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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Under läsåret har arbetslaget arbetat intensivt för att de resurser som 

funnits på skolan, utöver den garanterade tilldelningen, ska ha använts på 

ett flexibelt sätt. Detta har givit goda resultat. Elever som tidigare var 

långt ifrån nivån gränsen för godkända resultat har tagit stora kliv framåt. 

Likaså har elever som haft sociala svårigheter funnit en trygg social 

samvaro. 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet elever totalt 90 85 80 85 86 

Därav elever i förskoleklass 20 11 9 17 10 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

   19 18 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i skolan 

   1 7 

Kommentar/analys: 

Antalet elever har i år varit mycket nära det antal vi hade förra året och har haft under en 

period av år. Dick ser vi om vi tittar längre fram att barnkullarna minskar oroväckande. 

Det finns en strävan efter att arbeta på ett ekonomiskt hållbart sätt, men årskullarna är 
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emellanåt så pass olika att det blir en pedagogisk förlust att blanda de kullar som skulle 

fungera storleksmässigt. 

2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever 

exkl. förskoleklass 

11,16 8,14 7,93 7,96 8,24 

Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever i 

förskoleklass 

 6,00 5,45 6,67 6 

 

Totala antalet pedagogisk 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever  

   0,72 8,02 

Antalet i skolan verksam 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever 

   9,56 7,56 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

   5/7 8/10 

Antal lärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

   0,3 0 

Antal anställda per skolledare i 

rektorsområdet 

   32,50 24,91 

Antal elever per studie- och 

yrkesvägledare 

     

Kommentar/analys: 

Storleken på den pedagogiska personalgruppen håller sig kring 8 tjänster per 100 elever. En kraftig 

minskning av antalet elever skulle naturligtvis öka detta antal. En ökning av elevkullarna skulle 

minska både tätheten och undervisningskostnaden. Dessutom bör det finnas relativt gott om plats 

för nya elever i de allra flesta klasser vid skolan. 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2008 2009 2010 2011 2012 

 Fskl-6  61 156 62 267 59473 63277 

7-9      
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Undervisningskostnad/undervisningstimma    44,52 50,58 

Teknisk gruppstorlek    15,5 14,1 

 
Resultat: Den tekniska gruppstorleken minskar något och kostnaden per elev ökar något. 

Analys: En inflyttning, eller ökning på annat sätt, av gruppstorlekarna skulle fungera väl utan att 

det faktiska antalet pedagoger skulle behöva ökas i samma omfattning. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: En aktiv politik för att göra Grimsås till ett attraktivt samhälle att 

flytta till. 

 

 

2.4 Materiella resurser 

 

Undervisningsdatorer 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet datorer för elevbruk 

(exkl. ”Tragetondatorer”) 

15 18 18 18 18 

Antalet elever per 

undervisningsdator 

6 4,9 4,4 4,7 4,8 

Kommentar/analys: 

Antalet datorer, av olika sorter, har hållit sig relativt konstant under några år. Detta 

upplevs frustrerande av pedagoger som gärna utnyttjar ny teknik. 

 

 

3 Resultat 

 

3.1 Resultat Normer och värden 

3.1.1 Trivsel  

 

Resultat: 
Måluppfyllelse:  
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Analys: 

Eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan. De föräldrar som besvarat enkäten anser att deras barn 

trivs i skolan.  

 

 

Åtgärder för utveckling: 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 Stämmer helt och hållet 
2 Stämmer ganska bra 

3 Stämmer ganska dåligt 
4 Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag trivs i skolan 

GR_2001 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 Stämmer helt och hållet 
2 Stämmer ganska bra 

3 Stämmer ganska dåligt 
4 Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag trivs i skolan 

GR_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Mitt barn trivs i skolan 

Föräldrar 

F_GR_2001 

F_GR_2003 
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Vi fortsätter att arbeta i för en god trivsel i skolan genom bl.a. fadderverksamhet och arbete i 

åldersblandade grupper vid olika tillfällen. 

 

 

3.1.2 Trygghet 

Resultat: 
Måluppfyllelse: 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag känner mig trygg i skolan 

GR_2001 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag känner mig trygg i skolan 

GR_2003 
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Analys: 

Eleverna känner sig trygga i skolan. Även de föräldrar som besvarat enkäten anser att deras barn 

känner sig trygga i skolan.  

