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Vi har i området två förskolor med vardera 4 avdelningar där det finns totalt ca 120 inskrivna 
barn, två fritidshem med 52-77 inskrivna elever samt två grundskolor från förskoleklass till år 
6 med sammanlagt ca.316 elever. Därutöver tillkommer mellan 10-15 asylelever. Två 
familjedaghem finns i Månstad och de har ca 16 inskrivna barn från 1 till 10 år gamla. 
I stort sett all personal är behörig i alla verksamheter. 
Verksamheterna är ungefär lika stora och förlagda till orterna Limmared och Länghem.  
Limmared är ett industrisamhälle där många föräldrar har sin sysselsättning. Migrationsverket 
har lägenheter i samhället och det medför att asylelever finns i skolverksamheten.  
I samhället finns det en blandning av villor och flerbostadshus.  
I Länghem där Månstad ingår är det många elever som åker skolskjuts. Av dessa elever bor 
många på landsbygden. I samhället finns endast ett fåtal flerbostadshus och villabebyggelsen 
dominerar. Många föräldrar arbetspendlar till andra orter.  
 
 
Beskrivning av hur vi organiserar arbetet. 
Förskolorna är organiserade i arbetslag med övergripande samarbete småbarnsavdelning/ 
syskonavdelning. 
Fritidshemmen har ett nära samarbete med skolan, då både fritids- och lärarpersonal arbetar i 
båda verksamheterna. Öppettiderna  styrs av tillsynsbehovet dock längst mellan 06.00 -19.00. 
Skolorna är organiserade i arbetslag I bägge skolorna finns det två arbetslag: år F-2 och 3-6.  
 
Detta minns vi särskilt under året. 
Kvalitet i förskolan en kompetensutveckling tillsamman med Högskolan i Jönköping samt 
Pug –utbildning ( Pedagogisk Utbildning i Grupp vilken bygger på Cope föräldrautbildning.) 
Har genomförts på de båda förskolorna. På Parkhagens förskola har vi börjat att arbeta efter 
TRAS- modellen ( Tidig Registrering av Språkutveckling) samt att personalen har bytt 
avdelningar under en dag för att få större förståelse för varandras arbete. Uppfräschning av 
miljön pågår på Parkhagens förskola. 
På Bikupan har vi ändrat vistelsetiden för de barn som går under Allmän Förskola så att de nu 
kommer 5 timmar per dag i tre dagar tisdag till torsdag. Det har inneburit att fler barn äter 
lunch. 
På de båda fritidshemmen har det varit fler yngre barn än tidigare. I Länghem har barnen 
under året haft längre vistelsetid. Trots de många barnen är det en lugn och trevlig stämning. 
För att få de stora grupperna att fungera bra har vi valt att dela barnen i olika 
aktivitetsverksamheter. 
Införandet av de nationella proven i år 3 samt samarbetet och studiecirkel kring detta i 
området  har varit givande. Sambedömning av de nationella proven i år 3 och 5 tillsammans 
med övriga skolorna i kommunen önskar vi skall fortsätta.  
HLR har genomförts med all personal samt PIM och spec.pedagogik med ett flertal pedagoger 
därutöver har samtliga deltagit i trivsel och studieresor. 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 
Vi har genomfört vår utvärdering enligt en upprättad årsplan för uppföljning . 
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Arbetet sker löpande under läsåret genom centrala och lokala enkäter, nationella prov , 
diagnoser samt elev och personalutvärderingar. Därutöver har vi följt upp skolverkets 
inspektionsrapport. 
 
 
Samband mellan förutsättningar, det pedagogiska arbetet och 
måluppfyllelsen. 
Eftersom barngruppernas storlek i förskolorna har minskat på Bikupan upplever personalen 
att förutsättningen för att arbeta enligt Lpfö-98 har ökat. På Parkhagen har det varit många 
fler barn under läsåret än tidigare och en liten personalökning har tillkommit. 
Fritidshemmens stora barngrupper har medfört att personalen fått anpassa arbetet efter de 
förutsättningar som detta innebär. Trots detta har man uppnått en hög måluppfyllelse. 
På skolorna har åtgärdsprogrammen utvecklats med hjälp av specialpedagogen och blivit ett 
redskap för pedagogerna. 
Flexibel organisation, tillvaratagande av personalens olika kompetenser, samt det faktum att 
nästan samtliga lärare är utbildade pedagoger har bidragit till den goda måluppfyllelsen 
 
 
 
Redovisning av särskilda insatser och åtgärder  enligt föregående 
kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts för att förbättra 
verksamheten. 
Vi har arbetat med att ytterligare förtydliga för elever och föräldrar vilka mål vi arbetar mot. 
Eventuella svårigheter uppmärksammas och åtgärder sätts in tidigt.  
Likabehandlingsplanen är färdigställd och genomgången av elever, föräldrar och personal. 
För att eleverna skall få större möjlighet till förståelse och delaktighet har den även upprättats 
i en elevversion. 
Skolorna har lagt mycket tid på diskussioner runt skrivningar gällande IUP och skriftliga 
omdömen. 
I Limmared har vi utvecklat föräldramöten genom att tillvarata Brukarrådets idéer som 
innebär att eleverna medverkar. Vi har märkt att föräldranärvaron ökar då. 
Kompensatoriska hjälpmedel har inköpts till elever med särskilda behov och detta har 
ytterligare förstärkt det inkluderande arbetssättet.  
Lärarna i Limmared har inlett ett samarbete med modersmålslärarna där de har deltagit i 
konferenser. 
I Limmared har fritidspersonalens delaktighet för elevernas måluppfyllelse ökat genom att de 
bl.a. deltar på klasskonferenser. 
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Förutsättningar 
 
Elever 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet elever totalt 329 308 316 
Därav elever i förskoleklass   49   37 40 
Antal elever med annat modersmål än svenska 33 5+21 6 +27 
Antal elever med annat modersmål än svenska som får 
modersmålstöd i skolan 

 10 0+9 

 
Barn 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet inskrivna barn i förskolan 113 110 114 
Antalet barn med annat modersmål än svenska  5+15 6+19 
Antalet förskoleavdelningar      6      8 8 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp och 
vecka 

497,0 360,0 * 390 

Genomsnittligt barnantal per grupp   18,8   13,8 14,25 
Antalet inskrivna barn i fritidshemmet 115 122 129 
Antalet avdelningar i fritidshemmet     2    2 2 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per grupp i 
fritidshemmet 

797,1 858,1 946 

Genomsnittligt barnantal per grupp i fritidshemmet   57,5   61,0 64,5 
* ytterligare avdelningar har tillkommit 
 
Personal 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever 
exkl.fsk.kl. 

