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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
På Ljungsarpskolan går elever från Ljungsarp och Nittorp med omnejd. Upptagningsområdet är 
präglat av landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både Ljungsarp och Nittorp. En 
relativt stabil social struktur finns i dessa samhällen med liten in- och utflyttning. Asylsökande 
barn finns i verksamheten. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
På Ljungsarpskolan finns ett arbetslag som organiserar undervisningen åldersintegrerat. 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
 

Orienteringsdagen 

Friluftsdagen i höstas 

Invigningen av den nya klätterborgen 

Besöket i Forntidsbyn 

Dansföreställningen ”Drömmar” i Borås 

Troll 

Alla döda små djur 

Alla i Underlandet 

Kulturskolans flirtvecka 

Skola 2011 

Bondgårdsbesök 

Navet 

Rovdjurslektioner med länsstyrelsen 

Ny bokbuss 

Smartsal – artsal – matsal 

Nya gungor 

Ett flertal hantverkarinsatser (nya fönster, hiss, handikappstoalett m.m.) 

Årets sjätteklassare  
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2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 

Till grund för skolans kvalitetsredovisning ligger den egna utvecklingsplanen. Resultatunderlaget 
har tagits fram med hjälp av enkäter, diagnoser, statistik, egna utvärderingar och självvärderingar. 
Bildningsförvaltningens enkätundersökningar ligger också till grund för redovisningen 

 

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Hela vår kvalitetsredovisning genomsyras av fortsatt utveckling av verksamheten utifrån 
föregående års kvalitetsredovisning. 

Skolinspektionens besök och efterföljande rapport har också hjälpt oss att peka ut 
utvecklingsområden för framtiden. 

 

4 Förutsättningar  

4.1 Elever /Personal 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt 63 67 75 73 

Därav elever i förskoleklass 9 9 13 10 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever exkl.fskl 

9,83 10,64 10,24 8,81 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever i fskl 

6,56 10,33 6,00 6,00 
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Analys: 
I tabellen ovanför kan vi utläsa ytterligare en minskning av lärarresurser i grundskolan Det som 
inte visas i tabellen är våra asylelever. De har under delar av året varit 4-5 till antalet. Den resurs de 
har krävt ligger under samma antal lärare som i tabellen vilket i verkligheten skulle ha inneburit en 
ännu lägre lärartäthet.  

4.2 Ekonomiska resurser 
 

Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2009 2010 

Kostnad per elev: 64 701 61 197 

 

Analys: Ovanstående siffror visar tydligt att vi har fått minskade resurser till skolan. 

4.3 Materiella resurser 
Resultat:  
Cd-spelare, smartboard och ljudisolering mellan musiksal och annat klassrum är åtgärdat. I övrigt 
väntar vi på möjligheter att åtgärda övriga punkter från årets utvecklingsplan. 
 
 
Analys: 
I och med de ökade kraven i den nya läroplanen är det nu mer än någonsin viktigt att uppdatera 
våra läromedel och tekniska hjälpmedel om vi ska kunna nå en hög måluppfyllelse. 

 

Kommentar/analys: 

Utöver ovanstående siffror används även en personaldator (den enda stationära personaldatorn) av 
elever. Just personaldatorer är det stor brist på. Dagtid finns det därmed inga datorer för personal 
att tillgå om eleverna har arbete vid datorer. 
När en hel grupp ska genomföra ett arbete, där datorer krävs, räcker inte datorerna till för att 
undervisningssituationen ska bli hållbar. Det blir mycket spring både för elever och för lärare för 
att kunna nå de datorer som vi har tillgång till. 

 
 

 

 

 

 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

 10 10 12 12 

Antalet elever per undervisningsdator  6,8 7,5 5,8 5,6 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

En portabel lösning t.ex. en datorvagn med 10-15 st bärbara datorer, viktigt att dessa datorer kan 
nätuppkopplas. 

 

 

Följande punkter står kvar från föregående kvalitetsredovisning och behöver fortfarande åtgärdas: 

Vi behöver förbättrade arbetsplatser för lärarna med personaldatorer. 

Anpassning av gruppstorlek till vad som passar de lokaler vi har. 

Miljön i vårt nuvarande materielrum behöver förbättras. 

Trafiksituationen behöver ses över. Den tunga trafiken måste bort från skolgården under dagtid 
vilket kräver förändring av den fysiska miljön. 

Vi behöver fortfarande uppdatera vårt läromedel i SO, NO för år 3-6 samt köpas in till år 1-2. Det 
finns inte klassuppsättningar av läroböcker i svenska. 

Diskbänk till förskoleklassen. 

Ytterligare smartboard till skolan.  

