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Förutsättningar 

Elever 

Elever 323      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

43      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

27      

       

       

Personal 

Personal 10.35    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

14    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

79.3    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

85.7    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 8 50   

Biologi 9 77.8   

Engelska 10 70   

Fysik 9 77.8   

Naturorienterande ämnen 16 68.8   

Hem - och 
konsumentkunskap 

1 0   

Samhällsorienterande 
ämnen 

16 68.8   

Idrott och hälsa 5 80   

Kemi 9 77.8   

Matematik 19 89,5   

Musik 5 60   

Slöjd 2 50   

Svenska 20 90   

Svenska som andraspråk 4 0   

Teknik 9 77.8   

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     
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Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass 44176    

Åk 1-6 61451    

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 31    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17.88    

Kostnad per 

tillsynstimma 

34,94    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Utifrån vårt perspektiv har vi en god behörighet på vår skola. Ovanstående siffror när det gäller behörighet anserr vi inte 

stämmer. Det vi saknar är behörighet i Hemkunskap. 

  

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" 

99 % 100 % 99 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Skolan har arbetat aktivt med 

likabehandlingsplanen. 

Pedagogerna har aktivt arbetat med elevernas 

värdegrund och respekt gentemot varandra. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i åk 3 som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något lägre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi tror att det beror på klassammansättningen 

då någon av eleverna inte haft någon nära 

kamrat i den egna klassen. På 
utvecklingssamtalen uppmärksammar vi 

frågan. 

Övriga kommentarer: 

Till hösten delas eleverna in i nya klasser. Vi 

behöver arbeta vidare på skolans "vikänsla". 

 Andel föräldrar till barn i åk 5 som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna har vinnlagt sig om goda 

föräldrakontakter. Vid incidenter ringer de 

alltid hem. 

Arbetet med värdegrunden hos eleverna har 

intensifierats under detta läsår. 

Vi arbetar aktivt och förebyggande för ökad 

trivsel genom livsviktigtlektioner, samtal med 

eleverna, schemabrytande aktiviteter, 

friluftsdagar, elevensvaldagar mm. 

Ökat rastvärdskap i omklädningsrummen. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

I åk 5 är resultatet 100% och i åk 3 är 

motsvarande siffra 95%. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har god måluppfyllelse när det gäller 

föräldrarnas uppfattning om trygghet i skolan. 

Övriga kommentarer: 

Resultatet ger eventuellt inte en rättvis bild då 

endast 33% av föräldrarna har svarat på 

enkäten. Vi behöver se över rutinerna för 

föräldraenkäten.Trots genomgång på 

föräldramötet, information på Infomentor och 
personliga påminnelsemejl svarar inte 

föräldrarna. 

 Andel föräldrar till barn i åk 5 som 
uppger att "Mitt barn känner sig trygg i 

skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är betydligt bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Föräldrarna har blivit informerade på 

föräldramötet att: 

 rastvärdskapet har utökats i 
omklädningsrummen 

 lärarna i arbetslaget samverkar 

kring eleverna 

 alla har ett gemensamt ansvar kring 

eleverna. 

 en ömsesidig kontakt tas för en god 

samverkan kring eleverna. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i åk 3 som 
uppger att "Mitt barn känner sig trygg i 

skolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lägre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Två föräldrar har uppgett att deras barn inte 

känner sig trygg. Den låga svarsfrekvensen 
gör det svårt att få en helhetsbild vad 

föräldrarna tycker. 

Övriga kommentarer: 

Endast 33% av föräldrarna har svarat på 

enkäten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla ska elever ska trivas 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har en hög måluppfyllesle när det gäller trivsel och trygghet på skolan då med utgångspunkt från både den centrala enkläten 

och likabehandlinsplanen. 

