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Förutsättningar 

Elever 

Elever 154      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

27      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

28      

       

       

Personal 

Personal 12,59    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

7,4    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

62,5*    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

*Uppgiften i Siris stämmer inte. Vi behöver justera siffrorna nästa gång vi ska rapportera . Behörigheten har ökat, se nedan. 

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Vt 2015  

Bild 4 50 4 50 

Biologi     

Engelska 7 85,7 4 100 

Fysik     

Naturorienterande ämnen     

Hem - och 

konsumentkunskap 

1 0 1 0 

Samhällsorienterande 

ämnen 

    

Idrott och hälsa 6 33,3 6 33,3 

Kemi     

Matematik 6 100   

Musik 4 0 4 0 

Slöjd 2 0 2 0 

Svenska 8 87,5 6 83,3 

Svenska som andraspråk 1 0 5 83,3 

Teknik 2 100 2 100 

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Vt 2015  

Lärare 7-9     

Med tjänstegörande lärare totalt menas antalet lärare totalt som undervisar i ämnet under läsåret. 

Uppgifterna under samhällskunskap omfattar alla de samhällsorienterade ämnena, historia, geografi, religion och 

samhällskunskap. 

Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass     

Åk 1-6     

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     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 

tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Vi kan se att behörigheten påverkar måluppfyllelsen. I de ämnen som vi har lägst behörighet har vi även lägst resultat. Vi har 

också högst resultat där ämnesbehörigheten är hög. Spridningen i betygsskalan och variationen när det gäller bedömningen av 

kunskapskraven är också mer varierad i de ämnen där behörigheten är hög. 

Ämnet modersmål tas inte med i statistiken, vilket väl speglar ämnets status.Vi har varit väl förberedda att ta emot de 

nyanlända direkt på skolan då samtliga pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk är behöriga men vi behöver fler 

studiehandledare på skolan eftersom vi har flera elever med annat modersmål . 
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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i samtliga klasser 
förutom förskoleklassen som uppger att de 

trivs 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Trivseln är hög på Limmaredskolan. 97 % av 

eleverna uppger att de trivs. Det finns ett par 

elever på skolan som uppger att de inte trivs. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet 

Övriga kommentarer: 

Fortsätta arbetet i klasserna och på skolan 

runt de mål och åtgärder vi har i vår 
likabehandlingsplan. 

  

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år 

Likvärdigt 

Kommunens enkätundersökning har inte 

fungerat i år. Totalt svarade endast 16 

vårdnadshavare av 38. De som svarade 

uppgav att deras barn trivdes. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Enkäterna har inte kommit fram till alla 

vårdnadshavare. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i förskoleklassen som 
uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt hög måluppfyllelse 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Verksamheten har fasta rutiner, tydliga regler 
och har varit goda förebilder när det gäller 

respekt och omsorg. 

Konflikter löses direkt då de uppstår. Barnen 

är medvetna om vad som är rätt och fel 

Samarbetet med elever och lärare i 

arbetslaget F-3 har gjort att barnen känner 

trygghet och samhörighet även med elever 

utanför sin egen klass. Detta avspeglar sig 

även på raster och på fritids då vi ser att 
barnen gärna leker tillsammans. 

  

Övriga kommentarer: 

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

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år 

Sämre  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Svårt att säga men alla elever uppger dock att 

de trivs och föräldrar svarar att deras barn är 
trygga. Vi tänker att eleverna gör kopplingen 

till vår egen lokala enkät där vi ställer vi 

frågan om eleven känner sig trygg överallt 

på skolan. Några elever uppger då att det 

finns otrygga platser som att stå i kö och leka 

i skogen eller att spela King out. Vi är 

medvetna om dessa riskområden och jobbar 

ständigt med dem. 

Övriga kommentarer: 

  

Fortsätta att arbeta aktivt i klasserna för att 

alla ska känna sig trygga. Arbeta med 

riskområden och koppla kuratorn till att driva 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

arbetet. 

 Andelen elever som känner sig trygga 
överallt  på skolan 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt målet så här tidigrare 

88 % av eleverna upplever sig trygga 

överallt på skolan. 

Alla elever uppger att de trivs och är trygga i 

klassrummet 

Eleverna upplever att det kan vara otryggt när 

de står i matkön och i kapprummet. 

En del upplever att det kan vara otryggt då de 

leker i skogen, spelar King out eller då de 

spelar fotboll. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentar 

Kuratorn avsätter tid varje vecka för att 

arbeta förebyggande med klasserna runt 
likabehandlingsplanen. 

  

  

 Andelen vårdnadshavare i klasserna 3 
och 5 som uppger att deras barn är tryggt 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt, trivseln är fortsatt hög 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

  

Övriga kommentarer: 

Kommunens enkätundersökning har inte 

fungerat. Endast 16 av 38 vårdnadshavare 

har svarat. De som svarade uppgav att deras 

barn var tryggt i skolan. 

 Andel elever i förskoleklassen som 
uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt. Alla elever trivs 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Trivseln är hög på Limmaredskolan 97 % eleverna uppger att de trivs i skolan. 

Kommentar: 

Limmaredskolan har bra rutiner för att arbeta med trivsel. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över skolans elevregister över mejladresser. Varje klasslärare kontrollerar och stämmer av mejladressen mot elevregistret och 

meddelar Ulrika om förändringar. Detta görs i samband med inskrivningssamtal på hösten  och vid utvecklingssamtal på våren 

i alla klasser. Pedagogerna i årskurs 3 och 5 uppmanar vårdnadshavare att utveckla sina svar speciellt viktigt om det är något 

som de inte är nöjda med för att skolan ska kunna bemöta kritiken. Frågan ställs också i samband med utvecklingssamtalen. 

Förbättra rutinerna runt datorer då eleverna själva ska fylla i enkäterna. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna på Limmaredskolan känner sig trygga. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är hög. 