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
 
Utdrag ur LPO-94 
Skolan skall aktivt medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen, 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

Bildningsplanens mål:  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

5.1.1 Våra egna mål för 10/11: 
Alla ska känna att de får vara med och ingen ska behöva vara rädd. 

Resultat: 

Vid konflikter eller andra incidenter tar barnen hand om varandra och hämtar någon vuxen. Vi ser 
ofta barn som tar ansvar för varandra och försöker lösa uppkomna situationer på bra sätt och de är 
måna om varandra. Vi har även använt oss en hel del av skönlitteratur som samtalsunderlag i 
klasserna. 

Eleverna har två gånger under läsåret fått fylla i en trivselenkät. På hösten anger 10 stycken av våra 
elever att de bara ibland får vara med i lek och spel på rasterna. Nu i vår är det färre som känner så 
(7 st) och en som säger att den aldrig få vara med.  

Höst: 7 stycken anger att de ibland är rädda på rasterna 

Vår: 5 stycken anger att de ibland är rädda på rasterna 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har kommit en bra bit på väg att nå målet men vi är inte framme ännu. Varje år får vi nya 
gruppkonstellationer och nya individer som vi ska lära känna och anpassa oss till. Detta gäller både 
vuxna och elever. Nya roller ska hittas och accepteras.  

Trivselenkäten visar att det är fler som känner att de får vara med på våren och färre som är rädda 
på rasterna. Det är främst de yngre eleverna som inte känner den trygghet vi skulle önska men det 
blir i alla fall bättre vartefter läsåret går. Dagsform spelar in på resultatet då det särskilt för mindre 
barn spelar stor roll vad som hänt i situationen precis innan de fyller i enkäten. 

 
 

 

 

 

Normer och värden 
 
Alla blir sedda och 
respekterade (2011) 
 
Alla känner trygghet, tillit 
och trivsel. (2011) 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

1. Vi kompletterar befintlig dokumentation av rutiner med en beskrivning av hur vi ökar 
systematiken i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och det främjande arbete för 
likabehandling.  

A. I arbetet med att komplettera används följande litteratur: 

o Allmänna råden (För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.)”, 

o Förebygga diskriminering och främja likabehandling” (Handledning från Jämo)  

o Skolinspektionens kvalitetsgranskning gällande detta område på Fribergaskolan 
(Danderyds kommun) och Diamanten (Norrköpings kommun) 

 

B. I planen förstärks hur kartläggning, åtgärder och uppföljning genomförs: 

Kartläggning 

Varje år tas fram en plan för skolans arbete utifrån en nulägesanalys/kartläggning 
där skolans och klassernas/gruppernas behov. 

Som stöd vid kartläggningen används flik 7 (Kartläggning och nulägesanalys) i 
ramverket som tagits fram gemensamt i kommunen. 

Åtgärder 

Det som skall genomsyra åtgärderna är: 

§ Samhörighetsarbetet. (Ex genom att öka antalet tillfällen då arbete sker i 
åldersblandade grupper under gemensamma teman samt utveckla 
innehållet) 

§ Uppföljning av elevernas frånvaro. 

§ Struktur i skoldagen för att snabbt kunna fånga upp kränkningar. 

§ Trygghet för eleverna i hur man informerar vuxna om man 
blivit/känner sig kränkt dvs eleverna skall inte vara rädda för 
konsekvenserna.  

Viktigt att det finns olika vägar. 

o Samtal med olika vuxna 

o E-post till olika vuxna med olika funktion på skolan 

o Brev 

§ Det salutogena förhållningssättet utifrån  

o Planera i förväg 

o Bortse från oförmåga 

o Förstärka positivt beteende  
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Uppföljning 

Är kopplad till de konkreta åtgärder som prioriteras på skolan under året. 

 

 

2. För att skapa en bred kunskapsbas om hur planens innehåll och olika perspektiv genomförs 
också erfarenhetsutbyte genom att representanter träffas från skolorna både inom rektorsområdets 
skolor och även med de övriga rektorsområdena i kommunen. 

 

3. Planens namn är Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling 

 

Förväntad effekt: 

1. Planen uppfyller författningarnas krav och kvaliteten på det förebyggande 
värdegrundsarbetet ökar. 

2. Att planen mot kränkande behandlig blir ett verkligt stöd för det förebyggande och 
främjande arbetet mot kränkande behandling förutom att den skall ge stöd då något hänt. 

3. Att det främjande och förebyggande arbetet blir en naturlig del av arbetet för 
pedagogerna i alla klasser 

4. Att 100 % av eleverna upplever trygghet och trivsel och att antalet kränkningar minskar.  

 

Ansvar:  

Rektor, elevhälsan och samtliga pedagoger. 

 

Uppföljning:  

1. Genom dokumentation i form av loggbok av varje grupp/klass arbete med det 
förebyggande och främjande arbetet. Redovisas i samtal med rektor.  

2. Självvärdering hos pedagogerna om upplevelsen av om planen stödjer arbetet så att det 
blir en naturlig del av arbetet. 

