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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 12/13 var vårt mål att öka elevernas trygghet och trivsel i skolan samt att nå 

en högre måluppfyllelse för våra elever. 

 

Åtgärderna för att öka tryggheten har dels varit att arbeta med plan för diskriminering 

och kränkande behandling. Detta dokument som arbetas fram av våra pedagoger skall 

ligga till grund för samtliga skolor i vårt område och även övrig personal som är i våra 

skolor. Detta är ett levande dokument som vi fortlöpande kommer att arbeta med.  

 

Ett nytt grepp för att nå en högre måluppfyllelse är en genomtänkt plan för våra 

onsdagskonferenser. Vi kommer att arbeta på konferenstid med eleven i fokus genom 

elev- klass och spårkonferens allt för en ökad måluppfyllelse både vad det gäller trygghet 

och kunskapsutveckling. Att öka medvetenheten hos pedagogen i skolan är ett led att 

öka tryggheten.  

 

Samarbete över gränserna är också en viktig del, att se teori i ett sammanhang medför i 

ökad grad lusten att lära vilket är en ännu viktigare del i vårt uppdrag. Att skapa 

förutsättningar rent pedagogiskt är av största vikt. Likvärdigheten genom en pedagogisk 

gemensam plattform som utgångspunkt stärker de svaga länkarna i vår pedagogiska 

kedja. Självklart är den individuella läraren och den individuella eleven i fokus. 

Likvärdigheten innebär inte att vi gör lika eller är lika men en gemensam plattform är en 

styrka med utgångspunkten i styrdokumenten. 

 

För att skapa möjligheter för pedagogen har vi tänkt om lite när det gäller planeringen 

inför kommande läsår. Det gäller att spara resurser inom resursen och det gör vi genom 

att arbeta över våra två spår på Tranängskolan 4-6. Det kan innebära för pedagogen att 

man har båda grupperna i ett ämne, vilket innebär att man har bara en planering. Detta 

är också ett nytt grepp inför nästa läsår. Denna organisation har nu arbetas med detta 

läsår och vi kan se tidsvinster genom att vi har ett minskat antal elever och minskad tid 

eftersom samma planering kan genomföras i båda årskurserna. Vi har skapat mindre 

arbetslag genom att vi arbetar årskursvis. 

 

En satsning har också genomförts när det gäller elevhälsan. Vi har anställt en ny 

specialpedagog under höstterminen och ytterligare specialpedagogiska insatser har sats 

in. Vi har många elever som har särskilda behov i skolan och som då inte heller når 

målen. Vi har satsat på att tydliggöra dessa elever, vi har kartlagt eleverna och vi har 

också utrett där vi funnits ett behov. Åtgärdsprogram har skrivits och vissa andra har 

uppdaterats. Många föräldrar kontakter har det skapats under året. Specialpedagogen 

har varit en viktig del och ett stort stöd för pedagogen. Tillsammans med elev och 

föräldrar försöker vi se och hitta möjligheter till en kunskapsutveckling. Vi också satsat 

på att i ett utrymme på 4-6 skapa ett resurscentrum. Det innebär för elever som behöver 



utmaningar eller behöver stöd för korta insatser. Vi skapar en miljö som stimulerar till 

inlärning där man kan arbeta i mindre grupp eller självständigt med en pedagog som 

stöd. Detta resurscentrum har arbetat intensivt med under vårterminen 2013 i syfte med 

att stärka och ge goda förutsättningar för elevernas övergång till år 7. Varje elev har blivit 

kartlagd och några av eleverna har också blivit utredda av specialpedagog, allt för att 

stärka och hitta vägar för en kunskapsutveckling. 

 

I samband med nyanställning av både specialpedagog och kurator har vi tydliggjort våra 

förväntningar som verksamheten har utifrån det behov som finns. Kompetensen måste 

finnas ute i verksamheten och kunna delges till verksamheten både vad det gäller 

pedagoger och elever, självklart är det individuella behovet av största vikt men jag ser 

också att den andra insatsen är viktig! 

 

Att nyanställa specialpedagog har bidragit till att vår verksamhet fått ett stort lyft både 

för våra elever men också för våra duktiga pedagoger. Pedagogerna har fått stöd och 

kloka tips till pedagogiska strategier, vilket har varit mycket värdefullt. Nu kartlägger vi, 

utreder vi och handleder pedagogen i att hitta vägar till elevernas förmågor att kunna 

tillgodogöra sig kunskap. Att vi dessutom få ytterligare en specialpedagog under 

vårterminen på 25% har varit värdefullt eftersom denna verksamhet hos oss är mycket 

eftersatt. Specialpedagogens roll i vår verksamhet handlar både om utredning, 

handledning och skolutveckling i nära samarbete med rektor och utvecklingspedagoger, 

pedagoger och föräldrar. På Tranängskolan har vi en mycket god gemensam kompetens 

och en vilja till att utvecklas, så framtiden för våra elever på vår skola är mycket positiv. 

 

 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet elever totalt 307 290 275 281 280 284 

Därav elever i förskoleklass 36 35 36 35 36 44 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

 63 46   52 



Antal elever med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i skolan 

34 27 37 50   

Kommentar/analys: 

Tranängskolan är kommunens största skola med flest elever. Elevantalet har legat stabilt under de 

senaste åren. Däremot har antalet elever med annat modersmål ökat. Har ej fått tag på dessa siffror.  

Att starta upp en förskoleklass med inriktning på internationell klass, anser jag vara en god ide, då 

det är av största vikt att få en bra start i skolan med det svenska språket i ett sammanhang. 

 

 

 

 

Ämne Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Bild 41/41 37/37 38/38 

Engelska 38/41 36/37 38/38 

Idrott och hälsa 39/41 31/37 38/38 

Matematik 38/41 29/37 29/38 

Modersmål    

Musik 40/41 37/37 35/38 

NO 38/41 35/37 31/38 

SO 38/41 36/37 38/38 

Sv/SvA 37/41 26/37 27/38 

Slöjd   38/38 

Teknik 41/41 37/37  

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Måluppfyllelsen är relativt god, resultatet i matematik och svenska/sva är lägre i åk 2 äng och båda 

klasserna åk 3 jämfört med övriga ämnen. Även i No är måluppfyllelsen i åk 3 lägre. Ingen av de 

elever som har åtgärdsprogram har klarat alla kunskapskrav. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

 I åk 2 matematik har eleverna svårast att klara av kunskapskraven när det gäller huvudräkning, 

välja räknemetod och hur matematiska begrepp relaterar till varandra. I åk 3 har eleverna svårast 

att klara av kunskapskraven när det gäller problemlösning, att välja metod och strategi, ha kunskap 

om matematiska begrepp samt att beskriva, samtala och resonera om tillvägagångssätt. I svenska 

åk 2 har eleverna inte klarat av skriva meningar med stor bokstav och punkt och att kunna skriva 

en enkel berättelse med en röd tråd. I idrott och hälsa åk 2 har många elever ej tillräckliga 



kunskaper i simning.  