Kommentar: 

I våra enkäter och undersökningar framgår att tryggheten är hög, vilket även föräldrar uppger.En del  eleverna uppger dock att 

det finns platser där det kan upplevas otryggt och att en del då undviker att vara med där. Ingen elev uppger att det är otryggt 

att vara i klassrummen eller på lektioner. Det är i korridor, köer, uppe i skogen och vid King out som det upplevs otryggt, något 

som skolan är väl medveten om och för samtal runt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med vårt likabehandlingsarbete och kartlägga riskområden samt arbeta än mer aktivt i klasserna med stöd av kurator, 

måndagar F-3 och tisdagar 4-6. Kartor med riskområden ska finnas uppsatta i varje klassrum och i personalrummet. Fortsätta 

kalla till stormöten vid behov. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

69 % 100 % 69 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. Det var fler elever i år som missade 

på ett av de 8 delproven. Delprov H, där 

eleverna skulle skriva en faktatext om 

timglaset. 14 av 16 elever klarade annars 

samtliga övriga delprov, alltså 88 % 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna är duktiga skrivare och har annars 

visat att de klarat att skriva faktatexter runt 

djur, växter och rymden. Timglaset blev svårt 

rent förståelsemässigt: De som gjorde fel 

hade inte förståelse för konstruktionen av ett 

timglas även om de klarat läsförståelsen med 

kryssfrågor runt timglaset. 

Övriga kommentarer:' 

Utveckla faktaskrivandet och koppla samman 

det med ett språkutvecklande arbete i teknik, 

fysik och kemi. 

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

i svenska som andraspråk. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Eleverna klarade alla delprov förutom delprov 

H som handlade om att skriva om ett timglas. 

Det var inte skrivandet som var problemet 

utan istället förståelsen för timglasets 

konstruktion. Eleverna klarade inte att 
använda stödorden i en logisk ordning. 

Även om det här visar en lägre procentsats så 

har eleverna klarat de övriga delproven 

bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi ser betydelsen av att arbeta än mer 
ämnesövergripande och i  samband med 

undersökningar och konkret arbete  utveckla 

elevernas ämnesspecifika ord. 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 70 % 87 % 80,46 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

I år är det 6 elever som inte uppnår 

kunskapskravet som handlar om simning. 

Skolan har sökt stöd av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten kring stöd för bedömning av 

kunskapskraven kopplat till grav 

språkstörning, eventuellt har bedömningen 

varit för hård. 

Ett par elever är utredda för läs- och 

skrivsvårigheter och har anpassningar och har 

klarat stora delar av de nationella proven men 

behöver fortsatt stöd för att utveckla sitt 

skrivande. 

Två elever har missat ett par kunskapskrav 

som går att koppla till brister i det svenska 

språket. 

En elev har missat på grund av hög frånvaro. 

I matematik är det 5 elever som ännu inte har 
tillräckliga kunskaper när det gäller 

problemlösning, och mätande. 

Övriga kommentarer: 

Se över stödet till elever som inte kan simma. 

Utveckla undervisningen runt elever med grav 

språkstörning. 

Utveckla svenska som 

andraspråksundervisningen, se över 

behörighet i ämnet. 

Utveckla elevernas kunskaper när det gäller 

mätning, kopplat till problemlösning. 

Förtydliga våra rutiner när det gäller elevers 

frånvaro. 

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

i matematik. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Procentmässigt bättre men förra året var det 

bara ett delprov som var särskilt svårt. I år 

missar eleverna mer spritt. Flera missade på 

en uppgift som handlade om att beräkna hur 

långt en person gått mellan två punkter A och 
B utifrån en skiss av en rektangel där måtten 

på sidorna var angivna. Några elever fick 

svårt med att fördela ett ojämt antal fröer i 

ett jämnt antal krukor. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Någon elev skulle behövt mer anpassning. 

Utveckla elevernas föreställningsförmåga, 

skapa inre bilder för problemuppgifterna. 

Träna räknestrategier med miniräknare. 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. Alla elever klarade samtliga delprov. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Undervisningen har varit ämnesövergripande, 

vilket lett till att det som eleverna lärt sig  i 
tex. So har används som underlag till att 

skriva olika typer av texter. Eleverna var väl 

förberedda på den typ av uppgifter som kom 

på provet. Elever med rätt till anpassning fick 

stöd och dessa elever har även under lång tid 

haft särskilt stöd. 

Övriga kommentarer: 

 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? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Eleverna var väl förberedda på den typ av 

uppgifter som kom på provet. Vi har utvecklat 

vår svenska som andraspråksundervisning 

och har i dag en större förståelse för 

elevernas andraspråksutveckling och kan då 

också på bättre sätt stötta dem och ge dem 

modeller att arbeta utifrån. Eleverna har 
skrivit texter med koppling till andra ämnen. 

Några elever med annat modersmål har haft 

stor nytta av att använda talsyntes Claro Read 

där de kan höra en svensk röst läsa det de 

skriver. 

Övriga kommentarer: 

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

i matematik. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något högre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla lektioner i halvklass vilket lett till att tid 

funnits för att förklara, stärka och utmana 

eleverna. Klassen har under hela årskurs 5 

arbetat med problemlösning under 

ämnesfördjupning där eleverna fått arbeta i 

par och sedan tillsammans och då diskuterat, 

argumenterat och förklarat tankar. 

Dokumentkameran och miniwhiteboards har 

varit bra hjälpmedel. Elever med 
åtgärdsprogram har fått mycket enskilt stöd 

och hjälp med att avgränsa 

matematikområdet. Elever i behov av 

anpassningar har fått förlängd provtid och 

hjälp med uppläsning. 

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? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Elever som haft åtgärdsprogram har under 

hela våren tränat på olika pratövningar, 

dialoger, grammatik och fraser. Klassen har 

tränat på gamla nationella prov och man har 

varit tydlig med att visa på olika 

kunskapskriterier och gett elevexempel. 

