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1 Verksamhetsbeskrivning 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Under läsåret har vi haft 143 elever. Lärarkåren är fortsatt stabil med 
god kompetens och bra åldersspridning. Alla lärare förutom i Trä- och 
metallslöjd, har behörighet. 

Vi har en speciallärare på heltid samt en specialpedagog som delar 
tjänst mellan Limmared – och Länghemskolan. 

Skolsköterska, talpedagog, skolpsykolog och kurator är på skolan en 
dag per vecka.  

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Skolan i Länghem är en F-6 skola organiserad med ett arbetslag år F-2 
samt ett i år 3-6. F-2 arbetar i två spår och de två förskoleklasserna har 
ett nära samarbete med 1-2:orna. År 1-2 arbetar åldersblandat och år 3-
6 huvudsakligen åldershomogent förutom vid elevens val då vi 
blandar efter intresse. 

År 3-4  har ett utökat samarbete framför allt i ämnena No och 
musik/bild.  

1.1.3 Beskrivning av förskoleklassens organisation 
Under året har det varit få barn i förskoleklassen (13 elever). Till 
skillnad mot tidigare år har eleverna därför varit samlade i en klass. 
Klassen har regelbundet delats i två grupper med varsin tillhörighet i 
spårverksamheten som bedrivs dagligen tillsammans med åk. 1 och 2.  

1.1.4 Detta minns vi särskilt under året 
Under delar av läsåret har ledningsfunktionen inte varit på plats på 
skolan. Detta har föranletts av rektors sjukskrivning och sjukledighet 
fr.o.m. höstterminen. Ny rektor rekryterades och påbörjade sin tjänst i 
september. Den sista mars valde denna rektor att avsluta sin tjänst. Ny 
rektor rekryterades och har arbetat halvtid fr.o.m. mitten av april. 
Kontinuiteten av det systematiska kvalitetsarbetet har blivit lidande 

Skolan präglas av en engagerad personal som ofta gör 
schemabrytande verksamhet för att sätta in målen för verksamheten i 
andra sammanhang än klassrumsundervisning. Bland annat detta 
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arbetssätt bidrar till motiverade elever som trivs i sin skola. 
Relationerna är goda elev-elev, vuxen-vuxen, elev-vuxen. 

Under året genomförde skolinspektionen en inspektion av skolan. 
Syftet var att peka på de brister som finns i verksamheten. 
Skolinspektionen påpekade att Länghemskolan: 
-inte ger alla elever möjlighet att lägst nå målen att uppnå i åk3 i 
svenska och matematik och målen att uppnå i åk 5 i samtliga ämnen. 
-inte ger särskilt stöd i samtliga ämnen till elever som har svårigheter i 
skolarbetet och åtgärdsprogram uppfyller inte 
grundskoleförordningens krav 
-saknar en plan mot kränkande behandling som uppfyller 
författningens krav. 
Detta kommer att bli utvecklingsområden under det kommande året. 

 
  

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Vi arbetar med centrala och lokala enkäter för elever, föräldrar och 
personal. Nationella prov och diagnoser samt övriga elev- och 
personalutvärderingar genomförs. 

Pedagogiska diskussioner bland personalen har gett en fördjupad 
förståelse och samsyn. Vi har bl.a. haft bedömningsdiskussioner kring 
de nationella proven. 

 

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

Åtgärder och insatser som gjorts, i enlighet med planerade 
åtgärder/insatser i 0910-års kvalitetsredovisning är: 
(Uppföljning av att åtgärderna/insatserna, samt systematisk analys av 
effekter, har ej dokumenterats till följd av avsaknad av kontinuitet i 
ledningsarbetet) 

• Fortsatt satsning på elevdatorer. 
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Analys: 17 tragetondatorer har anskaffats med hjälp av läs-
skriva pengar. Tidigare har eleverna i årskurs ett och två 
arbetat enligt Tragetonmetoden. Ökningen av datorer innebär 
att eleverna kan fortsätta arbetet upp i årskurs tre. Samtliga 
elever i årskurs tre har i år klarat samtliga delar i ämnesproven 
för svenska. Vi bedömer att elevernas lust att skapa texter på 
detta sätt bidrar positivt till deras läs- och skrivutveckling. 
Vi har fortfarande 28 elevdatorer som är nätverksanslutna. 
Med tanke på att elevtalet minskat något sedan föregående år 
innebär detta en större datortäthet. Att ytterligare öka antalet 
nätanslutna elevdatorer ser vi som svårt med tanke på 
kostnaden. 