3. Både centrala och lokala enkäter av elevernas upplevelser. 

a. Central attitydundersökning i åk 3 och 6 under senare delen av våren 

b. Lokal trivselenkät i oktober och mars  

4. Vi följer hur antalet tillfällen vi behöver använda oss av planens bilagor för uppföljning av 
kränkningar utvecklas över tid. 

5. I samband med elevernas utvecklingssamtal ställs frågor runt trivsel och kränkningar. 
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5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen”  

 
Resultat: 

Alla elever har i början av året varit med och gått igenom likabehandlingsplanen. De är väl 
medvetna om vad som står i våra trivselregler då de repeteras ett par gånger om året.  

Analys: 

Eleverna är nöjda med våra trivselregler och tycker att de är bra även om en del punkter är svårare 
att följa. På grund av sjukskrivning har vi under stor del av läsåret saknat kurator vilket har 
påverkat vårt arbete, både det förebyggande arbetet och mer akuta insatser som har fått skjutas 
fram. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I början av läsåret går vi igenom elevversionen av likabehandlingsplanen och skickar hem den. 

Trivselreglerna repeteras i klasserna i början av läsåret och skickas hem för påskrift. 

Vi samtalar i klasserna om känslor, om att få vara med och även om att känna sig utanför. 

Samtal med elever i grupp har under året gett positivt resultat och kan vara av värde att fortsätta 
med. 

Kurator tar upp de kontakter igen som nu har skjutits på framtiden. 

5.1.3 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående 
normer och värden. 

 

Resultat:  

 

 



 

12 

 

Eleverna är överlag nöjda med sin skolgång. Alla som svarat på enkäten trivs ganska bra eller bra 
och de känner sig också trygga fullt ut i de allra flesta fall. 

 
 

Analys: 

Vi behöver fundera på hur vi kan entusiasmera och skapa mer nyfikenhet. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ge eleverna möjlighet att ställa frågor innan arbetsområden för att hitta infallsvinklar som 
intresserar dem. 

Utnyttja olika medier och nya rön för att skapa intresse hos eleverna. 
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5.2 Utveckling och lärande. 
Utdrag ur Lpo-94 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaperi olika former.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
 
 

 

 
Bildningsplanens mål:  
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Våra egna mål 10/11: 
Alla elever blir bemötta utifrån sina förutsättningar och får den hjälp de behöver.  

Vi bedömer och utvärderar våra elever på ett likvärdigt sätt.  

 

Resultat: 
 
Vi kan idag inte säga att alla elever får den hjälp de behöver fullt ut men vi bemöter dem utifrån 
deras förutsättningar och efter de resurser vi blir tilldelade. 

Våra kunskaper i bedömning blir bättre och bättre och våra redskap för bedömning och 
utvärdering blir allt mer bekanta för oss samt utvecklas ständigt, vilket ger känslan av mer 
likvärdig bedömning. 

Utveckling och lärande 
Alla elever får den hjälp de 
behöver (2011) 
 
Alla elever möts på rätt nivå 
och efter sina förutsättningar. 
 
Eleverna upplever att 
bedömning och betygsättning 
är likvärdig.(2011) 
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Analys:  

På grund av organisation och resurser kan vi inte ge alla barn den hjälp de behöver. Vi omfördelar 
våra resurser så gott det går till där de behövs bäst för tillfället, men känner oss alltid otillräckliga. 

 

5.2.2 Kunskaper 

Våra egna mål 10/11: 
Höja andelen elever i årskurs 3 som når samtliga delprov på de nationella proven i Ma och SvA 
(läsåret 2009/10= Ma=79%, SvA=57%) 

Höja andelen elever i årskurs 5 som når samtliga delprov på de nationella proven i Ma, En, Sv och 
SvA (läsåret 2009/10= Ma=81%, En=72%, Sv=69%, SvA=60%) 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal 
elever i åk 3 

5 7 12 11 3 14 4 6 10 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i SvA 

         

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i 
svenska 

      2/4 6/6 8/10 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i 
matematik 

      4/4 6/6 10/10 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 3 som 
uppnår 
målen i alla 
ämnen 

5/5 7/7 12/12 3/3 7/11 10/14 2/4 6/6 8/10 
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RESULTAT i 
de nationella 
proven för 
åk 3 ( antal 
(och andel) 
elever som 
uppnått 
målen i alla 
delproven 

5/5 7/7 12/12    2/4 5/6 7/10 

 

Svenska 5/5 7/7 12/12 7/8 3/3 10/11 2/4 6/6 8/10 

Svenska som 
andraspråk 

   2/3      

Matematik 5/5 7/7 12/12 9/11 2/3 11/14 3/4 5/6 8/10 

Totalt antal 
elever i åk 5 

3 8 11 3 3 6 8 5 13 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i 
svenska 