Undervisningen har varit varierad. Eleverna 

har fått träna på att tala på många olika sätt 
t.ex. Talkshow där de läst om en artist, sökt 

fakta och redovisat, gjort dramatiseringar, 

teaterpjäser och sjungit sånger. När det gäller 

hörförståelse har klassen arbetat med 

Skolverkets diagnosmaterial och sett olika 

filmer från , Australien, New York, Skottland, 

och London där de mött både brittisk och 

amerikansk engelska och arbetat med frågor 

till filmerna. Undervisningen har kopplats 

samman med musik, svenska och bild. När 
eleverna har skrivit har undervisningen 

kopplats till skolans språkutvecklande arbete 

runt olika genrer, vilket kan utvecklas ännu 

mer. Undervisningen har skett i halvklass. 

Övriga kommentarer: 

Vi behöver träna mer på att skriva texter av 

alla slag. 

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

i NO 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre även om det redan förra året var ett 

bra resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det har varit möjligt att arbeta i halvklass och 

det finns god tillgång till material. 

Undervisningen har varit starkt kopplad till 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

målen och man har använt sig av gamla 

nationella prov och diagnosmaterial som 

"Tummen upp och Concept Cartons. 

Pedagogen har varit noga med att arbeta 

språkutvecklande genom experiment. 

Eleverna har då fått stöd att utveckla typiska 

ämnesord från det konkreta, vardagliga 

språket till ämnesspecifika ord och begrepp. 
vilket särskilt hjälpt de nyanlända eleverna 

men även övriga elever. Pedagogen har känt 

till vad klassen arbetat med i övriga ämnen 

och då kunnat göra kopplingar till tex svenska 

och hem- och konsumentkunskap,  när det 

gäller argumentationer, instruktioner och till 

olika företeelser som jäsning, konservering, 

tvätt och rengöring. Kopplingar har också 

gjorts till historia när det gäller 

vetenskapsmän och naturvetenskapliga 
upptäckter. Eleverna har tränat på 

läsförståelse i texter med kemi anknytning. 

Övriga kommentarer: 

Vi behöver arbeta mer med att läsa och förstå 

instruktioner och att utveckla förmågan att 

analysera och förbättra undersökningar så att 

experiment blir mer tillförlitliga. Detta behöver 

grundläggas tidigt redan i förskolan. Vi 

behöver även träna på att utveckla argument. 

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

91 % 95 % 95,79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt I år var det kravet på att kunna 

simma som två elever inte nådde fullt ut, 

vilket slår hårt i ämnet idrott. Förra året 

missade en elev flera kunskapskrav. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

234 221 105,88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. Pojkarnas meritvärden har ökat från 

203 till 218. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever har lyckats mycket väl i No- 

ämnena. Pedagogerna har blivit bättre på att 
bedöma elevernas kunskaper utifrån 

värdeorden. De nationella proven har varit ett 

stöd för att utveckla undervisningen.Det 

språkutvecklande arbetet har haft effekt. 

Elever har fått rätt stöd. 

  

Övriga kommentarer: 

Från och med 2013 publiceras betygsresultat 

enligt den nya betygskalan, F-A. Betygsteget 

F ger 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12,5, C 
ger 15, B ger 17,5 och A ger 20 poäng. Det 

genomsnittliga betygspoängen beräknas för 

elever som fått betyg A-F. 

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

i SO 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt alla klarade proven förra året också 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Undervisningen har varit språkutvecklande, 

alla nya begrepp för ämnesområdet har lyfts i 
genomgångar och dokumenterats för att 

sedan under arbetets gång återkopplas. 

Klassen har tränats i att resonera, 

sammanfatta och söka likheter och skillnader, 

(enligt speciella mallar). Film har varit ett 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vanligt inslag och då kopplats samman med 

texter och frågor. Eleverna har använt sina 

kunskaper då de bl.a. skrivit argumenterande 

texter i svenskämnet. Elever i behov av 

särskilt stöd och extra anpassningar har fått 

enskilt stöd i att tolka och förstå texter. 

Övriga kommentarer: 

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

förväntningar på mitt barn. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det var endast 16 föräldrar i årskurs 3 och 5 

som svarade på enkäten 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

  

Det finns ett par elever som inte upplever att 

de får den hjälp de behöver. Det är svårt att 

veta vad det står för och svårt att bemöta när 

det inte finns någon kommentar om vad det 
handlar om. Fortsättningsvis kommer vi att 

lyfta frågan i samband med 

utvecklingssamtalen. 

 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? 

Något lägre resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet  

Det är svårt att avgöra vad resultatet beror 

på. Det var få föräldrar som svarade på 
enkäten vilket gör att resultatet blir osäkert. 

Endast 16 av 37 vårdnadshavare svarade på 

enkäten. En vårdnadshavare var inte nöjd och 

två vårdnadshavare uppgav att de inte visste 

om eleverna fick rätt stöd. 

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 ". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev svarade vet ej 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i musik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Bättre 

Men den totala betygspoängen är likvärdig nu 12.84 jämfört med förra året 12.88 

Musik  (och slöjd) är det ämne på skolan med lägst betygspoäng. I år var det endast en elev som fick betyget B ingen elev fick A 

Kommentar: 
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Många musiklektioner har försvunnit då kommungemensamma dagar  och nationella prov ofta infallit på onsdagar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Musikläraren upplever att det fungerar bra på skolan med undervisning i halvklass. Önskemål finns om mer koppling till andra 

ämnen tex. knyta samman musik med svenska , dikt och poesi. Koppla musik till bildämnet, musikens olika karaktärsdrag och 

kunskapskravet som handlar om hur människor upplever musik kan kopplas samman med bildämnets tolkning av bilders 

budskap. 

Musikundervisningen behöver organiseras på ett annat sätt. Viss del av undervisningen kan kanske kopplas samman med 

kulturskolans verksamhet eller kopplas till skapande skola eller elevens val.  Ämnet behöver bli mer ämnesövergripande, för 

det behövs gemensam planeringstid. Elever behöver tillgång till instrument även utanför den ordinarie musikundervisningen 

för att träna. Skolan behöver lyfta musikämnets status och ta upp ämnet än mer i samband med utvecklingssamtal och då 

tydligt beskriva elevens utvecklingsmöjligheter. 

