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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Särskolan har en rektor som dessutom har ansvar för modersmålsundervisning, 
studiehandledning, Internationella klassen och tal- och språkutveckling på förskolan och 
grundskolan. 

Den obligatoriska särskolan indelas i två olika skolformer: Träningsskolan och Grundsärskolan. 
Kursplanerna och timplanen är olika för dessa skolformer. Dessutom är det skillnad i kraven för 
betygsättning och skriftliga omdömen. 

Träningsskolan/Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning 

Träningsskolan och Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning består av fyra elever varav tre följer 
kursplanerna för Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning och går tredje året. Den fjärde eleven 
följer kursplanerna för träningsskolan och går i åk 7. 

Eleverna har alltid en gemensam samling på morgonen och minst en gemensam lektion under 
dagen. Ett gemensamt rörelsepass ingår också dagligen, samt lunch tillsammans i skolans matsal. 
Alla elever har tillgång till en dator och har individuellt arbete med hjälp av personal varje dag. 
Alla elever skriver även dagbok innan skoldagen är slut. Som stöd finns foton som tagits under 
dagen. Eleverna behöver alltid personal för hjälp eller stöd. 

Någon elev i Träningsskolan är integrerad helt i grundskolan med en egen pedagog och någon elev 
är i egen verksamhet med personlig assistent och elevassistent. Specialpedagogen är ansvarig för 
elevens arbetsuppgifter och har handledning med personalen. 

 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan i Tranemo har elever från årskurs 1-9. Särskolans årskurs 1-6 har fem elever och 
årskurs 7-10 har sex elever. Några av eleverna i åk1-6 har idrott och slöjd i sin basklass och har då 
stöd av lärare/assistent. Några elever i åk 7-10 är delvis integrerade i sina basklasser och har då 
hjälp av assistent. Grundsärskolans personal är en specialpedagog, fyra lärare och en assistent.  

Några elever i Grundsärskolan är helt integrerade i grundskolan på respektive rektorsområde. 

Gymnasiesärskolan i andra kommun 

12 elever i Gymnasiesärskolan är utlokaliserade till andra kommuner. Tranemo kommun köper 
tjänsterna från Borås, Gislaved, Strömma, Töreboda och Göteborg. Några elever är inackorderade 
på skolan, andra elever åker skolskjuts eller linjebuss till sina skolor. 

Särvux 

I Tranemo kommun läser 9 elever på särvux olika kurser. Undervisningstiden varierar mellan 120- 
160 minuter/vecka för varje elev fördelade på olika kurser. En lärare är anställd på en 80 % tjänst. 
Undervisningen bedrivs på Midgård och Västergården eftersom det är en fördel att arbeta i 
närheten av elevernas arbetsplats.  Undervisningen sker i grupp eller enskilt beroende på vilka 
kurser som eleverna läser. Varje elev arbetar efter en Individuell studieplan med delkurs i varje 



 

6 

kursplan. Delkursen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Betyg sätts efter varje 
avslutad delkurs.  

 

Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Träningsskolan/Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning 
Personalen bestått av tre utbildade pedagoger, en personlig assistent och en specialpedagog. 
Personalen har olika tjänstgöringsgrad i klassen, men en personal till varje elev finns alltid 
tillgänglig. Varje elev har en personal knuten närmast sig. Pedagogerna ansvarar för elevens IUP 
och pedagogiska arbete. För eleven med personlig assistent ansvarar specialpedagogen för IUP:n 
och det pedagogiska arbetet. Det övergripande pedagogiska ansvaret ligger på specialpedagogen, 
som varje vecka har pedagogisk handledning med varje personal. 

Pedagogerna har delat upp ansvaret för de gemensamma lektionerna mellan sig. Den ansvariga 
pedagogen genomför sin lektion med hjälp av ytterligare en personal. Övrig personal har planering 
eller rast. 

 
Grundsärskolan 
Varje elev i Grundsärskolan har ett individuellt schema. Undervisningen är organiserad så att varje 
elev arbetar efter en veckoplanering. Två lärare ansvarar för de yngre eleverna och två för de äldre 
eleverna. Några elever har varierande tid i sin basklass. Dessutom finns en elevassistent som stöttar 
eleverna i sina kontaktklasser. Den tiden kan ändras beroende på elevens utveckling och eget 
önskemål i samspråk med vårdnadshavare. Vi har köpt in tjänster i No, Hk, slöjd och musik av 
Tranängskolan och kulturskolan för att få utbildad personal i dessa ämnen till grundsärskolan. 
 
 

1.1.2 Detta minns vi särskilt under året 
Gymnasiesärskolan/Träningsskolan 

• Studiebesök på brandstationen. 

• Musik-café i medborgarhuset anordnad av omsorgsprogrammet på gymnasiet. 

• Återträff med tidigare klasskamrater från tiden i Limmared. 

• Teaterföreställningar som; ”Clownen som inte fick vara med”, ”Troll” med Mias 
teatergrupp, ”Cirkus Tigerbrand”. 

• Påbörjat samarbete för gymnasieeleverna med dagcenters personal. Studiebesök har gjorts 
på tre olika dagcenter utifrån en plan. 

• Restaurangbesök inför julen.  

• Kommunens danspedagog, Katja, har haft lektioner med träningsskolans elever under 
hela läsåret. 

• Tandsköterskan kom på besök till eleverna en gång/månad. 

• Några elever från annan särskoleverksamhet har deltagit i klassens musiklektioner. 

• Dagcenter anordnade musikcafé regelbundet. Detta har varit mycket positivt. 

• Klassen blev inbjuden till olika Luciaframträdanden i aulan och kulturskolan. 
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• Påskfest tillsammans med grundsärskolan. 

• Besök av musikgrupp från dagcenter. 

• Konsert med elever från grundsärskolan. 

• Teaterfestival i Tranemo. 

• Skolresa till Visingsö 

• Hagatorpsdagen tillsammans med barn- och fritidsprogrammet från Tranemo 
gymnasieskola. 

• Aktivitet tillsammans med omsorgsprogrammet från Tranemo gymnasieskola. 

Grundsärskolan 

Personalen 

• Tung arbetsbelastning på grund av elever med många olika funktionshinder 

• Julpysseldag 

• Studiebesök 

• Friidrottstävlingar i Ryahallen, Borås 

• Matteprojektet 

• Samverkansdag med särskolepersonal från Herrljunga, Vårgårda och Svenljunga 

• Friskvårdsträff tillsammans med arbetslagen från internationella klassen och 
träningsskolan 

• Julbord i Påarps Gård 

 

Eleverna 

• Idrottstävlingar i Ryahallen och Falköping för särskolans elever 

• Besök i Tranemo fritidsgård där vi spelar biljard, bordtennis och airhockey samt 
sällskapsspel 

• Vi har simträning i simhallen varje vecka 

• Vi har gjort naturpromenader kring Tranemosjön  

• Två elever har besökt gymnasiesärskolan i Borås 

• Hagatorpsdagen som anordnas av Barn och fritidsprogrammet, där eleverna får träffa 
elever från andra kommuner 

• Jul- och vårkonsert med träningsklassen 

• Påskfest med träningsklassen 
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2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Beskriv kortfattat hur ni genomför ert kvalitetsarbete. 