• Besök av bokbussen varje vecka samt bättre utnyttja de tjänster 
denna och huvudbiblioteket kan erbjuda. 

• Genomföra ett besök/klass/läsår på huvudbiblioteket. 
• Vid termin starten ska en kamratstödjarträff genomföras. 
• Likabehandlingsplanen gås igenom i början av varje termin och 

riskområden revideras tillsammans med eleverna. 
• Utöka samarbetet med kurator och fältassistent. 

Analys: Intentionen och ambitionen i samarbetet är gott men 
på grund av att personalstyrkan bland kuratorerna tidvis varit 
låg till följd av sjukskrivning har skolans kurator tidvis tvingats 
prioritera vilket gjort att skolan inte regelbundet haft tillgång 
till kurator. 

• Vara lyhörda för elev och föräldrar i samband med 
upprättandet av IUP. Skriftliga omdömen ska styra upplägget 
för undervisningen och är särskilt viktigt vid övergångar och 
byte av pedagog. 

• Utveckla området area och volym med mer praktisk matte 
samt flexibel organisation i mindre grupper. 

• Genomföra ett matteprojekt med projektmedel från skolverket. 
   

 

4 Förutsättningar 

4.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt 161 160 162 159 131 
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Därav elever i förskoleklass 23 23 21 21 12 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska 

5 5 6 4 10 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska som får 
modersmålstöd i skolan 

0 0 0 6 1 

Kommentar/analys: 

Vi har under året erbjudit modersmålsstöd på arabiska. Elever med finska, 
polska, arabiska, och persiska finns på skolan. 

 

4.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 
exkl. förskoleklass 

8,0 8,0 8,0 8,02 8,53 

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever i 
förskoleklass 

5,17 6,20 5,90 5,90 10,33 

 

Totala antalet pedagogisk 
personal (heltidstjänster) per 
100 elever  

7,6 7,7 7,4 7,6 8,68 

Antalet i skolan verksam 
personal (heltidstjänster) per 
100 elever 

13,15 10,59 10,01 9,96 11,25 

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

94% 94% 94% 94% 94% 

Antal lärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

 1 1 1 1 

Antal anställda per skolledare i 
rektorsområdet 

43 34 34 34 31 

Antal elever per studie- och 
yrkesvägledare 

     

 



 

8 

4.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 2009 2010 

 Fskl-6 50954,00 53391,00 58775,00 58466,00 62696,00 

7-9      

Undervisningskostnad/undervisningstimma    49,65 52,75 

Teknisk gruppstorlek    14,0 13,5 

 
Resultat: 

Den tekniska gruppstorleken har fallit tillbaka något och ligger nu mer likt 
övriga skolor.  

 

4.4 Materiella resurser 
 

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

Antalet datorer för elevbruk 
(exkl. ”Tragetondatorer”) 

24 24 27 28 28 

Antalet elever per 
undervisningsdator 

6,7 6,7 6 5,6 5.11 

Kommentar/analys: 

Att utöka antalet nätanslutna datorer på skolan är önskvärt men innebär i så fall 
en betydande kostnad. Genom bibehållet antal datorer när elevtalet sjunkit har 
datortätheten ökat något. 

 
 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever blir sedda och respekterade.  

Alla elever känner trygghet, tillit och trivsel  
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5.1.1 Våra egna och nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11 
• Utveckla vår kamratstödjarverksamhet. 

• Kamratstödjarna är väl medvetna om vad som förväntas av dem. 

• Att alla elever vet vilka som är kamratstödjare. 

Åtgärder/ insatser för att nå målet  

Vi är noga med att alla ska känna sig sedda. Vi har arbetat aktivt med 
kamratstödjare, elevråd, kompissamtal/ronder och rastvärdar. Vi har många 
tillfällen där klasserna är tillsammans, t.ex. hälsoveckan, shower, redovisningar 
och aktivitetspromenader. 