Eventuellt låta elever träna ackordspel på fritidshemmet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som når de högre 
betygen A och B i MU 

5 % 10 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De åtgärder som skulle gjorts har inte lett till 

någon förändring 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever med betyget E i MU 

23 % 22 % 95,45 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Men den totala betygspoängen är likvärdig nu 

12.84 jämfört med förra året 12.88 

Musik är det ämne på skolan med lägst 

betygspoäng. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Musikläraren upplever att nedanstående 

kunskapskrav är svåra att uppnå under de 

förutsättningar som nu finns på skolan. För att 

eleverna ska klara att byta ackord krävs tid 

för övning. 

För att en elev ska kunna nå de högre 

betygen ska eleven bla kunna ackompanjera 

och ett ackordinstrument och då byta ackord 

med flyt.  Dessutom sjunger eller spelar 

eleven på något instrument med god tajming  
och med passande karaktär. 

Eleven ska kunna skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument, eller digitala 

verktyg utgå från några enkla musikaliska 

mönster och former och pröva hur dessa kan 

sättas samman till en i stora delar fungerande 

komposition 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskoleklassens verksamhet klarar att lägga grunden för att varje elev utvecklar  och kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Lgr 2:2 Kunskaper 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 

Kommentar: 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i förskoleklassen som visar 
en grundläggande språklig medvetenhet 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förskoleklassen  har bra rutiner för att arbeta 

med språklig medvetenhet. Förutsättningar 

både lokalmässigt och resursmässigt har 

funnits. Pedagogen har lång erfarenhet och är 

väl insatt i arbetet. 

Övriga kommentarer: 

  

I gruppen har det funnits ett par nyanlända 

elever och elev med grav språkstörning  som 

utvecklats väl utifrån deras förutsättningar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen visar nyfikenhet och intresse för fysikaliska fenomen när det gäller ljud och ljus. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 

Kommentar: 

Arbetet har varit intressant och utmanande 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete när det gäller No och teknik och koppla samman det med den lärande leken. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i förskoleklassen som visar 
intresse för fysikaliska fenomen när det 

gäller ljud och ljus 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Alla barn har upplevt, förundrats och visat 

nyfikenhet för hur ljud och ljus uppkommer 

och 

fortplantas.Vi har inte mätt detta mål tidigare. 

Alla har utvecklat sitt ordförråd och flertalet 

har med sig alla ord och begrepp som 

arbetats med. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har följt vår planering med  uppstart på 

temat med små filmer om ämnet vilket 

fungerade mycket bra. 

Filmerna fångade barnens intresse och väckte 

även en hel del frågor. Barnen var mycket 

engagerade och intresserade.Vi har haft 
uppstarterna i halvklass och därefter jobbat i 

tredjedelsgrupper då vi gjort 

experiment och jobbat med mer praktiska 

övningar, såsom muggtelefonen, egna 

instrument, 

färgsnurror, målat regnbågar och egna 

skuggfigurer till skuggteatern, detta har 

fungerat bra då 

det är lättare att fånga barnens intresse och 

få dem aktiva och engagerade i mindre 
grupper. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Informations och kommunikations teknologin (IKT) är ett fungerande verktyg i undervisningen och stöttar elevernas 

måluppfyllelse. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har inte nått vårt mål fullt ut 

Kommentar: 

Vårt delmål är delvis uppnått. Vi tror att arbetet kommer ta fart när vi nästa år har fler datorer och de finns i nära anknytning. 

Kompetensen att hantera program och använda datorerna i undevisningen finns på skolan. Vi har mycket att lära av varandra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sprida den kompetens som finns på skolan, ordna workshops. Eventuellt ta med modersmålslärare, (Det kanske ordnas egen 

kompetensutveckling för dem i Tranemo). 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som kan hantera 
ClarioRead 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte haft detta mål tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi behöver fortsätta utbilda pedagogerna. 

Nästa år kommer vi ha fler datorer vilket gör 

att vi kan använda programmet för att 

utveckla alla elever, inte bara elever i 

svårigheter. Programmet är enkelt men 

behöver användas ofta för att det ska 

upplevas lätt. 

 Andel pedagoger som använder 
Inläsningstjänsts inlästa läromedel i sin 

undervisning 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt detta tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Tjänsten används i fyra klasser i olika 

omfattning. Några använder tjänsten som 

stöd för elever som behöver utveckla sitt 

läsflyt. En del klasser använder tjänsten 

studiestöd på modersmålet. Några elever har 

fått hem inloggning och använder tjänsten 

hemma.  Intresse finns hos alla pedagoger 
och vi kommer att utveckla arbetet när det 

finns fler datorer som har en bestämd plats i 

klassrummen. 

Övriga kommentarer: 

Fortsätta arbetet med att organisera datorer 

och se till att alla pedagoger blir säkra i 

hanteringen av programmen. Stötta 

modersmålslärarna i programmen men det 

förutsätter att även dem får personliga 
datorer och arbetsplatsförlagd tid utöver 

elevtid på skolan. 

 Andel pedagoger som känner sig trygga 
i hanteringen av sin personliga dator. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt detta tidigare. 

De flesta pedagoger är vana att hantera 

datorer och använder dem i undervisningen. 

Det som varit utmanande är det tekniska nu 

när alla datorer hanteras i det trådlösa 

nätverket och inte längre sköts av It-

avdelningen i Tranemo. 

Modersmålslärarna är ovana vid datorerna och 

de behöver mycket stöttning i att hantera 

både InfoMentor, lärprogram och alternativa 

verktyg (t.ex. Claro Read). Även personal på 

fritidshemmet behöver mer stöttning runt 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

datoranvändning. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever får det stöd och hjälp de behöver? 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Fortsatt hög måluppfyllelse 

Kommentar: 

Alla på skolan vill att eleverna ska lyckas i skolarbetet. Skolan har en stolthet och har länge varit noga med att följa upp och 

analysera elevernas resultat. Det finns en "vi känsla" bland personalen och man är van att hjälpas åt. Elevernas måluppfyllelse 

är ett resultat av allas gemensamma arbete. 