Vilka underlag och rutiner används för att ta fram kvalitetsredovisningen 

Vi utgår från läroplanen och kursplanerna, verksamhetsplaner, enkätsvar från personal och 
föräldrar, utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elever, observationer av elever, intervjuer,  
uppföljning av kunskapsmålen, PODB, läromedel ”Mina mål Särskolan”, läsutvecklingsscheman, 
H4-test, pedagogiska utvärderingar, elevernas IUP, skriftliga omdömen i alla ämnen, 
klassgenomgångar samt kontinuerliga diskussioner i arbetslaget, 

 

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

Ge exempel på åtgärder som vidtagits för att höja måluppfyllelsen och resultaten av dessa. 

Gymnasiesärskolan/Träningsskolan 

• Fördelen med placering i tätorten har medfört större möjlighet till samarbete och en 
närhet till samhället och dagcenter och fler elever och personal får möta träningselever 
som en naturlig del av samhället. 

• Samarbete och studiebesök på dagcenter. 

• Vi har utnyttjat ”Talboks- och punktskriftsbiblioteket” (tpb) i större utsträckning för våra 
elever. 

• Besök från Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm) för handledning. 

 
Grundsärskolan 

• Nya läromedel och datorer 
• Värdegrundsarbete, integreringsarbete 
• Handledning av habiliteringspersonal från Borås  
• Handledning av skolpsykolog 
• Klassråd, studiebesök, sammankomster med andra elevgrupper (träningsskola, 

kontaktklasser) 
• Eleverna tränas på att ta ansvar för läxor  
• Vi arbetar efter våra progressionsmallar/bilder tillsammans med eleverna, detta har 

synliggjort målen   
• Alla elever har skriftliga omdömen 
• Vi skriver IUP i InfoMentor  
• Vi har tydliga och utvärderingsbara mål i IUP 
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• Lärarna utbildas i BFL 
• Matteprojektet 
• En lärare går pimutbildning  
• En lärare går utbildning för hemsidor 

 
 

4 Förutsättningar 

 

4.1 Elever 
 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt i särskolan 18 18 17 18 

Därav lokalintegrerade i grundskolan 5 5 5 3 

Antalet elever i gymnasiesärskola 3 3 3 3 

Antalet elever i särvux 10 10 11 9 

Antal elever med annat modersmål än 
svenska totalt 

3 4 4 3 

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

1 1 1 1 

Kommentar/analys: 

Antal elever i särskolan är konstant. Några elever på särvux har avslutat sina kurser. 

 

4.2 Personal 

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

Antalet lärare per 100 elever i 
grundsärskolan 

    

Antalet lärare per 100 elever i 
gymnasiesärskolan 

    

Antalet lärare per 100 elever i särvux     

Antalet i grundsärskolan verksam 
personal per 100 elever 
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Antalet i gymnasiesärskolan verksam 
personal per 100 elever 

    

Antalet i särvux verksam personal per 
100 elever 

    

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

    

Antal lärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

2 2 2 2 

Antal anställda per skolledare totalt 16 24 26 26 

Kommentar/analys: 

Antalet personal /skolledare är samma som förra året. Några lärare har slutat och några har tillkommit. 

4.3 Ekonomiska resurser 

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

Obligatorisk särskola 311 357 236 000 338 738 310 364 

Gymnasiesärskola    399 667 

Särvux    47 000 

Totalt      

 
Resultat:  

Kostnad per elev i särskolan har minskat något i jämförelse med förra året. 

 

Analys:  

Detta kan bero på att särskolan har haft ett matematikprojekt från skolverket med öronmärkta 
pengar till matematikundervisningen. Vi har tagit vara på de resurser vi har och använt det på ett 
effektivt sätt. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att vara sparsamma och använder de befintliga resurserna på ett effektivt sätt. 
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4.4 Materiella resurser 
 

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

Antalet datorer för elevbruk i 

grundsärskolan(exkl. ”Tragetondatorer”) 

6 8 14 12 

Antalet datorer för elevbruk i 

gymnasiesärskolan(exkl. ”Tragetondatorer”) 

 3 3 3 

Antalet datorer för elevbruk i särvux(exkl. 

”Tragetondatorer”) 

 1 2 2 

Antalet elever per undervisningsdator i 

grundsärskolan 

 1 1 1 

Antalet elever per undervisningsdator i 

gymnasiesärskolan 

 1 1 1 

Antalet elever per undervisningsdator i särvux  10 5,5 4,5 

Kommentar/analys: 

Alla elever i särskolan har en egen dator. Det är viktigt för särskolans elever att ha tillgång till en 
dator, eftersom stor del av undervisningen sker genom datorn. Några elever har svårt att motoriskt 
skriva själva då blir dator ett bra hjälpmedel för dessa elever.  
 
Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK J1. J2. J3. 

 
 
I vilken utsträckning alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

 
 
 1 2 3 4 5 6 

Skolans lokaler stöder och underlättar en varierad pedagogisk 
verksamhet anpassad efter såväl den enskilde elevens behov som 
klassens och olika gruppers 

 Gs 

Ts 

    

Våra lokaler är säkra och i gott skick   Gs 

Ts 

    

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö      Ts Gs 

Elever och lärare har tillgång till tidsenliga läromedel     Gs  Ts 

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer       Gs 

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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Ts 

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs     Ts  Gs 

Elever och lärare har tillgång till bibliotek och de tjänster som ett 
bibliotek kan erbjuda  

    Ts Gs 

Utrustning och materiel för laborativa och experimentella 
läroprocesser finns tillgängliga i den dagliga verksamheten  

   Gs 

Ts 

  

 
Sammanfattande resultat: 
Träningsskolan Ts 
Verksamheten är förlagd i Tranemo på Tranängskolan i källaren på vita huset intill kulturskolans 
konstlokal. Lokalerna består av ett kök med entré samt ett klassrum. Klassrummet används till 
gemensamma lektioner, enskilt arbete samt arbetsplats för personalen.  Eleverna har tillgång till 
varsin dator. De har även tillgång till dataprogrammet Sarepta. Det är mycket lyhört i lokalerna. 
Det finns inga avskilda arbetsrum för personal och elever. Ventilationsaggregat har installerats 
vilket har medfört att ventilationen blivit bättre.  

Någon elev har fått ett ljuddämpande draperi uppsatt vid sin arbetsplats. 

Grundsärskolan Gs 
Eleverna i grundsärskolan har tillgång till bibliotek, datorer, Smartboard, undervisning i bild- och 
textprogram på datorn. På vissa datorer finns tillgång till talsyntes.  
Större dataskärmar finns vid behov.  
Det finns bra möjligheter till gruppundervisning med hjälp av visuella hjälpmedel som dvd/video, 
filmkamera, färgskrivare. Eleverna har anpassat arbetsmaterial, egna arbetsplatser där bord och 
stolar är reglerbara.  
Det är svårt att tidsmässigt utveckla passande laborativa läromedel.  
Lokalerna är varma på sommarhalvåret och kalla på vinterhalvåret.  
Ett ökat elevantal har gjort att utrymmet för personalarbetsplatser har minskat. 
Personalen känner behov av fler vuxna i verksamheten, arbetsrum samt elevgrupprum. 
Analys: 

Träningsskolan 

Vi upplever placeringen i Tranemo som positiv eftersom eleverna har större möjlighet till 
samverkan med andra verksamheter.  

