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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever i Tranemo 

gymnasieskola som trivs 

   

 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever på Tranemo 

gymnasieskola som känner sig trygga i 
skolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Enkäten genomfördes inte förra året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla elever trivs i skolan. 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Vi har utbildade pedagoger som arbetar aktivt för en hög trivsel. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta vidare med likabehandlingsplanens intentioner. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 och 5 som trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Enkäten genomfördes inte då. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som trivs i skolan utifrån 
likabehandlingsplanens enkät 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Underlag finns inte för förra läsåret. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Ej påbörjad 

Resultat 

De flesta av eleverna känner sig trygga. 

Måluppfyllelse 

3 elever på skolan känner sig inte trygga, dessa går i förskoleklassen. 
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Analys 

Även de yngre eleverna måste känna sig trygga på skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samarbetet mellan förskoleklass och de äldre eleverna på skolan bör stärkas. Arbetslaget får diskutera åtgärder för utveckling 

av detta område. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk F-6 som känner sig 
trygga i skolan 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det är enbart elever i F-klassen (3/13) som 

inte känner sig trygga. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev böjade åk 1 ett år för tidigt och är 

ännu inte i fas med förväntade kunskaper för 

årskurser. 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska som andraspråk. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

I år finns inga elever som bedöms mot Sva. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förra året fanns en nyanländ elev som inte 

klarade nationella provet. Eleven får fortsatt 

studiehandledning. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleven som inte klarat kunskapskraven har 

brister i svenska språket och behöver fortsatt 

studiehandledning. 

Övriga kommentarer: 

Vi behöver fortsätta och vidareutveckla det 

språkutvecklande arbetssättet. 

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

i matematik. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre, en elev blev inte godkänd i år av 8 

elever i klassen. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Denna eleven är relativt nyanländ. 

Övriga kommentarer: 

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

88 % 100 % 88 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

skolarbetet om jag behöver det". Enkäten genomfördes inte förra året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev av åtta anser att det stämmer 

"ganska dåligt". 

  

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 ". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte under förra läsåret. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte förra läsåret. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En elev har svarat "vet ej". 

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

skolarbetet". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "skolarbetet gör mig så nyfiken att 

jag får lust att lära mig mer". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte under förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

25% av eleverna har svarat "vet ej" 
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Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Har ni nått de resultat ni önskat? 

Nej det har vi inte gjort med tanke på att eleverna inte har nått målen 

Vilka resultat är ni nöjda med? 

att eleverna har hög trivsel på båda undersökningarna som har genomförts. 

Vilka resultat är ni inte nöjda med? 

  

Sammanfattande analys 

Under hösterminen har vi haft en orolig personalsituation detta stabiliserades under vårterminen. 

Trivsel på skolan är hög  och pedagogerna på skolan arbetar dagligen med den frågan. 

När det gäller kunskapsresultaten så har de under läsåret blivit något sämre. En förklaring är att vi har haft en orolig 

personalsituation under del av läsåret men också att vi har elever som är precis nyanlända i vår verksamhet. De nyanlända 

elevernas resultat är medräknade vilket inte kanske är så klokt. 

När det gäller de nyanlända eleverna så jobbar vi vidare med modersmålsundervisning men framförallt studiehandledning 

som ett viktigt inslag för dem. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi kommer att kartlägga alla våra elever på skolan under höstterminen 2014 för att på så sätt veta vilka behov som eleverna har 

men även att vi också kan utvärdera de insatser som ges. Med utgångspunkt från resultatet kommervi sedan att arbeta vidare 

med  elevernas behov både utifrån specialpedagogiskt håll men framförallt från pedagogerna på skolan. Anpassat material 

utifrån elevens behov är grunden för kunskapsutvecklingen. Samverkan med EHG kring pedagogiskt förhållningssätt i 

handledning är en värdefull diskussion som är viktigt både för eleverna och pedagogerna. 