      8/8 5/5 13/13 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i SvA 

         

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i 
matematik 

      8/8 5/5 13/13 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen i 
engelska 

      7/8 5/5 12/13 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 

      7/8 5/5 12/13 
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uppnår 
målen för åk 
5 i alla 
ämnen 

RESULTAT i 
de nationella 
proven för 
åk 5 ( antal 
(och andel) 
elever som 
uppnått 
målen i alla 
delproven 
i…) 

      6/8 2/5 8/13 

Svenska 3/3 7/7 10/10 3/3 2/3 5/6 8/8 5/5 13/13 

Svenska som 
andraspråk 

 1/1 1/1       

Matematik 3/3 8/8 11/11 2/3 ¾ 5/7 8/8 3/5 11/13 

Engelska 3/3 7/8 10/11 1/3 ¾ 4/7 6/8 4/5 10/13 

Antal (och 
andel) elever 
som 
genomfört 
proven 

3/3 8/8 11/11 3/3 ¾ 6/7 8/8 5/5 13/13 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
kan simma 
200m ( varav 
50 m 
ryggsim) 

3/3 7/8 10/11 3/3 4/4 7/7 7/8 5/5 12/13 

 

Resultat: 

Större andel, än föregående läsår, av eleverna i åk 5 klarar alla delar i de nationella proven. (En 
77%,  Ma 85%, Sv 100%) 

Större andel, än föregående läsår, av eleverna i åk 3 klarar alla delar i de nationella proven. (Ma 
80%, Sv 80%) 

 

 



 

17 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Vi ser att några elever saknar insikt om att ett visst beteendemönster i inlärningssituationer kan 
hämma kunskapsutvecklingen. Vi måste fortsätta uppmärksamma och medvetandegöra eleverna 
om vad som förväntas av dem. 

Det finns också ett par elever som inte riktigt klarar alla delprov i de nationella proven trots att de 
gör sitt bästa. Flera av dem klarar dock att visa att de har förväntade kunskaper för årskursen vid 
andra tillfällen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

1. Ökad måluppfyllelse genom förändrad undervisning genom att: 

 

a) Ny lokal pedagogisk planering (LPP) utifrån de nya styrdokumenten 

De nya lokala pedagogiska planeringarna tas fram i samarbete med övriga grundskolor. 
Styrdokumentens ökade tydlighet runt helhetssyn skall genomsyra arbetet så att undervisningen 
omfattar fler ämnesövergripande områden än idag 

 

För att pedagogerna skall kunna stödja varandra i arbetet att ta fram planeringen ges möjlighet till 
samverkan mellan skolorna genom planerade tillfällen  

 

Förväntad effekt: 

Genom processen med den lokala pedagogiska planeringen (Kursplanens syfte- innehåll- 
konkretisering av mål- arbetsformer - bedömning - dokumentation) kommer kvaliteten på 
undervisningen att höjas. Samarbetet skapar trygghet för pedagogerna och möjlighet för likvärdig 
utbildning skapas. 
 

Ansvarig:  

Rektor ansvarar för att i kalendariet med god framförhållning avsätta tid till arbetet. 

 

Pedagogerna ansvarar för att tillsammans i tilldelade grupper hjälpa varandra med arbetet. 

 

Uppföljning:    

Arbetslaget tillsammans med rektor utvärderar i Juni 2012 och Juni 2013 i samband med 
kvalitetsredovisningen 

Dokument finns framtagna. 

Dokument används.  

Elevernas måluppfyllelse. 
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Rektor utvärderar dessutom genom besök i undervisningen där fokus ligger på de lokala 
pedagogiska planeringarna och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

  

b) Lektionsplaneringen påverkas i högre grad av den Individuella utvecklingsplanen och 
åtgärdsprogrammen 

Elevernas individuella utvecklingsplaner och ev åtgärdsprogram behöver i större utsträckning 
påverka lektionsplanering. Detta innebär att innehållet i åtgärdsprogrammen behöver på ett 
tydligare sätt kopplas till konkreta åtgärder i undervisningen. 

 

Förväntade effekt: 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna ligger till grund för 
lärarens och skolans planering . Därmed blir undervisningen mer anpassad efter elevernas 
förutsättningar och behov.  
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 
 

Ansvarig:  

Pedagoger och specialpedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog följer upp åtgärdsprogrammen och IUP för att se att planerade 
insatser ger önskad effekt . 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med pedagogerna, särskilt 
samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har samt hur det påverkar planering och 
undervisning. 

 

c) Förbättra analysen av kunskapsresultaten. 

Regelbundna samtal om elevernas kunskapsresultat i arbetslaget leder till en ökad kompetens i att 
analysera och likaså ger också användandet av uppföljningsverktygen Diamant och Nya språket 
lyfter detta. 