Lokalen är inte anpassad för vår verksamhet. Alla elever arbetar i samma rum. Arbetsplatserna är 
avskärmade med hyllor, men eftersom eleverna har koncentrationssvårigheter störs de ändå av 
varandras ljud. 

Personalen upplever stora problem med att inte ha ett avskilt arbetsrum. Telefonsamtal är under 
elevtid omöjliga att genomföra och sekretessen blir ofta hotad. 

Arbetssituationen för någon elev har blivit något lugnare. 

Elevernas läs- och skrivintresse samt kunskapssökande fortsätter att öka genom att alla datorer har 
anpassade hjälpmedel. Vi märker att de elever som använder programmet Sarepta blir mer aktiva 
och självständiga i att hantera datorn. 

Grundsärskolan 
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Eleverna behöver mycket hjälp, de har olika funktionshinder. De använder läromedel efter deras 
kunskapsnivå. Dataprogram används för att träna och skaffa sig nya kunskaper, vilket kan vara ett 
komplement i undervisningen. Eleverna behöver nästan alltid komplettera textstoff med bilder för 
att förstå och känna igen sammanhang. De behöver göra studiebesök på olika platser för att träffa 
andra vuxna som berättar och visar hur deras arbete fungerar i samhället.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi har påkallat lokalernas brister och det har varit skyddsrond. Personalen behöver arbetsrum och 
några elever behöver egna grupprum. 

 

5 Arbetet i verksamheten 

Varje dag i vår verksamhet finns det situationer där vi måste prata med eleverna om hur man ska 
vara mot andra, hur man ska uttrycka sig, om hur man ber om hjälp, att de ska berätta för vuxna 
när någonting är fel m.m. Detta resulterar i att eleverna kan prata om saker som är viktiga i deras 
vardag i skolan.  

Målet med detta är att upprätthålla en god ordning utan att formulera regler som kan vara svåra att 
förstå för våra elever. Vi har också regler skrivna tillsammans med eleverna. 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever blir sedda och respekterade. 

• Eftersom vi har hög personaltäthet har vi goda förutsättningar att se och respektera alla 
elever. 

• Personalen är lyhörd för elevernas åsikter och frågor och försöker bemöta dem på ett 
relevant sätt.  

Alla elever känner trygghet, tillit och trivsel. 

• För att eleverna ska känna trygghet och tillit har eleverna fasta grundrutiner. Personalen 
försöker att ha ett gemensamt förhållningssätt som ofta diskuteras för att utvecklas till det 
bästa.  

• En stor trygghet för eleverna är att personalen är densamma under längre tid. Att eleverna 
känner sig förstådda av någon som lärt känna dem och deras uttryckssätt betyder mycket 
för deras trygghet och trivsel.  

• Personalen upplever att eleverna trivs då de känner sig trygga och vet vad de har att 
förvänta sig av skoldagen. Personalens uppgift är att utveckla elevernas erfarenheter för 
att de ska känna trivsel även i andra, nya, situationer. Det kan innebära en tid av 
otrygghet, som i förlängningen ger ökad trivsel och en ny trygghet. 
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5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
• Vårt mål är att alla elever, även träningsskolans elever, ska finnas med som en naturlig del 

av skolvärlden  

• Respektera dig själv och andra 

• Respektera egendom 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

Eleverna går i en liten grupp. 

• Personalen i grundsärskolan vill stärka elevernas självkänsla.  
Det gör personalen i det vardagliga arbetet genom att uppmuntra till samverkan mellan eleverna 
på olika sätt.  
Personalen varierar undervisningen genom olika arbetssätt så att alla elever kan delta utifrån sina 
förutsättningar.  
Vi gör saker tillsammans t.ex. spelar sällskapsspel, har gemensamma genomgångar, gör 
studiebesök, presenterar elevernas arbeten med hjälp av datateknik. 

 
• Vi stärker också elevernas självkänsla genom att uppmuntra det som de är bra på.  

Om eleverna har något särskilt intresse så får de arbeta mera med det.  
Personalen försöker att ordna så att eleverna får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter i 
grundskolan, t.ex. idrottsdagar, filmvisningar, teatrar osv.  
Vi gör studiebesök, och vi är med i regionens samlingar för särskolan, t.ex. idrottstävlingar, 
Hagatorpsdagen 
 
I grundsärskolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor.  

Resultat: 

Träningsskolans verksamheten är nu förlagd till Tranängskolan i Tranemo som är en F-9 skola. 
Klassen är placerad i källarlokalen i vita huset. Grundsärskoleeleverna finns på första våningen i 
samma hus. Alla övriga elever finns i den stora byggnaden. Träningsskolan äter i Tranängskolans 
stora gemensamma matsal. 

I en liten grupp finns utrymme för uppmärksamhet och beröm vilket stärker elevernas egenvärde. 
Personalen upplever att elevers förståelse och intresse för människors olikheter ökar genom 
diskussioner som uppkommer när olika händelser inträffar. 
Eleverna får olika tid för att klara sina uppgifter i skolan vilket gör att de blir mer nöjda med sitt 
arbete.  
De har olika förutsättningar.  
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

Personalen upplever till stor del att eleverna har en positiv självbild men att den också kan vara 
situationsbundet negativ. Värdegrundsarbetet tillsammans med eleverna är ett ständigt pågående 
arbete som hålls levande under läsåret.  
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Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Fler personer ger fler olikheter som i sin tur kan ge en vidgad syn, tolerans och förståelse för andra 
människor. Elever och personal i grundskolan som lär känna och/eller får information om elever 
med funktionshinder blir mycket positivt inställda och visar intresse för vår verksamhet. Osäkerhet 
och okunskap för det okända kan vara ett hinder. 
Personalen i träningsskolan och även andra har reagerat på placeringen av träningsskolan i vita 
husets källare. Vilka signaler ger detta till övrig personal? Elever? Samhället i stort? Tre av fyra 
elever tillhör gymnasiet. Är Tranängskolan F-9 rätt placering? 
Personalen på grundsärskolan fortsätter med värdegrundsarbetet genom samtal, diskussioner, 
filmer, arbetsmaterial.   
Personalen har en dialog med klassföreståndarna på grundskolan om de integrerade elevernas 
svårigheter och möjligheter.  
Det är bra att särskolans elever integreras i samma arbetslag i grundskolan. 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

• Vi ska informera nya förskoleklasselever om särskolans verksamhet. 

• Vi ska informera grundskolans personal och även ställa upp och informera eleverna på 
grundskolan, om klasslärarna önskar, om särskolans verksamhet.  

• Vi vill utöka samarbetet mellan grundsärskolan och träningsskolan till exempel genom 
tema-arbete, teater eller besöka varandra i klasserna vid lämpliga tillfällen. 

