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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 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

  

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

gymnasieskola som känner sig trygga i 

skolan. 

97 % 100 % 97 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Trivseln är relativt god bland våra elever men ännu inte 100%. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är generellt högre på F-3 (94%) än i åk 4-6 (78%). I åk 5 skiljer resultaten mycket mellan centrala elevenkäten 

(95%) och skolans likabehandlingsenkät (73%). För åk 3 är det ingen större skillnad mellan de olika enkäternas resultat för 

trivsel. Centrala elevenkäten visar 97 % medan likabehandlingsplanens enkät visar 95%. 

Analys 

Enkäter ger av olika orsaker inte en helt tillförlitligt resultat i de yngre åldrarna. Fler flickor än pojkar uppger att de inte trivs på 

åk 4-6. Här behöver vi göra en fördjupad analys om orsak. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi skulle behöva hitta säkrare mätverktyg för elevernas trivsel eftersom de kan ge olika resultat beroende på vad som precis 

hänt eleven samma dag. Kanske ska vi även väga in resultaten från utvecklingssamtalens folder, då vi går in lite mer på djupet 

kring elevernas trivsel. Vi behöver också omarbeta vår trivselenkät på F-3 så att det går att se om det är en pojke eller en flicka 

som svarat.Vi forsätter med vårt arbete med likabehandlingsplanen och tar upp trivselfrågor på klassråd och elevråd. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 och 5 som trivs 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har gjort nya klasser i åk 5 för ökad trivsel. 

Övriga kommentarer: 

Trivseln är 97% i åk 3 och 95% i åk 5. 

 Andel elever i årskurs F-6 som trivs i 
skolan. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Trots förbättrande insatser med fler 

rastvärdar, mer tillsyn i omklädningsrum, 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

extra vuxenförstärkning i klassrummet och på 

skolgården, fler föräldrakontakter, mer hjälp 

och stöd från EHG är trivseln lägre. Vi måste 

bli bättre på att möta dagens oroliga barn. 

Övriga kommentarer: 

Trivseln är generellt högre på F-3, 94%. 

Motsvarande siffra för åk 4-6 är 78%. 

Resultatet för åk 5 skiljer mycket vad det 
gäller centrala elevenkäten (95%) och 

likabehandlingsenkäten (73%). 

Det är fler flickor än pojkar som uppger att de 

inte trivs lika bra. Förslag på insatser 

kommande läsår är mer vuxentillsyn i 

kapprummen, större spridning av vuxna i 

matsalen. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Måluppfyllelsen i den centrala elevenkäten är hög. 96 % av eleverna i åk 3 (100%) och i åk 5 (94%) känner sig trygga. I 

likabehandlingsplanens enkät är det totala resultatet att 89% känner sig trygga. 

Måluppfyllelse 

När det gäller att känna sig trygg, utifrån vår likabehandlingsenkät, är måluppfyllelsen lägre i åk 1 och åk 2 än i övriga klasser. 

Den centrala enkäten visar att i åk 5 känner eleverna mindre trygga än i åk 3. 

  

Analys 

Vi behöver vara tydligare i våra förklaringar kring enkäterna så att eleverna verkligen vet vad som menas med att känna sig 

trygg. Vi behöver veta i vilka situationer som eleverna inte känner sig trygga. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver följa upp tillsammans med eleverna hur vi ska få fler att känna sig trygga. Vi ska undersöka om det finns möjlighet 

att arrangera planerade rastaktiviteter för eleverna som en vuxen ansvarar för. Vi fortsätter med vårt arbete kring 

likabehandlingsplanen och aktiverar eleverna i frågor kring trygghet på klassråd och elevråd. 

  

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? 

Första året frågan ställs i 

likabehandlingsplanens enkät. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det största andelen elever som inte känner 

sig trygga finns i åk 1 och 2. Organiserade 

rastaktiviteter som vuxna håller i tror vi 

minska konflikter och ökar tryggheten. Gäller 

både F-3 och åk 4-6. 

 Andel elever i åk 3 och 5 som känner 
sig trygga 

100 %   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Marginellt sämre. Fortsatt hög måluppfyllelse 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har trots insatser som tjejgrupper med 

kurator, ökad rasttillsyn fått en något minskad 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

trygghet bland eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

Trygghet åk 3: 100%. Trygghet åk 5: 94% 

Vi behöver fortsätta med särskilda insatser 

särskilt för åk 4-6. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

65 % 100 % 65 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Läsförståelsen är mycket god bland eleverna, 

här uppnår i stort sett alla eleverna 
kunskapskraven. En av anledningarna till att 

eleverna har en god läsförståelse kan vara att 

mycket tid har lagts på att pedagoger har 

guidat eleverna i läsning i smågrupper. 