 

Åtgärder för utveckling: Det är viktigt att fånga upp elever med problem så att rätt åtgärder kan 

sättas in så tidigt som möjligt. Vi behöver tänka på att hitta stimulerande sätt att skriva meningar 

och berättelser. Ett sätt kan vara att utveckla vårt IT användande. Vi behöver också stimulera våra 

elever att läsa böcker för att kunna få inspiration till att skriva. 

I matematik behöver eleverna träna mer huvudräkning. Även där kan vi ta IT till hjälp. För att bli 

säkrare på att välja räknemetod behöver vi oftare låta eleverna sitta i grupper och arbeta med 

problemlösning. 

 

 

 

 

 

Ämne Klass 4 Klass 5 

Bild 35/38 43/43 

Engelska 34/37 41/43 

Hem och 

konsument-

kunskap 

-  

Idrott och hälsa 33/38 43/43 

Matematik 26/37 38/43 

Modersmål   

Musik 37/38 43/43 

   

Biologi 33/38 42/43 

Fysik 33/38 41/43 

Kemi 33/38 41/43 

Geografi 38/38 41/43 

Historia 38/38 42/43 

Religionskunskap 34/38 42/43 

Samhällskunskap 38/38 42/44 

Slöjd 38/38 41/43 

Sv/SvA 32/37 37/43 



Teknik - - 

Måluppfyllelse (sammanfattande): De ämnen som flera elever i båda årskurserserna har svårt att 

nå målen i är matematik, svenska och engelska samt NO och SO.  

Analys av resultatet (se analysmall!) De flesta elever förväntas nå målen för åk. 6. Pedagogerna har 

satsat på att skapa arbetsro och därmed vara flexibla för att få fungerande grupper med fokus på 

inlärning. Den anpassade studiemiljön har främjat elevernas koncentration och 

kunskapsinhämtning. Ibland har detta inneburit halvklasser för eleverna, ibland andra 

gruppkonstellationer. 

Lärarledda inslag med diskussioner/analyser tillsammans med eleverna har varvats med ett 

elevaktivt arbetssätt på individnivå. 

Vi har fortlöpande under året arbetat med att kartlägga de elever som riskerar att inte nå målen. I 

samband med detta har det gjorts ett antal åtgärder. Skolans två specialpedagoger har lett 

undervisning i ”mattegrupper” där elever med behov av att träna vissa moment har fått delta. 

Extra utvecklingssamtal med föräldrar vars barn riskerar att inte nå målen har hållits för 

informationsutbyte. Likaså har täta telefonkontakter varit aktuella av samma anledning. 

Pedagogerna har handlat läromedel för de anslag som funnits för att kunna ge eleverna 

uppdaterade läroböcker och material som är anpassat för den nya läroplanen Lgr 11. De datorer 

som finns på skolan har använts flitigt av eleverna för att söka fakta i olika källor, skapa egna verk 

med text, bilder och musik samt använda de pedagogiska kunskapsspel som finns att tillgå.  

I flera ämnen har ämnesintegrering skett för att skapa helheter för eleverna och träna förmågorna i 

ett bredare sammanhang. Svenska/Slöjd/NO och Bild har varit möjliga att integrera vid flera 

tillfällen. Pedagogerna har stävat efter att erbjuda ett så varierat arbetssätt som möjligt med 

undersökningar, skapande verksamhet och fördjupning i de olika ämnena bl.a. på de dagar som 

har anordnats med inriktning mot elevens val. 

 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

 

För att få 100 måluppfyllelse kommer pedagogerna att arbeta för att: 

 ”Fånga upp” elever med behov redan i Förskoleklass med hjälp av elevhälsan så att rätt 

insatser sätts in i tid.  

 

 Fortsätta det positiva samarbetet med Elevhälsoteamet. 

 

 Utökad handledning av specialpedagog, kurator m.fl. kring elever i behov av särskilt stöd. 

 

 Jobba mer med den röda tråden från f-9, både när det gäller kunskaper och ansvar för 

lärande.  

 



 Ta del av kompetensutveckling/fortbildning i olika ämnen för att hänga med i 

utvecklingen på området.  Fortbilda varandra genom diskussioner, information från 

skolverket och arbetet med Lgr 11. 

 

 Köpa in relevant material/utrustning/läromedel/datorer. 

 

 Utöka det påbörjade samarbetet mellan de olika ämnena. 

 

 Utöka samarbetet med övriga samhället för att verklighetsförankra undervisningen, ett 

led i att koppla teori med praktik (entreprenöriellt lärande). Detta görs kommande läsår 

genom utbildning och samarbete med skogsvårdsstyrelsen i ”Skogen i skolan”, Navets 

nya naturvetenskapliga lådor, fortsatt samverkan med naturvårdsverket i form av 

rovdjurslådor och besök på teater om detta samarbete med biblioteket/kulturskolan 

fortskrider. Vi besöker även Navet varje läsår med årskurs 2 och 5 för att stimulera 

elevernas inlärning i kreativa miljöer. 

 

 Fortsätta att arbeta med Skapande Skola, gärna med fortsatt samarbete med vår lokala 

teatergrupp beträffande 6:ornas sommarshow. 

 

 Fokusera ännu mer på att utreda vilka kompensatoriska hjälpmedel enskilda elever 

behöver  t.ex. egen dator, modersmålsundervisning, anpassade läromedel för att nå 

kunskapskraven i respektive årskurs.  

 

 Underlätta för lärargruppen beträffande deras arbetsbelastning, genom att strukturera 

arbetet, fördela arbetsuppgifterna rättvist och skapa flexibla lösningar då  t.ex. 

sjukfrånvaro inträffar. All resurs är utlagt i arbetslaget för att elevernas inlärning och 

trygghet bäst ska tillgodoses. 