Vi har rutiner för att följa upp varje enskild elevs utveckling och lärande genom både skriftliga och muntliga omdömen. 

(InfoMentor). 

Vi tydliggör utvecklingen för elever och vårdnadshavare både vid utvecklingssamtal och via vår webb där alla har inloggning. 

När det gäller nyanlända avsätter vi tid för personliga möten då vi visar på Lgr 11 , kunskapskrav och hur eleven ligger till. Alla 

elever har en IUP där nuläget framgår och där man tillsammans med elev och vårdnadshavare tydliggör mål och åtgärder, även 

extra anpassningar för dem som behöver. 

För att ytterligare säkerställa att alla elever i behov av stöd upptäcks tidigt och att det sker på ett likvärdigt sätt har vi rutiner för 

att återkommande följa upp varje enskilt barn/ elev från förskolan till årskurs 6. Uppföljningen sker enligt vår handlingsplan 

med en tydlig ansvarsfördelning. Planen beskriver när, hur och på vilket sätt vi följer upp barn/elever i läs-, skriv- ,tal och 

språk, och matematik 

Elevhälsans personal är känd i verksamheten och finns som ett stöd i det förebyggande arbetet. 

Vi har en tydlig ärendegång för att uppmärksamma elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanen eller mot kunskapskraven som minst ska uppnås. Personalen vet hur de anmäler ärenden till rektor och hur dessa 

sedan lyfts i EHG. 

Elever har fått läxhjälp på skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med att förankra elevhälsoplanen, tydliggöra den för eleverna och göra dem delaktiga. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får det stöd och hjälp 
de behöver. 

95 100 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har bra rutiner för att fånga upp och hjälpa 
elever. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevernas måluppfyllelse i matematik när det gäller tal och tals användning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Något bättre 
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Betygspoängen har ökat från 15.0 till 15,23 

  

Kommentar: 

Vi har arbetat med matematikprojekt under flera år och nu matematiklyftet, vilket påverkat undervisningen speciellt för 

eleverna i årskurs 6 som mött problemlösning ofta och då också tränat utifrån EPA- modellen, enskilt, par  och alla. Eleverna 

klarade flera av uppgifterna på A- nivå. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Träna de yngre eleverna i att använda miniräknare och då också träna dem i provsituationer. Utveckla de yngre eleverna i 

studieteknik. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i årskurs 6 som klarar 
samtliga delprov på de nationella proven i 

matematik. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i matematik. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Procentmässigt bättre men förra året var det 

bara ett delprov som var särskilt svårt. I år 

missar eleverna mer spritt. Flera missade på 

en uppgift som handlade om att beräkna hur 

långt en person gått mellan två punkter A och 

B utifrån en skiss av en rektangel där måtten 

på sidorna var angivna. Några elever fick 

svårt med att fördela ett ojämt antal fröer i 
ett jämnt antal krukor. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Någon elev skulle behövt mer anpassning. 

Utveckla elevernas föreställningsförmåga, 

skapa inre bilder för problemuppgifterna. 

Träna räknestrategier med miniräknare. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen har utvecklat sitt språk och klarar att lösa matematiska problem 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 97 % dock ej 100. 

Kommentar: 

Verksamheten har lyckats väl med att utveckla elevernas problemlösningsförmåga och förståelse för ord och begrepp. 

Utvecklingen har även varit mycket positiv för de elever som ännu inte kan så mycket svenska, varav en med grav 

språkstörning, vilket visar sig i deras förståelse även om de ännu inte själva använder alla ord och begrepp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i förskoleklassen som 
utvecklat sitt språk och klarar att lösa 

problem i matematik 
97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt detta tidigare 

Hög måluppfyllelse 97 % Verksamheten har 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

lyckats väl med att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Eleverna har utvecklat sin förmåga att 

beskriva och tolka händelser och problem. 

De visar förståelse för orden och har även 

börjat använda dem i olika sammanhang 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Pedagogerna har arbetat intensivt med 

problemlösning under en period med hjälp av 

bl.a. Tangram och Pentanimo, vilket verkligen 

intresserade barnen och de var mycket aktiva. 

I samlingar arbetade man med 

”kängurumatte” även detta fångade barnen 
och de var aktiva till att diskutera fram olika 

lösningar. Eleverna utvecklade förståelse för 

att det ibland finns flera olika sätt att lösa 

problem på. Det blev också ett bra tillfälle att 

träna sig på att argumentera för sin sak. 

Orden som arbetades med  sattes upp på 

väggar som påminnelse och funnits med i 

pedagogernas tankar hela tiden. På idrotten 

lektes lekar som bidrog starkt till en ökad 
förståelse. Klassen har delats upp i olika 

gruppkonstellationer, i halvklass (13-14 barn 

per grupp) i tredjedelsgrupper (9 barn per 

grupp) eller i fjärdedelsgrupper (6-7 barn per 

grupp). Då det varit fjärdedelsgrupper har  

diskussionerna och engagemanget varit som 

bäst. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 
Öka måluppfyllelsen i  svenska. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Meritpoängen i svenska har ökat 

Kommentar: 

Våra åtgärder har haft effekt 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når de högre betygen 
A och B i svenska. 

26 % 20 % 130 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. I år får färre elever E och fler elever 

når de högre betygen, fyra elever når A. Alla 

når kunskapskraven. Betygspoängen är i år 

15.0 mot förra året då poängen var 12.92 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

i svenska. 

69 % 100 % 69 % 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska som andraspråk. 

75 % 100 % 75 % 

 

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

i svenska. 

69 % 100 % 69 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. Det var fler elever i år som missade 

på ett av de 8 delproven. Delprov H, där 

eleverna skulle skriva en faktatext om 

timglaset. 14 av 16 elever klarade annars 

samtliga övriga delprov, alltså 88 % 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna är duktiga skrivare och har annars 

visat att de klarat att skriva faktatexter runt 

djur, växter och rymden. Timglaset blev svårt 

rent förståelsemässigt: De som gjorde fel 

hade inte förståelse för konstruktionen av ett 

timglas även om de klarat läsförståelsen med 

kryssfrågor runt timglaset. 