 
8,2 

 
8,1 

 
8,2 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever 
i fsk.kl. 

 
5,2 

 
6,9 

 
6,9 

Totala antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever  

 
7,77 

 
7,92 

 
8,1 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 

 
13,3 

 
10,6 

 
9,5 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak bedriver. 

94 % 94 % 94 % 

Antal lärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

 1 1 

Antal anställda personer per skolledare  46,5 32,0 33,75 
Antalet inskrivna barn per årsarbetare på 
förskolan 

 
4,9 

 
5,0 

 
5,8 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

67,5% 69,5% 73 % 

Antal förskollärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

 1 1 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare på    
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fritidshemmet 22,0 24,3 23,4 
Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshemmet 

1,5 1,5  
1,55 

 
 
 
Ekonomiska resurser 
 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 
Grundskola (inkl. förskoleklass) 51 705 52 984 59038 
Kostnad per tillsynstimma i förskolan i 
kr 

64,21 66,39 70,07 

Kostnad per tillsynstimma i 
fritidshemmen i kr 

26.50 29.95 27.11 

 
Resultat: 
Vi har inte ökat anslagen till läromedel eller lokaler men vi märker en tydlig kostnadsökning. 
På fritidshemmen har en viss personalökning tillkommit på grund av riktade medel för 
kvalitetshöjning . 
 
Analys: 
En personal har förflyttats med anledning av minskat barnantal på Bikupan till Parkhagen där 
barnantalet har ökat under läsåret. Detta innebär att antal inskrivna barn per årsarbetare har 
ökat på båda förskolorna. 
Material och läromedel behöver bytas ut i snabbare takt för att vara tidsenligt. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
I den takt ekonomin tillåter byter vi ut material och läromedel och ser över personaltätheten. 
 
 
 
 
 
 
Materiella resurser 
 
Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Antalet datorer för elevbruk (exkl. 
”Tragetondatorer”) 

43 46  47    * 

Antalet elever per undervisningsdator 7,5 7 6,8 
* Ökningen beror på att elever med särskilda behov har fått en ”egen” arbetsdator. 
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I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 
Resultat: 
      
Analys: 
 
 
BRUK 1 2 3 4 5 6 
Skolans lokaler stöder och underlättar en varierad pedagogisk 
verksamhet anpassad efter såväl den enskilde elevens behov som 
klassens och olika gruppers. 

    X  

I Länghem finns gott om utrymme för klasserna men i Limmared  är 
man mer trångbodd bl.a. för att grupprummen är små. 

      

Våra lokaler är säkra och i gott skick       X 
Lokalerna är ljusa och fräscha. Enkätundersökning visar att eleverna 
tycker att skolans lokaler är bra. 

      

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö       X 
Skolgården är välskött och ger möjlighet till både lek, lärande och 
avkoppling. 

      

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel      X  
Vi strävar efter att skolorna har tidsenliga läromedel och under året har 
SvA-läromedel köpts in.  (Svenska som andra språk) 

      

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer     X   
Datortätheten är inte tillräckligt hög. Stödet från IT har försämrats med 
längre väntetid och långsam uppkoppling gentemot servern. 

      

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs     X   
Varje år uppdateras skolbiblioteket av riktade pengar        
Elever och lärare har tillgång till bibliotek och de tjänster som ett 
bibliotek kan erbjuda  

    X  

I Limmared använder elever i år 3-6 bokbussen varje vecka. 
Kommunbiblioteket ger skolorna god service men det kräver en viss 
framförhållning. 

      

Utrustning och materiel för laborativa och experimentella läroprocesser 
finns tillgängliga i den dagliga verksamheten  

   X   

Vi arbetar med att hålla laborationsmaterial uppdaterat och komplett.       
Förskolans lokaler, inredning och utrustning stöder och stimulerar en 
varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl det enskilda 
barnets som barngruppens behov  

     X 

Inredning och utrustning är förnyad under senare tid och är ständigt 
pågående. 

      

Våra lokaler är i förskolan säkra och i gott skick     X   
Upprustning är ständigt pågående t.ex. bullermätning som har 
genomförts på Parkhagen och åtgärdats. Vi byter successivt ut till 
ljuddämpande bordsskivor. 

      

Utemiljön på förskolan stöder och stimulerar en varierad pedagogisk 
verksamhet anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens 
behov . 

    X  

Arbetet har påbörjats med att förbättra och utveckla en stimulerande 
utemiljö.  

      

Utemiljön på förskolan är säker och i gott skick.     X  

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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På Parkhagen har vi investerat i ett staket runt hela gården. Vi ser 
kontinuerligt över utemiljön på de båda förskolorna. 

      

Fritidshemmets lokaler, inredning och utrustning stöder och stimulerar 
en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl det enskilda 
barnets som barngruppens behov  

    X  

Starka sidor är att våra lokaler är temainriktade såsom, spelrum 
byggrum, snickeri med målarrum. Möjlighet finns att utnyttja skolans 
övriga lokaler. 

      

Våra lokaler är säkra och i gott skick      X  
Vi ser kontinuerligt över lokalerna.       
Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 
anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov . 

    X  

Båda skolorna erbjuder en bra utemiljö som inbjuder till lek, spel och 
samvaro. 

      

Utemiljön är säker och i gott skick      X  
De båda skolgårdarna är välskötta och säkerheten ses ständigt över.       
 
 
Analys: 
Vi strävar efter att samtliga medarbetare skall ha en samsyn där det är viktigt att se 
möjligheter till olika användning av befintliga ytor. 
  
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Utifrån de förutsättningar vi får kommer vi att fortsätta med uppfräschning av inom- och 
utomhusmiljön. 
 
