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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 

Grundsärskola år 1-10.  
I grundsärskolan år 1-6 går åtta elever och i år 7-10 går sju elever. En del 
av eleverna i de lägre klasserna år 1-6 ingår i sin basklass större delen av 
dagen och har då stöd av personal efter elevens behov.  
I Tranemo har vi en liten särskolegrupp 12 elever där några elever går helt 
eller delvis i gruppen och är helt eller delvis integrerade i sina basklasser 
på Tranängskolan. Eleverna har då hjälp av lärare eller elevassistent efter 
hans/hennes behov. Personalen i särskolegruppen består av fyra lärare, en 
elevassistent med olika tjänstgöringsgrad.  
Varje elev har en egen individuell utvecklingsplan, med individuellt 
schema. Undervisningen är organiserad så att varje elev arbetar efter en 
veckoplanering som är veckans arbetsmål.  
Träningsskolan år 1-10 
I träningsskolan går tre elever. Någon elev går tillsammans med 
Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning, två elever är helt eller delvis 
integrerade i sina hemklasser. Varje elev har en lärare eller elevassistent 
till sin hjälp. Två pedagoger, två assistenter och en specialpedagog har 
ansvar för elevernas arbetsuppgifter. 
Specialpedagogen har ett övergripande ansvar för elevens 
kunskapsutveckling och har pedagogisk handledning med personalen. 
Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning 
Detta läsår inrättade vi Gymnasiesärskola Verksamhetsträning år 1 i 
Tranemo kommuns egen regi. Tre elever går i denna skolform och 
verksamheten är placerad i Limmaredskolan. 
Där arbetar två pedagoger, en specialpedagog och en elevassistent med 
varierande tjänstgöringstid. En pedagog har ansvar för en elevs 
pedagogiska arbete. Specialpedagogen har det övergripande ansvaret för 
alla elevers Individuella utvecklingsplan och har pedagogisk handledning 
med all personal.  
Gymnasiesärskolan som är utlokaliserad till annan kommun 
Nio elever går på Gymnasiesärskolan och en av dem slutar sitt fjärde år. 
Tranemo kommun köper tjänsterna från Borås, Gislaved, Strömma, 
Töreboda och Göteborg. Vissa elever är inackorderade på skolan, andra 
elever åker skolskjuts eller buss till sina skolor. 
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Särvux 
Tranemo kommun erbjuder fem olika kurser. Tio särvuxelever läser några 
av dessa kurser. Vi har utökat antalet kurser och varje elevs studietid 
varierar mellan 100-120 minuter i veckan vilket är utökad tid för eleverna. 
Det är minimitid som erbjuds. En lärare är anställd på 75 % tjänst vilket är 
en utökad tjänst med 18 %. Undervisningen bedrivs på Midgård och 
Västergårdens dagcenter. Varje elev arbetar efter en individuell studieplan 
med delkurs i varje kursplan. Delkursen anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Betyg sätts efter varje avslutad delkurs. 
Tal- och språkutveckling 
52 barn/elever får stöd i sin tal- och språkutveckling. Av dessa barn/elever 
är det ca 35 barn på förskolan som får stöd i sin språkutveckling. Vi 
prioriterar tidigt stöd för barn i förskolan. Det blir då färre elever i 
grundskolan som behöver stöd i sin tal- och språkutveckling om vi lägger 
mer resurs i förskolan. 
Det är en 100 % talpedagogtjänst som är fördelad på två talpedagoger. 
Tjänsten är ambulerande i Tranemo kommun och alla barn/elever i 
kommunen får likvärdigt stöd i sin språkutveckling. 
Personalen har fått kompetensutveckling i TRAS (Tidig registering av 
språkutveckling). Någon förskola har börjat använda materialet för att 
kunna upptäcka och sätta in rätt stöd så tidigt som möjligt för barnet. 
Personalen på förskolan har fått information och handledning av 
talpedagog/specialpedagog i materialet.  En talpedagog har även gått 
specialpedagogik 7,5 hp under vårterminen.  

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet 

 Särskolan har en rektor som dessutom har ansvar för 
modersmålsundervisning, studiehandledning och förberedelseklassen. 
Varje verksamhet är ett arbetslag. grundsärskolan och träningsskolan har 
var sin arbetslagsledare. Varje verksamhet har sina egna konferenser men 
en gång i månaden har hela personalen konferens tillsammans då allmän 
information ges och övergripande frågor lyfts fram.  

Varje verksamhet har ansvar för elevernas undervisning och 
kunskapsutveckling och har i uppdrag att varje elev ska nå målen. 
Personalen ska alltid utgå från elevernas behov och förutsättningar.   