Övriga kommentarer:' 

Utveckla faktaskrivandet och koppla samman 

det med ett språkutvecklande arbete i teknik, 

fysik och kemi. 

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

i svenska som andraspråk. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Eleverna klarade alla delprov förutom delprov 

H som handlade om att skriva om ett timglas. 

Det var inte skrivandet som var problemet 

utan istället förståelsen för timglasets 

konstruktion. Eleverna klarade inte att 

använda stödorden i en logisk ordning. 

Även om det här visar en lägre procentsats så 

har eleverna klarat de övriga delproven 

bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi ser betydelsen av att arbeta än mer 
ämnesövergripande och i  samband med 

undersökningar och konkret arbete  utveckla 

elevernas ämnesspecifika ord. 

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

i svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. Alla elever klarade samtliga delprov. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Undervisningen har varit ämnesövergripande, 

vilket lett till att det som eleverna lärt sig  i 
tex. So har används som underlag till att 

skriva olika typer av texter. Eleverna var väl 

förberedda på den typ av uppgifter som kom 

på provet. Elever med rätt till anpassning fick 

stöd och dessa elever har även under lång tid 

haft särskilt stöd. 

Övriga kommentarer: 

 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? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Eleverna var väl förberedda på den typ av 

uppgifter som kom på provet. Vi har utvecklat 

vår svenska som andraspråksundervisning 

och har i dag en större förståelse för 

elevernas andraspråksutveckling och kan då 

också på bättre sätt stötta dem och ge dem 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

modeller att arbeta utifrån. Eleverna har 

skrivit texter med koppling till andra ämnen. 

Några elever med annat modersmål har haft 

stor nytta av att använda talsyntes Claro Read 

där de kan höra en svensk röst läsa det de 

skriver. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka måluppfyllelsen i historia 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög 

Kommentar: 

Våra åtgärder och vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får betyget E i 
historia. 

18 % 20 % 110 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Betygspoängen är i år 14.43 jämfört med 

förra året då poängen var 13.00 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka måluppfyllelsen i samhällskunskap 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Betygspoängen har ökat från 13.88 till 15,11 

Kommentar: 

Se beskrivning under So! 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får betyget E i 
samhällskunskap. 

22 % 20 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något sämre i år var det 5 elever jämfört med 

förra året då det var 4 elever. 

Betygspoängen totalt har dock ökat. I år är 

poängen 15.11 mot förra året 13.88. 

Det är fler elever som når de högsta betygen. 

5 elever får A förra året fick ingen elev A. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Öka måluppfyllelsen i kemi 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse. Kemi är det ämne där eleverna på skolan har lyckats bäst. 

Alla elever förutom en fick betygen C,B och A. Lägsta betyget var D. 

I år uppnår vi betygspoäng 17.16 mot tidigare 13,50. 

Kommentar: 

Våra åtgärder har haft effekt. Se beskrivning under No! 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får betyget E 

0 % 30 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Mycket bättre. Alla elever får som lägst D i 

betyg. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Se beskrivning under No. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka måluppfyllelsen i Hem- och konsumentkunskap 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Fler elever har nått de högre betygen samtidigt som färre elever har fått E 

Förra året var betygspoängen 13.63 och i år 14.55 

Kommentar: 

Pedagogen har kunnat koppla samman undervisningen med fler ämnen. Eleverna har fört loggböcker över undervisningen på 

svensklektioner. De har fått stöd i genreskrivning tex. runt instruktioner och recept. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel som når de högre betygen  A och 
B i Hem- och konsumentkunskap 

27 % 5 % 540 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Kunskapskraven har blivit mer tydliggjorda 

och eleverna har fått en större helhet då 

undervisningen kunnat kopplas samman med 

andra ämnen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja pojkarnas måluppfyllelse 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Prognos måluppfyllelse: 

Bättre 

Kommentar: 

Våra åtgärder har haft effekt 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Pojkarnas meritvärden 

218 203 107,39 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Kunskapsbedömningen har blivit bättre och 

mer likvärdig. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen utvecklar förmågan att återge och återberätta 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 

Kommentar: 

Verksamheten har lyckats väl med att stimulera elevernas förmåga att berätta och återge ett händelseförlopp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som berättar/återger ett 
enkelt händelseförlopp med "röd tråd” med 

hjälp av t.ex. bildstöd. 

90 % 90 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Har inte mätt detta tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har följt vår planering och arbetet har varit 

lustfyllt. Alla elever har utvecklats mycket 

utifrån sina förutsättningar. I gruppen har 

funnits nyanlända elever och elev med grav 

språkstörning som även de gjort fina 

framsteg. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen utvecklar sin förmåga att argumentera 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

God men det finns mer att utveckla 

Kommentar: 

Det är ett område som inte arbetats med så mycket tidigare. 

Alla elever har utvecklats men verksamheten kan utveckla arbetet vidare 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i förskoleklassen som vet 

att argumentation handlar om att kunna 
uttrycka åsikter och motivera varför. De 

visar detta i handling genom att ställa frågor 

och uttrycka åsikter. De kan hålla fast vid en 

åsikt men även byta. 

72 % 90 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt detta mål tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förbättra de nyanländas lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har blivit bättre på de nyanländas lärande men vi har mycket kvar att utveckla både när det gäller undervisning och 

organisation. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ser detta som ett av våra stora utvecklingsområden och kan koppla samman det med arbetet runt elever med språkstörning, 

(SPSM) Arbetet är också en fortsättning på vårt språkutvecklande arbete kopplat till Anniqa Sandell Rings bok. Vi ser även att 

kommunens språkpolicy behöver förankras på rektors nivå. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som upplever att de 
utvecklat undervisningen när det gäller 

nyanlända elever 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Vi har inte mätt detta mål tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har i år tagit emot de nyanlända direkt på 

skolan i årskurserna 1-3. Vi har tyckt att det 

är bra för då får vi ta hela ansvaret direkt och 

har då en bättre koll på elevens utveckling. Vi 

har upplevet det bra att få stöd från 
internationella klassen. 