 
Förväntade effekt: 

Att analyserna av kunskapsresultaten förbättrats och att de ligger till grund för utveckling av 
undervisning samt blir en mer framträdande del av förbättrings- och utvecklingsarbetet i 
klassrummet och på skolan 
Ansvarig: 
Enskild pedagog, arbetslaget och rektor 
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Uppföljning: 
Sker genom att undersöka kvaliteten av analyserna i kvalitetsredovisningen samt åtgärder som är 
resultat av analyserna är kopplade till undervisningen. 
 
Vi ser i de skriftliga omdömena i svenska att formuleringar från Nya språket lyfter finns med i den 
formativa bedömningen. 
 

d)Vi förändrar användandet av läromedel.  

Vi behöver kritiskt granska och analysera de läromedel vi idag använder. 

 

Förväntad effekt: 

Undervisningen blir mer anpassad efter elevgruppens erfarenheter och behov samt mot målen i 
styrdokumenten. 

Läromedlen blir medel för undervisningen och inte mål för undervisningen. 

Undervisningen blir mer varierad. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

 

Ansvariga:  

Pedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal.  

För att upptäcka effekterna av förändringar i läromedelsanvändandet används kontinuerligt  Nya 
språket lyfter och utvärderingsverktyget Diamant. 

 

2. Ökad måluppfyllelse genom ökad kvalitet på åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner 

Detta uppnår vi genom: 

• Erfarenhetsutbyte mellan lärare, skolor och rektorsområden. Vi delger varandra goda 
exempel på åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. 

• Ökat användande av Nya språket lyfter och Diamant som underlag vid framtagandet av 
åtgärdsprogrammen och IUP i matematik och svenska. 

• Stöd från specialpedagog i framtagandet och formulerandet. 
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Förväntad effekt: 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammen innehåller endast åtgärder som är kopplade till den del av dagen 
som eleven befinner sig på skolan. 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen ligger till grund för lärarens och skolans planering 
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver för att lyckas i skolan. 

 

Mer konkreta åtgärder med inkluderingen som bas. 

 

Ansvariga:  

Rektor ansvarar för att skapa former och tid för erfarenhetsutbyte. 

Specialpedagog ansvarar för att ta fram och sprida goda exempel 

Pedagogerna ansvarar för att använda Nya språket lyfter och Diamant. 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog läser åtgärdsprogrammen. 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med pedagogerna, särskilt 
samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har samt hur det påverkar planering och 
undervisning. 

 

3. Ökad måluppfyllelse genom ökat elevinflytande genom att 

Vi behöver samtala om vad ett reellt elevinflytande innebär för undervisningen och elevens 
lärande. 

Tydliggöra att elevens IUP är ett bra exempel på ett reellt elevinflytande om det påverkar lärarens 
undervisning 

 

 

a) Progression över elevinflytandet tas fram 

Ur den inventering som genomfördes läsåret 2009-2010, tas en gemensam översikt/progression 
fram över lämpliga arbetssätt som ger eleverna inflytande över sitt lärande. 
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Förväntad effekt: 

Ökad upplevelse hos eleverna om inflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig:  

Rektor och Utvecklingspedagogerna 

 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

b) Medvetenhet om kunskapsmålen för eleverna ökar 

Förväntad effekt: 

Genom ökad medvetenhet om vilka mål skolan arbetar mot skapas ökad förståelse om vad 
undervisningen syftar till. Med en större förståelse ökar möjligheterna också till inflytande.  

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig: 

Pedagogerna 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

 

c) Ökad medvetenhet för eleverna om hur bedömningen genomförs. 

Ökad kommunikation med elever och vårdnadshavare runt mål och bedömning från den 
pedagogiska planeringen. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad förståelse för eleverna om mål och process i undervisningen skapar en ökade möjligheter till 
elevinflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 
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Ansvariga: 

Pedagogerna 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

5.3 Delaktighet, inflytande och ansvar 
 

 
Utdrag ur Lpo 94 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett större ansvar för det egna arbetet 
och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger 
det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. 
 
 
 
 
 

Bildningsplanens mål:  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delaktighet, inflytande och ansvar 
 
Alla elever känner sig viktiga och 
betydelsefulla. (2011) 
 
Alla elever har inflytande över sitt 
lärande och sin skolmiljö.  
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5.3.1 Våra egna mål 10/11: 
Se bildningsplanen 

Resultat: 

 

Elevenkäten visar att eleverna till övervägande del tycker att lärarna lyssnar på dem. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Genom att vi låter dem vara delaktiga och komma med synpunkter inför ett arbetsområde, känner 
de att de blir lyssnade på. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Ökad måluppfyllelse genom ökat elevinflytande genom att 

Vi behöver samtala om vad ett reellt elevinflytande innebär för undervisningen och elevens 
lärande. 