 
 
Arbetet i verksamheten 
 
Normer och värden 
 
Lpo 94: ”Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde”. 
 
Våra egna mål för 08/09: 
Alla barn/elever och vuxna skall känna sig trygga och trivas i sin verksamhet samt känner lust 
att lära. 
 
Åtgärder/ insatser för att nå målet  
Under de två senaste läsåren har all personal från förskolan, fritids och upp till år 2 i skolan 
genomgått PUG- utbildning. ( Pedagogisk utveckling i grupp) . 
Alla elever och lärare har utbildats av Stiftelse Friends. Föräldrarna har bjudits in till en 
föreläsning under kvällstid. 
Kamratstödjarna har under året fortsatt att arbeta med Friendsmaterialet och genomfört 
samarbetsövningar i samtliga klasser. I Limmared har en Friendsdag med gruppövningar för 
att öva samarbete och förtroende genomförts. I Länghem arbetar kamratstödjarna med rollspel 
i de olika klasserna. 
 
Resultat: 
PUG har skapat en samsyn speciellt kring de elever/barn som kräver lite extra. 
Vi upplever att det gångna läsåret har varit mycket lugnt med få incidenter. 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse  
De genomförda enkätundersökningarna från både elever och föräldrar visar på att trivseln är 
hög. De sammanlagda insatserna har gjort att vi upplever en hög måluppfyllelse, men arbetet 
med trivsel och trygghet måste ständigt fortgå. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi skall fortsätta att arbeta med värdegrunden, kamratstödjarverksamheten och ett aktivt 
elevråd samt ta tag i incidenter direkt. Kamratstödjarna planerar ett utökat samarbete mellan 
skolorna. 
Likabehandlingsplanen bör översättas till de vanligast förekommande modersmålen. 
 
 
Självvärdering enligt BRUK.  (Se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Vi i personalen arbetar för att skapa en trygg social miljö som är 
fri från all form av kränkande behandling  

     X 

Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling 
och mobbning och tar ansvar för åtgärder och uppföljning av 
sådana fall  

     X 

Alla i skolan respekterar andras egenvärde     X  
Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar     X  
Vi håller Likabehandlingsplanen levande och fortlöpande 
diskuteras kamratrelationer i klasserna. På rasterna finns minst 
två pedagoger ute på skolgården. 

      

Vi i förskolan arbetar för att skapa en trygg social miljö som är 
fri från alla former av diskriminering och kränkande behandling  

     X 

Vi i förskolan förankrar genom vårt förhållningssätt 
grundläggande normer och värden hos barnen  

    X  

Vi i förskolan respekterar andras egenvärde     X  
Vi arbetar efter vår Likabehandlingsplan. Vi arbetar aktivt med 
kamratrelationerna i gruppen. 

      

Vi i fritidshemmet arbetar för att skapa en trygg social miljö som 
är fri från all form av kränkande behandling  

     X 

Vi i fritidshemmet förankrar genom vårt förhållningssätt 
grundläggande normer och värden hos barnen  

    X  

Vi i fritidshemmet respekterar andras egenvärde      X 
Personalen har en gemensam grundsyn när det gäller normer och 
värden. 

      

 
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Gemensamt: 
Pedagogiska diskussioner kommer att prioriteras vid konferenstillfällen under kommande 
läsår. Likabehandlingsplanen ses över och riskområden kartläggs årligen tillsammans med 
elever, personal och föräldrar. 
Förskola: 
Arbete med barnkonventionen 
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Utveckling och lärande i förskolan 
 
Lpfö: 98 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt 
förmåga att leka och lära.” 
 
Våra egna mål för 08/09: 
Den pedagogiska miljön skall innehålla material som är utmanande för barnen. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målet : 
Vi har skapat nya inom- och utomhusmiljöer samt finnas nära barnen i deras lek. 
I utbildningsinsatsen Kvalitet i förskola, vilket är ett samarbete med Högskolan i Jönköping, 
har Parkhagen valt att fokusera på den pedagogiska miljön och Bikupan 
utomhusmiljön/pedagogik.  
 
Resultat: 
Nya tematiska lekmiljöer har utvecklats inom- och utomhus där personalen deltar aktivt. 
 
Analys: 
Vi har varit lyhörda för barnens intresse och önskemål. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Öka flexibiliteten när det gäller aktiviteter samt utveckla de pedagogiska diskussionerna i 
tvärgrupper på konferenskvällar. 
 
  
Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Vi i förskolan stödjer och stimulerar barns strävan att genom egen 
aktivitet och eget utforskande öka förståelsen av sig själva och 
omvärlden liksom deras tilltro till sin egen förmåga att lära  

    X  

Vi i förskolan utgår från att barns lärande är oupplösligt förenat 
med dess sociala, fysiska och emotionella utveckling och arbetet 
präglas av insikten att barn lär hela tiden, med alla sina sinnen och i 
samspel med omgivningen  

    X  

Den dagliga verksamheten är anpassad till barnens naturliga 
dagsrytm och till deras behov av en god omvårdnad, omsorg och en 
god pedagogisk verksamhet  

    X  

Vi i förskolan använder oss av kunskap om lekens grundläggande 
betydelse för barns utveckling och lärande.  

    X  

Vi i förskolan arbetar såväl med det enskilda barnet som med hela 
barngruppen och ser ett samband mellan det enskilda barnets 
utveckling och samspelet i barngruppen.  

    X  

Vi i förskolan uppmuntrar barns förståelse och intresse för 
matematiska och naturvetenskapliga begrepp och samband, 
naturens kretslopp och människans inverkan på miljön. 

   X   
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Vi i förskolan stärker och stimulerar barnens alla språk stimulerar 
barnens språkutveckling  

    X  

 
 
 
 
Resultat : 
Våra starka sidor är att vi efter fortbildning har arbetat tematiskt och med stor medvetenhet 
med inom- och utomhusmiljön och ser mycket goda resultat. Vi har tagit tillvara personalens 
erfarenhet och kunskap samt nya insikter från nyutbildad personal. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 
Personalens målmedvetna arbete gör att måluppfyllelsen är på god väg.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi utvecklar temat natur och miljö samt vår inomhusmiljö. 
 