Övriga kommentarer: 

Vi har haft gemensamma träffar där vi 

samtalat om Limmaredskolans mål och vision 

när det gäller nyanlända elever på skolan. 

Varje pedagog har fått "spegla sig" svara 

skriftligt till rektor på hur de själva uppfattar 

sig i bemötandet med nyanlända elever på 

skolan och hur de tycker att det fungerar. 
Specialpedagogen har samverkat med några 

modersmålslärare (de som har fler timmar på 

skolan) runt elevernas modersmål och 

bedömning av ämnet kopplat till Lgr 11 och 

här finns mycket kvar att utveckla både när 

det gäller kompetens i ämnet, förståelse för 

innehållet och kopplingen till 

undervisningsmaterial.  Detta är något som 

kommunen behöver se över. 

Specialpedagogen har ingått i en grupp som 
arbetat med riktlinjer och tagit fram ett  

förslag för en kommungemensam språkpolicy. 

Pedagoger har blivit duktigare på att 

konkretisera undervisningen, de använder 

ofta bilder och visar och förklarar på många 

olika sätt. Trots lång erfarenhet har 

pedagoger förundrats över och upptäckt 

dagligen att det finns många vanliga ord som 

även de svenska eleverna inte förstår , ord 
och begrepp som de tidigare tagit för givet.  I 

kommunen har specialpedagoger och 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

modersmålslärare träffats vid ett par tillfällen. 

Det språkutvecklande arbetet pågår. I år har 

vi tagit i mot de nyanlända direkt i årskurs 1-

3 och då också fått stöd och hjälp till skolan 

av pedagog från Internationella klassen, vilket 

vi tycker fungerat bra. Eleverna har utvecklats 

väl och fått grunder i matematik, läs- och 

skriv som också dokumenterats i Info Mentor. 
Vi kan se att vi skulle behöva ett annat sätt 

att bedöma våra nyanlända elever, hoppas på 

Skolverket när det gäller detta.  Vi behöver 

fortsätta att utveckla ämnesundervisningen, 

få den än mer överensstämmande med 

ordinarie undervisning. När det gäller 

studiehandledning finns mycket mer att 

utveckla. I NO och SO har Inläsningstjänsts 

studiestöd på arabiska använts. Vi har avsatt 

längre tid till möten med vårdnadshavare för 
att göra dem mer insatta i den svenska 

läroplanen, kunskapskrav och konkretiserat 

målen. Vår arabisktalande resurspedagog kan 

nu alltmer svenska och fungerar bra 

tillsammans med pedagogerna i klasserna. 

Verksamhetens resultatmål: 
Ingen elev ska känna sig trakasserad/diskriminerad på grund av kön, religion eller funktionsnedsättning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög men vi lyckas inte med målet fullt ut 

Kommentar: 

96% av eleverna på skolan upplever att de inte blir utsatta för någon form av diskriminering 

Vi har några elever som uppger i skolans enkätundersökning att de upplever sig trakasserade/diskriminerade på grund av kön, 

religion eller funktionsnedsättning. Trakasserierna har skett med ord. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kuratorn kommer att leda arbetet med likabehandlingsplanen 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig 
diskriminerade på grund av kön, religion 

eller funktionsnedsättning 

2 % 0 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ingen ska utsättas för kränkande behandling 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

God men vi når inte målet fullt ut 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kuratorn får i uppgift att leda arbetet runt likabehandlingsplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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 Andel elever som utsätts för kränkande 
behandling 

15 % 0 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt i år var det 85% mot föregånde  år  

då det var 90 % som uppgav att de inte blivit 

kränkta. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De uppger att de vid några tillfällen har utsats 

för kränkande behandling som att de blivit 

knuffade eller att någon sagt dumma saker. 

Övriga kommentarer: 

  

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". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Likvärdigt 95% av eleverna upplever att 

lärarna tar hänsyn till deras åsikter 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre. 97 % svarar att de vet vad de 
ska kunna för att nå målen 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Skolan är tydlig med vad som förväntas av 

eleverna. Pedagogerna lyfter elevexempel och 

visar uppgifter gjorda utifrån olika 

betygskriterier. Syftet, mål och hur 

kunskapskraven kommer att bedömas 
presenteras inför nya  arbetsområden och ofta 

även vid enskilda lektionspass. Eleverna får 

följa sin utveckling  med hjälp av 

bedömningen i InfoMentor och i de yngre 

åldrarna även med annat som t.ex. God 

läsutveckling. 

Övriga kommentarer: 

Fortsätta lyfta elevexempel. Fortsätta 

informera vårdnadshavare , särskilt viktigt 

med de nyanlända. 

Fortsätta att utveckla elevernas IUP:er genom 

att skriva framåtsyftande vad eleven behöver 

utveckla. 

Ge formativ bedömning fortlöpande. 

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

skolarbetet". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har ägnat tid åt att tydliggöra mål och 
arbeta formativt, från nuläge till vad som 

behöver utvecklas. Pedagogerna är nu väl 

bekanta med innehållet i Lgr 11 och blivit mer 

förtrogna med kunskapskraven och 

bedömningen. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 97 % av eleverna uppger att de vet vad de ska kunna för att nå målen. 

Kommentar: 

En elev visste inte och svarade: Vet ej. Tre elever höll inte med övriga elever anser att de vet vad de ska kunna för att nå målen 

  

Pedagogerna upplever att de blivit mer tydliga i att beskriva olika kvaliteter och vad som förväntas av eleverna för att nå de 

olika betygsstegen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att visa på elevexempel utförda med olika kvaliteter och då även ta hjälp av film. 