Tydliggöra att elevens IUP är ett bra exempel på ett reellt elevinflytande om det påverkar lärarens 
undervisning 

 

 

a) Progression över elevinflytandet tas fram 

Ur den inventering som genomfördes läsåret 2009-2010, tas en gemensam översikt/progression 
fram över lämpliga arbetssätt som ger eleverna inflytande över sitt lärande. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad upplevelse hos eleverna om inflytande. 
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Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig:  

Rektor och Utvecklingspedagogerna 

 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

b) Medvetenhet om kunskapsmålen för eleverna ökar 

Förväntad effekt: 

Genom ökad medvetenhet om vilka mål skolan arbetar mot skapas ökad förståelse om vad 
undervisningen syftar till. Med en större förståelse ökar möjligheterna också till inflytande.  

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvarig: 

Pedagogerna 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

 

c) Ökad medvetenhet för eleverna om hur bedömningen genomförs. 

Ökad kommunikation med elever och vårdnadshavare runt mål och bedömning från den 
pedagogiska planeringen. 

 

Förväntad effekt: 

Ökad förståelse för eleverna om mål och process i undervisningen skapar en ökade möjligheter till 
elevinflytande. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd. 

 

Ansvariga: 

Pedagogerna 



 

25 

 

 

Uppföljning: 

Genom årlig enkätundersökning från förvaltningen. 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. 

 

5.4 Samverkan 
Utdrag ur Lpo 94 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbete skall utgå från de nationella och lokala mål 
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.  
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt 
utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
• verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv samt andra verksamheter utanför skolan som 

kan berika den som en lärande miljö och 
• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller 

social eller kulturell bakgrund. 

                                                                 
 
 

Bildningplanens mål: 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Våra egna mål 10/11: 
Se bildningsplanen:  

 

Resultat: 

Vi känner att den samverkan vi har fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Samverkan 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv där all samverkan 
utgår från elevens bästa. (2011) 
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Vi väljer att inte satsa på några särskilda fortsatta åtgärder inom detta område nästa läsår. På grund 
av andra mer prioriterade områden och särskilt på grund av implementeringen och 
uppstartsarbetet i och med den nya läroplanen. 

5.4.2 Redovisning av övriga resultat från attitydundersökningen och 
enkäter angående samverkan. 

Resultat:  

 

 

Analys: 

Överlag kan vi se att resultatet är positivt men att vi ödmjukt får konstatera att alla inte är nöjda.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi får vara än mer lyhörda gentemot föräldrarna och uppmana till öppen dialog. 
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5.5 Bedömning och betygsättning 
Utdrag ur Lpo 94 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 
ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. 
Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan.  
 
Läraren skall 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn 
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat 

och utvecklingsbehov och 
• vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

                                                                    
 
 

5.5.1 Vårt mål 10/11: 
Vi bedömer och utvärderar vårar elever på ett likvärdigt sätt.  

Resultat: 

Även detta läsår har vi deltagit i sambedömning kring de nationella proven. Nytt var att alla lärare 
deltog även om de inte undervisade i klasser som genomförde årets prov. På så sätt fick alla en 
inblick och blev delaktiga i diskussionerna mot en mer samstämmig bedömning. Personalen 
upplevde det som positivt. 
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Analys och måluppfyllelse: 

Vi har blivit bättre på att tala om för eleverna vad de ska kunna och hur det går för dem. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Åtgärder: 

Ett nytt gemensamt bedömningsunderlag för grundskolan i Tranemo kommun kommer tas fram i 
samband med LGR 11. 

 

Förväntad effekt: 

Elever och vårdnadshavare kommer att uppleva informationen om elevens utveckling och lärande 
blir tydligare 



 

29 

Elevernas motivation ökar med därpå förbättrade resultat 

 

Ansvarig: 

Utvecklingsledaren i samverkan med rektor  

 

5.6 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. 

5.6.1 Resurser:  
Resurserna kring elever i behov av särskilt stöd har bestått av följande personalkategorier: 
Pedagoger, resurspedagoger, specialpedagoger, skolpsykolog, talpedagog, hemspråkslärare, 
skolsköterska och skolläkare. 
I Ljungsarp har vi under året kunnat erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning i 
ryska och serbiska. Totalt har 3 elever fått modersmålsundervisning och 2 elever har haft 
studiehandledning. Modersmålslärare har varit på skolan en gång i veckan. Skolsköterskan är på 
skolan varannan tisdag och skolläkare vid behov. Vi har även haft samarbete med BUP och IFO. 

 

5.6.2 Organisering av stödet och lärandet:  
Elever som har behov av studiehandledning i sitt modersmål har fått detta med vissa undantag då 
modersmålslärare saknas.  Elevernas utveckling följs kontinuerligt av pedagogerna genom t.ex. 
IUP,  omdömen  och olika diagnoser. Vid behov görs specialpedagogiska-, psykologiska-, sociala-, 
och medicinska utredningar internt men även externa utredningar kan förekomma. För att elever i 
behov av särskilt stöd skall få det stöd de har rätt till försöker vi ha en flexibilitet i pedagogernas 
uppgifter.  