 
 
 
 
Utveckling och lärande i fritidshemmet 
 
Lpo 94: ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.” 
 ( Lingonboda) 
”Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa 
respekt i samspel med andra och lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra.” ( Trollebo) 
 
Våra egna mål för 08/09: 
Barnen skall utveckla tillit till sin förmåga. ( Lingonboda) 
Utifrån det som uppstår prioritera gruppindelning och verksamhet. ( Trollebo) 
 
Åtgärder/insatser för att nå målet : 
Vi har sett varje barns positiva förmågor och berömt och uppmuntrat. ( Lingonboda) 
Vi har tydliggjort de aktiviteter som eleverna kan välja bland. ( Trollebo) 
 
Resultat: 
Vi upplever att barnen har fått stärkt självförtroende. ( Lingonboda) 
Det har bildats spontana grupper vilka har använt även skolans övriga lokaler. ( Trollebo) 
Det har blivit färre konflikter och en lugnare atmosfär trots den stora barngruppen. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 
Vi bedömer att vi arbetar på rätt sätt för att få en lugnare miljö för elever och personal, samt 
att barnen har blivit gladare och mer kreativa.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Ytterligare bekräfta och uppmuntra alla barn i gruppen (Lingonboda) 
Schemalägga gruppaktiviteter för att minska antalet barn i lokalen.( Trollebo) 
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Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Vi i fritidshemmet stödjer och stimulerar barns strävan att genom 
egen aktivitet och eget utforskande öka förståelsen av sig själva och 
omvärlden liksom deras tilltro till sin egen förmåga att lära  

    X  

Vi i fritidshemmet utgår från att barns lärande är oupplösligt förenat 
med dess sociala, fysiska och emotionella utveckling och arbetet 
präglas av insikten att barn lär hela tiden, med alla sina sinnen och i 
samspel med omgivningen  

    X  

Vi i fritidshemmet arbetar såväl med det enskilda barnet som med 
hela barngruppen och ser ett samband mellan det enskilda barnets 
utveckling och samspelet i gruppen.  

    X  

 
 
 
 
Resultat: 
Våra starka sidor är att vi diskuterar kontinuerligt de sociala målen med varandra, eleverna, 
föräldrarna och skolans lärare. 
De svaga sidorna är att tid och resurser inte alltid finns till den stora barngruppen. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 
Vi bedömer måluppfyllelsen som god. Vi tycker att barnen utvecklas och lär genom leken 
med stöd från oss vuxna. Respons som tyder på detta har vi fått från föräldrar genom samtal 
och enkäter. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Ytterligare prioritera gruppindelning och anpassad verksamhet, samt försöka att ytterligare 
uppmärksamma de ”osynliga” barnen. 
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Kunskaper - Utbildningsresultat 
 
 
 2006/ 

2007 
2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2008/ 
2009 

2008/ 
2009 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Totalt 
Andelen elever som 
uppnår målen i God 
läsutveckling för åk 2 

Alla 
87 % 

 83 % 
 

92 % 
 

94 % 91,5% 93 % 

Andelen elever som 
uppnår målen i God 
läsutveckling för åk 4 

87,5 %  100 % 
Lä 
70 % 
Li 

100 % 
Lä 
33 % 
Li 

90 % 78,5% 87 % 

Andel elever som uppnår 
målen i alla ämnen i år 3. 

- - - - 93 % 95 % 94 % 

Andel elever som uppnår 
målen i svenska som 
andraspråk i år 3. 

- - - - 100 % 100 % 100 % 

Andelen elever i åk 2 
som uppnår målen i 
svenska 
Fr.o.m. 2008/09 elever i 
år 3 

82 % 
Lä 
Alla 
90% 
Li 

92 % 
Lä 

83 % 92 % 93 % 100 % 96 % 

Andelen elever i åk 2 
som uppnår målen i 
matematik 
Fr. o. m. 2008/09 elever i  
år 3. 

73 % 
Lä 
Alla Li 
90 % 

92 % 
Lä 

96 % 86,5 % 96,5 % 95 % 96 % 

Andelen elever i åk 5 
som uppnår målen för åk 
5 i alla ämnen 

Alla  
94,5 % 

 84% 87,5% 91 % 91,5 % 92 % 

RESULTAT i de 
nationella proven för 
åk 5 ( andelen elever 
som uppnått målen i…) 

       

Svenska Alla: 
96,5 % 

 87,5% 91,5% 93 % 91,5 % 92,25% 

Svenska som andraspråk - - - -  100 % 100 % 
Matematik Alla: 

97,5% 
 86,5 % 91,5% 93 % 91,5 % 92,5 % 

Engelska Alla 
94,5 % 

 87,5 % 91,5 % 88 % 91,5 % 90 % 

Andel elever som 100 % 100 % 100 % 91,5% 93 % 91,5 % 92,5 % 
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genomfört proven 
Andel elever i åk 5 som 
kan simma 200m ( varav 
50 m ryggsim) 

  94 % 100 % 96 % 100 % 97 % 

 
 
Resultat: 
Länghem har nått en högre måluppfyllelse än Limmared. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 
Eleverna har olika förutsättningar från början. Stora insatser såsom individanpassat material, 
åtgärdsprogram, gruppsammansättning med mera har gett resultat och utveckling för alla 
elever utifrån sina förutsättningar. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Omprioriteringar till höstterminen inom skolan för att öka måluppfyllelsen samt att förbättra 
arbetet med åtgärdsprogram tillsammans med specialpedagogen. Fortsätta att utveckla arbetet 
med individanpassat material för de elever som riskerar att inte nå målen. 
 
 
 
I vilken utsträckning eleverna har en individuell utvecklingsplan: 
Resultat: 
100 % har IUP. 
 
Analys: 
IUP:n har gjort eleverna medvetna om sina starka sidor och det har ökat deras vilja att arbeta 
mot sina uppsatta mål. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Utveckla ett gemensamt IUP-språk inför nästa läsår.  
 
 
 
 
Barnens inflytande i förskola och fritidshem 
 
Våra egna mål 08/09: 
Öka barnens inflytande genom bland annat tydligare utvärderingar samt dokumentation av 
dessa. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 
Barnens önskemål har vi tagit till vara i högre grad.  Barnen har medverkat i läsårets 
grovplanering. 
 
