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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 läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Enkäten avser åk 5. I stort sett alla elever har 

svarat "stämmer ganska bra" 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla elever trivs i skolan. 

Måluppfyllelse 

100 % 

Analys 

Utbildade lärare har gjort ett gott jobb för att alla elever ska trivas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lärarna fortsätter att arbeta för att eleverna ska trivas minst lika bra på Tranängskolan till hösten. 

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 förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Resultatet avser endast åk 5 då åk 3 och 8 

inte finns på skolan. De flesta eleverna har 

fyllt i "stämmer ganska bra". Någon har fyllt i 

"vet ej". 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla elever känner sig trygga i skolan. 

Måluppfyllelse 

100 % 

Analys 



Sjötoftaskolan, Kvalitetsanalys 4(5) 

Utbildade lärare har gjort ett gott jobb för att alla elever ska känna sig trygga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lärarna fortsätter att arbeta för att eleverna ska känna sig minst lika trygga på Tranängskolan till hösten. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska. 

100 % 100 % 100 % 

 

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

i svenska som andraspråk. 

   

 

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

i matematik. 

100 % 100 % 100 % 

 

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

i engelska. 

100 % 100 % 100 % 

 

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

i NO 

100 % 100 % 100 % 

 

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

100 % 71,4 % 140,06 % 
 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 198,1 185,9 106,56 %  

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

i SO 

100 % 100 % 100 % 

 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

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: 

Avser åk 5. Någon/några har svar "vet ej". De 

flesta har svarat "stämmer ganska bra". 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen ". 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes inte då. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

De flesta svarade "stämmer ganska bra" två 

elever svarade "stämmer ganska dåligt". 

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 året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 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 ej förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Två elever svarade "vet ej". De flesta svarade 

"stämmer ganska bra". 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 

anger att " Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet". 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enkäten genomfördes ej 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". 

75 % 100 % 75 % 

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: 

  

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Har ni nått de resultat ni önskat? 

Nej, det har vi inte 

Vilka resultat är ni nöjda med? 

Att trivsel är god och att även många kunskapsresultat är höga 

Vilka resultat är ni inte nöjda med? 

Att andelen elever som når betyget E är drygt 70% 

  

Sammanfattande analys 

Antalet elever i år 6 var 4 st vilket är en viktig påverkansfaktor när man ser till det procentuella resultatet. 

Då antalet elever är 4 kan man jobba mycket med individuell undervisning och stöta elever med olika behov. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Skolan kommer att läggas ner som en 4-6 skola en av pedagogerna har fått ett nytt uppdrag medan den andre pedagogen går i 

pension. av den anledningen görs det inga åtgärder. 