 

 

 

Åtgärder för utveckling: 

Vi fortsätter att arbeta för en god trygghet i skolan genom bl.a. fadderverksamhet och arbete i 

åldersblandade grupper vid olika tillfällen. Vi låter alla barn varje dag vara sedda och hörda av oss 

pedagoger och övrig personal. 

 

 

 

 

3.2 Kunskaper - Utbildningsresultat 

3.2.1 Resultat nationella ämnesprov i årskurs 3 

Matematik 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 3 

 

Delprov 

Läsåret 2011/2012 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  9/10 8/9 1/1 

B.  9/10 8/9 1/1 

C.  9/10 8/9 1/1 

D.  10/10 9/9 1/1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Mitt barn känner sig trygg i skolan 

Föräldrar 

F_GR_2001 

F_GR_2003 
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E 8/10 7/9 1/1 

F.  8/10 7/9 1/1 

G.  8/10 7/9 1/1 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 8 elever av 10 klarar samtliga prov.  

Analys av resultatet (se analysmall!): Resultaten av proven stämde väl överens med ansvarig 

pedagogs bedömning av elevernas kunskaper. En av de elever som inte nått kravnivån arbetar med 

anpassat material (addition och subtraktion inom talområde 0 – 100) och har därför inte arbetat 

med sådana uppgifter som var med på proven.  

Att beräkna tid och att avgöra vilket räknesätt som ska användas i textuppgifter var det som 

eleverna tyckte var svårast.  

Åtgärder för utveckling:  

Arbeta mer med klockan och att beräkna tid. Fortsätta prata matte – Hur kan man tänka? Är det 

rimligt? 

 

Svenska 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 3 

 

Delprov 

Läsåret 2011/2012 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  9/9 8/8 1/1 

B.  9/9 8/8 1/1 

C.  9/9 8/8 1/1 

D.  9/9 8/8 1/1 

E.  9/9 8/8 1/1 

F.  8/9 7/8 1/1 

G. 9/9 9/9 1/1 

H. 8/9 7/8 1/1 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Hög måluppfyllelse. En elev når inte kravnivån på delprov F 

och H. Dessa prov testade elevernas förmåga att skriva egna texter, en berättande text och en 

faktatext. 

Analys av resultatet (se analysmall!): Ett mycket positivt resultat som motsvarade förväntningarna. 

Eleven som inte nådde kravnivån på två delprov har åtgärdsprogram. Det som var svårast var att 

skriva egna texter, särskilt faktatexter. Några av eleverna hade svårt att fantisera på det vis som 

krävdes i delprov F.  
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Åtgärder för utveckling: Arbeta mer med att skriva egna faktatexter och att träna på att plocka ut 

fakta ur en text. 

 

 

Svenska som andraspråk 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 3 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  1/1 1/1  

B. 0/1 0/1  

C.  0/1 0/1  

D. 1/1 1/1  

E. 1/1 1/1  

F.  1/1 1/1  

G.  1/1 1/1  

H.  0/1 0/1  

Måluppfyllelse (sammanfattande): Eleven klarade de delprov som testade läsförmåga, förmågan att 

samtala i grupp och förmågan att skriva en egen berättande text. 

Analys av resultatet (se analysmall!) Eleven har åtgärdsprogram med fokus på läsförståelse och 

ordförråd. Proven visade tydligt att det är just dessa delar som eleven behöver utveckla. 

Åtgärder för utveckling:  

Arbeta mer med grundläggande ordförståelse. 

3.2.2 Kunskapsresultat utifrån kunskapskraven i årskurs 3 

 

Antal och andel elever som uppnår kunskapskraven utifrån den undervisning som bedrivits i 

årskurs 3 

 Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Bild 10/10 9/9 1/1 

Engelska 9/10 8/9 1/1 
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Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa 10/10 9/9 1/1 

Matematik 8/10 7/9 1/1 

Modersmål    

Musik    

NO 9/10 8/9 1/1 

Biologi    

Fysik    

Kemi    

SO 10/10 9/9 1/1 

Geografi    

Historia    

Religionskunskap    

Samhällskunskap    

Slöjd 10/10 9/9 1/1 

Svenska 8/9 7/8 1/1 

Svenska A 0/1 0/1  

Teknik    

 

    

Måluppfyllelse (sammanfattande): 7 av klassens 10 elever når samtliga kunskapskrav. Klassen har 

mycket god måluppfyllelse.  