F-2: Genom åldersintegrerat, systematiskt tema -arbete med bl.a. drama, 
samarbetesövningar, massage och kompissamtal har vi skapat många 
möjligheter för eleverna att mötas i varierande grupper, att skapa många olika 
kontakter, bli sedda och känna trygghet. 

Fritidspersonal deltar regelbundet i delar av arbetslagskonferenserna för år F-2 
för att få en röd tråd i elevernas skoldag. 

 

Resultat:  

0% 50% 100%

1 Stämmer hel t
och hål let

2 Stämmer
ganska bra

3 Stämmer
ganska dål igt

4 Stämmer inte
al ls

Vet ej

Jag trivs i skolan

Total t åk 3 och 5

Åk 5

Åk 3

 

0% 50% 100%

Stämmer hel t
och hå l l et

Stämmer gans ka
bra

Stämmer gans ka
dål igt

Stämmer i nte
a l l s

Vet ej

Jag känner mig trygg i skolan

Tota lt åk 3 och 5

Åk 5

Åk 3
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0% 50% 100%

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Mitt barn känner sig trygg i skolan

Länghemskolan

Åk 5

Åk 3

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  

De åtgärder vi gjort har fungerat. De allra flesta elever trivs och känner sig 
trygga.  

I de äldre åldrarna ordnar vi särskilda tjej- och killgrupper för att skapa större 
trygghet vid ”känsliga” samtal.  

F-2: Vi ser att det råder god stämning i klasserna och vi upplever få konflikter. 
Genom kompissamtalen och regelbundna samtal om trygghet och trivsel har 
eleverna blivit bra på att själva, direkt lösa små konflikter. Arbetet i olika 
gruppkonstellationer har visat att eleverna känner sig trygga eftersom många av 
de övriga eleverna är kända. Att som förskoleklasselev uppträda eller redovisa 
inför år 1 och 2 är t.ex. inga problem. Vi har inför utvecklingssamtalen gjort 
elevenkäter som vi sedan samtalat utifrån med elev och förälder.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att aktivt arbeta för att alla ska känna sig sedda och känna trygghet 
samt fortsätter vårt arbete med ronder/kompissamtal, elevråd och rastvärdar. Vi 
samtalar fortlöpande i klasserna om vad trygghet innebär. Vi fortsätter att satsa 
tid på gemensamma aktiviteter. År 1-2 ska vara med några gånger under året på 
kamratstödjarnas träffar för att skola in dem i verksamheten. Kamratstödjarna 
ska bli mer synliggjorda, t.ex. genom att presentera sig i klasserna, sätta upp en 
bild på gruppen så att alla vet vem som är kamratstödjare och vem man kan 
vända sig till vid behov. De ska arbeta mer i klasserna genom att informera om 
vad som diskuterats på mötena och att t.ex. genom dramatisering visa på olika 
händelser, vilka sedan kan diskuteras i klasserna.   

Vi ska utöka dialogen med fritids för att få en röd tråd genom barnets skoldag. 
Fler övergripande träffar ska ordnas.  

 



 

11 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
• Alla elever ska känna till och veta om likabehandlingsplanen. Planen gås igenom i 

klasserna i början av varje termin och ev. riskområden revideras tillsammans med 
eleverna.  

• Eleverna ska ha möjlighet att prata med andra vuxna än berörda pedagoger och föräldrar. 
Detta nås genom ett utökat samarbete med kurator och fältassistent. 

• Eleverna ska känna förtrogenhet och delaktighet av innehållet i likabehandlingsplanen. 
Målet nås genom att klasserna skriver ner och diskuterar sina egna klassregler utifrån 
likabehandlingsplanen. 

 
Resultat: 

Länghemskolan har en gemensam likabehandlingsplan för verksamheterna 
skola, förskola och fritidshem som upprättades i augusti 2010 och är avsedd för 
läsåret 2010/11. Planen innehåller bland annat skolans plan mot kränkande 
behandling. En kartläggning av de specifika förhållandena som gäller vid skolan 
har gjorts och skolans förebyggande arbete på olika nivåer presenteras. 