 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandlig?) 
 

Vi har omarbetat likabehandlingsplanen för särskolan för att använda den som ett levande 
dokument i verksamhet.  

 
Resultat:  

Personalen i träningsskolan upplever att eleverna har en positiv självbild och de är måna om 
varandra. Inga kränkningar förekommer. Vissa elever från grundskolan visar positivt intresse för 
träningsskolans elever.  

Personalen i grundsärskolan tar upp grundfrågorna i likabehandlingsplanen på särskolans klassråd 
vad beträffar otrygga platser, attityder, språkbruk, tjejers/killars lika värde/möjligheter att få 
uttrycka sig i grupp och enskilt. 

Analys: 

I en liten grupp med hög personaltäthet finns stort utrymme för uppmärksamhet och beröm, vilket 
stärker självkänslan. 

Genom att arbeta så här med eleverna så tycker personalen att likabehandlingsplanen blir ett 
levande dokument. Det finns andra områden i likabehandlingsplanen som studieklimat, 
psykosocial och fysisk arbetsmiljö som kan bli aktuella att arbeta med när behoven uppkommer. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

För att respektera andra människors egenvärde ger personalen alla elever tid och möjlighet att 
uttrycka sig. Vi är också tydliga med att eleverna ska respektera och lyssna på varandra. Eleverna 
går i en liten grupp med hög personaltäthet. Eleverna har alltid en vuxen i sin närhet som kan 
ingripa om kränkning skulle ske. 

Att fortsätta vara nära eleverna, se och försöka förstå deras önskan hur deras vardag i skolan ska 
vara, för att de ska känna sig nöjda med sig själva och kunna utvecklas optimalt. 
Det finns alltid vuxna ute på samtliga raster. 
 
Likabehandlingsplanen implementeras hos eleverna och vårdnadshavare och används som ett 
levande dokument i verksamheten. Den ligger ute på hemsidan så att den är lättillgänglig för 
vårdnadshavare. Vi tar upp och informera om Likabehandlingsplanen på föräldramöten. Vid 
klassråden diskuteras värdegrundsfrågor med eleverna. 
Personalen informerar grundskolans personal om särskolans elever i början av varje läsår på deras 
arbetslagsmöten. 
 

5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan  
( se sid.2) 

 
Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas till 
BRUK A 2.7-9 

1 2 3 4 5 6 

Vi i personalen arbetar för att skapa en trygg social miljö som är fri från all 
form av kränkande behandling  

     Gs 

Ts 

Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling  och tar 
ansvar för åtgärder och uppföljning av sådana fall  

    Ts Gs 

Alla i skolan respekterar andras egenvärde   Gs  Ts  

Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar  Gs  Ts   

 

Resultat (  starka och svaga sidor ): 

Resultatet visar tydligt i de två första frågorna att vi vill ha en bra psykosocial miljö, däremot är det 
svårt att nå målet.  
Det finns elever på skolan som känner sig kränkta. 
 

Analys: 

Alla i personalen tycker att arbetet med värdegrunden är enormt viktig för eleverna.  

Vi är också medvetna om att särskolans elever är en riskgrupp för kränkande behandling.  

Eleverna behöver mycket tid för att förstå hur man själv ska vara för att bli en bra kamrat/vän. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar med värdegrundsarbete varje dag. Vid särskilda behov resonerar vi vidare under 
utvecklingssamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vi arbetar med arbetsmaterial i 
ämnet värdegrund.  

 

5.1.4    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) 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Grundsärskolans personal arbetar vidare med ”Mina mål i särskolan” för eleverna, som är ett 
läromedel som tydliggör läroplanens sociala mål och kunskapsmålen . Alla elever får den hjälp 
som de behöver och får anpassade arbetsuppgifter efter sina förutsättningar. 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

Vi arbetar tillsammans med eleverna med Mina Mål Särskolan så att de tydligt kan se sin 
kunskapsutveckling. 

Resultat: 

Varje elev får den hjälp den behöver. Eleverna har alltid tillgång till varsin personal i 
Träningsskolan. Arbetslaget i Träningsskolan består av 3 pedagoger, en personlig assistent och en 
specialpedagog. Specialpedagogen arbetar med eleverna i vår verksamhet sammanlagt 1 
dag/vecka. Dataprogrammet ”Sarepta” som används är individanpassas. Eftersom varje elev har 
tillgång till individuellt stöd och individanpassade hjälpmedel, kan lärandet ske efter dennes 
förutsättningar och behov. 

Något som genomsyrar vår verksamhet är social träning. Många elever på träningsskolenivå har 
svårt med sociala färdigheter. 

Eleverna blir medvetna om vad de kan och ser tydligt vad de behöver fortsätta att arbeta med i 
Grundsärskolan. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

Arbetslaget i Träningsskolan samarbetar för att hjälpa eleven att nå målen genom ett konsekvent 
och genomtänkt bemötande. Dessutom finns en personal till varje elev, vilket gör det möjligt att få 
den hjälp de behöver. Det är en svår men viktig balansgång att inte ge personer med 
funktionshinder för mycket hjälp. Målet är att eleven ska bli så självständig som det finns 
förutsättningar för. Möjlighet till pedagogiska samtal i arbetslaget finns varje vecka. 
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Det är viktigt för eleverna att få en god självbild och ett gott självförtroende samt förmåga att veta 
hur man beter sig i olika situationer för att kunna ta del av vad samhället har att erbjuda. 

Grundsärskolans personal tycker att det är ett bra sätt att se helheten i elevernas utveckling. Vi 
nådde målet vilket visar att materialet med Mina Mål Särskolan är bra. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I fortsättningen ska arbetslaget i Ts ha pedagogiska samtal vid varje arbetslagsträff. Vid dessa 
samtal ska personalen diskutera rimliga krav på eleverna och se till att inte hjälpa dem med det de 
kan lära sig att göra själva.  
Vi kommer att revidera materialet ”Mina mål i särskolan” inför den nya Läroplanen/Kursplan 2011.  
 

 

5.2 Kunskaper  

5.2.1 Utbildningsresultat  

 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Andelen elever i 
grundsärskolan 
som uppnår målen 
i God 
läsutveckling  

      100 % 100 % 100 % 

Andelen elever i 
åk 5 som, efter sina 
förutsättningar, 
uppnår målen för 
åk 5 i alla ämnen, 
enligt skolans 
bedömning 

         

Andelen elever i 
åk 9(10) som, efter 
sina 
förutsättningar, 
når målen i alla 
ämnen, enligt 
skolans 
bedömning 

       100 % 100 % 

Andelen elever i 
åk 9(10) i 
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träningsskolan 
som, efter sina 
förutsättningar, 
når målen i alla 
ämnesområden, 
enligt skolans 
bedömning 

 

Måluppfyllelsen i 
elevers 
individuella 
program efter fyra 
års studier i 
gymnasiesärskolan 

         

Andel elever i 
grundsärskolan 
som kan simma 
200m ( varav 50 m 
ryggsim) 

         

Andel elever i 
särvux som 
slutfört påbörjade 
kurser med 
godkända resultat 

      18 %  18% 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Våra elever når efter sina förutsättningar målen för särskolan och några elever i särvux har avslutat 
sina kurser med godkänt resultat. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Personalen fortsätter att motivera och individuellt undervisa eleverna så att de utvecklas på ett 
optimalt sätt, både socialt och kunskapsmässigt. 