 

 

 

Vi har ännu inte fullt ut funnit formerna för att omsätta LGR11 i praktiken. På grund av förlorad 

resurstid uppstår brister i hur elevgrupper kan organiseras vilket påverkar elevernas resultat. 

Läromedel och till viss del och teknisk utrustning i vissa ämnen saknas, vilket gör det är svårt att 

genomföra och bedöma elevernas kunskaper i dessa ämnen. Det finns kunskapskrav som kräver att 

det finns: 

 Kameror 

 Videokameror 

 Dataprogram för att redigera film 

 Datorer med relevant programvara samt nätuppkoppling 

 

För att möta de nya kraven i Lgr11 krävs det i de flesta ämnen att eleverna ska kunna söka 

information genom att använda olika typer av källor. Utifrån dessa ska eleverna kunna föra 

resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans. Behovet av fler datorer är 

stort. I nuläget går det inte att bedöma kunskapskrav där utövandet av förmågorna är avhängiga 



teknisk utrustning. t.ex. går det inte att bedöma en elevs förmåga att kritiskt söka källor på internet 

utan tillgång till dator. 

 

 

 

2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever 

exkl. förskoleklass 

9.37 9.96 9.71 9.25 10.74  

Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever i 

förskoleklass 

4.1 4.28 4.1 4.29 4.32 

 

 

 

Totala antalet pedagogisk 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever  

8.72 9.27 9.34  10.57  

Antalet i skolan verksam 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever 

8.72 9.27 9.34  11.29  

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

100% 100% 100% 100% 100%  

Antal lärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

1 1 1 1 1  

Antal anställda per skolledare i 

rektorsområdet 

1 1 1 1 1  

Antal elever per studie- och 

yrkesvägledare 

40 40.5 40 40   

Kommentar/analys: 

Enligt de beräkningar vi erhållit av L-G.K så har vi en hög lärartäthet på F-6. Vad som inte visas i 

den siffran är att vi har två elever som är bedömda att läsa mot särskolans mål. Vi har också elever 

med neuropsykiatriska funktionshinder med ett stort behov. Samtliga av dessa fyra elever behöver 

mycket extra stöd och en hel del 1-1 undervisning för att få en tillfredsställande skolmiljö som 

syftar och riktar sig på inlärning. 
 

 



 

 

 

 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Fskl-6  55 771 57 843 58 206 58 823 

 

 

 

Undervisningskostnad/undervisningstimma  32 232 38 690 39 908   

Teknisk gruppstorlek    13.1 13.5  

 

Resultat: 

Kostnaden per elev är i stort sett samma som föregående år. 

Analys: 

Antalet elever med annat modermål har ökat. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att starta upp internationell klass med förskoleklass ser vi som ett lyft då det är av största 

vikt att man har språket som grund för inlärning för en ökad förståelse. 

 

2.4 Materiella resurser 

 

Undervisningsdatorer 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

27 27 27 35   

Antalet elever per undervisningsdator 11 10 9 9 8  

Kommentar/analys: 

 

 

 

 



3 Resultat 

 

3.1 Normer och värden 

Trivsel och trygghet 

 

 
 

 
 

 

 
Måluppfyllelse:   

Är att alla eleverna skall trivas på våra skolor 

 

Analys:  

Man kan se att många av våra elever trivs bra hos oss på skolan. Det har dock varit vissa 

trakasserier bland eleverna, vilket den gröna staplen visar på. Goda insatser har därför gjorts både 

av pedagogerna och båda kuratorerna för att komma till rätta med problemet. EHG har varit 

inkopplat till viss del och stöd till föräldrar har getts av både kurator och psykolog. 

 

 

 



Åtgärder för utveckling: 

Inför nästa läsår skall vi ta ett tydligare grepp kring våra onsdagskonferenser. Det innebär bl.a. att 

vi kommer att genomför elev, klass och spårkonferens i syfte med att skapa en tydlighet och 

likvärdighet i vårt sätt att bemöta men även se våra elever. Pedagogernas syfte är att alla elever är 

allas elever. 

Vi har arbetat med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Denna kommer att ligga 

till grund för fortsatt arbete. Vad som också är viktigt med detta arbete är att även övrig personal i 

verksamheten skall ta del av och få kunskap om denna plan. 

Rastvakt är en viktig roll, i och med att vi arbetar med att alla elever är allas elever så blir eleverna 

kända mer både utifrån läraren och eleven. 

Nära samarbete med kurator är en del i ett sammanhang. Eftersom resursen ökar och det blir 

samma person till hela F-6, så ser vi det som en positiv utveckling. 

 
 
Måluppfyllelse: Här skall vi självklart ha en 100 % måluppfyllelse. Alla skall känna sig trygga i 

skolan. 

 

Analys: 

Resultaten talar ju sitt tydliga språk. Vi har en trygg skola men kan bli ännu bättre. För alla tycker 

inte att skolan är trygg. 

 

Åtgärder för utveckling: 

På ett tydligare sätt skall vi som pedagoger ha en tydlig roll så att eleverna känner en trygghet med 

att veta vad som gäller och att man kan känna förtroende för den vuxna människan. Alla 

pedagoger skall känna sitt ansvar och även ta sitt ansvar fullt ut.  Utbildning och ett större 

samarbete med kurator. 

 



 

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 2012/2013 

 Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.Gruppuppgift: 

Geometriska begrepp 

37/38 16/16 21/22 

B. statistik, skriftliga 

räknemetoder 

36/38 15/16 21/22 

C. Enkla bråk, 

uppdelning av tal 

38/38 16/16 22/22 

D. Geometriska 

begrepp 

36/38 15/16 21/22 

E. Taluppfattning, 

huvudräkning 

36/38 15/16 21/22 

F. Enkla problem 32/38 13/16 19/22 

G. Tid area 37/38 15/16 22/22 

 

Andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven (sammanfattande):  

Flera av våra elever uppnår kravnivåerna med ett bra resultat. När det gäller enklare problem är 

måluppfyllelsen lägre. 

Analys av resultatet:  

Eleverna behöver få fler tillfällen att öva problemlösning i matematik. Detta är också det området 

som är svårast att undervisa i och få eleverna delaktiga. Detta gäller både individuellt och i grupp. 