Analys: 

Planen saknar en uppföljning av tidigare års planer innehållande en redogörelse 
för hur de planerade åtgärderna genomförts och en analys av vilka effekter de 
haft. Planen saknar även en redogörelse för vilka åtgärder som avses påbörjas 
eller genomföras under det kommande året.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Planen för arbetet med likabehhandling kompletteras så att det tydligt framgår 
att föregående års åtgärder skall beskrivas med avseende på hur de genomfördes 
samt analyseras med tanke på resultat. Vidare så att de åtgärder som påbörjas 
eller planeras genomföras under året tydligt redovisas. Likabehandlingsplanen 
tydliggör och beskriver arbetet. Arbetet implementeras i utvecklingsplanerna, 
och skolans cykliska arbete med dessa, så att likabehandlingsarbetet är en del av 
skolans fortlöpande arbete.  

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever får den hjälp de behöver (redovisas 2009 och 2011) 

Alla elever möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar (redovisas 2010) 

Eleverna upplever att bedömning och betygsättning är likvärdig(redovisas 2009 och 2011) 
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5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 09/10: 
Alla elever känner att de jobbar och utvecklas utefter sina kunskaper mot sina 
IUP-mål. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet  

Vi arbetar med gruppdelningar i ma och sv för att bättre kunna möta varje elev. 
Vi anpassar arbetsuppgifterna och arbetssätten. 

F-2: Genom att t.ex. arbeta med planeringsbok är eleverna medvetna om och 
jobbar mot sina egna uppsatta mål. 

Åtgärdsprogram är upprättade för de elever som riskerar att ej nå målen. 

 

Resultat: 

0% 50% 100%

Stämmer helt och
hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåli gt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om 
jag behöver det

Totalt åk 3 och 5

Åk 5

Åk 3

 

0% 50% 100%

Stämmer helt
och hål let

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dål igt

Stämmer inte
all s

Vet ej

Mitt barn får den hjälp i skolan det behöver i 
skolarbetet

Länghemskolan

Åk 5

Åk 3
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Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Elever och föräldrar anser att eleverna får den hjälp de behöver 

En förälder är inte nöjd med den hjälp eleven får. Enkäten ger ingen ledning till 
vad missnöjet bottnar i.  

Skolinspektionen påpekar i sin rapport att särskilt stöd inte ges i samtliga ämnen 
till elever som har svårigheter i skolarbetet och att åtgärdsprogram inte uppfyller 
grundskoleförordningens krav. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter det medvetna arbetet med att möta alla elever på rätt nivå. Vi 
arbetar med flexibla gruppdelningar i ma sv, vi anpassar arbetsuppgifterna och 
använder olika arbetssätt. Vissa lektioner arbetar vi mer än en lärare samtidigt i 
elevgruppen för att på bästa sätt kunna möta elevernas behov. 

Vi ska vid utvecklingssamtalen vara noga med att reda på om föräldrarna anser 
att deras barn får den hjälp den behöver. Detta för att vi ska kunna anpassa 
hjälpen så att alla föräldrar känner att rätt stöd ges. 

Vid EHG ska elevers behov av stöd, eventuella åtgärdsprogram och pedagogik 
diskuteras. Elevens lärare ska alltid bjudas in för att delta i diskussionerna. 

Vi har överlämningskonferenser mellan F -1 och 2 -3 för att på bästa sätt kunna 
möta eleverna på rätt nivå. 

F-2: Vi fortsätter arbetet med att synliggöra målen för varje enskild elev, t.ex. i  
planeringsboken. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som riskerar att ej nå 
målen. Specialpedagogen handleder, utför tester och föreslår lämpliga övningar 
för de elever som är i riskzonen. 

Elever som riskerar att inte nå målen i något ämne ska ges stöd. Detta gäller 
samtliga ämnen. 