  

Kommentar: 

Med utgångspunkt från förra årets analys har vi under detta året åtgärdat en del svagheter. det innebär bl.a förstärkning av 

rastvärdskapet och tillsyn i omklädningsrummet 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver se över rutinerna för den centrala elevenkäten, så att flera föräldrar svara på enkäten. Bl.a så måste vi se över så att 

föräldrarna har rätt mejladress i infoMentor men även i i dialog förklarar värdet av deras medverkan. Ett förslag från vår sida är 

att man kanske kan ta det i samband med utvecklingssamtalet på vårterminen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som trivs i skolan -
 Central enkät 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har en hög trivsel bland eleverna. Ett 

medvetet arbete med elevernas trygghet och 

trivsel har gett resultat. Kurator har hjälp till 

vid behov. En kontinutet i arbetslaget har 

underlättat för trivseln. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk F-3 som trivs -
 Likabehandlingsplanens enkät 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Något bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar för ett lustfyllt lärande och studiero 

i våra klasser. Vi fångar tidigt upp elever som 

vi märker inte trivs och sätter in olika 

åtgärder som främjar trivseln. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 5 som trivs i skolan -
 Central enkät 96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar aktivt och förebyggande för ökad 

trivsel genom livsviktigtlektioner, samtal med 

eleverna, schemabrytande aktiviteter, 

friluftsdagar, elevensvaldagar mm. 

Ökat rastvärdskap i omklädningsrummen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 4-6 som trivs -
 Likabehandlingsplanens enkät 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har haft elevens val dagar med mycket 

praktiska aktiviteter, som eleverna själva har 

fått vara med och påverka. 

Vi har haft ett nära samarbete med både 
spec.ped och kurator. Detta har resulterat i 

att vi har kunnat arbeta mer förebyggande 

och tagit tag i de konflikter som uppstått 

innan de har gått för långt. Vi har som regel 

att vid otrevligt bemötande eller kränkande 

handlingar direkt diskutera elevens beteende, 

handling/konsekvens. Vi har också haft 

kontinuerlig kontakt med hemmet då vi ansett 

att det behövts. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har en hög måluppfyllelse när det gäller tryggheten och vi kan se en ökning både för de yngre och äldre eleverna. 

Kommentar: 

Ökat rastvärdsskap, mer kuratorsstöd med bi.a. tjej och killgrupper, värdegrundsregler med förhållningssätt är bl.a insatser 

som vi tror har lett till en ökad trygghet på skolan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det är viktigt att vi fortsätter med det påbörjade arbete då vi ser att det ger effekt. Gemensamma förhållningsregler skall 

utarbetas genom dokumenet "överenskommet" för att tydliggöra förhållningssätt i F-3. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 5 som känner sig 
trygga - Central enkät 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ökat rastvärdskap i omklädningsrum 

Kontinuitet i arbetslaget, gemensamt 
förhållningssätt 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som känner sig 
trygga - Central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Alla elever känner sig trygga. Ett medvetet 

arbete med elevernas trygghet och trivsel har 

gett resultat. Kurator har hjälp till vid behov. 

En kontinuitet i arbetslaget har underlättat för 

tryggheten. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som känner sig trygga i åk 
F-3 - Likabehandlingsplanens enkät 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar medvetet för att eleverna ska 

känna sig trygga både i rastsituationer och på 

lektionstid. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som känner sig trygga i åk 
4-6 - Likabehandlingsplanens enkät 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

I klassrummet har vi arbetat med 

kompismassage, 

kamratbedömningar/respons, 

värdegrundsarbete med fokus på regler och 

normer samt hur man är mot varandra på 

nätet. Vi har också aktivt arbetat med att ge 

alla elever möjlighet att uttrycka sin åsikt vid 

olika tillfällen i olika sammanhang. 

Avslutningsvis har eleverna deltagit i 
tjejgrupper respektive killgrupper för ökad 

trivsel och trygghet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har lagt ner mycket tid på att arbeta med 

elevernas trivsel och trygghet. En lugn miljö 

och en ömsesidig respekt i klassrumsklimatet 

är viktigt för inlärningen. En god kontakt med 

alla vårdnadshavare men främst med dem har 

barn som riskerar att inte nå målen är viktig. 

Övriga kommentarer: 

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

i matematik. 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna har under året deltagit i 

matematiklyftet som gett inspiration till 

undervisningen. Vi har satsat på att kunnat 

vara två pedagoger i klassrummet.Under en 
matematikkväll för föräldrar har de fått tips 

om hur de kan stötta sina barn, appar mm. 

