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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten.  

 
Inför läsåret 2012/2013 så tillsattes en ny rektor för grundsärskolan (särskolan, 

träningskolan) samt särvux. Detta eftersom den tidigare rektorn gick i pension. 

Arbetet med inplementeringen av den nya läroplanen har fortsatt. Det kommer att var 

en fortlöpande process där ny kunskap hela tiden inhämtas genom dialoger med 

lärare från andra kommuner, kurser, litteratur mm. Under vårens föräldrar möten så 

visade föräldrarna vara väl förtrogna med både kursplaner och med förändringar när 

det gäller betygskraven. Ett resultat av skolans tidigare arbete med information till 

elevernas föräldrar. Under detta läsår har också mycket fokus kommit att läggas på 

Träningskolan som f o m hösten 2013 kommer att utgöra en större enhet än tidigare.  

Inom sär-vux har ny personal anställts, en specialpedagog. Såväl organisation som 

pedagogisk metodik har förändrats enlig intentionerna i styrdokumenten. Denna 

process kommer att fortsätta 

            

 

 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

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

Antalet elever totalt 18 17 18 15 16 

Antal elever med annat 4 4 3 0 0 
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modersmål än svenska 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i skolan 

1 1 1 0 0 

Kommentar/analys: Elevantalet har sedan föregående läsår  ökat med en elev. Detta beror på att 

antalet elever på sär-vux ökade 

 

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 

    5 

Totala antalet 

pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever  

    10 

Antalet i skolan 

verksam personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever 

    31,2 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för 

den undervisning de 

bedriver 

    0 

Antal lärare med 

specialpedagogisk 

utbildning 

omfattande minst 90 

p 

    2 

Antal anställda per 

skolledare i 

rektorsområdet 

    22 

inklusiveinternationella 

klassen 

+modersmålslärarna 
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Kommentar/analys: Antalet anställda per skolledare har minskat. Detta beror på att antalet 

lärare på träningskolan har minskat då verksamheten, antal elever har blivit färre. Denna siffra 

kommer dock att ändras 2013/2014 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

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

 Obligatoriska särskolan inkl. träningskolan 236000 338738 310364 268417 3018.316 

 
Resultat:Kostnaderna per elev har ökat.  

Analys: En av anledningarna till detta kan vara att verksamheten har varit något 

överdimensionerad samt att några felsteg gjordes i början av läsåret av den nytillträdde rektorn 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Att genom ökad kunskap och erfarenheter se möjligheter till 

försiktighet med ekonomin där så är möjligt. Att även kommunicera detta till personalen. 

 

 

2.4 Materiella resurser 

 

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

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

     

Antalet elever per undervisningsdator 1 1 1 1 1 

Kommentar/analys: Samtliga elever i grundsärskolan har tillgång till en dator. Det är viktigt för dessa elever att 

ha denna tillgång då det finns mycket pedagogiskt material att få tillgång till. Vad beträffar sär-vux så är bristen 

på datorer stor. I dag finns tydliga signaler i styrdokumenten att alla elever ska kunna söka information och ge 

kommentarer.Detta tillgodoses inte. 

 

 

3 Resultat 
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3.1 Normer och värden 

3.1.1 Vi har följande regler på särskolan: 

¤ Jag respekterar mig själv och alla jag möter, vi har alla samma värde. 

¤ Jag använder ett vårdat språk och är artig mot dem jag möter. 

¤ Jag håller ordning och är rädd om mina, andras och våra gemensamma saker 

¤ När jag känner mig trygg under skoldagen, lär jag mig bäst och utvecklas som människa. 

Vi följer likabehandlingsplanen 

 

Resultat: Vi har en god arbetsmiljö, eleverna har till någon vuxen hela 

skoldagen. Våra elever känner sig inte kränkta eller mobbade i skolan. 

Genom samtal så vet vi att eleverna trivs i skolan. 

 
Måluppfyllelse: Alla ska känna sig trygga och trivas i skolan och vi har nolltolerans mot mobbing. 

Vi arbetar utifrån likabehandlingsplanen och arbetar utifrån den. 

 

 

Analys: Vi har låg frånvaro och våra elever visar att de trivs i gruppen 

 

 

 

Åtgärder för utveckling: Intensifiera klassrådsarbetet 

 

3.1.2 Trygghet 

 

Resultat: Vi har en god arbetsmiljö, eleverna har alltid tillgång till 

någon vuxen hela skoldagen 

 
Måluppfyllelse: Alla elever ska känna sig trygga och trivas i skolan och vi har nolltolerans mot 

mobbing. Vi följer likabehandlingsplanen och arbetar utifrån den. 

 

 

Analys: Vi har låg sjukfrånvaro och eleverna visar ofta att de trivs i gruppen 

 

 

Åtgärder för utveckling: Vi har klassråd varje vecka där vi pratar om alla människors lika värden. 