Åtgärdsprogrammen ska bli tydligare när det gäller när och hur uppföljning ska 
ske. Samtliga åtgärdsprogram ska utvärderas inom en tidsperiod av 6 till 8 
veckor så att eleven säkerställs att få åtgärder som ger resultat. 
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5.3 Kunskaper - Utbildningsresultat 

5.3.1 Utbildningsresultat åk 1-6 

 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal 
elever i åk 3 

9 18 27 10 16 26 9 10 19 

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

         

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

9/9 

100% 

17/18 

94% 

26/27 

96% 

8/10 

80% 

14/16 

88% 

22/26 

85% 

 

9/9 

100% 

10/10 

100% 

19/19 

100% 

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

9/9 

100% 

18/18 

100% 

27/27 

100% 

7/10 

70% 

14/16 

88% 

21/26 

81% 

9/9 

100% 

9/10 

90% 

18/19 

95% 

 

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

9/9 

100% 

17/18 

94% 

26/27 

96% 

7/10 

70% 

14/16 

88% 

21/26 

81% 

9/9 

100% 

9/10 

90% 

18/19 

95% 

RESULTAT i de nationella proven för åk 3 ( antal (och andel) elever som uppnått målen i alla 
delproven i …) 

Svenska    8/10 

80% 

14/16 

88% 

22/26 

85% 

8/9 

89% 

10/10 

100% 

18/19 

95% 

Svenska som 
andraspråk 

         

Matematik    7/10 

70% 

14/16 

86% 

21/26 

81% 

8/9 

89% 

9/10 

90% 

17/19 

89% 
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Totalt antal 
elever i åk 5 

10 10 20 10 11 21 13 11 24 

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

10/10 

100% 

10/10 

100% 

20/20 

100% 

8/10 

80% 

11/11 

100% 

19/21 

90% 

13/13 

100% 

11/11 

100% 

 

24/24 

100% 

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

         

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

10/10 

100% 

10/10 

100% 

20/20 

100% 

8/10 

80% 

11/11 

100% 

19/21 

90% 

13/13 

100% 

10/11 

91% 

23/24 

96% 

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

10/10 

100% 

9/10 

90% 

19/20 

95%% 

8/10 

80% 

11/11 

100% 

19%21 

90% 

12/13 

92% 

10/11 

91% 

22/24 

92% 

Antal (och 
andel) elever 
i åk 5 som 
uppnår 
målen för åk 
5 i alla 
ämnen 

10/10 

100% 

9/10 

90% 

19/20 

95% 

8/10 

80% 

11/11 

100% 

19/21 

90% 

12/13 

92% 

9/11 

82% 

21/24 

88% 

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

Svenska    8/10 

80% 

11/11 

100% 

19/21 

90% 

13/13 

100% 

11/11 

100% 

24/24 

100% 

Svenska som 
andraspråk 

         

Matematik    9/10 

90% 

11/11 

100% 

20/21 

95% 

13/13 

100% 

10/11 

91% 

23/24 

96% 
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Engelska    8/10 

80% 

11/11 

100% 

19/21 

90% 

12/13 

92% 

10/11 

91% 

22/24 

92% 

Antal (och 
andel) elever 
som 
genomfört 
proven 

   9/10 

90% 

11/11 

100% 

20/21 

95% 

13/13 

100% 

11/11 

100% 

24/24 

100% 

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

   10/10 

100% 

11/11 

100% 

21/21 

100% 

13/13 

100% 

9/11 

82% 

22/24 

92% 

 

Sammanfattande resultat:  

Vi har nått en hög måluppfyllelse. 

Analys och bedömning av  

Vi arbetar med delningar i matte o svenska. Tiden är en viktig faktor, vi har haft 
5*45 min matte/årskurs o 4*45 min engelska  

Delar av personalen har deltagit i ett matematikprojekt (Skolverket). Genom 
kursen har lärarna fått ökad medvetenhet om ” de kritiska punkterna” och har 
anpassat sin undervisning därefter. Man har också utökat arbetet med laborativt 
materiel. 

F-2: Vi har schemalagt praktisk utematte och problemlösning. Vi jobbar aktivt 
med svenskan bl.a. genom att i läs- och skrivinlärningen arbeta mycket enl. 
Tragetonmetoden. 

Lärarna i år 1-6 har deltagit i sambedömningen av de nationella proven, vilket 
gett en tydligare bild av målbedömningen.  

Skolinspektionen kommer vid sin granskning av skolan fram till att alla elever 
inte ges möjlighet att nå lägst målen för årskurs 3 i svenska och matematik och 
målen att uppnå i årskurs 5 i samtliga ämnen (avser lå. 09/10) .  