Elever med annat modersmål har fått proven 

översatta med hjälp av studiehandledaren. 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska. 97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet för detta år är 1 procentenhet lägre 

gentemot förra året. 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Differensen gentemot förra året är så pass 

liten att en fullvärdig analys är svår att göra. 

Det är endast en elev som ej når godkänd 

nivå; samma antal som förra året. 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska som andraspråk. 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet gentemot förra året är en 
försämring med 30 procentenheter. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vid förra årets nationella prov var 

pedagogstödet betydligt större. De elever som 

hade SVA förra året hade en pedagog hos sig 

hela tiden; så var ej fallet detta år. 

Övriga kommentarer: 

Vi har följt provkonstruktörernas direktiv 

gällande stödinsatser för våra SVA-elever. 

Övriga kommentarer: 

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

i matematik. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet gentemot förra året är en 

förbättring med 4 procentenheter. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ett varierat arbetssätt i matematiken har lett 
till att elevernas intresse varit högt; detta 

reflekteras i de nationella proven. 

Övriga kommentarer: 

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

i engelska. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är 4 procentenheter sämre än 

föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De elever som ej uppnår godkänd nivå på de 
nationella proven i engelska är totalt fyra till 

antalet. I tre av fallen rör det sig om elever 

med ett annat modersmål än svenska och 

engelska. Resursfördelningen bland 

personalen, i detta fall i form av extra 

personal i klassrummet samt undervisning i 

skolans Greenroom, har detta år fokuserats 

på andra ämnen är engelska. 

Övriga kommentarer: 

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

i NO 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet var 1 procentenhet sämre än 

föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

För de elever som ej uppnår godkänd nivå på 

ämnesproven i NO (fysik) var dessa elevers 

bristande språkkunskaper en avgörande 

faktor; de har ej den nödvändiga 

begreppskunskapen (även i de fall då 
eleverna fått begreppen översatta till 

modersmålen). 

Vi kan konstatera att vårt samarbete med 

modersmålslärarna ej varit tillräckligt 

tillfredsställande. Dessa är en god resurs för 

skolan att använda för att nå elever med ett 

annat modersmål en svenska. Vi måste 

utveckla vårt samarbete med 

modersmålslärarna. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet detta år är en försämring med 3 

procentenheter. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De resurser och kompetenser som finns på 
skolan har använts för att stödja elevernas 

kunskapsutveckling. Detta har dock ej varit 

tillräckligt i dessa fall. Vi behöver se över hur 

resurserna används på bästa möjliga sätt. 

Varje arbetslag har ett flexibelt tänk omkring 

hur de organiserar vuxentätheten och de 

extra insatser som behövs, för att alla elever 

ska uppnå minst E i betyg i samtliga ämnen. 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

211,6 190,4 111,13 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet för detta år visar på en ökning av 

det genomsnittliga meritvärdet med 18,4 

poäng, 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Väldigt många elever i år 6 detta år har varit 

ambitiösa och siktat på de högre 

betygsstegen. De har tagit ansvar för sitt eget 

lärande. Detta i kombination med att 
pedagogerna arbetat i klassen kontinuerligt 

under de senaste två åren har bidragit till ett 

positivt lärandeklimat. Ett tematiskt arbetssätt 

inom arbetslaget har bidragit till att 

pedagogerna har samplanerat sin 

undervisning. 

Övriga kommentarer: 

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

i SO 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet detta år var en försämring med 6 

procentenheter. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Årets nationella prov i SO (religion) var 

väldigt omfattande och ställde stora krav på 

förmågan att uttrycka sig utförligt i skrift; för 

flera elever med bristande kunskaper i 

svenska innebar detta en svårighet. Vi kan 

konstatera att vi ej i tillräckligt stor 
utsträckning lyckats förbereda dessa elever på 

denna typ av uppgifter. Detta berör 

undervisning i såväl SO som svenska. 

