

  

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

100 % 100 % 100 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

nå målen i de olika ämnena". Lite bättre. 

I år 3 tycker 88% att det stämmer 

bra/mycket bra och i år 5 är 100% nöjda. 

Enligt föräldraenkäten upplever 100% av 

föräldrarna i åk 5 att det stämmer och 87% i 

åk 3. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har arbetat mycket med att 

förtydliga kunskapskrav och olika kvaliteter 

för eleverna. 

Föräldrarna får information via InfoMentor och 

föräldrarna i åk 5 har börjat förstå 

kunskapskraven och IM bättre än föräldrarna i 

åk 3, som nyligen börjat sätta sig in i 

systemet. 

Övriga kommentarer: 

 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? 

Lite sämre. 

93% av eleverna upplever att det stämmer. 

En elev uttrycker att det stämmer ganska 

dåligt och en elev som inte vet. 

Enligt föräldraenkäten upplever 100% av 

föräldrarna i åk 5 att det stämmer och 87% i 

åk 3. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi blir förvånade över resultatet, framför allt 

att en elev upplever att det stämmer ganska 

dåligt. Vi upplever att vi arbetar mycket med 

detta. 

Övriga kommentarer: 

Under augusti 2014 kommer att undersöka 

detta genom att redovisa resultatet av 

Skoldialogen och klassvis diskutera vad 
resultatet kan bero på samt hur vi kan 

förbättra det. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska veta vad de ska kunna för att nå målen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% måluppfyllelse när det gäller vad eleverna ska kunna för att nå målen. 95% när det gäller "jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter med att vara tydliga och förklara vilka kunskapskrav som gäller för olika ämnen och arbetsområden. 

Pedagogerna arbetar vidare med att synligöra för eleverna hur det går för dem i skolarbetet. 

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". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100 % måluppfyllelse. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever upplever att de vet vad som 

förväntas av dem. Pedagogerna har blivit 

tydligare med att förklara  vilka kunskapskrav 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

som gäller för olika ämnen och 

arbetsområden. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i årskurs 3 och 5 har 

besvarfat enkäten. 

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

skolarbetet". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna arbetar målmedvetet med 

summativ och formativ bedömning för att 

elverna ska få veta och förstå hur det går för 

dem i skolarbetet. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtiga elever i årskurs 3 och 5 har besvarat 

enkäten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever vet när och hur de kan påverka. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100%  måluppfyllelse. 

  

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna på Grimsåsskolan fortsätter med att synliggöra för eleverna när och hur de kan vara med och påverka. 

  

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". 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

100% måluppfyllelse. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna på Grimsåsskolan lyssnar och är 

tydliga i sitt förhållningssätt gentemot 

eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i årskurs 3 och 5 har besvarat 

enkäten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet och samverkan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har ett gott samarbete med föräldrarna. 
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Måluppfyllelse 

Vi har genomfört två Brukarrådsmöten (gemensamt för Dp ro) under hösten och ett under våren.  Dessutom har vi haft 

sedvanliga föräldramöten och täta kontakter med föräldrar vid behov. 

Analys 

Det har varit representation från alla Brukarråd av föräldrar och pedagoger (ej pedagog från Lp). Föräldrarna har varit aktiva 

och intresserade av skolans verksamhet samt bidragit ekonomiskt till lekutrustning och vissa aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med gemensamma Brukarrådsmöten nästa läsår för att visa på att det är ett rektorsområde men också för att dra 

nytta av de olika Brukarrådens engagemang och erfarenheter. 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På Grimsåsskolan upplever elever och föräldrar att eleverna trivs och är trygga. 

Resultaten på nationella proven i åk 6 är mycket goda 94% måluppfyllelse totalt och 100% i eng, Sv 93,8% och i matematik 

88,2% medan resultaten i åk 3 är varierande från lägsta 67% i matematik 78% i svenska. Totalt är måluppfyllelsen i åk 3 72,5%, 

vilket är lägre än vi hade trott. 

Måluppfyllelsen i åk 6 är sammantaget bra ut. I flera ämnen har även högre betygskvaliteter B och A nåtts, vilket är glädjande. 8 

ämen av 15 hade 100% måluppfyllese, de andra varierade från 88 till 100%. 

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat om man jämnför med föregående år. 

Sammanfattande analys 

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

haft önskad effekt. 

För hela skolan är måluppfyllelsen god i alla ämnen (88-100%), där matematik ligger lägst. Vi behöver arbeta mer med 

problemlösning i matematik. Vi har arbetat med dessa områden under läsåret men det har inte räckt ända fram. 

Att meritvärdet är högre än förra årets mätning är glädjande.det beror på att fler elever nådde högre betygskvaliteter. 

Elever och föräldrar upplever att eleverna har inflytande över sin skolvardag (85% i åk 3 och 5) och att undervisningen skapar 

nyfikenhet och lust att lära (93% i åk 3 och 5). Däremot behöver vi arbeta mer med att uttrycka lärarnas höga förväntningar på 

elevernas måluppfyllelse (70% i åk 3 och 5). 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd har vi avslutat 70% av aktiva åtgärdsprogram helt eller delvis och den andelen 

måste vi se till att öka under nästa läsår. Vi måste bli bättre på att följa upp att insatser ger önskad effekt. Under innevarande 

läsår har verksamhetens pedagoger i verksamheten stöttat lärarna i åk 3 och 5, där vi har haft ett par elever per klass som har 

olika problematik som koncentrationssvårigheter och större läs- och skrivsvårigheter. Därmed har vi har haft dubbel 

bemanning alla lektioner respektive majoriteten av lektionerna. Intensiva insater pågår. Vi kommer ha en stor utmaning i att 

hitta rätt insatser för eleverna i dessa klasser under nästa läsår. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Fortsätta värdegrundsarbetet för att alla elever ska känna trivsel och trygghet genom att utveckla Likabehandlingsplanen och 

Grön Flagg (tema: reklam). 

2. Ökad måluppfyllelse i alla ämnen, främst arbeta med matematik (problemlösning) genom Matematiklyftet och läsförståelse 

genom "En läsande klass"-materialet i alla ämnen. Vi måste bevaka elevernas måluppfyllelse i avlämnande och blivande åk 3 i 

främst matematik. 

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

4. 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. Fortsatta med att implementera den nya Elevhälsoplanen. 