Enstaka elever har missat på de olika 

skrivuppgifterna. Det är dock inte samma 

elever som har missat på faktaskrivningen 

som den fria berättelseskrivningen vilket gör 

att procentsatsen blir lägre än vad det 
egentligen är. 

Några elever har missat på faktatexten 

eftersom de inte hade med tillräckligt många 

ord som krävdes för att uppnå 

kunskapskraven. Dessa elever uppfyller dock 

kravet att skriva en faktatext. 

Vi har lagt stor vikt av bedömningen när det 

gäller den muntliga delen eftersom det är en 

viktig del just i kunskapskraven 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska som andraspråk. 

33 % 100 % 33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Färre elever i år som bedöms i Sva, vilket ger 

ett stort utslag när någon av eleverna missar 

på någon del. En annan förklaring kan vara 

att några av eleverna skulle behövt 

studiehandledning som de inte har haft idag. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

59 % 100 % 59 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

I kunskapskraven för idrott, engelska, teknik 

samt bild arbetar vi mot 6:ans kunskapskrav 

och här finns mycket utrymme för tolkning. Vi 
vill uppmärksamma att dessa elever behöver 

en extra insats för att klara kraven framöver. 

I idrott handlar det framförallt om att kunna 

simma bröstsim utan hjälpmedel, här har vi 

rödmarkerat elever som inte klarar simma 25 

meter utan att vila/ta i kanten. För att få så 

många elever som möjligt godkända så har 

eleverna i åk 3 fått chans till extra simträning 

tillsammans med den andra åk 3. Detta har 
fungerat bra men trots detta så har inte alla 

nått detta kunskapskrav. 

I engelska är det framför allt elever som inte 

vågar att uttrycka sig muntligt som behöver 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

komma igång och våga prata för att kunna 

klara 6:ans kunskapskrav. Att tänka på kan 

vara att lägga lite extra resurs på ämnet 

engelska för att kunna ha chans att dela 

gruppen. Flera av eleverna hade kanske vågat 

uttrycka sig mer i en liten grupp. 

Övriga kommentarer: 

  

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

i matematik. 

42 % 100 % 42 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Den största orsaken är att hälften av alla 

eleverna i åk 3 inte klarade delprovet när det 

gäller mätning. I delprovet skulle eleverna 

mäta med en ”avbruten” linjal och denna 

uppgift var avgörande om de klarade 
kravnivån eller ej. Vi behöver arbeta mera 

med mätuppgifter och framförallt repetera 

olika moment lite oftare än vad vi gör idag. 

Delmoment/prov som i stort sett alla eleverna 

klarade handlade om miniräknaren, mönster, 

huvudräkning, tallinjen samt att skriva egna 

räknehändelser. 

Övriga kommentarer: 

Insatser som matematiklyftet hoppas vi ger 

bättre resultat. 

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

i svenska. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Något bättre, vi har hög måluppfyllelse. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ökade insatser i form av specialpedagoger vid 

provtillfället till de elever som behövde särskilt 

stöd som de hade rätt till. 

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? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Mycket resurser vid provtillfället i form av 

spec.ped samt läs- och skrivhjälp och extra 

förlängd provtid.  

Övriga kommentarer: 

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

i matematik. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är i stort sett det samma som förra 
läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

i engelska. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna har haft två behöriga lärare på 

majoriteten av lektionerna i engelska vilket 

har medfört att man kunnat individanpassa 

undervisningen. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i NO 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Elever med annat modersmål behöver 

studiehandledning i No-ämnena. 

Övriga kommentarer: 

Att alla lärare samverkar med 

studiehandledaren kring elevernas behov av 

begreppförståelse i No. 

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

82 % 100 % 82 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En viktig del är att vi arbetat aktivt med 
elevhälsan och specialpedagogerna har stöttat 

och gjort utredningar och riktade insatser. Vi 

har använt IKT hjälpmedel såsom Ipads som 

motivationshöjande hjälpmedel. 

Övriga kommentarer: 

Några elever som nått lägsta kravnivån på de 

nationella proven har inte nått godkänt 

slutbetyg i åk 6. Detta beror på att du kan bli 

underkänd på något delprov men ändå nå den 

totala kravnivån för godkänt provresultat. 

Då betyget i åk 6 sätts krävs godkänt resultat 

på samtliga delområden (kunskapskrav) inom 

ämnet. 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

193,2 190,4 101,47 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Flickorna har ett genomsnittligt meritvärde på 

201 och pojkarna 187. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Det marginellt förbättrade resultatet kan bero 

på att vi just påbörjat arbetet kring 

språkutvecklande arbetssätt. Vi har också 

kommit längre i vår organisation att få 

studiehandledningen att fungera bättre. 