Träningsskolan 

Resultat 

I träningsskolan finns fem olika ämnesområden; verklighetsuppfattning, motorik, kommunikation, 
vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet. Utifrån dessa ämnesområden finns individuella mål för 
varje elev.  

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Målen sätts utifrån varje elevs förutsättning. Alla elever når målen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Till läsåret 2011/2012 är det en ny kursplan som gäller, som ställer högre krav på eleverna. 
Diskussioner och upplägg utifrån de nya kursplanerna har påbörjats. 
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5.3 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) 

5.3.1. Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
• Eleverna har ett bra självförtroende Gs 

• Eleverna tar ansvar för sin kunskapsutveckling Gs 

• Eleverna är delaktiga i sin planering Gs 

• Eleverna ska utifrån sina möjligheter ha ansvar, inflytande och känna sig delaktiga under 
skoldagen. Ts 

Personalen ser elevernas positiva sidor och jobbar medvetet för att förstärka dem. 

Tillsammans med eleverna dokumenteras deras kunskaper och sociala utveckling i Mina mål 
särskolan som är utformat efter kursplanerna för särskolan. 

Vi dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling i PODB. Elever och 
föräldrar får hem det till påseende en vecka innan utvecklingssamtalet. 

Vi strävar efter att ha klassråd varje vecka. 

Resultat: 

Varje dag är en elev i Ts utsedd till fixare. Detta innebär olika ansvarsuppgifter under dagen t ex 
läsa almanackan, upprop av elever och läsa matsedel mm. 

Eleverna i Ts får träning i att uttrycka val ex musik, varje dag. 

Eleverna vågar prata i gruppen, och de vågar framföra sin åsikt. 

Genom ”Mina mål särskolan” blir eleverna medvetna om vilka mål som finns, samt var de befinner 
sig i sin kunskaps-/sociala utveckling. 

Eleverna i 7-9 har klassråd en gång/vecka. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Personalen i Ts låter eleverna vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten där det finns 
möjlighet. Pedagogerna finns alltid till hands som stöd. 

Tack vare Mina mål särskolan och personalens medvetna arbete med positiv förstärkning, har vi 
nått målen.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ts personal fortsätter ge eleverna tid och möjlighet att uttrycka sig så att de i förlängningen kan få 
mer inflytande över sin situation. Personalen ska försöka att avvakta längre i vissa fall innan eleven 
får hjälp. Då kan viljan att ta eget ansvar öka. 
Vi omarbetar Mina mål särskolan efter de nya kursplanerna och arbetar aktivt för att eleverna ska 
bli medvetna om de nya målen.  
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Eleverna i den yngre gruppen har som mål att börja med klassråd en gång/vecka efter samma 
upplägg som den äldre gruppen.  
 

 
 

5.3.1 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK     

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 2) 1 2 3 4 5 6 

Skolan arbetar aktivt med att stärka den enskilde elevens självkänsla, 
självförtroende och förmåga att ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande 

     Gs 

Ts 

Elevernas självkänsla är god och eleverna har lärt sig att lita till och uppskatta sin 
egen förmåga  

    Gs 

Ts 

 

Eleverna tar egna initiativ och tar ansvar för sitt lärande och sina handlingar    Ts Gs   

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Vi lyssnar på eleverna och uppmuntrar det de är bra på. Eleverna ges möjlighet att påverka sina 
planeringar.  

Enkäten visar att personalen arbetar medvetet med elevernas förmåga att ta egna initiativ och att 
deras självkänsla ökat. Enkäten visar ett lägre resultat när det gäller elevernas förmåga att ta egna 
initiativ och ansvara för sitt eget lärande. 
Analys: 

Personalen arbetar aktivt med att stärka elevernas självkänsla, det medför att eleverna vågar ta 
egna initiativ. 

Eleverna har olika funktionshinder. Det innebär att de har svårt att förstå och ta eget ansvar för sitt 
lärande.  
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att arbeta med elevernas ansvarstagande i de återkommande vardagssituationerna. 
Personalen måste tänka på att inte göra saker åt eleven som han egentligen kan göra själv. 
Vi arbetar dagligen för att stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Vi lägger stor vikt vid 
att eleverna skall kunna känna en grupptillhörighet trots så olika åldrar. 

 

 

 

5.4 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
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All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa.(redovisas 

2011) 

5.4.1. Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

• Att upprätthålla ett gott samarbete med vårdnadshavare. 

• Grundsärskolan ökar samarbetet med grundskolan 

• Att öka samarbetet mellan gymnasiesärskolan/verksamhetsträning och gymnasieskolan. 

• Att förbättra samarbetet mellan träningsskolan och grundsärskolan. 

• Att gymnasiesäreleverna ska ha samverkan med dagcenterverksamheten inför den 
kommande praktiken som i förlängningen kommer att bli deras dagliga verksamhet. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Grundsärskolan 

• Vi har haft regelbundna aktiviteter med tränings- och gymnasiesärskolan.  

• Vi har bjudit in vårdnadshavare till föräldramöte samt utvecklingssamtal. 

Träningsskolan/gymnasiesärskolan 

• Kontakt med vårdnadshavare sker kontinuerligt med hjälp av kontaktbok/rolltalk 
(dagligen), informationsblad (varje vecka), veckodagbok (som eleverna varit med och 
gjort) med bilder från skoldagen, telefonkontakt samt utvecklingssamtal (en gång/termin).  

 
• Samarbetet med vuxna personer med funktionshinder har ökat. Detta har skett genom 

kontinuerliga studiebesök på dagcenter. Dessutom deltar klassen i omsorgens musikcafé 
varje vecka. 

 

Resultat: 

Några elever har varit integrerade i sina basklasser i några ämnen. Några elever i gruppen vill inte 
integreras i grundskolan och går hela skoltiden i särskolegruppen.   

Samarbetet med träningsskolan/gymnasiesärskolan och grundskolan har fungerat bra. Samarbetet 
med grundskolan har minskat, men detta har berott på att eleverna vill vara i särskolans grupp.   

Samarbete med gymnasiesärskolor har fortlöpt som tidigare på ett bra sätt.  

Samarbetet med elevernas vårdnadshavare har fungerat bra.  
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Vi har regelbundna kontakter med elevernas vårdnadshavare. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 

• Personal och vårdnadshavare har en väl fungerande kontakt mycket på grund av den 
kontinuerliga informationen från skolan. 

 
• Samarbetet med dagcenterverksamheten har fungerat mycket väl och uppskattats av 

elever och personal. 
• Samarbetet med grundskolan har minskat pga. att eleverna inte vill integreras då eleverna 

jämför sig med de andra eleverna och de vill vara lika.  

• Samarbetets utgångspunkt har varit för elevernas bästa. 

• Regelbunden kontakt förs med vårdnadshavarna genom telefon, brev och samtal. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

• Vi kommer att lyssna av elevernas/föräldrars önskan om integrering i grundskolan och 
planera undervisningen därefter.  