Övriga kommentarer: 

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

förväntningar på mitt barn. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen tydliggör mål och kunskapskrav 

för eleverna. På utvecklingssamtalet 

informeras om vilka förväntningar vi har på 

eleven. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till elever i åk 3 som 
uppger att "personalen har höga 

förväntningar på mitt barn" 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

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

Vi har under föräldramötet samt vid 

utvecklingssamtal pratat om vikten av höga 

förväntningar för goda resultat. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till elever i åk 5 som 
uppger att "personalen har höga 

förväntningar på mitt barn" 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är betydligt bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna är tydliga mot eleverna när det gäller 

mål och syfte med lektionerna. På 

utvecklingssamtalen uttrycker lärarna 

förväntningarna som de har på varje elev. 

Detta dokumenteras i den framåtsyftande 

planeringen. 

Övriga kommentarer: 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något sämre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

100% av eleverna i åk 5 och 93% av eleverna 

i åk 3. Några elever i åk 3 tycker att de får 

vänta på hjälp för länge på lektionen. 

Övriga kommentarer: 

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

det behöver i skolarbetet 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget 

och bättre struktur på undervisningen, samt 

samverkan mellan skola och hem har lett till 

att eleverna i högre utsträckning fått den 

hjälp de behöver. 

Specialpedagogernas insatser har 

intensifierats under året. 

Skolan har tagit in en extern läxhjälp som 
skolan och hemmet har kunnat samverka 

med. 

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 ". 

99 % 100 % 99 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna har haft höga förväntningar på 

eleverna och vinnlagt sig om att få eleverna 
att tro på sig själva och sin egen förmåga att 

nå målen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
måluppfyllelse skall öka i samtliga ämnen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi kan se att vårt resultat när det gäller måluppfyllelsen för de yngre eleverena har ökat medan de äldre eleverna befinner sig 

på ungefär samma nivå som föregående år. Däremot kan vi se en rejäl stigning på meritvärdet för åk. 6 

Kommentar: 

Pedaggogerna har blivit mer medvetna om vikten att tydliggöra kunskapsresultaten för eleverna. Vi har under året arbetat med 
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en god arbetsmiljö där relation stått i focus vilket också bidrar till en hög måluppfyllelse 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla samarbetet med IK och modersmålslärarna. På skolan har vi en hög behörighet på våra pedagoger vi har också en god 

personaltäthet och det är viktigt med samverkan kring elever med behov så att rätt insatser sätts in i ett tidigt skede. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt språkutvecklande arbete i samtliga 

ämnen har gett goda resultat. Vi har 

medvetet gjort extra satsningar på lästräning 

med bland annat bravkodträning i 

intensivperioder. Varje vecka har eleverna fått 

guidad läsning kring en gemensam text. Vi 

har även haft regelbunden lästräning två 

gånger i veckan för de elever som riskerade 

att inte nå målen. Vi har ökat elevernas 
läslust genom att gå till biblioteket och där 

har de fått välja sina läsläxor. Under jul- och 

sommarlov har vi haft läsutmaningar som 

varit uppskattade av eleverna. Vi har haft 

författarbesök för att öka eleverna 

skrivintresse och arbetat med texter i olika 

genrer. Att ha goda relationer, varierad 

undervisning och lustfyllt lärande har varit 

viktigt i arbetslaget. 

Övriga kommentarer: 

Utveckla vårt sätt att använda våra resurser 

på bästa sätt, genom att till exempel 

parallellägga matematik och svenska vid ett 

par tillfällen. 

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

i svenska som andraspråk. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Resultatet varierar beroende på hur länge 
eleven varit i Sverige. De elever som har 

skolbakgrund har lättare att snabbare nå 

kunskapskraven.Studiehandledning för eleven 

har varit viktig för att klara målen. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som har förtrogenhet 
med den tekniska utrustningen 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet mättes inte förra året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla pedagoger kan använda den tekniska 

utrustningen som krävs för att genomföra en 

kvalitativ undervisning. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utvecklad elevhälsa ger eleverna chansen att lyckas 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

Implementeringen av elevhälsoplanen har fortsatt under läsåret. 

Kommentar: 

Vi har en god personaltäthet när det gäller specialpedgoger. Vi jobbar  förebyggande med handledning till pedagoger och 

kartläggning av elever. Syftet är att i ett tidigt skede ge insatser till elever i behov av stöd 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med det förebyggande arbetet utifrån elevhälsans perspektiv. 