Vi har arbetat målmedvetet med ett matematikmaterial som stämmer väl överens med 

kunskapskraven, vilket har bidragit till det goda resultatet. Eleverna har lyckats särskilt bra i 

delprovet som behandlar bråk.  



Åtgärder för utveckling: 

Få eleverna mer medvetna om kunskapskraven. Prioritera problemlösning och huvudräkning. 

Utveckla vårt användande av IT hjälpmedel. 

Svenska 

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. Muntlig uppgift 26/27 11/11 15/16 

B. Läsning skönlitterär 

text 

26/27 11/11 15/16 

C. Läsning faktatext 26/27 10/11 16/16 

D. Elevens högläsning 26/27 11/11 15/16 

E. Elevens textsamtal 27/27 11/11 16/16 

F. Skrivuppgift 

berättande text 

25/27 11/11 14/16 

G. stavning och 

interpunktion 

24/27 11/11 12/16 

H. Skrivuppgift 

beskrivande text 

25/27 11/11 14/16 

 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är god. Delprovet som provade stavning och interpunktion hade 

eleverna svårast att uppnå. Delprovet elevens textsamtal uppnådde alla.  

Analys av resultatet: Eleverna har under åren F-3 fått mycket tid till läsning i skolan. Under 

vårterminen i åk 3 har de elever som riskerade att inte uppnå kunskapskraven fått extra stöd i 

läsning (Bravkod). De elever som nådde kravnivån i alla delproven har kommit betydligt längre i 

sin läsutveckling än nationella provets kravnivå och har en god automatisering.  

Åtgärder för utveckling: Fortsatt stor satsning på läsning och läsförståelse (t.ex. guidad läsning) 

samt extra stöd till dem som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Att läsa med bra flyt är en 

förutsättning för att uppnå övriga kunskapskrav i svenska. 

 



Svenska som andraspråk 

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

årskurs 3 

 

 

 

 

 

 

 

Delprov 

Läsåret 12-13 

 Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A. Muntlig uppgift 10/11 4/5 6/6 

B. Läsning skönlitterär 

text 

10/11 5/5 5/6 

C. Läsning faktatext 11/11 5/5 6/6 

D. Elevens högläsning 8/11 4/5 4/6 

E. Elevens textsamtal 11/11 5/5 6/6 

F. Skrivuppgift 

berättande text 

9/11 4/5 5/6 

G. Stavning 

interpunktion 

9/11 4/5 5/6 

H. Skrivuppgift 

beskrivande text 

10/11 5/5 5/6 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är relativt god. Elevens högläsning var det delprov eleverna hade 

svårast att uppnå.  

Analys av resultatet: På grund av elevernas svårigheter att läsa med flyt har de också svårt att 

uppnå kraven att skriva berättande text och att sätta ut stor bokstav och punkt. Det är också svårt 

att uppnå kravet för stavning. Under läsåret har undervisning i sva saknats eller varit sporadisk. 

För sva- elever är det extra viktigt med ett språkutvecklande arbetssätt. 

Åtgärder för utveckling: Fortsatt stor satsning på läsning och läsförståelse (t.ex. guidad läsning) 

samt extra stöd till dem som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Att läsa med bra flyt är en 

förutsättning för att uppnå övriga kunskapskrav i svenska. Att medvetet arbeta språkutvecklande i 

alla ämnen. 



 

3.2.2 Kunskapsresultat utifrån kunskapskraven i årskurs 3 

 

Antal och andel elever som uppnår kunskapskraven för årskurs 3 i kursplanen 

 Läsåret 12-13 

Ämne Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Matematik 29/38 12/16 17/22 

NO 31/38 14/16 17/22 

SO 38/38 16/16 22/22 

Svenska 21/27 11/11 10/16 

Svenska som 

andraspråk 

6/11 3/5 3/6 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Eleverna har hög måluppfyllelse i SO. Även i svenska har alla flickorna nått kravnivån. I de andra 

ämnena är måluppfyllelsen lägre. Vi ser att pojkarna har lägre måluppfyllelse i sv/sva. Det 

pojkarna har svårast att klara är läsa med flyt och skriva enkla berättelser. 

Analys av tänkbara förklaringar: 

En orsak till den lägre måluppfyllelsen är att det funnits många barn med särskilda behov. Då 

insatserna har behövt riktas till dessa barn har andra elever med svårigheter inte fått det stöd de 

behövt. Några av eleverna har svenska som andraspråk. Dessa elever har bara fått sva-

undervisning sporadiskt, delvis pga. sjukskrivning av pedagog. 

Åtgärder för utveckling: 

Vi behöver se över resursfördelningen så att resurser utnyttjas maximalt där de behövs. Vi behöver 

också se över sva-undervisningen och koppla denna till ett språkutvecklande arbetssätt vilket 

också gynnar övriga elever. Kanske kan olika grupperingar underlätta för att utnyttja resurserna på 

bästa sätt. 

 

 

 

 



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. Muntligt 44/45 21/22 23/23 

B. beräkningar 41/45 21/22 20/23 

C. Skriftliga 41/45 20/22 21/23 

D. Strategier och 

metoder 

39/45 20/22 19/23 

Måluppfyllelse: 

Vi har generellt sett goda resultat beträffande måluppfyllelsen i matematik. Eleverna har lättast för 

de kunskapskrav som handlar om matematiska begrepp. Däremot har de svårare för att 

kommunicera sin kunskap.  

 

Analys av resultatet:  

 Läraren använder konsekvent matematiska begrepp i undervisningen vilket medför att 

begreppen är väl inarbetade.  Några elevers sociala situation påverkar deras förmåga att 

fokusera på skolarbetet vilket medför att de inte tagit till sig den träning i att 

kommunicera som de behövt. Pedagogerna har använt de resurser som funnits för att 

tillgodose elevernas individuella behov. Trots detta har i huvudsak elever med ett annat 

modersmål inte nått godkänd nivå på de nationella provet i matematik. 

 Eleverna använder olika läromedel för att deras individuella utveckling ska gynnas. Alla 

elever hinner inte tillgodogöra sig de väsentliga momenten i tillräcklig grad för att nå de 

önskade kunskaperna på alla områden inom matematiken. 

 Genom en grundlig undervisning av de fyra räknesätten, där multiplikation är en viktig 

del, underlättas förståelsen av bråk och decimaltänk. 