• Kontakten med vårdnadshavarna kommer att fortsätta och förbättras. 

• Mer tid till planering behövs för samverkan mellan träningsskolan och grundsärskolan.  
• Vi fortsätter samverkan med dagcenterverksamheten utifrån en utarbetad plan. 

 
 

5.4.1 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2)        1 2 3 4 5 6 

Skolan tillhandahåller all den information som föräldrar behöver om 
skolans verksamhet i stort och det egna barnets utveckling och 
potential 

    Gs Ts 

Skolan samarbetar med gymnasieskolan i vägledningsprocessen Ts     Gs 

Samverkan med arbetsliv och närliggande samhälle utvecklas så att 
eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av 
fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

    Gs 

Ts 

 

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Grundsärskolan 

Vi har fått in 6 av 10 föräldraenkäter.  

Vi har en god kontakt med vårdnadshavare.  
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Samarbetet med gymnasiesärskolorna är gott.  

Vi har besökt arbetsplatser i Tranemo. 

Träningskolan 
Enligt enkäten fungerar informationen om skolans verksamhet till föräldrarna väl. 
När det gäller samarbete mellan skola och arbetsliv är vi ute på olika studiebesök. Dessa förbereds 
med information av olika slag. Eleverna får möjlighet att komma på egna frågor som de sedan får 
hjälp att ställa. Studiebesöken dokumenteras med text och foton i datorn.  
 

Analys: 

Grundsärskolan 

Att inte alla svar inkommit tror vi beror på att vårdnadshavarna tycker att enkäten kan vara svår, 
glömska eller att de inte tar sig tid. 

Det är viktigt att upprätthålla ett gott samarbete med gymnasiesärskolorna för framtiden.  

Samverkan med arbetslivet i vårt samhälle, som skall ge våra elever något av värde, kan vara svår 
att hitta då vi är en relativt liten kommun. 

Träningsskolan 
Flytten till Tranemo underlättar för oss att göra studiebesök i andra verksamheter. Eleverna verkar 
uppskatta dessa studiebesök och får en liten inblick i arbetslivet. All ny information ger flera 
tillfällen till meningsfullt arbete i skolan. Vi arbetar då ämnesövergripande. 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Grundsärskolan 

Vi kommer att visa enkäten vid ett föräldramöte eller skicka hem den för att kunna få 
vårdnadshavarnas synpunkter och för att få den förankrad.  

Vi skickar med frankerade kuvert för att understryka att enkäten är anonym.  

Samarbetet med gymnasiesärskolorna kommer att fortsätta som innan. 

Kontakter kommer att tas med, för eleverna, relevanta arbetsplatser i kommunen. 

Träningsskolan 
Samarbetet med dagcenter kommer att utökas successivt för att leda till praktikplatser under år 
fyra på gymnasiesär. 

 
 

5.5 Bedömning och betygsättning 
 

5.5.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 
Arbetslaget har arbetat med den nya Läroplanen och kursplanen samt det nya betygssystemet. 
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Lärarna har aktivt jobbat med detta genom Bedömning för lärande tillsammans med andra 
kommuner genom Högskolan i Borås. 

5.5.2 Vårt  eget mål : 
Vårt mål är att revidera och utveckla arbetet med Mina Mål Särskolan utifrån den nya Läroplanen 
och kursplanerna för Grundsärskolan, detta för att vi skall bli säkrare i vår bedömning. 

 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 

För att få en helhetssyn av eleven skall vi fylla i Mina mål särskolan.  

Vi skriver IUP för varje elev 1 gång per termin.  

Vi har samtal i arbetslaget samt i Bedömning för lärande kring en rättvis bedömning/betygsättning. 

 

Resultat: 

Mina mål särskolan, IUP och samtalen i arbetslaget samt i Bedömning för lärande medför att det 
blir lättare att sätta ett rättvist betyg på en elevs kunskaper. 

 

Analys och måluppfyllelse: 

Eleverna blir medvetna om vilka mål de arbetar mot på ett tydligt sätt med hjälp av text och bild i 
Mina mål särskolan.  

Arbete med Mina Mål Särskolan medför att vi kan sätta ett rättvist betyg. 

Eleverna ser hur långt de har kommit mot målen och kan få en förståelse för betygsättningen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter med att revidera, utveckla och arbeta med ”Mina mål särskolan”, IUP samt har fler 
samtal ang. betyg/bedömning. 

5.5.3 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 5.4 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Utvecklingssamtalet bidrar till att skapa en positiv utveckling för eleverna såväl 
kunskapsmässigt som socialt 

     Gs 

Ts 

Elever och föräldrar är nöjda med underlaget för utvecklingssamtalen.     Gs Ts 

Det finns en lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar med syfte att 
göra likvärdiga och rättvisa bedömningar . 

     Gs 
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Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Vi ser att vårdnadshavarna och elever är nöjda med utvecklingssamtalet och informationen inför 
utvecklingssamtalet.  

Vi har en bra samverkan i arbetslaget.  

Analys: 

Vi vill att vårdnadshavarna skall komma förberedda till utvecklingssamtalet och att de skall känna 
sig delaktiga.  

Vi har Mina Mål Särskolan, som gör att vi på ett bra sätt kan göra en rättvis bedömning av elevens 
kunskaper.  

Samtalen som förs i arbetslaget tillför säkerhet i mötet med vårdnadshavarna. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi skickar hem individuella omdömen i varje ämne, och till de som önskar mina Mål Särskolan, till 
vårdnadshavarna för att de skall kunna förbereda sig inför utvecklingssamtalet. 
Vi fortsätter att revidera och utveckla arbetet med Mina Mål Särskolan. 

Vi fortsätter våra samtal ang. betyg och bedömning. 

Arbetet kring Bedömning för lärande, kring en rättvis bedömning/betygsättning fortsätter. 

Vi vill fortsätta detta positiva samarbete med vårdnadshavarna.  

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

 

5.6.1 Resurser: 
Alla elever i särskolan är i behov av särskilt stöd. 
Stödet kan se mycket olika ut beroende av vilket funktionshinder eleven har.  
Alla elever arbetar efter särskolans kursplaner.  
 