 

Analys av resultatet (se analysmall!):  

Det finns flera elever i klassen i behov av särskilt stöd.  

Åtgärder för utveckling: 

Vi arbetar vidare med stöd i Lgr 11 och att systematiskt utveckla arbetssätt som i sin tur utvecklar 

elevernas förmågor. Viktig att elever i behov av särskilt stöd får relevant stöd. 

 

 



Lå 2012/2013 

 

13 

 

 

 

 

 

3.2.3 Resultat nationella ämnesprov i årskurs 6 

Matematik 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  11 8 3 

 

NP matte 
       E C A Total Betyg 

Pojke 49 38 15 102 A 

Flicka 48 40 7 95 B 

Pojke 51 37 13 101 A 

Pojke 54 25 4 83 C 

Flicka 48 16 2 66 D 

Flicka 49 29 6 84 C 

Flicka 44 27 3 64 D 

Flicka 49 24 2 75 C 

Flicka 51 37 16 104 A 

Flicka 48 16 2 66 D 

Flicka 48 17 1 66 D 

 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever har nått minst D 

Analys av resultatet (se analysmall!) Muntliga provet var svårast, då matematik för många är 

lättare och mera naturligt att uttrycka skriftligt. 

Det framkom väldigt tydligt att höstbetygen stämmer bra överens med resultatet av provet . 

De elever som ligger på lägre nivå har svårt med vissa algoritmuträkningar, framförallt i division.  

De har också svårt att förstå innebörden av tiondelar och hundradelar. 
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Att det var tillåtet att använda miniräknare på provet, gjorde att många lyckades bättre med 

uppgifterna, än vad de skulle gjort om de själva ställt upp och räknat ut allt ”för hand”. Mycket 

positivt att det förhåller sig på detta sätt. 

En positiv överraskning var hur bra eleverna lyckades med geometri. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Jobba mer med förståelsen av decimaltal, samt hur bråktal förhåller sig till dessa. 

Förklara matte muntligt/matteprat. 

 

Svenska 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Tala 11 8 3 

Läsa 11 8 3 

Skriva 11 8 3 

 

 

Måluppfyllelse 

 

  Tala Läsa Skriva Provbetyg 

Pojke E C C D 

Flicka A C nära B B B 

Pojke A C C C 

Pojke E C C D 

Flicka B C D C 

Flicka C C C C 

Flicka C C C C 

Flicka B C D C 

Flicka B B C B 

Flicka C C B C 

Flicka A B C B 
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Uppfyllelse (sammanfattande): Alla elever hamnade på C eller B ( den elev som har D i provbetyg, 

kommer inte att få detta i betyg, då man inte kan lastas för sin personlighet, tystlåtenhet!) 

 

Analys av resultatet (se analysmall!)  Informationsläsning visar mycket bra resultat. 

Tolka och värdera texter är betydligt svårare. 

Skrivningen funkar bra innehållsmässigt, men man behöver fortfarande träna på att sätta ut punkt 

på rätt ställe. 

Åtgärder för utveckling: Träna mer på att tolka texters innehåll, vad som står mellan raderna. 

 

Engelska 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  11 8 3 

B. 1 11 8 3 

B.2 11 8 3 

C 11 8 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lå 2012/2013 

 

16 

 

Måluppfyllelse 

(sammanfattande): 

Alla elever nådde godkänd nivå och 

flertalet med god marginal. 

 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Kravnivåerna för de olika 

betygsstegen är ganska 

generösa. När det gäller skrivning så 

behöver vissa utveckla sin stavning, 

meningsbyggnad och att använda rätt tempus. 

Åtgärder för utveckling:  

Eleverna behöver få många tillfällen till att skriva och prata engelska och sedan få feedback på det 

de gör så att de utvecklar en säkerhet vad gäller meningsbyggnad samt stavning när de skriver.  