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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat men vi nådde inte fullt 

ut. Ett par elever uppger att de inte vet. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska uppleva att de får veta hur det går för dem i skolarbetet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 97 % upplever att de får veta hur det går för dem i skolarbetet 

Kommentar: 

Vi har utvecklat vår förmåga att arbeta formativt, sätta upp mål med tydliga kriterier och visa elevexempel. Under arbetet har 

vi strävat efter att stötta eleverna med vad de kan göra tydligare för att nå en bättre kvalitet. Inför utvecklingssamtal får 

eleverna själva formulera sitt nuläge och "spegla" det mot vårdnadshavares och lärares uppfattning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

skolarbetet". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 97 % av eleverna uppger att de vet 

hur det går för dem i skolarbetet 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever utom en uppger att de får veta hur 

det går för dem i skolarbetet. 

Övriga kommentarer: 
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Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Trivseln och tryggheten är hög på skolan. Alla elever 100 % uppger att de trivs. När det gäller trygghet så finns det ett par 

elever som uppger att de ibland kan känna sig otrygga i vissa sammanhang som att stå i kö, vara i korridoren eller själva uppe i 

skogen. 

Vi är inte helt nöjda med resultaten i årskurs 3 när det gäller svenska/sva och matematik. Det var flera elever som missade på 

skrivandet trots att eleverna tycker om att skriva, uttrycka sig och stavar bra. Flera elever hade svårt med att skriva en faktatext 

kopplad till ämnet teknik. Flera elever gjorde även fel på en uppgift kopplad till mätning, trots att vi arbetat i flera år med 

liknande uppgift. 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt på måluppfyllelsen i de flesta ämnen. Flera elever har i år lyckats nå de högre 

betygen och vi har färre elever som endast når E. Särskilt väl har vi lyckats när det gäller No där ingen elev fick det lägsta 

betyget E, flertalet av eleverna fick B och A. Resultaten när det gäller Hem- och konsumentkunskap har också förbättrats ingen 

elev fick i år det lägsta betyget E. 

Det totala meritvärdet på skolan har ökat från 221 poäng till 234 poäng. Pojkarna har i år också förbättrat sitt meritvärde men 

fortfarande har flickor ett bättre resultat. Skolan är bra på att tydliggöra mål och kunskapskrav. Eleverna upplever att 

pedagogerna har höga förväntningar på dem. Vi har blivit tydligare med att förklara och vägleda vårdnadshavare till elever 

med funktionsnedsättningar eller med utländsk bakgrund om fortsatta studier och möjligheter. 

När det gäller de nyanländas lärande har vi mycket kvar att utveckla särskilt när det gäller studiehandledning på modersmålet 

och modersmålsundervisningen. Skolan har lyckats väl när det gäller mottagande av nyanlända elever direkt på skolan och 

deras utveckling i svenska som andraspråk är god. 

Slöjd och musik är de två ämnen där eleverna har lägst meritpoäng även om resultatet är högre i år än föregående år. 

Förskoleklassen har lyckats väl med sina mål och har i år även breddat sin undervisning och arbetat med nya utmaningar t.ex. 

fysikaliskafenomen, eleverna har visat stort intresse. 

  

Sammanfattande analys 

  

  

  

Trivsel och Trygghet 

Eleverna trivs på skolan. Skolan har väl inarbetade rutiner för att arbete förebyggande, vår likabehandlingsplan hålls levande 

och lyfts bl.a. genom klassråd och arbetet med kamratstödjare, Brukarråd och på föräldramöten. I våra kartläggningar och 

samtal med eleverna har det framkommit att de ibland känner sig otrygga tex. i korridor, lek i skogen och vid King out planen. 

På rasterna ser vi till att det alltid finns två vuxna ute på skolgården. Skolans arbete med normer och värden stämmer väl 

överrens med förskolans (på skolan) 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.Vi har även under året 

haft ett stormöte runt regler vid King out, vilket gav god effekt.Personalen trivs tillsammans och utgår från orden: ” Som man 

bemöter blir man bemött”. 

  

Kunskaper och särskilt stöd 

Vi har lyckats väl med måluppfyllelsen 90 % av eleverna i årskurs 6 fick som lägst betyget E, två elever missade kunskapskravet 

som handlar om simning. När det gäller simning behöver vi fundera på om vi ska sätta in stöd tidigare (Det har inte räckt att 

erbjuda sommarsimskola eller att prata med föräldrar). 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 
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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 

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. 

Skolan har flera yngre elever med grav språkstörning, vilket är en utmaning för alla berörda pedagoger och här behöver vi en 

fortbildningsinsats både när det gäller förståelse, bemötande och bedömning. 

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. 

Flertalet av skolans elever tycker om slöjd och musik men ämnenas status som ett viktigt ämne behöver höjas. Fler elever bör 

kunna nå de högre betygsstegen . När det gäller slöjd behöver undervisningen samverka mer, idag är ämnet uppdelat i trä- och 

syslöjd, vilket skapar problem vid bedömning och betygssättning. Eleverna behöver få mer stöd i hur de ska kunna nå de högre 

betygen, få stöd i vad som är skillnaden mellan de olika betygsstegen. 

I musik behöver också betygsstegen konkretiseras men det behövs även möjligheter för elever att själva öva på instrument, för 

de högre betygen krävs tex. att man kan spela med ett visst flyt. 

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 

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsätta arbetet med elevhälsoplanen. Kuratorn arbetar kontinuerligt med innehållet i Likabehandlingsplanen tillsammans 

med pedagoger och elever i klasserna. 

Tillsammans med rektor för modersmålslärarna arbeta för att stötta modersmålslärarna i deras uppdrag. 

Fortsätta vårt språkutvecklande arbete med bl.a. kompetensutveckling när det gäller språkstörning och stöttning i samarbete 

med SPSM 

Göra de digitala verktygen tillgängliga för alla elever på skolan. 

Arbeta fram bedömningsstöd i slöjd, ta hjälp av Skolverkets bedömningsstöd. 

Fortsätta arbetet runt bedömning med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd 

Utveckla samarbetet ytterligare mellan  förskolan, förskoleklass och skolan. 

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

Utveckla arbetet med nyanländas lärande, kartläggning och undervisningsupplägg. 

Utveckla arbetet med elevernas delaktighet och inflytande 

Utveckla musikundervisningen ytterligare 

Utveckla skolans arbete mot målen i kapitel 2.6 Lgr 11 

  