Behovet kan vara: 
 

• en pedagog/elevassistent vid sin sida hela skoldagen  
• några extra timmar stöd av pedagog t ex specialpedagog, modersmålslärare 
• elevassistent vid olika förflyttningar 
• arbeta i en liten grupp 
• pedagoghjälp i sin basklass 
• ämneslärare inhyres till särskolans undervisningsgrupp i specialsal 
• psykolog 
• enskild undervisning 
  
Alla elever i träningsskolan/gymnasiesärskolan verksamhetsträning, har tillgång till en egen 
personal under större delen av skoldagen.  
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5.6.2 Organisering av stödet och lärandet: 
Grundsärskolan 
Det finns individuella scheman/planeringar för alla elever. Alla elever har en IUP. Några elever är 
integrerade i basklasser/kontaktklasser.  Vi är också med i basklassens/kontaktklassernas 
utåtriktade verksamheter t.ex. vid filmvisning, teater, friluftsdagar och prao/praktikveckor. Vi 
använder varierande anpassat material och arbetssätt som utgår från varje elevs kunskaper och 
förutsättningar. Vi strävar efter att vara många vuxna i verksamheten. Även helt integrerade elever 
som är inskrivna i särskolan har stöd och pedagogisk hjälp av särskolans personal. Elever som 
slutar grundsärskolan får stöd i inskolningen mot gymnasiesärskolor av särskolans personal. Detta 
tar mycket tid eftersom eleverna måste söka till andra kommuner.  
Träningsskolan 
Personalen är noga med att upprätta rutiner och personliga scheman för att eleven ska ha största 
möjlighet att förstå vad som ska hända under skoldagen. Dessa scheman kan bestå av kort med 
bilder och text eller punktskrift, eller text med ljud i datorn. Vi anpassar medlen efter elevens 
möjligheter och intressen. För att underlätta tidsuppfattningen är schemat på förmiddagarna 
uppbyggt på samma sätt varje dag: schemaläsning, samling, rörelse, eget arbete, rast, gemensam 
lektion, eget val, mat. Eftermiddagarna ser lite annorlunda ut. Varje gemensam lektion är knuten 
till en fast veckodag och en bestämd plats. Ett schema som eleven lärt sig förstå underlättar även de 
dagar som blir annorlunda. Då blir eleven förberedd på vad som ska hända och när det ska ske. 

 

5.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
• Personalen på särskolan har adekvat utbildning.  
• Vi är intresserade och lyhörda.  
• Vi vill göra ett bra arbete.  
• Vi har bra erfarenheter. 
• Vi utvecklar våra kunskaper genom olika kompetensutvecklingar. 

Finns det väl utarbetade rutiner för att kontinuerligt följa och upptäcka elever i behov av 
särskilt stöd? 

Personal finns tillgänglig för eleverna under hela skoldagen, även under rasterna. Vid 
förflyttningar och vid integrering med basklasser är personal från särskolan med. 
För att upptäcka elevers behov av särskilt stöd så är rutinerna att läsa de rekommendationer som 
finns skrivna i psykologutredningar, detta med vårdnadshavarnas godkännande. Vidare 
handledning finns av personal från habilitering/psykolog. 

All personal har någon form av utbildning anpassad till verksamheten. Dessutom har de flesta stor 

erfarenhet av arbete med personer som har något funktionshinder. Kompetensen höjs kontinuerligt 

med hjälp av föreläsningar och kurser. 
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5.6.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö 
och undervisning till elever med olika förutsättningar ( t.ex funktionshinder)? 
Grundsärskolan 
Lugna arbetsplatser, reglerbara stolar och bord, arbetsbelysning som kan varieras i styrka, datorer, 
datorer med talsyntes samt, datorer som går att ladda med undervisningsfilmer, egna hörlurar, 
datakanon och smartboards för gemensamma visningar och genomgångar, tillgång till headset, 
daisyspelare, förstärkt filmduk för att ge bättre bild för elever med synnedsättning, dvd-spelare, 
video, digital kamera, digital filmkamera.  
Anpassad undervisning, t.ex. individuell veckoplanering, väl anpassade arbetsuppgifter/material, 
konkret material, väl anpassade läromedel.  
Vi har tyvärr inget enskilt rörelserum.  
Träningsskolan 

• Vi använder olika kommunikationssätt. 

• Eleverna har datorer med funktionella program. 

• Elevgruppen är liten. 

• Personaltätheten är hög. 

• Anpassade arbetsstolar till några elever finns. 

• På grund av ljudnivån i det gemensamma arbetsrummet har vi skaffat hörlurar med 
”split” till datorerna för både personal och elever. 

 
 

5.6.5 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 
Personalen utgår alltid från elevernas förutsättningar.  

Vårdnadshavarna är nöjda och upplever att elever får ett bra stöd. Personalen, vårdnadshavare 
tillsammans med eleven samtalar i utvecklingssamtalen om elevens IUP, om vad som är viktigt att 
arbeta med. Nya utvecklingsmål både socialt/pedagogiskt beslutas i samråd med 
vårdnadshavare/elev/pedagog. Genom Mina Mål Särskolan tydliggörs elevernas kunskaper och 
utveckling. 

Vi får hjälp av habiliteringen i Borås samt av skolpsykolog med handledning för att vi ska bemöta 
varje elev utifrån deras förutsättningar.  

Alla elever i träningsklassen/gymnasiesärskolan verksamhetsträning är i behov av särskilt stöd.  
 
 
Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 3.8  

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Lärare och annan personal samverkar kring elever i behov av särskilt stöd       Gs  

Ts 
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Resultat ( starka och svaga sidor): 

Genom att vi samtalar mycket och ofta om våra gemensamma elever bidrar det till en ökad 
kunskap om och förståelse för varje elevs behov av särskilt stöd. Det underlättar arbetet och gör oss 
flexibla i elevgruppen. 

Elevgruppen i Grundsärskolan har varit stor. Elevgruppen har genomgått stor förändring genom 
en delning av elevgruppen i två, under läsåret.  En elev har haft enskild undervisning i annan lokal. 
Vår assistent har dessutom varit utlånad 30 % till annan verksamhet. Detta har medfört att 
personalen ibland har känt sig otillräckliga och har medfört en ökad arbetsbelastning.  

Samtal och skriftlig information sker vid överlämnande av elev till gymnasiesärskolan. Elever, 
personal och vårdnadshavare får information av studie- och yrkesvägledare. Elever som söker till 
gymnasiesärskolor har möjlighet att göra en praktikvecka/praktikdagar på gymnasiesärskolor. 
Personal från särskolan stödjer upp där vid behov.  
 
Alla i arbetslaget samverkar runt dem. 
 
 

Analys: 

Vi får en bredare bild av elevens utveckling och kunskaper, då flera personer samverkar.  
Genom att dela gruppen i två har eleverna fått det lugnare och inlärningssituationen för dem har 
förbättrats. För pedagogerna har det medfört att de känner att de hinner med eleverna på ett bättre 
sätt.  
Samarbetet med gymnasiesärskolan fortsätter på ett bra sätt. 