Övriga kommentarer: 

Vi bör fortsätta analysera vår undervisning i 

åk 1-6 varför flickor har högre meritvärde än 
pojkar. Ett område att utveckla kan vara att 

försöka höja pojkarnas meritvärde genom en 

förändrad undervisning i samband med IKT 

satsningen. 

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

i SO 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre, två elever fler i år som fått godkänt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

So-lärarna har fått fortbildning genom 
sambedömning och samrättning av nationella 

prov och därigenom kunnat lägga upp 

undervisningen bättre utifrån 

kunskapskraven, vilket har lett till högre 

måluppfyllelse. 

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". 99 % 100 % 99 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar i arbetslag tillsammans och 

kompletterar varandra och eleverna kan 

vända sig till vem som helst och få hjälp. 

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 ". 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna delger eleverna sina höga 

förväntningar i sin undervisning. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
måluppfyllelse skall öka i samtliga ämnen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Måluppfyllelsen är mycket god i åk 6 men betydligt lägre i åk 3. 

Måluppfyllelse 

Svenska åk 3 65% , åk 6 98% 

Sva åk 3 33%, åk 6 100% 

Ma åk 3 42%, åk 6 90% 

So åk 6 100% 

No åk 6 95% 

Analys: 

I åk 3 räcker det att eleven har ett delprov i ämnet som den inte klarat för att bli underkänd på hela nationella proven i det 

ämnet, medan eleven i åk 6 får ett sammanvägt provbetyg som kan ligga på E-nivå utan att eleven klarat alla delprov. 

Därigenom är det svårt att jämföra resultaten i åk 3 och åk 6. 

Den låga måluppfyllelsen i åk 3 beror till stora delar på att det är ett antal elever som missat endast ett delprov. I matematik var 

det delen mäta med linjal som många blev underkända på. Läsförståelsen i åk 3 klarade nästan alla elever medan några fler 

missade något moment på faktaskrivning och i den berättande texten. 

Eleverna har i åk 6 fått lässtöd vid genomförandet i de delar där det varit tillåtet. I åk 3 har dessa möjligheter varit mer 

begränsade. Här behöver organisationen i åk 3 ses över vid provtillfällena. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Organisera genomförandet av proven i åk 3 så att alla elever får det stöd som de har rätt till. Vi behöver också se till att elever 

som är i behov av studiehandledning får detta. Vi fortsätter med insatser kring språkutvecklande arbetssätt och 

matematiklyftet. 

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". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat aktivt med elevinflytande under 

året. Bland annat genom formativ bedömning 

och enkäter till exempel vid utvärdering av 

elevens val. Eleverna får inflytande på 

klassråd och elevråd. Vi tänker på att ta med 

eleverna i vår planering av olika 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

arbetsområden för att öka delaktigheten. 

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? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi behöver bli bättre på att tydliggöra målen 

så att alla elever förstår. Vi ska då även få 
eleverna medvetna om vilka förmågor de ska 

visa och på vilket sätt. 

Övriga kommentarer: 

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

skolarbetet". 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi försöker att ge återkoppling på de 

inlämningsuppgifter, läxförhör prov mm. som 
eleverna presterar, ofta med en skriftlig 

kommentar. Vi följer upp elevernas resultat 

på utvecklingssamtalen. 

Övriga kommentarer: 

En metod kan vara att arbeta mer med 

kamrat och självbedömning. 

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". 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi får se över vårt användande av IKT i 

undervisningen. Kanske kan en mer 
projektinspirerad (ämnesintegrerad) 

undervisning tilltala eleverna. 

Övriga kommentarer: 

I F-3 anser 96% av eleverna att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken...". I åk 4-6 har resultatet 

försämrats från 96% till 75 %. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Nej, vi har inte nått önskat resultat med att alla elever ska trivas och kännas sig trygga i vår verksamhet. Här finns flera 

utvecklingsområden som vi måste fördjupa oss i och fundera på hur vi bäst går vidare. 

Det är viktigt är att våra elever trivs i vår skola. Det är en av grundstenarna för att nå en god kunskapsutveckling. Vi ser goda 

resultat är i åk 3 och åk 5, men i hela vår verksamhet har resultaten blivit sämre. 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. 

Kunskapresultaten i åk 6 är mycket goda. 

  

Sammanfattande analys 

På vår skola har vi flera elever som inte når kunskapskraven.Elevhälsoteamet har arbetat med att kartlägga, screena och utreda 
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elevernas behov i samverkan med elevens mentor och förälder i vissa sammanhang. Med utgångspunkt från det resultatet har 

vi gjort olika insatser för eleverna i första hand har det rört sig om pedagogiska insatser men även social, medicinska och 

psykologiska har varit viktiga inslag för några av våra elever. 