Resultat: 
Genom att närvara i barnens aktiviteter och vid observationer har vi sett vad som intresserar 
barnen och vi har organiserat miljön för att stötta och utveckla denna. ( Förskolan) 
Nästan alla barn har lärt sig ta ansvar miljö och material. ( Fritidshemmen) 
 



 15 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
På båda förskolorna upplevs det som om barnen har fått större inflytande över sin dag, på 
grund av vårt medvetna arbetssätt. 
När barnen på fritids har fått möjlighet att diskutera verksamhetens innehåll upplever vi att 
barnen har blivit mer medvetna om sitt inflytande och möjlighet att påverka. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Låta barnen på förskolan leka färdigt utan onödiga avbrott. 
På fritids skall vi samla alla barn vid läsårsstarten och klargöra deras möjligheter till 
inflytande över verksamheten. Önskelista upprättas för materialinköp och aktiviteter. 
 
 
 
 
 
Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Vi i förskolan gör barnen delaktiga så att de kan påverka 
verksamhetens innehåll och utformning.  

   X   

Det dagliga arbetet präglas av demokratiska arbetsformer och 
förhållningssätt.  

    X  

 
Resultat: 
Vi arbetar medvetet utefter barnens önskemål genom att vi är lyhörda och tillåtande.  
 
Analys: 
Vi försöker vara flexibla i vårt arbetssätt för att tillgodose barnens behov t.ex. förskjuta raster 
eller hjälpa varandra över avdelningarna. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Öka samarbetet mellan avdelningarna och följa upp och påminna varandra genom 
pedagogiska diskussioner på gemensam planeringstid samt APT ( arbetsplatsträff ). 
 
 
 
Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 7) 1 2 3 4 5 6 
Vi i fritidshemmet gör barnen delaktiga så att de kan påverka 
verksamhetens innehåll och utformning.  

    X  

Det dagliga arbetet präglas av demokratiska arbetsformer och 
förhållningssätt.  

    X  

 
 
Resultat: 
Våra starka sidor är att vi upplever att vi är lyhörda och i möjligaste mån kan bemöta barnens 
önskemål. 
 
Analys: 
Genom att barnen får ta eget ansvar och har inflytande främjar det barnens kreativitet och lust 
att lära. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Försöka hitta nya möjligheter att ta till vara barnens önskemål och inflytande. 
 
 
 
 
 
Elevers ansvar och inflytande i skolan 
 
 
Ur Lpo 94 ”Skolan skall stäva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande 
över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.” 
 
Våra egna mål 08/09: 
Öka elevernas ansvar och engagemang samt utveckla elevrådets arbete med inflytandefrågor. 
Öka elevernas möjligheter att påverka innehåll och arbetssätt. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 
Vi har medvetet arbetat med att öka elevernas engagemang och ansvar genom att till exempel 
ha en mottagare till sitt producerade arbete. ( Limmared) 
Vi arbetar medvetet med att presentera olika arbetssätt och redovisningsformer. 
 
Resultat: 
De flesta elever kan ta ansvar för sitt lärande genom att planera och utvärdera. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Måluppfyllelsen har varit god. Eleverna har upplevt det positivt att delge andra elever sitt 
arbete. Vi upplever att vi gått ett steg framåt. Vi har blivit bättre på att förtydliga de 
individuella och nationella målen. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Återkommande diskussioner i klasserna och bland personalen krävs för att elevinflytandet 
skall utvecklas ytterligare. 
 
  
Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 7) 1 2 3 4 5 6 
Skolan arbetar aktivt med att stärka den enskilde elevens självkänsla, 
självförtroende och förmåga att ta egna initiativ och ansvar för sitt 
lärande.  

    X  

Elevernas självkänsla är god och eleverna har lärt sig att lita till och 
uppskatta sin egen förmåga  

    X  

Eleverna tar egna initiativ och tar ansvar för sitt lärande och sina 
handlingar  

    X  

 
Resultat: 
De flesta elever har en hög självkänsla, tar egna initiativ och ansvar samt har valmöjligheter 
och kan se sin egen utveckling. 
 
Analys: 
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Vi upplever att de målmedvetna satsningarna har gett resultatet.  Bemötandet av eleverna är 
det primära. Elevernas självbild är inte enbart beroende av vad som sker i skolan. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi skall vara noga med bemötandet så att alla känner sig sedda och respekterade. 
 
 
 
 
Här redovisas också andra resultat från enkäterna angående elevansvar och 
elevinflytande. 
 
Resultat från central elevenkät i år 6 (Skala 1-4, där 1 är ”jag håller inte alls med” och 4 
”jag häller med helt”). 
Enkätsvar som resulterade i 3 och 4 på skalan. 
 2006-07   

L-m 
2007-08   
L-m 

2008-09 
L-m 

2006-07   
L-d 

2007-08   
L-d 

2008-09 
L-d 

Jag vet vad 
jag skall 
kunna i de 
olika 
ämnena 

92 % 92 % 82 % 80 % 92  % 96 % 

Jag kan 
påverka 
mina egna 
mål 

96 % 96 % 100% 90 % 90 % 100 % 

Jag kan 
vara med 
och 
bestämma 
på vilket 
sätt jag 
skall lära 

92 % 92 % 100 % 93 % 92 % 100 % 

Jag lär mig 
mycket i 
skolan 

96 % 96 % 92 % 90 % 90 % 100 % 

 
 
Resultat: 
Tyvärr har endast hälften av eleverna på Länghemskolan kunnat genomföra enkäten på grund 
av att data kommunikationen inte fungerat fullt ut. 
Resultatet är i stort sett oförändrat från förra året och ligger fortsatt på en hög nivå. 
 