 

Åtgärder:  

 Under kommande läsår fortsätter elever med särskilda behov att erbjudas möjlighet att 

periodvis arbeta i mindre grupp (i Green Room).  Det finns inget specifikt som är lättare 

eller svårare för elever generellt, utan behovet varierar med olika elever. Syftet med denna 

undervisningsform är att skapa möjligheter till ett lustfyllt lärande på individnivå och 



därmed få eleverna motiverade och intresserade och öka deras förståelse genom ett 

individuellt anpassat stöd. Att skapa insikt om användbarhet och därmed förklara varför 

momenten behöver läras in, är viktigt för deras motivation och lust att lära. 

 

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 

A. Tala, samtala 35/41 20/22 15/19 

B. Läsförståelse mm 36/41 18/22 18/19 

C. läsförståelse mm 35/41 20/22 15/19 

D. skriva, berättande 36/41 19/22 17/19 

E. skriva argumentera 36/41 19/22 17/19 

 

 

 

Måluppfyllelse: 

I ämnet svenska har eleverna en förhållandevis hög måluppfyllelse.   

Analys av resultatet:  

 Pedagogernas insatser med fokus mot kunskapskraven har gett goda resultat i 

provsituationen. Resultatet är bättre i år än tidigare. De som trots allt inte nått målen har 

ofta annat hemspråk eller läs- och skrivsvårigheter. I vissa fall förekommer det att elever 

missuppfattar vissa uppgifter i de nationella ämnesproven, trots att instruktioner ges enl. 

skolverkets anvisningar. Detta bidrar till en lägre måluppfyllelse hos dessa elever. 

 

Åtgärder: 

 Pedagogerna kommer att utöka antalet tillfällen för elevernas egen produktion avseende 

texter av olika genrer. Ett större fokus läggs på att eleverna ska jämföra och resonera kring 

begrepp och företeelser, gärna kopplat till vardagsknutna elevupplevelser eller till texter 

som läses tillsammans. Det svenska språket ska finnas som en röd tråd i alla ämnen och 

eleverna ska genom detta arbetssätt få större möjlighet att utveckla olika förmågor i både 

svenska och andra ämnen utifrån undervisningens innehåll.  



 Fortsatt fokus på de elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven genom bl.a.  

arbete i Green Room och ökad möjlighet för dem att periodvis arbeta i mindre grupp.  

Kompensatoriska hjälpmedel kommer att ses över. Vi skulle behöva erbjuda datorer med 

bra pedagogiska program till fler av våra elever. 

 En utveckling av de strategier som finns när det gäller läsning kommer att behandlas av 

pedagogerna i samråd med specialpedagog. 

 

 

 

Svenska som andraspråk 

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. Läsa, förstå litterär 

text 

5/5 1/1 4/4 

B. Läsa, förstå sakprosa 5/5 1/1 4/4 

C. Skrivuppgift 

berättande 

5/5 1/1 4/4 

D. Skrivuppgift 

förklarande 

5/5 1/1 4/4 

E. Läsa, samtala 5/5 1/1 4/4 

Måluppfyllelse : Vi har haft 100 % måluppfyllelse i SVA. 

Analys av resultatet : 

 SvA undervisningen ingår som en naturlig del av undervisningen i svenska. 

Svårighetsgrad och innehåll har anpassats utifrån elevens behov. Under året har ingen 

undervisning av SVA i mindre grupp bedrivits. Modersmålsundervisning och 

studiehandledning har getts till alla våra elever som önskat detta. 

 

Åtgärder för utveckling:  

 Upprätta en genomtänkt och långsiktig plan för hur SvA undervisningen bäst bedrivs 

framöver och utnyttja kompetensen inom personalgruppen för att ge eleverna det de 

behöver. Under läsåret 2013-2014 kommer vi att under kompetensutvecklingsdagar och 



regelbundet under konferenstillfällen arbeta med att utveckla vårt språkutvecklande 

arbetssätt. 

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. Tala 43/46 20/23 23/23 

B. Läsa, lyssna 43/46 20/23 23/23 

C. Skriva 42/46 19/23 23/23 

 

 

Måluppfyllelse: 

I ämnet engelska har eleverna en förhållandevis hög måluppfyllelse. 

Analys av resultatet: 

Ett varierande arbetssätt med inslag av drama och egen produktion av t.ex. dialoger har skapat en 

säkerhet hos eleverna i att använda det engelska språket. Eleverna är naturligt intresserade av 

engelska eftersom de stöter på engelskan så ofta i vardagliga sammanhang, t.ex. datoranvändning, 

musik, TV-program/filmer etc. De elever som varken har sitt modersmål eller det svenska språket 

till fullo upplever dessutom en svårighet att lära ytterligare ett språk vilket medför att det tar 

längre tid för dessa elever. Det är därför viktigt att möta varje enskilt elev där den befinner sig 

kunskapsmässigt. Pedagogerna har haft ett tillräckligt utbud av läromedel att använda sig av för 

att tillgodose elevernas olika intressen och språkliga nivå, trots att eleverna i en klass delat en 

klassuppsättning böcker med en annan klass. Fortsatta inköp av uppdaterade läromedel i Lgr 11s 

anda kommer också att stimulera elevernas fortsatta utveckling.  

Åtgärder: Fortsatt fokus på de elever som har svårigheter att utveckla förmågorna i engelska. Ökad 

flexibilitet med gruppsammansättning ger möjlighet för eleverna att periodvis arbeta i mindre 

grupp.  Pedagogerna har som mål att skapa bättre förutsättningar med digitala verktyg för att 

stimulera elevernas intresse för inlärning. 

Pedagogerna kommer att fokusera extra på att ge de elever som riskerar att inte nå målen 

grundkunskaper i engelska. Genom att individualisera så mycket som möjligt utifrån de resurser 

som står till buds hoppas pedagogerna kunna lyfta kunskapsnivån hos dessa elever.  

Alla elever ska uppmuntras ytterligare att läsa olika texter och reflektera/analysera texterna.  De får 

tillfällen att läsa olika texter, t.ex. skönlitterära böcker i engelska. De erbjuds att reflektera över 



innehållet i texterna och utveckla sin lust att lära. Strategier i läsförståelse bör vara i fokus så att 

eleverna utvecklas på detta område. 