Vid jämförelse mellan lå. 08/09 och 09/10 framgick att måluppfyllelsen för både 
årskurs 3 och 5 hade blivit lägre i samtliga ämnen. Särskilt tydligt var detta i 
Matematik. Det syntes en klar skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Det 
var större andel flickor som klarade målen än pojkar. Vid jämförelse för åk. 3 
mellan lå. 09/10 och 10/11 har resultatet förbättrats till samma nivå som lå. 08/09 
och skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor har utjämnats. För årskurs 5 
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har resultaten förbättrats i samtliga ämnen. Skillnaden i resultat mellan pojkar 
och flickor har utjämnats. För både år 3 och 5 är det nu något större andel pojkar 
än flickor som når målen för årskursen. Andelen elever i årskurs 5 som uppnår 
målen i samtliga ämnen har dock sjunkit något från 90% till 88%. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med delningen i ma och sv. Vi försöker lägga Np i matte sent på 
terminen så vi hunnit arbeta med alla moment. 

Vi ska arbeta för att öka måluppfyllelsen i: 

geometri (area, omkr o skala) år 5 

massa o tid år 3 

hörförståelse och skrivning av egna texter år 5. 

Vi fortsätter med Tragetonarbetet i F-2 och detta arbete utökas i år 3-4. 

Arbetslagen har fortlöpande gemensamma diskussioner kring målen i år F- 3 och 
år 4 - 6. 

Lärarna i år 1-6 bereds möjlighet att delta i sambedömningarna av de nationella 
proven. 

För att höja måluppfyllelsen måste vi använda den kompetens och de resurser 
som finns på skolan aktivt. Vi behöver tidigt se den enskilda elevens behov och 
styra resurserna, vara flexibla. Vi behöver ta hjälp av den specialkompetens som 
vår specialpedagog har. Genom att vara medvetna om genusperspektivet i 
undervisningen och se till varje elevs behov kan vi undvika att pojkar, eller 
flickor, får olika möjligheter att nå målen. Elevernas individuella 
utvecklingsplaner och ev åtgärdsprogram behöver i större utsträckning påverka 
lektionsplaneringen. Detta innebär att innehållet i åtgärdsprogrammen behöver 
på ett tydligare sätt kopplas till konkreta åtgärder i undervisningen. Vi behöver 
utveckla analysen av kunskapsresultaten i samtliga ämnen. Vi behöver kritiskt 
granska och analysera de läromedel vi använder idag. Den kompetenshöjande 
utbildningen i matematik fortsätter. 

 

 

5.4 Delaktighet, ansvar och inflytande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever känner sig viktiga och betydelsefulla (redovisas årligen) 
Alla elever har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö (redovisas 2010) 
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5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Vårdnadshavarna tycker att utvecklingssamtalen är bra. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen  

• Vi fortsätter att utveckla den pedagogiska planeringen. 

• Fortsatt arbete med att få elever att vilja och kunna ta ansvar för sitt 
lärande genom att återkommande diskutera detta i klasserna. 

• Ge stöd till de som ännu inte på ett bra sätt klarar av att ta ansvar och 
egna initiativ i sitt arbete, genom att t.ex. ha en flexibel organisation med 
möjlighet att göra olika gruppkonstellationer, ge planeringshjälp och 
arbetsuppgifter i mindre beting. 

• Alla elever får under året fritt välja minst ett forskningsområde och välja 
hur detta ska redovisas inför gruppen. 

Resultat: 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Resultaten från elev- och föräldraenkäterna visar att vi nått en bra bit på väg mot 
målen. Alla elever och föräldrar som svarar på frågorna värderar skolans resultat 
på den övre delen av skalan. Att föräldrarna anser att personalen har höga 
förväntningar på deras barn tolkar vi som en upplevelse av att barnet är viktigt 
och betydelsefullt (mål 1).  Mål 2 ”Alla elever har inflytande över sitt lärande och 
sin skolmiljö” är till största delen uppfyllt i och med att samtliga föräldrar som 
svarar på frågan markerar den övre halvan av skalan på påståendet ”Lärarna i 
min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”.  

 

5.5 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa 
(redovisas 2011) 

5.5.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

• Vårdnadshavare anser att de får tillräcklig information om sina 
barns utveckling och lärande. 