Analys: 
Vi upplever att detta arbete prioriteras och är ständigt pågående . 
Vi är nöjda med resultatet men arbetet måste ständigt fortgå. 
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Samverkan 
 
Lpfö 98:  ”Alla som arbetar på förskolan skall visa respekt för föräldrar och känna ansvar för 
att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 
” Arbetslaget skall föra löpande samtal med barnens föräldrar om barnens trivsel, utveckling 
och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.” ( Bikupan) 
 
Våra egna mål 08/ 09: 
Förskolan:  
Öka föräldrarnas delaktighet genom erbjuda föräldrarna två utvecklingssamtal per år. Få 
barnen intresserade av att låna bokpåsar som är sorterade efter ålder och intresse.  
( Bikupan) 
Ta till vara de spontana föräldrakontakterna, bygga bra föräldrarelationer. ( Parkhagen) 
 
 Lpo 94:  ”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta  med elevernas vårdnadshavare så att 
man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet.” 
Fritidshemmet:  
Öka kunskapen om fritids verksamhet vad vi gör och varför – Vårt uppdrag 
 
Lpo 94: ”Skolan skall sträva efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess arbets-, 
förenings- och kulturliv.” 
Grundskolan 
Öka föräldrarnas närvaro på föräldramöten 
Öka elevernas insikt i arbetslivet 
Öka fritidspersonalens förutsättningar för delaktighet i elevernas måluppfyllelse. 
Försöka få feedback från år 7. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 
Förskolan:  
Vi har erbjudit två utvecklingssamtal per år och gjort reklam för bokpåsarna vilka även finns 
på barnens modersmål. 
 
Fritidshemmet:  
Vi har lagt ut information på hemsidan samt skickat ut information på papper via barnen. 
Vi har bjudit in föräldrarna till Öppet Hus. 
 
Grundskolan:  
Vi har använt Brukarrådets idéer för att öka föräldrarnas närvaro på föräldramöten. 
Vi har gjort vissa studiebesök i närområdet. 
Överlämnande lärare är med på klasskonferens på hösten samt mottagande på våren.  
I Limmared har vi haft ”skymningsmöten” för fritids- år 2, ett par gånger per termin då vi lagt 
fokus på samsyn kring eleverna.  
Fritidspersonalen har deltagit i klasskonferenser. 



 19 

Vi har diskuterat meritvärdena från år 9 gällande våra elever. 
 
 
 
 
 
 
Resultat: 
Förskolan:  
Ett fåtal föräldrar har tackat ja till ett andra utvecklingssamtal. Utlåningen av bokpåsar ligger 
kvar på samma nivå som föregående år. Bokpåsarna på modersmålet har varit uppskattat. 
Fritidshemmet:  
Vi har fått en ökad kontakt med föräldrarna. 
Grundskolan:  
Överlämnandekonferenser har hållits mellan mottagande och avlämnande lärare.  
Föräldrarnas närvaro på föräldramöten har ökat. 
Fritidshemmets personal har fått en större delaktighet i elevernas måluppfyllelse. 
Vi har haft intressanta diskussioner angående meritvärdena från år 9 utifrån vår bedömning 
när de lämnade skolan i år 6. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Förskolan:  
Vi upplever att vi har nått vårt mål med erbjudandet av två utvecklingssamtal men inte nått 
målet med utlåningen av bokpåsarna. 
Vi har haft en bra daglig kontakt med föräldrarna vid hämtning och lämning vilken har lett till 
en bra relation, öppenhet och gott samarbete.  
Fritidshemmet:  
Vi bedömer att vi har kommit en bra bit på väg. 
Vi har skickat ut månadsblad med information till föräldrar för att de skall få en inblick i vad 
som sker på fritids. 
Grundskolan: 
Vi känner oss nöjda med de kontakter vi har med arbetslivet. 
Den önskade kontakten och feedback från år 7 har uteblivit men meritvärden från år 9 har gett 
oss intressanta och lärorika diskussioner där det visade sig att vår bedömning samstämde i 
stort med år 9. 
Måluppfyllelsen angående fler föräldrar på föräldramöten har infriats . 
  
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Förskolan: 
Inbjuda bibliotekarie till föräldramöte och prata för bokpåsarna.  
Genom fotodokumentation ska vi öka föräldrarnas inblick i vår verksamhet samt i samtal ta 
del av föräldrarnas önskemål kring deras barns utveckling. 
Fritids: 
Utveckla arbetet med månadsbladen samt försöka få föräldrarna mer delaktiga. 
Grundskolan: 
Försöka få ett utbyte från år 7 för att följa upp de elever som vi har lämnat. 
Bjuda in föräldrar till skolan för att ta del av deras erfarenheter från arbetlivet. 
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Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7)        1 2 3 4 5 6 
Vi i förskolan samverkar med hemmen och detta bygger 
på en nära och förtroendefull kontakt mellan föräldrar och 
personal.  Personalen tar ansvar för att en sådan relation 
kommer till stånd och utvecklas . 

    X  

Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga och påverka .      X  
Vi i förskolan samarbetar med förskoleklassen och 
fritidshemmet för att stödja barnets allsidiga utveckling 
och lärande i ett långsiktigt perspektiv.  

    X  

 
Resultat: 
Våra starka sidor är att vi har en fungerande överlämningsplan inför skola och fritids. 
Vi tar stor hänsyn till föräldrarna vid inskolning samt informerar regelbundet om våra mål och 
aktiviteter. Vi kopplar verksamheten till Läroplanen samt sätter upp fotografier där föräldrar 
och barn tillsammans kan titta och prata om vad dagen inneburit för barnen. 
 
Analys: 
Vi upplever att genom ökad medvetenhet hos personalen och färre barn i barngrupperna har 
kontakten och samarbetet med föräldrarna ökat. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Öka samverkan genom att ha en dialog med föräldrarna om vad föräldramöten skall innehålla. 
 
  
Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7)        1 2 3 4 5 6 
Vi i fritidshemmet arbetar för en god kontakt och 
samverkan med hemmen. 

    X  

Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga och påverka.      X  
Vi i fritidshemmet samverkar med förskolan och 
grundskolan ( inkl. förskoleklass) för att främja barnens 
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. 

    X 
 

 

 
Resultat: 
Våra starka sidor är att vi har ett bra samarbete med de föräldrar som vi dagligen träffar vid 
hämtning och lämning. I Länghem har vi utvecklat samarbetet mellan förskolan och fritids 
med flera besök i dessa verksamheter.  
I Limmared har vi haft några gemensamma konferenser  s.k. skymningsmöten där samarbetet 
kring barnen har diskuterats.  
Representant från fritids har deltagit på klasskonferenser. Via hemsida eller månadsblad 
informeras föräldrarna om verksamheten på fritids. 
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Analys: 
Det är svårt att individualisera verksamheten för det enskilda barnet på grund av de stora 
barngrupperna 
. 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi fortsätter med gemensamma träffar för fritidspersonal och lärarpersonal upp till år 2. 
 