  

Biologi/fysik/kemi 

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

årskurs 9 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

 Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

1    

2    

3    

 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen var mycket god. Alla elever utom en elev nådde minst betyg E på 

provet. 

Analys av resultatet: Innehållet och nivån på kunskaperna som mättes i provet stämde väl överens 

med den undervisning som bedrivs på skolan. Den elev som inte klarade provet har behov av att få 

en mer utvecklad undervisning i det svenska språket där även ämnesspecifika begrepp tränas.  

Åtgärder för utveckling: Vi kan utveckla vår undervisning och våra egna prov ytterligare genom 

att ha med fler uppgifter av jämförande karaktär då detta har en framskjuten roll i de nationella 

proven. 

Geografi/historia/religionskunskap/samhällskunskap 

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

9 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

 Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1    

Delprov 2    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utv 



3.2.4 Kunskapsresultat utifrån kunskapskraven i årskurs 6 

 

Antal och andel elever som uppnår kunskapskraven för godtagbara kunskaper (E) i årskurs 6 i 

kursplanen (fr.o.m. höstterminen 2012 kommer betygstegen A-E att träda i kraft) 

 Läsåret 2012/2013 

Ämne Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Bild 39/43 18/21 21/22 

Engelska 35/42 /21 /21 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa 38/43 16/21 22/22 

Matematik 39/42 17/21 21/21 

Modersmål 3/3   

Musik 42/43 20/21 22/22 

NO    

Biologi 39/42 18/21 21/21 

Fysik 41/42 20/21 21/21 

Kemi 41/42 20/21 21/21 

SO    

Geografi 36/42 17/21 19/21 

Historia 40/42 18/21 21/21 

Religionskunskap 36/42 17/21 19/21 

Samhällskunskap 41/42 20/21 21/21 

Slöjd 38/43 19/21 19/22 

Svenska 36/42 19/21 17/21 

Svenska A 3/6 1/4 2/2 

Teknik 42/43 20/21 22/22 

 



 

3.2.5 Skriftliga omdömen årskurs 1-6 

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

kunskapskrav 

 Läsåret 2012/2013 

Årskurs/antal elever  

Ett ämne 

 

Två ämnen 

 

Tre ämnen eller flera 

Årskurs 1 0 1 1 

Årskurs 2 7 7 1 

Årskurs 3 3 1 5 

Årskurs 4 6 1 10 

Årskurs 5 4 1 11 

Årskurs 6 4 4 7 

 

Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet (sammanfattande): ’ 

Vilka är de kritiska punkterna i kunskapskrav med lägre måluppfyllelse? 

 I alla ämnen är det viktigt att eleverna kan läsa och förstå det de läser. Eleverna har visat 

att de har brister när det gäller läsförståelse.  

 De saknar hållbara strategier för läsförståelse vilket ibland även medför svårigheter i att 

koncentrera sig. 

 

Analys av resultatet: 

 Alla elever läser inte av eget intresse. Läsning konkurrerar med så mycket annat som 

upplevs mer lustfyllt t.ex. film, dataspel och sociala medier. Detta medför att vissa elever 

inte har förmågan att skapa sina egna inre bilder eller dra slutsatser av innehållet när de 

läser. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att under läsåret 2013-2014 utveckla undervisningen så att de språkliga dimensionerna lyfts fram i 

alla ämnen. Redan i planeringen av arbetsområdena ska detta finnas med för att ge eleverna bättre 

förutsättningar att nå förmågorna.   



4 Resultat attitydundersökning 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse:  

Lusten att lära är en viktig del för att nå en 100% måluppfyllelse 

 

Analys: 

Resultaten visar på att vi har duktiga pedagoger som försöker få eleverna till lust att lära. Ett utökat 

samarbete med specialpedagog kan bidra till ett högre resultat. Viktigt att möte eleven på rätt nivå. 

Inför kommande läsår tar vi ett nytt grepp och kommer aktivt att jobba vidare med 

ämnesövergripande samarbete. Att skapa teori i ett sammanhang ger också en förståelse som 

bidrar till en utökad lust till att lära. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Vi behöver ju bli bättre, men samtidigt så visar också resultatet att vi är bra.   



 

Måluppfyllelse: 

Relevanta diskussioner i rätt sammanhang skall det vara en hög måluppfyllelse kring. 

 

Analys: 

Man kan dra slutsats av resultatet att  flera av våra elever anser att det ges en god hänsyn till 

elevernas åsikter. Man kan fundera på resultatet som anger annat.  

 

Åtgärder för utveckling: 

Det är av största vikt att man som elev skall få ha synpunkter och vara delaktig med utgångspunkt 

för vad som är relevant i en undervisningssituation. Det är av största vikt att man som pedagog är 

tydlig vid introduktionen av lektionen och att man lyssnar av elevernas åsikter när det gäller 

planeringen och eller frågor kring den planering som är gjord. Har eleverna andra synpunkter eller 

åsikter som de lyfter fram, så skall dessa tas efter lektion eller vid en annan tidpunkt då det är 

realistiskt att lyfta frågan. 



 

 

Måluppfyllelse:  

100% 

 

Analys:  

Här kan vi ju klart bli betydligt bättre. Hur kan vi nå fram till alla eleverna med utgångspunkt från 

våra styrdokument. Det är svårt för de mindre eleverna att förstå. Här måste vi som pedagoger 

vara övertydliga och hela tiden hänvisa till vad våra styrdokument anger. 

 

 

Åtgärder för utveckling: 

Vi jobbar mycket med detta idag, vi tydliggör för de mindre eleverna genom rollspel bl.a. vad som 

det står att vi skall arbeta med i läroplanen. Men det är ändå svårt att förstå full ut vad det 

egentligen innebär för eleverna. För eleverna på 4-6, så är de mer medvetna om vad det innebär, 

men vi som pedagoger måste nog bli ändå tydligare på att alltid koppla vår planering och upplägg, 

och tydliggöra vad man skall nå och hur man kan nå målet i de olika ämnena. 

 

 



 

 

Måluppfyllelse: 

100% 

 

Analys: 

Som pedagog gläds man över att detta resultatet är högt. Att hjälpa 20-25 elever i en klass som 

ensam pedagog är en mäktig uppgift. Men självklart gör man vad man kan och organiserar också 

så att man hjälper varandra i olika situationer. 

 

Åtgärder för utveckling: 

I vår nuvarande organisation har vi försökt att i de ämnen som ex. matematik och svenska att ha 

tillgång till resursperson på lektion.  

