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Förutsättningar 

Elever 

Elever 428      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

19      

       

       

Personal 

Personal 10,28    

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 

59,1    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 2 50   

Biologi 5 40   

Engelska 11 64   

Fysik 6 83   

Naturorienterande ämnen 5 60   

Hem - och 
konsumentkunskap 

2 100   

Samhällsorienterande 
ämnen 

5 60   

Idrott och hälsa 3 33   

Kemi 5 40   

Matematik 11 73   

Musik 2 0   

Slöjd 4 75   

Svenska 12 50   

Svenska som andraspråk 3 33   

Teknik 6 67   

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     
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Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass     

Åk 1-6     

åk 7-9 89,249    

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 har haft gott om personalresurser detta lå och vi har kunnat ha stor bemanning i studion och dessutom haft personal 

behjälplig vid läxhjälp. Det har påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning. Det som gjort att vi inte nått högre detta lå beror på 

ett störra antal nyanlända än vad som har varit brukligt. 

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? 

Vi hade inga resultat förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
94 % 100 % 94 % Är resultatet sämre/bättre än föregående 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

barn känner sig trygg i skolan" år? 

Vi hade inga resultat förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna trivsel 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska vara trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är trygga 98 % 100 % 98 %  

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever med minst betyget E i åk 7 
i samtliga ämnen 

62 % 95 % 65,26 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi vet ej förra årets resultat. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med minst betyget E i åk 8 
i samtliga ämnen 

60 % 96 % 62,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ska vi jämföra samma årskull när de gick 

i åk 7, eller ska vi jämföra med förra 

årets åk 8? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 

198,3 220 90,14 % 

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? 

 Att vi sjunker från 214 till 192 från ett år 

till ett annat är inte helt lättanalyserat. 

Den enkla förklaringen är att eleverna 

skiljer sig åt år från år. Vi har inte i 

dagsläget någon annan analys. Det riktigt 

intressanta är hur vi på lite längre sikt 

kan få kurvan att gå åt rätt håll. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel som är behöriga till 

gymnasieskolans nationella program 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Se förra frågan. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska 

98 % 95 % 103,16 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk 

0 % 95 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det var bara 5 elever som genomförde 

provet detta år och ingen av de 5 klarade 

provet. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik 

83 % 95 % 87,37 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vet ej ! 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i engelska 

98 % 95 % 103,16 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i NO 89 % 95 % 93,68 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i SO 

94 % 95 % 98,95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med minst betyget E i åk 9 
i samtliga ämnen 

68 % 95 % 71,58 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ökat antal nyanlända. 

  

Övriga kommentarer: 

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

förväntningar på mitt barn. 

93 % 95 % 97,89 % 

 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

92 % 95 % 96,84 % 

 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 

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

80 % 95 % 84,21 % 

 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 

anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen ". 

90 % 95 % 94,74 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja elevernas resultat i matematik 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som lägst når betyget E 
i matematik. 

84 % 90 % 93,33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Stort antal nyanlända. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja resultaten i NO/Teknik 

 Ej påbörjad 
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Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare ska lära sig arbeta i Mac-miljö 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare ska utveckla sitt kunnande om innebörden av ordet elevhälsa. 

 Ej påbörjad 

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". 

75 % 95 % 78,95 % 

 

 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". 

78 % 95 % 82,11 % 

 

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

skolarbetet". 

82 % 95 % 86,32 % 

 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

När det gäller vårt sociala uppdrag så är vi nöjda med vårt resultat då vi bl a blev bäst i Sverige när det gäller åk 8 elevernas 

trygghet och trivsel. Gällande elevernas meritvärde och behörigheten till gymnasieskolan är vi inte alls nöjda. 

Sammanfattande analys 

Ett mycket aktivt elevhälsoarbete och trygghetsarbete har lagt grunden till de goda resultat vi har gällande trivsel och trygghet. 

Elevrådsarbetet har detta år utvecklats till att få en mer aktiv roll på skolan. Utökade samarbetsformer med mellanstadiet och 

samverkan mellan specialpedagogerna har gjort att vi tagit emot de nya 7:orna på ett bättre sätt. Utvecklandet av studion 

tillsammans med en god personaltäthet har gjort att fler elever kunnat få stöd och hjälp. Läxhjälpen och lovskolorna har också 

bidragit till att fler utav våra elever klarat sina mål. Den stora anledningen till vårt låga meritvärde och vårt svaga 

behörighetstal är att vi detta år tagit emot betydligt fler nyanlända än tidigare. Vi har för få lärare på skolan med kompetens i 

form av modersmål som kan arbeta med studiehandledning och dessutom den "kulturkompetens" som behövs för att möta alla 

elever. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utvecklingsplan 2015/2016 

 Vi ska utveckla arbetet med formativ bedömning. 

 Vi ska fortsätta diskussionerna om elevinflytande och det ämnesövergripande arbetet som ett led i att utöka elevernas 

lust att lära. 
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 Vi ska fortsätta de pedagogiska diskussionerna om IKT i undervisningen. 

 Vi ska utveckla arbetet med SvA, IK och modersmålslärarna. 

 Vi ska fortsätta arbetet med elever och föräldrar om vikten av att läsa. 

 Vi ska fortsätta ma-lyftet. 

 Vi ska arbeta vidare med klassklimatet och ledarskapet i klassrummet. 