 
Här redovisas också övriga resultat från attitydundersökningen och enkäter angående 
samverkan. 
Resultat: 
Föräldraenkät gav följande resultat på påståendet: Jag upplever ett gott samarbete mellan 
hem och fritidshem. ( Skala 1-6 där 1= instämmer inte alls och där 6= instämmer helt) 
År 1-3    L-m 4-6          L-m 1-3   L-d 4-6   L-d 
2006-07 23 % 77 %  100 % 
2007-08  100 %  100 % 
2008-09  100%  100% 
 
Analys: 
Vi upplever att föräldrarna är lätta att diskutera med både vad det gäller positiva och negativa 
saker. Tyvärr har inte alla föräldrar svarat på enkäten. 
 
 
 
 
 
Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7)        1 2 3 4 5 6 
Skolan tillhandahåller all den information som föräldrar 
behöver om skolans verksamhet i stort och det egna 
barnets utveckling och potential. 

     X 

Skolan samarbetar med förskoleklassen för att stödja 
varje elevs utveckling. 

    X  

Skolan samarbetar med fritidshemmet för att stödja varje 
elevs mångsidiga utveckling och lärande. 

    X  

 
 
Resultat: 
Våra starka sidor är att det finns väl fungerande rutiner för information och samarbete med 
föräldrar runt elevers utveckling samt en god samverkan mellan fritids, F-klass och skola. 
 
Analys: 
Vår organisation gör att samverkan mellan fritids, F-klass och skola är väl utvecklad 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Utveckla samarbetet mellan fritids, F-klass och skola genom t.ex.läxhjälp. 
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Bedömning och betygsättning 
 
Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och betygsättning. 
 
Lpo 94: ”Läraren skall utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 
informera rektorn.” 
 
Vårt mål 08/09: 
Sträva efter att utveckla en mer likvärdig bedömning.  
 
Åtgärder/insatser för att nå målet: 
Vi har deltagit i olika ämnesgrupper för att få en samordnad bedömning i kommunen. 
Kommungemensamma sambedömningsträffar för de nationella proven har genomförts. 
Studiecirkel i samband med införandet av de nationella målen/ proven i år 3 har genomförts i 
rektorsområdet. 
 
Resultat: 
De kommungemensamma progressionsmallarna är klara att under nästa läsår börja användas. 
Dessutom har vi i rektorsområdet utarbetat handlingsplaner i matematik och No och dessa är i 
stort sett klara. 
 
Analys och måluppfyllelse: 
Pedagogiska diskussioner har fördjupat vår samsyn. De sambedömningsträffar som har 
genomförts i kommunen visar att det råder skillnader i bedömning av de nationella proven. 
De meritvärden från år 9, som gäller våra tidigare elever, har visat att bedömningen i stort sett 
överensstämmer med vår. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi skall fördjupa oss i arbetet med de kommungemensamma matriserna i rektorsområdet. 
Skolverkets diagnosmaterial ( Nya språket lyfter, språket på väg och Diamant) kommer vi 
också att arbeta med under kommande läsår. 
 
 
Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Utvecklingssamtalen bidrar till att skapa en positiv utveckling för 
eleverna såväl kunskapsmässigt som socialt.  

     X 

Elever och föräldrar är nöjda med underlaget för 
utvecklingssamtalen. 

    X  

Det finns en lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar 
med syfte att göra likvärdiga och rättvisa bedömningar . 

     X 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi behöver fortsätta att arbeta på formuleringar och likvärdigheten i bedömningarna under 
kommande läsår. 
 
 
 
 
 
Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. 
 
Resurser: 
Vi har tillgång till talpedagog, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, 
speciallärare och utbildade resurspedagoger. Vi har även ett gott samarbete med 
Barnhabiliteringen på SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus) och BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin) samt Specialpedagogiska institutet. 
 
Organisering av stödet och lärandet: 
Flera elever har tillgång till resurspedagog/ assistent. Särskilt stöd ges dessutom i storgrupp, 
mindre grupp eller enskilt. Specialpedagogen träffar enskilda barn/barngrupp, gör 
utredningar/ observationer, ger handledning och samtalar med föräldrar. 
 
Personalens kompetens och tillgänglighet: 
I varje arbetslag finns pedagoger med specialpedagogisk kompetens dessutom har alla 
behörighet för sitt uppdrag.  
Rutiner för elevhälsoärenden finns. All personal har fått information om gällande riktlinjer. 
 
 
Vilka åtgärder har ni gjort för anpassning av skolmiljö och undervisning till elever med 
olika förutsättningar ( t.ex funktionshinder) 
Några elever har arbetsplatser i egna grupprum. Klassrum är utrustat med hörselslinga, 
mikrofon, specialstol och dator. Några elever har fått specialidrottsundervisning. 
Fler elever har fått tillgång till talsyntes, särskilda bildprogram ,  
 flexiboard, Daisy-spelare samt inlästa läromedel. Vi arbetar för att utveckla ett inkluderande 
arbetssätt. 
 
 
I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. 
Resultat: 
Vi upplever att de elever som har stort behov av stöd får ett tillräckligt stöd, men de elever 
som befinner sig på gränsen får inte alltid den stöttning som behövs. 
Alla önskemål om modersmålsundervisning har inte kunnat tillgodoses på grund av lärarbrist. 
Svenska A (SVA) har erbjudits inom respektive arbetslag i begränsad utsträckning. Flertalet 
av arbetslagen saknar denna kompetens. 
 
Analys: 
Vi kan snabbt omprioritera när behov uppstår. Anpassning av undervisning för enskild elev 
och läromedel har bidragit till att elever har gjort framsteg. Specialpedagog och skolpsykolog 
har stöttat elever och personal. Det är svårt på en liten skola som Limmared då vi får elever 
med många olika språk. Vi har för få elever med samma språk för att kunna ordna med 
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grupper. Pedagogerna i de högre klasserna upplever det svårt att undervisa nyanlända elever 
som är analfabeter. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Specialpedagogen fortsätter att kartlägga elever i behov av särskilt stöd. 
Vi skall avsätta konferenstid för att diskutera dessa elever under kommande läsår. 
 