Samtalen blir här ett viktigt verktyg och visar eleverna att de vuxna bryr sig om dem och att de kan 

känna sig trygga. 

 

Sär-vux: Denna grupp om 8 elever har fått en större lokal vilket har lett till en ökad trivsel bland 

eleverna. Det finns nu möjligheter att skapa grupper och prova på nya pedagogiska strategier. Att 

ge eleverna utrymme i form av tid och rum och att ta det som eleverna säger på allvar är särskilt 

viktigt. Genom att eleverna jobbar i grupper så lär sig de att respektera och acceptera varandra och 
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att vi människor är olika och att det är något positivt. De nya kursplanerna stöder helt detta arbete. 

De utgör grunden för skolans arbete. 

 

Träningskolan:Det finns i år fyra träningselever i kommunens skolor detta läsår. En elev 

undervisas redan i ABF-huset. Dessa elever är utspridda på de F-6 skolor som finns i kommunen 

.Oftast har eleven en egen pedagog som har det pedagogiska ansvaret. Eleverna har sin tillhörighet 

i en grundskoleklass, men har samtidigt tillgång till ett eget rum , där eleven och pedagogen kan 

arbeta ostört. Träningseleverna deltar oftast med grundskoleklassen i: samling, lek, idrott, bad, 

drama, musik och temaarbete.. Under läsåret har det varit kompisträffar med fyra träningselever 

som bor i kommunen. Syftet är att dessa elever ska lära känna varandra för att under läsåret 13/14 

ingå i samma klass.Läsåret 113/14 tillkommer två nya elever som ska gå år ett .Denna klass kommer 

att vara placerad i gamla folkskolan, Tranemo. Detta är en tillfällig lösning i väntan på en 

långsiktig. Helst då en lokal i direkt närhet till grundskolan. 

 

Analys: Pedagogen som arbetar närmast eleven har störst möjlighet att lära sig förstå elevens 

kommunikation och beteende. Därmed har pedagogen lättare att bedöma vilka klassaktiviteter som 

eleven kan/bör ta del av. I en grupp med träningselever kan eleverna känna samhörighet även i 

aktiviteter som läggs på en anpassad nivå. Det kan ge möjlighet till större självkänsla och en ny 

samhörighet för eleverna. 

 

 

3.2 Kunskaper – Utbildningsresultat 

3.2.1 Terminsbetyg våren åk 6 

 

Antal och andel elever som minst uppnår betyget E  

 Läsåret 2012/2013 

Ämne Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Bild   0 

Engelska   0 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa   0 

Matematik   0 

Modersmål    

Musik   0 

NO   0 

SO   0 
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Slöjd   0 

Svenska   0 

Svenska A    

Teknik   0 

Meritvärde    

Måluppfyllelse (sammanfattande): Eleven uppnår målen i samtliga ämnen 

Analys av resultatet (se analysmall!) Integreringen i grundskolan har enbart varit positiv både 

kunskapsmässigt  och socialt. Tillgång till en pedagog på halvtid. 

Åtgärder för utveckling: Fortsatt arbete med integrering även i åk 7. 

 

 

3.2.2 Skriftliga omdömen årskurs 1-6 

Antal och andel elever som ännu inte har de förväntade kunskaperna för årskursen och resp. 

kunskapskrav 

 Läsåret 2011/2012 

Årskurs/antal elever  

Ett ämne 

 

Två ämnen 

 

Tre ämnen eller flera 

Årskurs 1    

Årskurs 2    

Årskurs 3    

Årskurs 4    

Årskurs 5    

Årskurs 6    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): I åk 4 och 5 förväntas samtliga elever nå målen.  

Analys av resultatet (se analysmall!) Integreringen i grundskolan har starkt bidragit till den goda 

måluppfyllelsen 

Åtgärder för utveckling: Integreringen i grundskolan bör fortsätta eftersom den är både socialt och 

kunskapsmässigt utvecklande. Tillgång till egen pedagog har också bidragit till den positiva 

utvecklingen. 
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3.2.3 Terminsbetyg våren årskurs 7 

Antal elever och andel med minst betyget E  

 

 
2012/2013 

Totalt  Flickor Pojkar 

Bild 1 1  

Engelska 1 1  

Hem – och 

Konsumentkunskap 
1 1  

Idrott och hälsa    

Matematik 1 1  

Moderna språk    

Modersmål    

Musik 1 1  

NO 1 1  

Slöjd 1 1  

SO 1 1  

Svenska 1 1  

Svenska som 

andraspråk 
   

Teknik 1 1  

Måluppfyllelse (sammanfattande): Den enda eleven som gått i åk 7 har nått målen 

Analys av resultatet (se analysmall!) Lärarna ser ett samband med att de har tydliggjort målen och 

att eleven har blivit godkänd. Organisationen av eleverna i en grupp årskurs 7-9 har stor betydelse, 

då lärarna har kunnat arbeta både med gemensamma genomgångar, grupparbete och enskilt 

arbete. 