 

Biologi/ 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

1 11/11 8/8 3/3 

NP No Biologi 
     

 
 
 

      Kommunikation Undersökningar Begrepp/ innehåll Provbetyg 

Pojke 77% 71% 70% B 

Flicka 88% 71% 70% B 

Pojke 77% 62% 78% B 

Pojke 66% 81% 75% B 

Flicka 55% 62% 63% C 

Flicka 66% 86% 73% B 

Flicka 55% 52% 55% C 

Flicka 66% 57% 65% C 

Flicka 88% 86% 68% B 

Flicka 55% 71% 65% C 

 Speaking 

A 

Totalt 

B1 & B2 

Writin

g 

C 

Prov 

betyg 

Flicka B 87/90 A A A 

Pojke B 78/90 B B B 

Pojke B 77/90 B A B 

Pojke B 71/90 C C C 

Flicka D 74/90 B D C 

Flicka B 73/90 B B B 

Flicka C 70/90 C C C 

Flicka B 55/90 C C C 

Flicka E 38/90 E E E 

Flicka C 53/90 D C C 

Flicka B 80/90 B B B 
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Flicka 66% 90% 63% B 

          

 

Analys av resultatet: 

Ser att tolkningen av läroplanen och dess kunskapskrav har varit helt ok. 

Eleverna behöver träna mer på att följa instruktioner, att tolka tabeller och att göra noggranna 

redovisningar av experiment. 

Åtgärder för utveckling:  

Träna mer på ovanstående, samt att repetera kunskaper och begrepp från tidiga år, ex. rovdjur, 

däggdjur, nedbrytare. 

 

Samhällskunskap 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov i årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

 11/ 11 8/8 3/3 

NP So Samhällkunskap 

    Provbetyg 

Pojke B 

Flicka B 

Pojke A 

Pojke B 

Flicka B 

Flicka B (fattas en a-poäng till A) 

Flicka B 

Flicka A 

Flicka A 

Flicka B 

Flicka B 

    

  

  

   

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Absolut superbra! 
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Analys av resultatet (se analysmall!) 

På samhällskunskapsprovet behöver eleverna vara bra på att formulera sig, att ha egna åsikter samt 

att kunna begrepp som rör demokrati, brott och straff och ekonomi. 

Man måste vara bra på svenska för att orka med det långa provet. 

Åtgärder för utveckling:  

Eleverna behöver utveckla sin förmåga att resonera, motivera och argumentera. 

Helt enkelt diskutera med de som bestämmer om det ska vara ett sådant här omfattande prov i so. 

Eleverna blir synnerligen provtrötta! 

 

 

 

3.2.4 Vårbetyg åk 6 

 

Antal och andel elever som minst uppnår betyget E i årskurs 6 i kursplanen  

 Läsåret 2012/2013 

Ämne Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Bild 11/11 8/8 3/3 

Engelska 11/11 8/8 3/3 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa 11/11 8/8 3/3 

Matematik 11/11 8/8 3/3 

Modersmål    

Musik 11/11 8/8 3/3 

NO    

Biologi 11/11 8/8 3/3 

Fysik 11/11 8/8 3/3 

Kemi 11/11 8/8 3/3 

SO    

Geografi 11/11 8/8 3/3 
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Historia 11/11 8/8 3/3 

Religionskunskap 11/11 8/8 3/3 

Samhällskunskap 11/11 8/8 3/3 

Slöjd 11/11 8/8 3/3 

Svenska 11/11 8/8 3/3 

Svenska A    

Teknik 11/11 8/8 3/3 

Meritvärde    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Total måluppfyllelse och dessutom höga betyg. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Eleverna är studiemotiverade och ger varandra arbetsro. 

Åtgärder för utveckling: 

 

 

 

 

3.2.5 Skriftliga omdömen årskurs 1-6 

Antal och andel elever som ännu inte har de förväntade kunskaperna utifrån den undervisning 

som genomförts i varje årskurs. 