Vi arbetar med att förstärka Elevhälsogruppens kompetens med ytterligare anställa en specialpedagog i vår verksamhet. 

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

De goda resultaten är att vi har en god trivsel  i år 3 och 5 samt goda kunskapsresultat i år 6. 

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. Under detta läsår har vi också 

arbetat med verksamheten i Greenroom som vi ser ha 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. 

Läxhjälpen är också ett gott stöd för våra elever. Ges varje onsdag för elever i åk 3 till åk 6. 

Ett elevaktivt pedagogiskt förhållningssätt med ett inkluderande synsätt där pedagogen är ledaren i klassrummet är vårt mål! 

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. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

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

längre fram. 

Inför läsåret 14/15 har vi omvandlat en lärartjänst till specialpedagogtjänst detta med anledning med att vi vill ge alla våra barn 

en god förusättning och start på sin resa i skolan med att ge dem stöd. 

Den specialpedagogiska och sociala kompetensen i verksamheten är ett viktigt inslag, dels för att aktivt undervisa elever med 

särskilda behov men även för att handleda / vägleda pedagoger i deras dagliga arbete. För att kunna möta elevens behov måste 

man också veta vilka behov som eleven har, därför är det viktigt att göra dessa fördjupade utredningar. Vårt mål är att arbeta 

inkluderande. Specialpedagogen har också en viktig roll när vi diskuterar kring forskning och skolutveckling. 

Att skapa förutsättningar att kunna arbeta som pedagogisk ledare är värdefullt för både elever, pedagoger och föräldrar. Att 

vara delaktig i direkta situationer genom att organisera är viktigt. Vi har under detta läsåret lagt in överlämnandekonferenser 

och klasskonferenser där rektor alltid deltager tillsammans med kurator och specialpedagog. Förväntningarna på pedagogerna 

är stora och rektor tillsammans med EHG skall vara verktyg för att skapa förutsättningar för pedagogerna att nå en hög 

måluppfyllelse tillsammans med eleverna. Lektionsbesök med pedagogisk återkoppling ges en gång per läsår, men 

regelbundna besök i versamheten är ett viktigt och naturligt inslag. 

Det är vi tillsammans som har en stor och bred kompetens för att kunna möta dagens barn(Elevhälsa). 

Vidare inför 14/15 har vi skapat en särskild undervisningsrupp med utbildade pedagoger för elev med särskilda behov och som 

behöver stödet att delvis få arbeta enskilt. 

Vi har skapat och utvecklat ett samarbete med socialtjänsten. 

Schemaändringar har gjorts inför kommande läsår som skapar mer utrymme för arbetslaget att samarbeta och samverka kring 

pedagogiska frågor när det gäller förhållningssätt utifrån elevperspektivet men också möjligheten till samverkan kring 

förmågorna i de olika ämnena. Ett elevaktivt pedagogiskt förhållningssätt med ett inkluderande synsätt där pedagogen är 

ledaren i klassrummet är ett av våra mål för en högre måluppfyllelse. Varje arbetslag ges utrymme inom ramen för sin arbetstid 

till handledning av specialpedagog genom sk "kvalitetstid" för att utveckla och reflektera kring sin roll som pedagog. 

I organisations finns två utvecklingspedagoger kopplade till resp stadie. Tillammans 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. 

Vi har under året jobbat med spegling som en insats för pedagoger som behöver det, detta kommer vi också att fortsätta med. 

Trygghetsperspektiv är ett perspektiv som vi kommer att arbeta vidare med och som också lyfts fram via medarbetarenkäten. 

Skall vår skola bli en skola i toppklass så måste hitta formerna tillsammans på ett klokt sätt när det gäller rastvärdsskapet. 

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

samverkansformer och teamtiskt tänkande för att koppla teori och praktik för att få en helhet. 
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Greenroom, ge elever med behov en särskild och riktad insats för kunskapsutveckling under 6-8 veckor. 

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. 

Matematiklyftet. Under förra läsåret förberedde matematikutvecklarna arbetet inför starten 14/15. Modulerna Tal och tals 

användning samt problemlösning valdes. Pedagogerna kommer ges bra förutsättningar för att kunna delta i denna 

fortbildningsinsats. 

Språkutvecklande arbetssätt. Kompetensutveckling har genomförts av specialpedagogerna och SVA-lärarna under året. En Läs- 

och skrivplan är nu utarbetad som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med språkutvecklande arbetssätt. 

Sommarskola, är under planering. 

Förstelärarna. Vi har två förstelärare som är matematikutvecklare, en ny förstelärare tillsätts läsåret 14/15. 