 

 

 

 

3.2.4 Terminsbetyg våren årskurs 8 

Antal elever och andel med minst betyget E  
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2012/2013 

Totalt  Flickor Pojkar 

Bild 1  1 

Engelska    

Hem – och 

Konsumentkunskap 
1  1 

Idrott och hälsa    

Matematik 1  1 

Moderna språk    

Modersmål    

Musik 1  1 

NO 1  1 

Slöjd 1  1 

SO 1  1 

Svenska 1  1 

Svenska som 

andraspråk 
   

Teknik 1  1 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Den elev som har gått i årskurs 8 har nått minst betyget 

godkänd i samtliga ämnen 

Analys av resultatet (se analysmall!) Lärarna ser ett samband mellan att de har tydliggjort målen 

och att eleven blivit godkänd. Organisationen av eleverna i en grupp årskurs 7-9 har stor betydelse, 

då både lärare och elever har kunnat arbeta både med gemensamma genomgångar, grupparbete 

och enskilt arbete. 

 
 

 

3.2.5 Slutbetyg åk 9. 

Antal elever och andel med minst betyget E 

 
2011/2012 

Totalt  Flickor Pojkar 

Bild 4  4 

Engelska 3  3 

Hem – och 

Konsumentkunskap 
4  4 
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Idrott och hälsa 3   3 

Matematik          4   4  

Modersmål    

Musik                4   4 

NO                     4   4 

SO                      3   3 

Slöjd                 4   4  

Svenska            4   4 

Svenska som 

andraspråk 
   

Teknik               4   4 

    

Måluppfyllelse (sammanfattande): Eleverna i årskurs 9 når minst betyget godkänd i samtliga 

ämnen. 

Analys av resultatet (se analysmall!) Såsom tidigare nämnts så ser lärarna att tydliggörande av 

målen har gjort att måluppfyllelsen blivit god. Detta beror på att organisationen är indelad i en 

högstadiegrupp åk 7-9 samt att olika pedagogiska lösningar kan användas. 

Åtgärder för utveckling: Ett fortsatt arbete med tydliggörande av målen och att kommunicera detta 

till eleverna och deras föräldrar. 

 
 

 2012/2013 

Totalt  Flickor Pojkar 

Antal och andel elever som når minst godkänt i 12 ämnen  1 5 

Andel elever som nått målen i alla ämnen man fått undervisning i  1 5 

Antal och andel elever med betyg i färre än 12 ämnen  0 0 

Genomsnittligt meritvärde i elevernas slutbetyg    

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet  

Åtgärder för utveckling: 
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Sär-vux och träningskolan: Antalet elever inom sär-vux var 8 st. Av dessa 

nådde 3 elever delmålen i svenska, matematik och historia. Arbetet för en 

fullständig måluppfyllelse fortgår. 

Inom träningskolan så når eleven målen utifrån sina förutsättningar. 

4 Rektors helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. De nationella målen har uppnåtts eller 

förväntas uppnås för de yngre eleverna. För sär-vux gruppen nåddes inte de nationella målen . 

 

Resultat: Resultaten visar att det finns en ojämnhet var beträffar måluppfyllelsen. Som det ser ut 

i dag så  finns det all anledning att lägga mera fokus på sär-vux. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Elevgruppen inom sär-vux nådde inte ända fram till 

fullständig måluppfyllelse. Orsakerna kan vara att verksamhet genomgick en omorganisation. 

Istället för två lärare så blev det en lärare. Både pedagogik och metodik förändrades i enlighet 

med den nya läroplanen. Dock tar det mer tid för eleverna att vänja sig vid förändringar. Detta 

borde skolledningen varit mera uppmärksam på och inte satt igång processen så snabbt. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Det viktigaste uppgiften blir att implementera läroplanen och 

kursplanerna i en långsammare takt. För grundsärskolan kommer arbetet att fokuseras på att 

fortsätta med att tydliggöra målen. En viktig del av detta arbete kommer att vara att eleverna blir 

mera delaktiga i målprocessen. Det är både spännande och viktigt att som elev vara en del av det 

egna lärandet. Det arbete som redan har påbörjats kommer att fortsätta. 

Vidare så kommer lärarna i grundsärskolan, internationella klassen och modersmållärarna att  

gemensamt jobba med värdegrundsfrågor och med att så småningom bli ett ”vinnande team”. 

Allt för att skapa meningsfullhet och delaktighet hos lärarna. Denna verksamhet är i nuläget 

tämligen spretig eftersom den innefattar så olika men ända lika viktiga delar. Som skolledare så 

har jag förhoppningar om att detta arbete ska ge spår i arbetet med eleverna. Det demokratiska 

arbetet är mycket viktigt! 

 

Gunilla Sjödahl 
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