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Förutsättningar 

Elever 

Elever       

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

      

       

       

Personal 

Personal     

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 

    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Naturorienterande ämnen     

Hem - och 
konsumentkunskap 

    

Samhällsorienterande 
ämnen 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     



Grundsärskola, Kvalitetsanalys 14/15 4(13) 

Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass     

Åk 1-6     

åk 7-9     

Grundsärskolan 270638    

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     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Ja vi har nått de resultat som vi önskat. Detta tror vi beror på att vi har en hög personal och att eleverna kan bli bekräftade. De 

resultat som vi inte är så nöjda med är att träningskolan och särsvux inte riktigt är med i processen och arbetet med Stratsys. 

Detta beror inte på att inte lärarna vill, utan att vi inte har har hitta de rätta formerna ännu. Vår måluppfyllelse detta läsår 14/15 

är bättre, vilket vi tror beror på att gruppen i sin helthet har höjt sina kunskapsmål. 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Trivseln hos eleverna i grundsärskolan/träning/särvux ska bibehållas på en hög nivå. Elever/personal ska känna 

delaktighet med övriga elever/personal på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Särvuxeleverna gör en enkät efter varje undervisningstillfälle vilket leder till en direktkoppling av undervisningsnivå och 

elevernas upplevelse. Det leder till att undervisningen kan individanpassa från tillfälle till tillfälle utifrån elevernas upplevelse 
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av undervisning. Detta ger eleverna trygghet att de kan påverka. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i grundsärskolan/särvux 
som uppger att de trivs. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma resultat som förra året 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Problem uppstår alltid 

som man snabbt bör undersöka varför en elev 

inte trivs. Oftast kan  ett enkelt samtal hjälpa 

elevern att komma till rätta med situationen. 

Det viktiga är att inte befästa en otrivsel för 

någon elev genom att inte åtgärada och 

hjälpa. 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn trivs i grundsärskolan/träning 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sammar resultat som föregående år 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vid samtal vid utvecklingsamtalen upplever 

vårdnadshavarna att deras elever trivs. 

Gensvaret på enkäter har varit väldigt dåligt. 

Träningsskolan har inte skickat ut någon 

enkät. 

  

Övriga kommentarer: 

Det händer ibland korta avikelser att någon 

tycker att någon har sagt något dumt, men vi 

försöker stödja upp eleven så snabbt som 

möjligt så att det inte blir befäst. 

 Trivsel 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

God harmoni i gruppen har bidraget till en god 

trivsel. Välfungernde gruppsammansättning 

och god vuxentäthet. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Hög trivsel 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna trivs 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Aktivt arbete från lärarna som eleverna tycker är positivt. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samma arbetssätt om gruppen svarar på det. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen som trivs i skolan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

God harmoni i gruppen och fler vuxna. 

Övriga kommentarer: 

 Trivsel 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

En harmonisk grupp där alla känner sig sedda 

och bekräftade. Ett gott stöd i 

integreringsarbetet mot grundskolans klasser. 

Övriga kommentarer: 

 Trivsel 

95 100 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De har utvecklat sin sociala kompetens men 

mer träning behövs. 

Övriga kommentare 

 Trivsel/Träningsskolan 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi tycker att resultatet blivit bättre. De 

elever som var oroliga och ledsna förra 

året har nu kommit till ro och har visat 

sitt rätta jag i gruppen. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna har lärt känna varandra, oss 

personal samt miljön runt omkring. Vi 

har lyssnat på föräldrars information och 

försökt avdramatisera oron på bästa sätt. 

En del barn behöver lång inskolning. 

  

Övriga kommentarer: Vi har inte skickat 
ut någon enkät ännu. 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas  trygghet skall öka 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Ökad trygghet 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Eleverna kännr sig trygga i skolan 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett fortsatt arbete att skapa trygghet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är trygga 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

För att vi har varit personaltäta och kunnat 

följa och vara med eleverna mycket i 

integreringsarbetet. 

Övriga kommentarer: 

 Trygghet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år 

Vi anser att eleverna är tryggare. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har en mycket god personaltähet. Vi kan 

följa eleverna mycket i integrerade 

verksamheter. Finns en god nyfikenhet i 

gruppen socialt och kunskapsmässigt. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre trygghet för eleverna. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har en bra vuxentrygghet som kan vara 

med i integreringsarbetet. 

Övriga kommentarer: 

 Trygghet 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma som föregående år 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Genom samtal, föräldramöte och  

telefonkontakter har vi blivit varse om att 

eleverna känner sig trygga. 

Övriga kommentarer: 

P.g.a. god vuxentäthet och en bra 

sammanhållning i gruppen. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna känner trygga 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Ett nära samarbete mellan lärare och elev. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Ett fortsatt arbete utifrån att eleverna ska trivas och mår bra. Därmed prestera bättre. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Trygghet 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre resultat än förra gången. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Att vi har en god vuxentäthet och kan stödja 

och var med eleverna i stora grupper. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi ser att eleverna blir tryggare och 

vågar  delta mera i kontaktklasser  

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Känna till olika myndigheter 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Att eleverna på särskolan har kunnat vara 

med i grundskolans besök till olika 

myndigheter. 

Övriga kommentarer: 

Vi har kunnat genomföra detta pga att vi 

är fler vuxna på särskolan. 

 Elevhälsa 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Eleverna har kunnat få det stöd från 

elevhälsan som de har haft behov utav. 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Möjligen en bättre information av möjlighetern 

som finns. 

  

Övriga kommentarer: 

Elevhälsopersonalen känner mera till 

denna elevgrupp. 