Verksamhetens resultatmål: 
Matematiklyftet ska höja resultaten i matematik. 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 1-3 som har minst 
godtagbara kunskaper i matematik. 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar medvetet för att utveckla 
matematikundervisningen för högra 

måluppfyllelse. Under året har lärarna gått 

matematiklyftet. Vi ser kontinuerligt över våra 

resurser så att de utnyttjas på bästa sätt. 

Övriga kommentarer: 

En matematikplan kommer att utarbetas för 

det fortsatta arbetet med högre 

måluppfyllelse. 

 Andelen elever i åk 4-6 som har minst 
godtagbara kunskaper i matematik 

86,3 % 100 % 86,3 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Satsningar som matematiklyftet börjar ge 

resultat. Resurser i arbetslagen används på 

bästa sätt för att kunna stötta de elever som 

inte klarar kunskapskraven. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Projektet "En läsande klass/Läslyftet" ska öka delaktigheten och på sikt måluppfyllelsen i svenska 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi tror att denna satsning kommer ge högre måluppfyllelse på sikt. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Läslyftet stora satsning komme rlängre fram. troligen med start läsåret 16-17. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger i verksamheten som 
fått inblick i läslyftets uppbyggnad. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Läslyftet är nytt för i år och personalen har 

informerats på ett APT. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna lyssnar in elevernas tankar och 

åsikter vid klassråd, enskilda samtal samt vid 

utvecklingssamtal. 

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". 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Oförändrat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En utvecklingsmöjlighet är att synliggöra och 

konkretisera målen så att det blir tydligare för 

eleverna. 

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

skolarbetet". 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna har gett eleverna respons på 

elevarbeten, haft uppföljning av läxor samt 

gått igenom de skriftliga omdömena med 

elever och föräldrar på utvecklingsamtal. 

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

När det gäller elevernas trivsel på Tranängskolan kan vi se att vi har en god måluppfyllelse. Vi kan se att nästan varje del av de 

olika frågeställningarna har utvecklats till något bättre eller bättre. De förstärkningar som har genomförts har vunnit kraft i 

ovanstående resultat. Vi jobbar aktivt med värdegrundsarbete  och likabehandlingsplanen. Vi gör eleverna delaktiga i det 

arbete för att skapa en bättre förståelse för dess innebörd. Vi lyssnar och vi är lyhörda för elevernas behov. Nära samarbete med 

EHG har skapats och där har kurator tillsammans med pedagogerna/mentor haft en viktigt betydelse. Tydlighet när det gäller 

ordningsregler både till elever och föräldrar. Föräldrakontakten ser vi som betydelsefull och viktigt att vi tillsammans arbetar 

för att nå god mål och en hög kvalitet på vår skola. 
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Dock har vi klent med svarsfrekvensen hos våra föräldrar. Deras delaktighet är viktigt och vi måste förstärka den till nästa 

undersökning.  Vi måste fundera på varför man inte svarar på enkäten och vad vi kan göra åt det. Hur skall vi tänka när det 

gäller våra föräldrar med annat språk? 

Det är viktigt är att våra elever trivs och känner trygghet på vår skola. Det är en av grundstenarna för att eleven skall komma 

till skolan. Dock kan vi se att frånvaron hos några av våra elever är hög och detta måste vi arbeta vidare med . 

Vi ser goda resultat är i åk 3 och åk 5, och generellt  i hela vår verksamhet har resultaten blivit bättre men vi ser en tydlig trend 

för de yngre barnen 

Att skapa relationer med barnen är viktigt men inte minst viktigt är att också skapa relation med föräldrarna, för tillsammans 

kan vi utveckla barnens förmågor. 

  

  

Sammanfattande analys 

Resultaten när det gäller Tranängsskolans kunskapsresultat är positiva. Vi ser att vi förbättrat våra resultat för de yngre barnen 

vilket är mycket bra. Resultaten för de äldre barnen har inte samma positiva utveckling, men de är goda de också. Däremot kan 

vi glädjas åt att meritvärdet har höjts rejält, vilket är väldigt positivt. Flickorna har ökat från 202 till 229 och pojkarna från 187 

till 197. 