 Läsåret 2012/2013 

Årskurs/antal elever  

Ett ämne 

 

Två ämnen 

 

Tre ämnen eller flera 

Årskurs 1 1/18  1/18 

Årskurs 2    

Årskurs 3 1/10 1/10 1/10 

Årskurs 4 1/18  2/18 

Årskurs 5    

Årskurs 6    
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Måluppfyllelse (sammanfattande): ca 10 % av eleverna har i nuläget inte förväntade kunskaper för 

årskursen 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Av dessa åtta elever finns språkstörning, annat modersmål, koncentrationssvårigheter, social 

problematik samt allmänna inlärningssvårigheter. 

När eleverna får den hjälp och det stöd de behöver, ser vi en god utveckling hos eleverna. 

Alla elever är uppmärksammade med olika åtgärder. 

Under året har vi arbetat med följande målsättningar: 

 Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

samt värdera valda strategier och metoder. 

 Eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften, utveckla förståelsen för ord och begrepp samt formulera sig och 

kommunicera i tal och skrift. 

 Eleverna ska veta vilka kunskapskrav de jobbar mot, så att de förstår vilka förmågor som 

ska utvecklas och vilka kunskaper som ska nås. 

Detta arbetssätt har hjälpt många elever att nå kunskapskraven med god marginal. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Möjlighet att ge det stöd som varje elev behöver och har rätt till. 

Utökat stöd av specialpedagog, i elevgrupp, som handledare och som bollplank. 

Ökad datortäthet. 

Den nya läroplanen har inte slagit igenom helt hos lärarna ännu. Vi behöver utveckla vår förmåga 

att arbeta med de förmågor som läroplanen föreskriver. 

 

 

4 Resultat attitydundersökning 

 

Måluppfyllelse: 
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Analys: 

Eleverna anser att de vet vad de ska kunna och att de får den hjälp de behöver. Eleverna upplever 

att lärarna har höga förväntningar på deras prestationer och förväntar sig att de ska nå målen. 

 

 

 

Åtgärder för utveckling: 

Vi fortsätter att vara tydliga med att konkretisera kunskapskraven för eleverna och att ha höga 

förväntningar på alla elever. Vi försöker få eleverna att förstå hur de kan uttrycka och visa sina 

kunskaper och förmågor. 
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Måluppfyllelse: 
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Analys: 

Endast 57% av föräldrarna har svarat på enkäten. Underlaget är för litet för att dra några 

kvalitativa slutsatser. Dock kan vi se att de allra flesta är nöjda. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Bra om föräldrarna hade kommenterat det som de är missnöjda med. Några har uppenbarligen 

synpunkter på informationen och på vilken hjälp deras barn får i skolan. Detta är saker vi tar med 

oss till nästa läsår. 
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5 Rektors helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Målen har nåtts i mycket hög grad då det gäller de nationella proven. Även i klasser som inte gjort 

nationella prov ligger måluppfyllelsen högt. I de fall elever inte nått målen finns ett samarbete 

mellan pedagog, elev, hem och specialpedagog. Ett tätt samarbete finns även i arbetslaget där 

resurser fördelas efter behov. 

Resultat: 

I år sex har alla gjort, med marginal, godkända nationella prov. I år tre är måluppfyllelsen, i princip 

lika god. Övriga klasser har god måluppfyllelse och en god inställning till skolan. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Grimsåsskolan är en skola där barnen trivs och där man har roligt tillsammans. 

Fadderverksamheten har gjort att avståndet mellan stora och små barn har blivit mindre. Vi har ett 

gott samarbete med brukarrådet. 

Samarbetet med föräldrarna har fungerat bra. 

På en mindre enhet är det om möjligt än viktigare att arbetslaget fungerar. Stämningen bland de 

vuxna speglas hos barnen. Det är dessutom viktigt att det inom organisationen finns en flexibilitet 

och en bred kompetens. På Grimsåsskolan har alla vuxna positiva förväntningar på barnen och 

samhället positiva förväntningar på skolan. 

Kunskapskraven har inte kunnat nås av alla elever. De allra flesta elever har dock nått ett gott eller 

mycket gott resultat.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Många nya pedagogiska tankar presenteras och arbetas med digitalt.  På Grimsåsskolan saknas ofta 

utrustning att dra nytta av dessa möjligheter. För att bibehålla pedagogernas entusiasm och för att 

inte eleverna ska ”backa” i teknisk utrustning när de kommer till skolan bör den tekniska 

utrustningen utökas på ett modernt och hållbart sätt. 
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