• Vårdnadshavare anser att de får god information om skolans mål 
 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

• Informationen till föräldrarna ska vara tillgänglig. 

• Informationen ska vara lätt att förstå. 
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• Vi ska erbjuda föräldrarna att välja mellan att få informationen via mail, i 
pappersform eller via hemsidan samt uppmuntra föräldrar att gå in på 
hemsidan och läsa. 

 

Resultat: 

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  

När det gäller påståendet ”Jag får god information om mitt barns utveckling och 
lärande” finns det några föräldrar som tycker att det stämmer ganska dåligt. Ur 
påståendet går inte att utläsa om det är en särskild informationskanal som inte 
fungerar tillräckligt bra. Informationskanaler på skolan är utvecklingssamtalet, 
skriftliga omdömen, föräldramöte, hemsidan samt skriftliga eller muntliga 
kontakter vid andra tillfällen, spontana eller planerade. Resultatet föranleder oss 
att göra en noggrannare analys och att formulera mål för skolan inför läsåret 
11/12. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Föräldrar och elever ska få tydligare information om hur elevens 
utveckling och lärande fortskrider 
 
Barnens situation under hela skoldagen (fritids – skola) ska bli känd för 
alla som arbetar tillsammans med barnet. Målet är att pedagogerna ska 
kunna möta varje barn på ett adekvat sätt. 
Under året ska vi utveckla rutiner för gemensamma träffar mellan 
pedagogerna på fritids och f-3 
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5.6 Bedömning och betygsättning 

5.6.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

 

5.6.2 Vårt eget mål : 
• Bedömningen av de nationella proven ska vara likvärdig. 

 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 

• Vi ska lära oss hur diamant är uppbyggt och hur de kan användas för 
kartläggning av eleven. 

• Vi ska samarbeta med andra skolor med de svårbedömda proven under 
nästa läsår. 

• Förberedande träff, om hur proven ska genomföras med andra lärare i 
kommunen, inför de nationella proven (samordnas av förvaltningen). 

Resultat: 

Vid sambedömning med andra lärare i kommunen fanns en samsyn kring 
bedömningen av de enskilda proven. 

Analys och måluppfyllelse: 

Det är viktigt och givande med sambedömning av de nationella proven. Dessa 
tillfällen bidrar till att sprida kunskap och förståelse för målen bland alla lärare. 
Sambedömningen ger även tillfälle till opartisk bedömning vilket säkrar den 
enskilde elevens rätt till likvärdig bedömning. 

 
 

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

5.7.1 Resurser: 
Vi har en specialpedagog vilken delas med Limmared, en speciallärare, 
talpedagogstöd för de yngre barnen och möjlighet att organisera oss i mindre 
grupper där behov finns. Ett flertal elever har tillgång till egna datorer med 
specialprogram. 
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5.7.2 Organisering av stödet och lärandet: 
Vi har haft delning i svenska och matte under läsåret. 

5.7.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
All personal har den kompetens som krävs och rutiner för att följa upp elevernas 
kunskapsutveckling finns och är väl förankrade. 

5.7.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö 
och undervisning till elever med olika förutsättningar  

Vi har skaffat ”egna” datorer till de elever som behöver mycket stöd. 

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

Vi upplever att de elever som behöver stöd har fått det. Vi har bra rutiner 
för att fånga upp dessa elever med hjälp av specialpedagog och 
talpedagog. 
 

5.7.6 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd? 

 

Resultat: 

Åtgärdsprogram upprättas i samtliga klasser i samarbete med specialpedagog 
och arbetslaget runt eleven. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utveckla samarbetet med specialpedagogen samt upprätta individuella 
träningsprogram på bl. a. dator. 

 

5.7.7 Beskrivning av hur skolan sammanfattningsvis arbetar med elever 
som inte når målen 

Mindre grupper, extra träning och stöd genom ex. olika gruppkonstellationer och 
gruppstorlekar. 

Varierat arbetssätt med andra infallsvinklar genom bl.a. att träna arbetsminnet 
och använda laborativt material. 
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6 Helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

 

Resultat: 

För skolår tre är måluppfyllelsen mellan 95 och 100%, beroende på ämne.  För 
skolår 5 är motsvarande siffror mellan 92 och 100%. (engelska 92%, matematik 
96%).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