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Vi fortsätter i arbetslaget att samtala mycket kring elevernas skolsituationer på särskolan.  
Vårt mål är att de två elevgrupperna skall kunna arbeta tillsammans vid utvalda lektioner på ett 
bra och konstruktivt sätt. 
 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

• Kickoff i Björnhyltan med friskvård 
• PIM-utbildning 40 h 
• Utbildning för hemsida 
• Arbetslagsträffar  Bedömning för lärande 
• Handledning av habilitering, Borås 
• Handledning av skolpsykolog, Tranemo 
• Bedömning för lärande, föreläsning av Anders Jönsson 
• Matematik projekt, Skolverket 
• Studiecirklar, Matematikprojektet 
• Navet Borås, Matematikprojektet 
• Föreläsning, ”Nya Läroplaner” från Navet 
• Utbildning i Personec 
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• Föreläsning av Skolverket ang Nya Läroplaner/Kursplaner. Heldagar i Borås och 
Göteborg 

• Specialpedagogiska myndigheten i Halmstad 
• Förläsning Kommunikation och funktionshinder 
• Föreläsning om Nya Skollagen av Jan-Åke Jansson 
• Föreläsning Bo Hejlskov Jörgensen 
• Utbildning på Mediapoolen  
• Sarepta-utbildning- Två personer, två dagar. Två personer fyra dagar 
• Diskussionsmöten med dokumentation om kunskapsbedömning i särskolan. 
• Barnkulturmöte på biblioteket. 
• Komp.utv i Nittorp. Skola vetenskaplig grund. 
• Föreläsning . Navet berättar om läroplanen i praktiken. 
• Föreläsning på Hagatorpet. Problemskapande beteende. 
• Kursplanetolkning. All personal. En dag i Borås en dag i Göteborg. 
• Samarbete med personal i Ulricehamn om kursplanerna. 
• Besök med handledning av Spsm. 
• Föreläsning i Göteborg: Problemskapande beteende. 
• Utbildning i kommunikationshjälpmedlet Programsnikkaren. 
  

7 Helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

De samband som vi kan se är: 

• Kompetent personal med bred kompetens, som kompletterar varandra. 

• Enskilda arbetsplatser för eleverna ger bra förutsättningar för inlärning  

• Gemensamma gruppaktiviteter gynnar eleverna både kunskapsmässigt och socialt 

• Bra tillgång till datorer/dataprogram och konkret material hjälper eleverna till en god 
måluppfyllelse 

• Mina Mål Särskolan tydliggör målen för eleverna 

• Tydlig arbetsfördelning ger pedagogerna mer tid till eleverna 

• Erfarenhetsutbyte med andra kommuners särskolepersonal ger oss nya infallsvinklar i det 
dagliga arbetet 

• Relevant fortbildning utvecklar elevernas olika förmågor 

Resultat: 

Eleverna i år 5 och 9 når, efter sina förutsättningar, målen för särskolan. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen : 

Målen är lätta att arbeta mot för både elev och lärare, då dessa är tydliga i Mina Mål Särskolan. 
Det är viktigt att eleverna har tillgång till vuxna som kan stödja dem i deras utveckling och arbete 
för att uppnå målen.  
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Eleverna har goda förutsättningar till lärande och utveckling i form av datorer, anpassade program 
och andra hjälpmedel. 

Personalen har relevant utbildning, kompetens och erfarenhet.  Arbetslaget har god stämning, hög 
samarbetsvilja och ett stort intresse för elevernas optimala utveckling.  Diskussioner om bemötande 
och pedagogik förekommer ofta både spontant och planerat.  

Vi upplever att måluppfyllelsen är god för alla elever. Det beror på personalens positiva inställning 
och engagemang samt ett gott samarbete med vårdnadshavare. I arbetslaget finns ett gott klimat 
och en gemensam strävan för elevernas bästa möjliga utveckling. 

  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi skall fortsätta att revidera och utvärdera Mina Mål Särskolan och arbeta för att det skall bli ett 
levande dokument i undervisningen.   

Vi skall arbeta med att bli väl förtrogna med den nya Läroplanen/Kursplaner samt de nya 
kunskapskraven. 

 

Personalen särskolan ht10/vt11 

 
Rektorns kommentarer av helhetsbedömningen av verksamheten: 

 Personalens kompetens och behörighet för sitt uppdrag har ökat enligt de kvalitetsredovisningar 
som har gjorts. Flera av personalen har gått på specialpedagogik och uppnått nivå 3 i PIM. Det har 
anställts utbildade pedagoger i stället för elevassistenter, vilket höjer elevernas förutsättningar för 
en bättre kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 

Särskolan i Tranemo kommun har fokuserat på att öka elevernas kunskapsnivå, vilket vi klart kan 
se på de resultat som eleverna har uppvisat. Alla elever i Grundsärskolan kan läsa och 
matematikförståelsen har ökat. Under detta läsår har vi ingått i Matematiksatsningen vilket har 
gjort att eleverna har fått en större förståelse för matematik och har arbetat med konkret material. 
Detta har lett till att måluppfyllelsen i matematik har ökat. Dessutom har vi arbetat med ett Läsa, 
skriva räkna projekt som gör att eleverna har tränat upp sin läsförståelse. 

Även några av eleverna i Träningsskolan/Gymnasiesärskolan har lärt sig att läsa och kan söka 
kunskap på Internet. Detta gör att de får ett mer självständigt liv. 

Enligt de rapporter som har kommit från Skolverket har det framkommit att särskolan fokuserar på 
omhändertagande av eleverna och att de inte fått den undervisning som de har rätt till. Detta har 
gjort att elevernas optimala kunskapsutveckling har hämmats. Där kan jag se att alla mina elever i 
särskolan har fått utmaningar i sin kunskapsutveckling och gjort stora framsteg i sin 
kunskapsutveckling, vilket gläder mig. Skolinspektionens rapport visar också på att eleverna har 
fått utmaningar i sitt lärande och att personalen har höga förväntningar på eleverna. Genom det 
nya läromedlet ” Mina mål särskolan” har varje elevs kunskaper tydligt kunnat följas och 
utvärderas och nya delmål sättas upp.  
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Det har framkommit att elever i flera kommuner har skrivits in i särskolan på felaktiga grunder. Jag 
är oerhört noga med att inskrivningsrutinerna följs. Alla fyra utredningar som skall ligga till grund 
för inskrivning i särskolan och de ska vara proffsigt utförda och tydligt visa på att eleven tillhör 
särskolans personkrets. Alla elever i grundsärskolan som slutar åk 9 ska omprövas om eleven 
tillhör grundsärskolan och alla fyra utredningarna görs om inför gymnasiesärskolan. 

De utvecklingsplaner som har gjorts i respektive verksamhet har följts och utvecklings- och 
förbättringsområden har utförts. Lokalernas brister har åtgärdats och ventilation har installerats. 
Endast några punkter kvarstår som inte har kunnat åtgärdas och det är att vi behöver investera i 
markiser till verksamheten och att arbetsrum ska finnas till personalen. Detta är på gång att utföras 
nu i höst. 

Inför nästa läsår kommer grundsärskolan att fokusera på de nya kursplanerna och betygskraven 
för eleverna. Vi kommer att fortsätta med matematikprojektet, eftersom vi ser att detta arbetssätt 
gynnar elevernas måluppfyllelse i matematik. Undervisningen ska vara konkret och förståelig för 
eleverna. Läsa, skriva, räkna projektet fortsätter 2011 ht, vilket gör att förutsättningarna för 
elevernas måluppfyllelse i läsning och skrivning kommer att öka.  

Antalet modersmål har utökats med romani, somaliska, thailändska och teckenspråk. Jag är glad 
att vi har kunnat få en romanilärare som vi har ansökt om under flera år. Detta är ett av 
minoritetsspråken. Det har en stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen att 
eleverna läser sitt modersmål. Detta gör att måluppfyllelsen ökar för alla elever med ett annat 
modersmål. 

 
Anita Bergqvist 
 
 

 

 

 

 

 

 