InfoMentor analys är ett bra verktyg när det gäller reflektionen av elevernas resultat. 

På vår skola har vi satsat mycket under året som gått på att ge stöd till elever med olika behov. När det gäller eleverna så har vi 

arbetat med att kartlägga, screening och utreda elevernas behov i samverkan med elevens mentor och förälder i vissa 

sammanhang. För att kunna ge eleven det bästa stödet så är det också viktigt att veta vilka behov som finns. Då behoven funnits 

i stort har insatser getts till alla våra elever. 

Vidare har EHG framförallt specialpedagogerna men även kurator arbetat med att handleda pedagogerna och diskutera  

pedagogiska och sociala strategier i klassrummet. Lusten att lära och hitta vägar för att nå alla eleverna i klassrummet har varit 

en viktigt inslag i handledningen. Ett elevaktivt pedagogiskt förhållningssätt med ett inkluderande synsätt där pedagogen är 

ledaren i klassrummet är vårt mål! 

Det arbete som vi lagt ner detta året ser vi som en viktig grund för elevens fortsatta resa i skolan 

Under läsåret har vi utvecklat en läs och skrivplan, en screening som tydliggör vårt arbete med att fånga elever med svårigheter 

i läs och skriv i ett tidigt skede. Klasskonferenser och kvalitetstiden är också viktigt inslag för tidiga insatser till våra elever. 

Vi har många erfarna och duktiga pedagoger på vår skola med en stor kompetens. Att vi jobbar tillsammans mentor, EHG och 

elev är en viktigt faktor som gör att våra resultat blir goda och på sikt kommer att bli ännu bättre. Föräldrarna är också 

betydelsefulla i det sammanhanget. Under detta läsår har vi också arbetat med verksamheten i Greenroom för åk.4-6 som vi ser 

gett god effekt. Greenroom är en verksamhet för våra barn som behöver extra stöd, när det gäller kunskaper i matematik, 

svenska och engelska. Här kan eleven få ett stöd och en anpassning för att komma igång med sin kunskapsutveckling under en 

6-8 veckors period. 

Tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningar för våra elever och därför arbetar vi nu i årsarbetslag för att våra elever inte 

skall behöva möta för många pedagoger. Som noterades i ett tidigare inslag är relationen en mycket viktigt del i det 

pedagogiska arbetet. Att skapa den är en viktigt del för att lyckas. 

Under läsåret har vi haft något som vi kallar förLäxhjälpen. Det är ett antal frivilliga pensionerade pedagoger och andra goda 

människor från kyrkan, missionskyrkan och röda korset som på detta sätt vill stödja och stötta våra elever med deras läxor. 

Denna verksamhet finns en EM varje varje vecka för elever i åk 4 till åk 6. Under detta läsåret har det periodvis varit ett svalt 

intresse, därför kommer vi att se över vissa rutiner till nästa läsår. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

På vår skola behöver vi utveckla svarsfrekvensens hos våra föräldrar när det gäller att svara på enkäten. Skall den ge en rättvis 

bild på hur man upplever trivsel och trygghet utifrån deras perspektiv så bör vi se över detta. Det är viktigt att kika över att rätt 

uppgifter finns inmatade och kanske kan vi genomföra enkäten i samband med utvecklingssamtal. 

Vi behöver utveckla en utökad samverkan med förskolan. Att tidigt få kunskap om våra blivande elever ger goda resultat 

längre fram. Att kunna förbereda sig som pedagog är viktigt. Kompetensutvecklande insatser kan också vara ett värdefullt 

inslag i det sammanhanget. Den svårighet som vi har i det sammanhanget är att vi i vårt upptagningsområde har många 
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förskolor från flera olika ställen i vår kommun. Under detta läsåret har vi sex förskolor som är grunden för våra förskoleklasser 

på Tranängskolan. 

Med tanke på den verksamhet som finns idag på förskoleklass har vi sett över organisationen. Syftet och utgångspunkten med 

arbetet har varit hur skall vi lyckas ge våra blivande förskoleklass barn de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan? 