 
 
  
Värdera enligt BRUKskalan (se sid.7) 1 2 3 4 5 6 

Det finns fungerande rutiner i förskolan för att barn i behov av särskilt 
stöd ska få det stöd de behöver  

    X  

Personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd i förskolan får 
de resurser de behöver i form av handledning, konsultation, tid för 
reflektion etc.  

    X  

Vi i personalen samverkar med föräldrarna till barn i behov av särskilt 
stöd. 

    X  

Förskolan arbetar med individuella utvecklingsplaner som ett medel 
för att tillgodose barns behov av särskilt stöd  

    X  

 
Resultat: 
Våra starka sidor är att vi har bra och fungerande rutiner för barn i behov av särskilt stöd 
tillsammans med föräldrar och i förekommande fall med Habiliteringen och BUP (Södra 
Älvsborgs Sjukhus). 
 
 
Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Det finns fungerande rutiner i och det görs insatser på fritidshemmet 
för att barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver . 

    X  

Personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmet 
får de resurser de behöver i form av handledning, konsultation, tid för 
reflektion etc.  

    X  

 
Resultat: 
Viss personalförstärkning är gjord och anpassad till de elever som har störst behov. 
Resurspedagogerna har fått en utökad handledning från särskolan 
 
 
 
Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.7) 1 2 3 4 5 6 
Skolan anpassar den pedagogiska miljön till elever med olika 
förutsättningar  

    X  

Lärare och annan personal samverkar kring elever i behov av särskilt 
stöd  

    X  

 
Resultat: 
God anpassning av den pedagogiska miljön för elever med olika förutsättningar. 
 



 25 

Analys: 
Vi når våra mål på grund av goda rutiner, kompetent personal och ett nära samarbete med 
föräldrarna. Specialkompetens finns att tillgå. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling. 
Effektivisera och utveckla organisationen. 
 
 
I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd: 
Resultat: 
För de elever som har behov, av kunskapsmässiga eller sociala skäl, upprättas 
åtgärdsprogram.  
 
Analys: 
Vi upplever att åtgärdsprogrammen ger stöd för elev/barn, föräldrar och personal i det 
fortsatta arbetet. Vi ser eleven/barnets utveckling tydligare och berörda parter är medvetna om 
de aktuella insatserna. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Utreda och upprätta åtgärdsprogram för nyanlända elever. 
 
 
 
Hälsa och livsstil 
 
Redovisning av arbetet med hälsa och livsstil 
 
Lpo 94:”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
grundläggande kunskaper för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön.” 
 
Vårt egna mål 08/09 
Öka insikten av matens och motionens betydelse för hälsan samt genomföra daglig 
rörelseaktivitet såväl ute som inne.(Länghem) 
 
 
Åtgärder/insatser för att nå målet: 
Vi har haft regelbunden Röris i klasserna samt idrotts dagar med olika teman. 
En hälso- och miljövecka har genomförts på Länghemskolan. 
I Limmared är en skateboard bana iordningsställd. Samt matråd för att väcka elevernas 
intresse och göra dem mer delaktiga. 
 
Resultat: 
De flesta klasserna har haft dalig fysisk aktivitet – promenader, lekar eller Röris. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Fokusering på kost och hälsa har medfört att eleverna blivit allmänt uppmärksamma på 
matens betydelse och vikten av att sköta sin kropp. ( L-m) 
Eleverna känner större delaktighet och mer ansvar för miljön i matsalen. ( L-d) 
Vi bedömer att vi har en god måluppfyllelse. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi försöker skapa samarbete kring kosten med köket och då speciellt inför nästa års 
hälsovecka. ( Länghem) 
 
 
 
 
Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser under läsåret. 
 
Specialpedagogik 7,5 p  11 lärare 
PIM   21 lärare 
Idrottsutbildning  1 lärare     
Röris  4.   25 lärare 
Ämnesspåret (lokalt anordnat) Alla lärare 
PUG   25 personal från förskola/fritids/ skola 
Kvalitet i förskola/fritids (HLK) All personal förskola/fritids 
Nationella prov år 3 – studiecirkel. All personal skola 
Grundskollärarutbildning  1 fritidspedagog 
Speciallärarutbildning  1 grundskollärare 
Friendsutbildning  All personal 
HLR   All personal 
Brandutbildning  All personal 
Itpa – testutbildning  1 specialpedagog 
Rektorsutbildning  1 rektor 
Lärare mot de yngre åren  1 barnskötare 
Studiebesök utemiljö  Förskolepersonal 
Div. föreläsningar 
 
 
 
 
Helhetsbedömning  
 
Det har varit ett händelserikt år med bl.a.nya nationella mål och prov för år 3 och nya 
Allmänna Råd beträffande IUP och Skriftliga omdömen vilket har tagit mycket tid för den 
enskilde läraren och arbetslagen att sätta sig in i. Detta arbete har gett bra resultat men 
behöver naturligtvis utvecklas vidare. 
 
På fritidshemmen har vi haft större barngrupper än tidigare år vilket har inneburit ett ökat 
tryck på personalen.  
På förskolorna har förutsättningarna varit olika eftersom Parkhagen har haft väldigt mycket 
barn och Bikupan har inte riktigt haft fulla grupper.  
Dagbarnvårdarna har under året haft många små barn som har inneburit stor belastning vissa 
dagar. 
 
På skolorna och förskolorna har vi under året haft ett flertal gemensamma träffar för 
personalen där vi diskuterat pedagogiska frågor utifrån våra styrdokument. Detta efterfrågar 
personalen mer utav vilket vi ser som en positiv utveckling. 
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Vi upplever att arbetsmiljön i våra verksamheter, trots en stor arbetsbelastning, är god vilket 
även våra skyddsronder och arbetsmiljöenkäter visar. 
 
Sammanfattningsvis upplever vi att det har varit ett lugnt läsår med ett gott klimat bland 
personal och barn/elever i samtliga verksamheter och det tror vi påverkar lärandemiljön 
positivt. 
 
 