 



 

Måluppfyllelse: 

100% 

 

Analys: 

Av resultatet att döma så bör vi förbättra oss och bli tydligare med informationen hur man ligger 

till i de olika ämnen.  

 

Åtgärder för utveckling: 

InfoMentor är ju ett utmärkt verktyg som i första hand riktar sig till föräldrar. Utvecklingssamtal är 

ju ett annat verktyg. IUP är ännu ett. Fortlöpande information både muntligt och skriftligt är 

viktigt. 

 

 



 

Måluppfyllelse: 

Självklart att vi skall ha höga men också realistiska mål för vad eleven skall nå. 

 

Analys: 

Det är oroväckande resultat när inte eleverna tror sig att lärarna förväntar sig att de skall nå målen.  

 

Åtgärder för utveckling: 

Alla elever ska se framstegen i sin utveckling för att med lärarnas stöttning förstå att de har 

möjlighet att nå målen. Att medvetandegöra pedagogens viktiga roll. 



 

 

 

 



 

Måluppfyllelse: Vi har hög måluppfyllelse på detta område men behöver förbättra oss så att ingen 

känner sig diskriminerad.  

Analys av resultatet: Det finns några få elever som känner sig diskriminerade p.g.a. kön eller etnisk 

tillhörighet.  

Åtgärder för utveckling: Vi arbetar förebyggande med att undervisa eleverna om värdegrunden i 

läroplanen och med att förstå och följa likabehandlingsplanen. Vi behöver utarbeta ordningsregler 

tillsammans med eleverna där vi tydligare betonar vikten av att ingen känner sig diskriminerad. 



 

 



 

Måluppfyllelse: Vi har god måluppfyllelse. 

Analys av resultatet: Det finns några elever som inte vet vad de ska svara angående  om de har 

blivit trakasserade eller ej, vi behöver tydliggöra vad som menas med detta. Någon/några enstaka 

elever har angett att de känner sig trakasserade p.g.a kön, religion eller avvikande beteende för 

könet. Vi tror att dessa elever är samma elever som uppgav dessa orsaker i den tidigare frågan om 

diskriminering. Eleverna kan ha svårt att skilja på innebörden av diskriminerad och trakasserad. 

Åtgärder för utveckling: 

Eftersom skillnaden mellan dessa begrepp är otydlig för eleverna behöver pedagogerna tydliggöra 

detta. I samband med likabehandlingsplanen behöver vi prata med om vad begreppen står för. 

 

 



Måluppfyllelse: Majoriteten av eleverna har inte känt sig kränkta under året men det är fler i 5:an 

än i 3:an som har känt sig kränkta. 

Analys av resultatet: Pedagogerna har under många år varit tydliga med att motarbeta varje form 

av kränkande behandling. Detta sker genom såväl förebyggande samtal och 

uppföljningssamtal/skriftlig dokumentation när någon känner sig kränkt. Eleverna är 

uppmärksamma på kränkningar mot sig själva och tolkar allt fler situationer som de hamnar i som 

kränkande, även om det inte alltid finns fog för detta utan ibland handlar om vardagliga konflikter 

mellan elever. Detta medför att skillnaden mellan elever i 3:an och 5:an delvis kan ha sin orsak i en 

ökad medvetenhet hos eleverna på att kränkningar inte får förekomma.  

Åtgärder för utveckling: I takt med att eleverna blir äldre förändras deras språkbruk. De tar efter 

uttryck och fraser som vuxna använder i samhället. Eleverna provar sitt nyvunna språkbruk på 

varandra i skolan. I bland används då ett ovårdat språk vilket är olämpligt för skolan som 

arbetsplats där man ska sträva efter ett vårdat språk som passar alla. Pedagogerna arbetar dagligen 

på att eleverna ska använda ett vårdat språk och ha ett trevligt bemötande i enlighet med reglerna 

respektera dig själv, respektera andra och respektera egendom. Att få alla elever att ha ett vårdat 

språk och en trevlig attityd ska tillsammans med eleverna formuleras tydligt i ordningsreglerna. 

Här har även elevhälsogruppen en viktig uppgift för att alla elever ska må bra och utveckla ett gott 

självförtroende. 

  

 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är god. Dock finns det några elever i vårt rektorsområde som 

uppger att de inte trivs lika bra. 



Analys av resultatet: Trivseln är grunden till allt lärande och en väldigt viktig del i skolans arbete. 

All pedagogisk personal arbetar tillsammans för att eleverna ska trivas och må bra i skolan. Att det 

trots detta finns elever som inte trivs är beklagligt och något som är väldigt viktigt att vi kommer 

tillrätta med. Pedagogerna följer upp elevernas trivsel regelbundet, bl.a. på varje utvecklingssamtal. 

Om det framkommer några bekymmer med elevernas trivsel ordnas extra möten mellan föräldrar 

och skolpersonal för att komma tillrätta med detta. 

Åtgärder för utveckling: En likvärdighet i detta avseende mellan all personal måste finnas. 

Personalen på skolan behöver diskutera igenom hur arbetet läggs upp med skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling för att säkerställa att alla arbetar med denna plan på rätt 

sätt och i tillräcklig omfattning. 

 

 

 

Måluppfyllelse: Vi har en hög måluppfyllelse men ett fåtal elever känner sig inte helt trygga och 

målet är därför inte nått.  

Analys av resultatet: Pedagogerna arbetar mot att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vi har 

rastvärdskap för att stötta eleverna utomhus på rasterna och förhindra mobbning. Pedagogerna 

arbetar medvetet med att alla elever ska känna sig sedda och lyssnade på så att de vill komma med 

sina bekymmer till pedagogerna. Målet är att alla elever ska  känna förtroende för såväl 

pedagogerna som annan personal på skolan och bli hjälpta om de känner sig otrygga. 



 Åtgärder för utveckling:  En likvärdighet i detta avseende mellan all personal måste finnas. 

Personalen på skolan behöver diskutera igenom hur arbetet läggs upp med skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling för att säkerställa att alla arbetar med denna plan på rätt 

sätt och i tillräcklig omfattning. 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är relativt god även om den kunde vara bättre. 