 

5.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet:  
Behöriga pedagoger har tjänstgjort i undervisningen. Insatser har gjorts av talpedagog och 
modersmålslärare. 

Pedagogerna är lyhörda och gjort förändringar utifrån elevernas behov. Det är en god flexibilitet i 
arbetslaget och stor utvecklingsbenägenhet. 

Utökad specialpedagogtjänst har märkts positivt. 

 

5.6.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och 
undervisning till elever med olika förutsättningar ( t.ex 
funktionshinder)?  

Under året har 6 elever haft åtgärdsprogram. Många olika insatser pågår i den dagliga 
verksamheten utan att åtgärdsprogram har upprättats. Vi har omorganiserat pedagogresurserna 
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vid flera tillfällen under året för att tillgodose elevernas behov. Även klassrumsmiljön har 
förändrats med de medel vi har efter elevers behov. Elevhälsoteamet träffas en gång i månaden där 
särskilda elevärenden lyfts.  
 

5.6.5 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver?  

Resultat: 
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Analys: 

Vi försöker utifrån tilldelade resurser och befintlig organisation ge alla elever den hjälp de behöver 
utifrån deras förutsättningar. Vi upplever inte att vi ännu lyckas med detta fullt ut. 

Vi känner att det är svårt att hinna med och räcka till i den utsträckning som behövs och även 
några föräldrar upplever detsamma. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

1 Ökad måluppfyllelse genom ökad kvalitet på åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner samt förbättra uppföljningen i samtliga ämnen 

Detta uppnår vi genom erfarenhetsutbyte mellan lärare, skolor och rektorsområden. Vi delger 
varandra goda exempel på åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. 

Stöd från specialpedagog i framtagandet och formulerandet. 

Utbildning av samtliga pedagoger i ”verktyget” InfoMentor angående uppföljning och 
dokumentation av skriftliga omdömen 

Förväntad effekt: 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammen innehåller endast åtgärder som är kopplade till den del av dagen 
som eleven befinner sig på skolan. 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen ligger till grund för lärarens och skolans planering 
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver för att lyckas i skolan. 

Pedagogerna utvecklar sin förmåga att bedöma eleverna i samtliga ämnen 

Mer konkreta åtgärder med inkluderingen som bas. 

Ansvariga:  

Rektor ansvarar för att skapa former och tid för erfarenhetsutbyte. 

Specialpedagog ansvarar för att ta fram och sprida goda exempel. 

Utbildningen i InfoMentor ansvarar förvaltningen för 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog läser åtgärdsprogrammen. 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med pedagogerna, särskilt 
samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har samt hur det påverkar planering och 
undervisning. 

Via statistikmodulen i InfoMentor granska skriftliga omdömen i samtliga ämnen. 
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2 Lektionsplaneringen påverkas i högre grad av den Individuella utvecklingsplanen och 
åtgärdsprogrammen 

Elevernas individuella utvecklingsplaner och ev åtgärdsprogram behöver i större utsträckning 
påverka lektionsplanering. Detta innebär att innehållet i åtgärdsprogrammen behöver på ett 
tydligare sätt kopplas till konkreta åtgärder i undervisningen. 

 

Förväntade effekt: 

Att innehållet i åtgärdsprogrammen och de individuella utvecklingsplanerna  ligger till grund för 
lärarens och skolans planering . Därmed blir undervisningen mer anpassad efter elevernas 
förutsättningar och behov.  
Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 
 

Ansvarig:  

Pedagoger och specialpedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor och/eller specialpedagog följer upp åtgärdsprogrammen och IUP för att se att planerade 
insatser ger önskad effekt . 

Vi ställer frågor till eleverna om hur de upplever stödet i skolan. 

Vid rektors/specialpedagogs lektionsbesök och/eller medarbetarsamtal med pedagogerna, särskilt 
samtala om åtgärdsprogrammen och vilken effekt de har samt hur det påverkar planering och 
undervisning. 

 

3 Förbättra analysen av kunskapsresultaten 

 
Förväntade effekt: 

Att analyserna av kunskapsresultaten förbättrats och att de ligger till grund för utveckling av 
undervisning samt blir en mer framträdande del av förbättrings- och utvecklingsarbetet i 
klassrummet och på skolan. 
 
Ansvarig: 
Arbetslaget 
 
Uppföljning: 
Sker genom att undersöka, kvaliteten av analyserna i kvalitetsredovisningen samt åtgärder som är 
resultat av analyserna är kopplade till undervisningen. 
 
Vid bl.a. lektionsbesök och medarbetarsamtal  bekräftas vilken effekt analysen har på 
undervisningen. 
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4 Vi förändrar användandet av läromedel.  