 Ökade kunskaper 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Deltagande i matematiklyftet och att vi har 
varit personaltäta och kunna arbeta mycket 

med en vuxen mot en elev. 

Övriga kommentarer: 

Ovanstående har gett eleverna 

möjligheter att nå en högre 

måluppfyllelse. 

 Särvux: kontakter 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt reesultat. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

kommuninvånare. 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka meritvärdena i ämnet So 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna har utvecklat sin förståelese för pengars väde. De har även utvecklat sin förståelse för hur samhället fungerar 

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 

Strukturerat arbete mot målen 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En god planering och struktur 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Meritvärdet i åk 6,7,8 och 9 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Som extra stöd digitala hjälpmedel och bra 

bildstöd i nya läromedel och god vuxentäthet. 

Vi har genom ett lustfyllt lärande och 

dramatiserande lektioner ökat intresset för so. 

Övriga kommentarer: 

Vi har genom en formativ bedömning sett 

att elevernas resultat har blivit bättre. 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja måluppfyllelsen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Eleverna kommer att öka sin måluppfyllelse.  

  

Måluppfyllelse 

Klara av betyget B 
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Analys 

Eleverna kommer att bygga vidare på sina tidigare kunskaper samt att lärarna ska gå Matematiklyftet 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortbildning för lärarna 

  

Verksamhetens resultatmål: 
En höjning av meritvärdena i matematik 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

Att eleverna får baskunskaper i att hantera pengar, avläsa tid både i tabellform och på klocka. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortbiltbildning i matematiklyftet vt -15 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Ökade kunskaper i matematik 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Att lärarna har deltagit i matemaiklyftet och 

eleverna har arbetat med problemlösande 

uppgifter mera än tidigare. 

  

Övriga kommentarer: 

Lärarnas deltagande i matematiklyftetrhar 

inneburit ett nytt tankesätt i matematiken. 

Verksamhetens resultatmål: 
IKT-utveckling 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

Att ha aktuella verktyg för att utveckla sig i de olika ämnen 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att eleverna får lära sig att använda appar som de kan använda för att få hjälp i sin vardag. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna har fått ytterligare möjligheter att 

öva sig. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har fått tillgång till specialutformade 

program. t.ex. inprint, symwrigter 

Verksamhetens resultatmål: 
Matematiklyftet 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Utveckling av matematik 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Vi har blivit bättre på att prata matematik 

med varandra och visat hur man kan tänka 

olika i olika situationer. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Matematiksprojektet nya infallsvinklar tror vi. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökade kunskaper 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna och deras föräldrar upplever att de får ett professionellt bemötande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Föräldrarna upplever att de blir bemötta på ett proffesionellt sätt. 

  

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Vid kontakt med föräldrarna har de upplevt det som positivt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Forsatt arbete med vårt förhållningsätt. 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han 

blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

God resultatutveckling 

  

Måluppfyllelse 

Bra måluppfyllelse 

  

Analys 

Bra planering och en liten grupp där varje elev känner sig accepterad 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uppger att de har 
möjlighet att påverka verksamheten. 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har kklassråd, reflextioner efter 

dagens arbete. Vi har satt upp en musikal 

där eleverna var väldigt delaktiga. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevinflytandet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat  

Ett gott deltagande. 

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 

Eleverna känner sig trygga och känner varandra väl 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att eleverna är med och planerar undervisningen! 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som uppger att de har 
inflytande 

100 % 100 % 100 % 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är flera vuxna som lyssnar på 
elevernas tankar och förslag. 

  

Övriga kommentarer: 

I undervisningsprcessen ges eleverna 

möjlighet till att ställa frågor och att 

påverka. 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Ja, vi har nått de reultat som vi önskat. Mest nöjda är vi med det omfattande arbetet kring Normer och värden. De reultat som 

vi inte är så nöjda med är att träningskolan och sär-vux inte riktigt är med i processen. Detta beror inte på att de inte vill utan på 

att vi inte hittat formerna. 

Sammanfattande analys 

Utifrån den goda bemanning som vi har på grundsärskolan så är vi ganska nöjda. Som det ser ut idag så finns det goda 

möjligheter att bedriva undervisning både enskilt och i grupp. En av förklaringarna till de sämre resultaten tror jag kan vara att 

pedagogerna inte utmanas tillräckligt pedagogiskt. Här finns det möjligheter!!!! 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Inför nästa läsår så vill vi fortsätta det gedigna arbetet med Normer och värden. Vi vill vidare höja meritvärdena i matematik 

och so . Vidare så ska vi hitta former för träningskolan och sär-vux att delta mera aktivt. 

Prioritet ett blir detta läsår; Att hitta former för träningsskolan och sär-vux att delta. Prioritet två blir; Ökad måluppfyllelse i 

matematik och ämnet so. 

Från träningskolan så finns det en önskan om att eleverna får ökade möjligheter att delta i förskoleklassernas aktiviteter. Detta 

har inte fungerat i år eftersom barngrupperna är så stora. 

Även träningskolan liksom särvux har deltagit i mattelyftet som har gett verksamheterna nya pedagogiska tankar och idéer. 

För särvux har verksamhe.ten ändrats på så sätt att de har fått nya fina lokaler, en egen skolsal 

Genom mattelyftet så tror vi att vi kommer att se en ökad måluppfyllelse matematiken. Att utveckla so-ämnen genom att 

berätta och ge visuellt stöd. Datorn är här ett bra hjälpmedel, och eleverna kan själva göra enklare sammanställningar och visa 

för de andra eleverna i gruppen. 

  

Rektor 

Gunilla Sjödahl 

  

  

  