Diskussioner under föregående läsår, studiebesök och forskning har legat till grund för vårt gemensamma arbete. Från 

höstterminen 2015 kommer sammansättningen i förskoleklass vara en förskollärare och en grundskollärare som följer våra 

elever under en tvåårsperiod. Vi ser stora vinster med denna organisation och ett stort värde för våra elever att inte byta 

pedagog efter ett år i förskoleklass. Vidare så har vi en bredd i vår kompetens och stora förmågor att möta alla våra elever i 

deras skolstart både genom kompetens men också att vi alltid är två pedagoger i klassrummet under elevens två först år. 

Vi behöver utveckla vårt samarbete med internationella klassen och modersmålslärarna. Modersmålslärarna är en viktig del för 

elever med annat modersmål och de är en viktig del för eleven när det gäller studiehandledning. Ett nära samarbete mellan 

elev, modersmålslärare och undervisande pedagog ser vi som en viktig förutsättning för att lyckas. 

Kan det finnas vägar för att utveckla samarbete med särskolan för våra elever med behov? 

Inför kommande läsår kommer vi att förändra organisationen kring F-3 rastverksamhet. Vi kommer att genomföra en satsning 

där det kommer att finnas en planerad rastaktivitet med en pedagog som leder från fritidsverksamheten. Vi ser att rasten 

skapar ibland mycket konflikter och oroligheter för de yngre barnen, därav anledning till att vi kommer att utveckla den delen. 

Vi har ett gott samarbete med tekniska förvaltningen som kommer att hjälpa oss med praktiska detaljer. De kommer bl.a. att 

renovera en bod som finns på skolgården som skall fungera som utlåningsverksamhet för lekredskap som kan användas på 

rast. 

Inför kommande läsår ser vi över vår EHG organisation med tanke på en snabbare och säker handläggning för elevärende. 

Samarbeta i arbetslaget och samverka kring pedagogiska frågor när det gäller förhållningssätt utifrån elevperspektivet är viktigt 

när man arbetar i arbetslaget. det är viktigt att arbetslagstiden prioriteras i hög utsträckning vid schemaläggning. 

Varje arbetslag ges utrymme inom ramen för sin arbetstid till handledning av specialpedagog/kurator genom sk "kvalitetstid" 

för att utveckla och reflektera kring sin roll som pedagog. Handledningen är obligatorisk minst en gång per månad. 

I organisations finns två utvecklingspedagoger kopplade till resp stadier. Tillsammans med EHG jobbar vi med skolutveckling 

och för att hitta former på vår skola som gynnar både elevernas och pedagogernas arbetsmiljö för att bli en skola i nationell 

toppklass. 

Det kollegial arbetssättet är ett viktigt inslag som vi genomfört i samband med Matematiklyftet. Det är något som vi kommer att 

fortsätta med och kanske och har möjlighet att utveckla? Under kommande läsår finns det mer utrymme för konferenser 

eftersom matematiklyftet IKT endast går på halvfart. Det är viktigt att vi alla får en  möjlighet till gemensam konferenstid där vi 

kan arbeta med olika frågeställningar både i laget, stadiet eller i tvärgrupper. 

Det är viktigt att i arbetslaget utveckla det pedagogiska förhållningssättet utifrån förmågorna i läroplan. Hitta 

samverkansformer och tematiskt tänkande för att koppla teori och praktik för att få en helhet. 

IKT, här har vi inventerat via enkätundersökning var vi står när det gäller kompetens i frågan idag och även hur mycket vi 

använder den tekniska utrustning som vi har. Detta är underlaget för hur vi sedan jobbar vidare med genomförandeplan när 

det gäller IKT frågor. 

Språkutvecklande arbetssätt. En Läs- och skrivplan är nu utarbetad som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet, 

denna plan kommer att diskuteras hos pedagogerna och ge dem ett redskap i elevernas språkutveckling. Under föregående år 

så arbetade även några pedagoger från F-6 med skolverkets läslyfts modul under studiecirkelform. Detta hoppas vi att vi skall 

kunna arbeta vidare med under läsåret 16/17 

Förstelärarna. Vi har två förstelärare som är matematikutvecklare och  inför detta läsår kommer ytterligare en förstelärare att 

arbeta med uppdraget att utveckla en matematikutvecklingsplan för vårt RO. 