Analys av resultatet: Den här frågan är svårtolkad för föräldrarna eftersom den inte specificerar 

vad höga förväntningar är, om det avses lagom höga förväntningar eller ev. för höga 

förväntningar. Målet är att varje elev ska stimuleras att växa genom tillräckligt höga förväntningar, 

d.v.s. lagom höga.  

Åtgärder för utveckling: Eftersom inte alla föräldrar tycker att pedagogerna har höga 

förväntningar på eleverna bör detta förklaras och tydliggöras vid föräldramöten. Pedagogerna 

behöver även förmedla tydliga förväntningar på och till eleverna av att de kommer att nå målen, så 

att de känner att pedagogerna tror på dem och tillsammans med eleverna tänker se till att de 

lyckas. 



 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är god. Dock finns det några föräldrar i vårt rektorsområde som 

uppger att deras barn inte får den hjälp de behöver. 

Analys av resultatet: Pedagogerna fördelar resurserna på ett sådant sätt så att de elever som 

riskerar att inte nå målen får extra mycket hjälp och stöd. Åtgärdsprogram skrivs där 

stödinsatserna beskrivs. Elevernas utveckling kommuniceras skriftligt och muntligt vid bl.a. 

utvecklingssamtal. Frågan om eleven/föräldrarna tycker att eleven får tillräcklig hjälp av lärarna 

ställs alltid vid varje utvecklingssamtal. Om det framkommer önskemål från föräldrahåll på 

förändringar av hur hjälpinsatserna ser ut för det egna barnet försöker pedagogerna genomföra 

dessa förändringar, förutsatt att de är pedagogiskt gångbara och möjliga att genomföra, för att se 

om detta bättre kan hjälpa eleven att nå målen. 

Åtgärder för utveckling: Fortsatta dialoger med föräldrar. Tydlighet angående möjligheter till 

föräldrainflytande på föräldramöten och utvecklingssamtal. 



  

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är god. Dock finns det några föräldrar i vårt rektorsområde som 

uppger att de inte känner tillräckligt förtroende för personalen. 

Analys av resultatet: Det är bra att majoriteten känner förtroende för personalen. De föräldrar som 

inte gör det behöver vi tillgodose på ett bättre sätt. Det är svårt att analysera hur detta ska ske 

eftersom vi inte vet bakgrunden till att föräldrarna svarar som de gör. 

Åtgärder för utveckling: Bemötandet av både elever och föräldrar står i fokus vid det dagliga 

arbetet. Pedagogerna kommunicerar med föräldrar via mejl och telefon dagligen. Brukarrådet är en 

viktig källa till information och delaktighet för föräldrar som vill påverka och ha inflytande över 

skolfrågor. Pedagogerna kan betona vikten av samverkan och föräldrainflytande på föräldramöten 

ytterligare så att föräldrarna känner sig mer delaktiga och kan få ett ökat förtroende för personalen. 



  

Måluppfyllelse: Här svarar de flesta föräldrar att de får god information. 

Analys av resultatet: Information av vad som händer i skolan läggs ut till  föräldrarna på 

plattformen InfoMentor. Att inte alla föräldrar regelbundet läser denna information vet 

pedgaogerna genom att föräldrarna  t.ex. ringer och frågar i stället. Viss information tillhandahålls 

även i pappersformat. Men denna information blir ibland bortglömd i elevernas väskor eller 

kommer bort. 

Åtgärder för utveckling:  Pedagoger kan bli tydligare mot föräldrar och elever med att även lägga 

ut skolans ordningsregler på InfoMentor. Fortsatt information hålls på föräldramöten om hur 

föräldrar hittar i InfoMentor. 

 

 

 

 

 



5 Rektors helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Måluppfyllelsen är inte 100% men vi jobbar på att den skall bli högre än detta läsårets resultat. 

 

Resultat: 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Vi har många mycket goda pedagoger i vår verksamhet som arbetar med att stärka elevernas 

självförtroende och självkänsla i inlärningssituationen . Skola 2011 har bidragit till att pedagogerna 

arbetat och samarbetat kring de nya förmågorna och kunskapskraven som läroplanen anger. Detta 

har lett till att man i dialog har vridit och vänt på sitt uppdrag och fått många tips och kloka idéer 

om hur man kan arbeta med förmågorna. Den pedagogiska plattformen ger dem stöd i sin 

pedagogiska roll och ett utökat samarbete i ämnet bidrager också till att man känner sig trygg i hur 

man skall hantera både elever och deras inlärningssituation.  

Under detta året har vi haft ett stort fokus på elevhälsan och dess viktiga roll i skolan. Vi har 

tydliggjort vilka elever som har svårigheter att nå målen, vi har kartlagt och utrett dessa elever 

vilket har legat till grund för fortsatt arbete. Specialpedagogens insatser i samarbete med våra 

pedagoger har varit mycket viktigt för på skolan och där har också kuratorn haft en viktig roll.  

Elevhälsans arbete har under tidigare år inte haft det arbetssätt som vi nu har. Det innebär att vi 

har under detta året haft många ärenden i elevhälsan, främst rör det sig om pedagogiska ärenden 

men även sociala.  Det har varit väldigt viktigt att tydliggöra och kartlägga elevernas behov, det ger 

ju oss en bra bild hur vi skall arbeta vidare med eleverna. Pedagogerna har sedan gjort ett mycket 

gott jobb med att tillsammans med specialpedagog hitta lämpliga verktyg för att nå en 

kunskaputveckling. De resultat som ni tidigare har hunnit se i denna analys är mycket god, men 

kan klart utvecklas. Med det arbete som hela elevhälsan gjort så är det en mycket god start på målet 

med 100% måluppfyllelse. Man måste helt klart ta i beaktan de förutsättningarna som vi har på 

Tranängskolans tidigare elevhälsas organisation och arbetssätt. Detta arbete som vi nu påbörjat är 

en process, men vi har så många mycket duktiga pedagoger, så inom några år är jag alldeles 

övertygad att måluppfyllsen har ökat! 

I kommande utvecklingsplan kommer vi att presentera vår nya organisation och de vinster vi ser 

genom att arbeta i mindre arbetslag och att arbeta årskursvis. Vi kommer också att presentera våra 

utvecklingsområden och de olika strategier som vi har planerat för att bli en skolan som både 

skapar trygghet för våra elever med en gynnsam arbets och skol miljö som leder till en bra 

kunskapsutveckling för våra elever och med en god arbetsmiljö för våra pedagoger! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