Vi behöver kritiskt granska och analysera de läromedel vi idag använder. 

 

Förväntad effekt: 

Undervisningen blir mer anpassad efter elevgruppens erfarenheter och behov samt mot målen i 
styrdokumenten. 

Läromedlen blir medel för undervisningen och inte mål för undervisningen. 

Undervisningen blir mer varierad. 

Elevernas motivation ökar med bättre resultat som följd 

 

Ansvariga:  

Pedagoger 

 

Uppföljning: 

Rektor utvärderar genom besök i undervisningen och genom strukturerade medarbetarsamtal. För 
att upptäcka förändringar kontinuerligt används Språket lyfter och utvärderingsverktyget 
Diamant. 

 

6 Redovisning av prioriterade mål   

6.1 Våra egna prioriterade mål 10/11:: 
Internationella kontakter:  
Elever i år 4-6 får möjlighet att inom skolans ram få kontakt med elever från andra länder. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Fortsätta att leta kontakter via E-twinning. 

Ansvarig: Ingemar 

Matematikprojekt tillsammans med Wales och Irland i samarbete med Navet. 

Kommer igång tidigast vt 11.  

Ansvarig: Cecilia och Ingeborg. 

 
Resultat och Analys: 
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Kontakt med skola i Italien inleddes men rann ut i sanden på grund av olika omständigheter. 

Matematikprojektet tillsammans med Navet blev inställt.  

 

7 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Kompetensutveckling kring utagerande elever  
Kompetensutvecklingsinsatser skola 2011 läsåret 2010-2011: 
 
Augusti Skollagsföreläsning med Jan-Åke Hansson 
Oktober Föreläsning Cristina Robertsson” En skola på vetenskaplig grund –om lärares 

viktiga roll och ansvar 
November Skolverksfilm runt nya kursplanerna 
November Ämnesgrupper runt nya kursplanerna 
Januari Kursplanerkonferenser för nyckelpersoner 
Mars  Heldag 8 mars med läroplansarbete i rektorsområdesgrupper 
Maj Heldag 16 maj med läroplansarbete i rektorsområdet. 
Juni Heldag 13 juni med lokal pedagogisk planering i rektorsområdet 
 
InPrint/Sym Writer 
Läromedelsmässa 
Bokmässa 
Seminarium om bemötande och möte mellan människor 

8 Helhetsbedömning 

Under det här läsåret har det blivit allt mer tydligt vartefter tiden gått att det snart är dags för ny 
läroplan med allt vad det innebär. Det har inneburit att det nästan har varit svårt att koncentrera 
sig på de uppnåendemål och det innehåll som finns i den ”gamla” läroplanen. Vi är vana vid att 
blicka framåt och nu har vi fått snegla framåt utan att ta för stora kliv. 
 
Vi känner att våra klasser kräver arbete och att vi har fler elever med speciella behov. Frustrationen 
av att inte riktigt räcka till finns alltid i närheten. Vi har försökt att omfördela och frigöra de 
resurser vi har så att det blir som allra bäst för våra elever. Men oron om hur det kan komma att bli 
i framtiden, med tanke på den ekonomiska utveckling som har varit, tynger. 
Dock finns det ljuspunkter. Årets sexor har visat att de är störst och kan ta det ansvar som följer 
med detta. Vid mer än ett tillfälle har de ryckt in och hjälpt till med de yngre eleverna och visat sig i 
dessa situationer vara goda förebilder. 
 
Överlag måste vi ändå säga att vi har glada och positiva elever som ställer upp för varandra. Just 
också att de leker tillsammans oavsett ålder är något som består och hur de större barnen har 
tålamod med de små, medan de lär sig och utvecklas tills de kan hänga med på samma premisser 
allihop, är en fröjd att se.  
 
I år, med detta års förutsättningar, har vi fått våra lokaler att fungera men det kommer ett nytt läsår 
med nya premisser och vi måste återigen göra nya anpassningar för att få ihop undervisningen 
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med något sånär ändamålsenliga lokaler. Varje vrå utnyttjas på bästa sätt, men det är många 
gånger trångt och mer svårarbetat än vad det kunde vara. Störst problem är trots allt att vi lärare 
inte har funktionsdugliga arbetsplatser som kan utnyttjas under hela dagen. Datortillgången är inte 
heller tillfredsställande, varken för elever eller för personal. 
 
En av styrkorna med vår skola är att alla elever är allas elever. Något som också skolinspektionen 
uppmärksammade. Vid gemensamma aktiviteter samlas alla elever tillsammans, sitter tillsammans, 
skrattar tillsammans, hjälps åt och kryper upp intill varandra och oss personal utan att bry sig 
nämnvärt om vilken årskurs eller vems klassföreståndare som är närmast. 
 

 

 

 

 

 

 