Varje elev har en egen individuell plan, med individuellt schema. 
Undervisningen är organiserad så att varje elev arbetar efter en 
veckoplanering som är veckans arbetsmål. Specialpedagogen har ett 
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övergripande ansvar för elevernas kunskapsutveckling och handleder 
personalen i pedagogiska frågor. 

 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 

Personal:  

• Fortbildning för personalen i Båstad  

• Samverkansdag med likvärdig bedömning i Herrljunga och i 
Svenljunga för personalen i grundsär 

• Personalen har deltagit i fortbildning i Borås och i Tranemo om 
autism  

• Personal i grundsär har utarbetat en progressionsmall för 
särskolans elever utifrån kursplanerna 

• All personal har deltagit i Hjärt- lungräddning 

• Brandutbildning för all personal  

• Bowling för all personal 

 

Eleverna:  

• Minigolf i Ambjörnarp för grundsär 

• Deltagit i projektet ”Bagdad” (matematikutveckling)  

• Trafikdag med BF-linjen på gymnasiet för grundsär 

• Bowling i Gislaved med besök på pizzeria för grundsär  

• Besökt Isabergs skidanläggning för grundsär 

• Besökt Tranemo fritidsgård 4 gånger, spelat biljard, bordtennis och 
airhockey för grundsär 

• Grundsär har haft 8 simlektioner ht 2008 

• Från och med höstterminen 2008 är verksamheten för tränigskolan 
förlagd i Tranemo varje tisdag. De elever som går 
gymnasiesärskolan är då i källarlokalen, Grottan, på Tranemo 
Gymnasieskola. Vid några tillfällen har det skett ett samarbete med 
elever från Barn- och fritidsprogrammet. Den elev som tillhör 
träningsskolan år 1-10 går denna dag i grundsärskoleklassen 
tillsammans med sin assistent. 
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• Dagcenter anordnade musikcafé för personer med funktionshinder 
i församlingshemmet i Tranemo.  Mycket inspirerande! 

• Alla elever i träningsskolan deltog i ungdomsspelen, Borås. Vi åkte 
tillsammans med grundsärskolan i Tranemo. Några elever gick 
vidare till idrottstävlingar i Falköping. 

• Träningsskolan åkte till Universeum i Göteborg. 

• Cirkus Tigerbrand kom till Tranemo. Deras program, där eleverna 
också fick delta, riktade sig mot särskoleelever. ”Ord för känsla, 
känsla för ord”. 

• Kommunens danspedagog, Katja, har haft danslektioner med 
eleverna periodvis. 

• Teater-Mia har haft dramalektioner med eleverna periodvis, vilket 
har varit mycket uppskattat. 

• Träningsskolan har besökt en föreställning på teaterbiografen i 
Svenljunga med Mias teatertabbisar. 

• Träningsskolan, gymnasiesärskolans verksamhetsträning samt 
grundsärskoleklassen fick gå på julfest i Grottan. Elever från barn- 
och fritidsprogrammet ordnade festen. 

• Bordtennisstjärnan Josefin Abrahamsson som tog silvermedalj i 
Paralympics besökte Limmaredskolan och träningsskolan. 

• Träningsskolan blev bjuden till Västergårdens dagcenter i Tranemo 
för att hälsa på en tidigare elev. 

• Träningsskolan gjorde en vinterutflykt till Hagatorpet tillsammans 
med grundsärskoleklassen. Det blev tipspromenad, pulkaåkning 
och korvgrillning. 

• Heldagsutflykt med träningsskolan till Älvsborgs fästning i 
Göteborg. 

• Hagatorpsdagen den 4/6 som ordnades av barn- och 
fritidsprogrammet på Tranemo gymnasieskola för särskolan i 
Svenljunga, Ulricehamn och Tranemo. 

• Vi såg en Cirkusföreställning med TeaterMia och 
grundsärskoleeleverna i Medborgarhuset. 
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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 använder föregående års kvalitetsredovisning, enkätsvar från personal 
och föräldrar, observationer av elever, IUP, kontinuerliga diskussioner i 
arbetslaget. läsutvecklingsscheman, uppföljning av kunskapsmål, PODB, 
pedagogiska utvärderingar, progressioner i bilder ”Mina mål Särskolan” 
som eleverna kan följa själva och se vilka saker de klarar av/har 
svårigheter med. (Progressionerna är skrivna utifrån särskolans kursplan). 

 

Vilka samband ser ni mellan era förutsättningar, det pedagogiska arbetet och er 
måluppfyllelse? 

Vi ser ett positivt samband mellan å ena sidan 
• personalens kompetens  
• hög personaltäthet  
•  elevernas tillgång till egen dator med personligt anpassade 

program och läromedel 
•  individualiserat arbetssätt  

 
och 

 
å andra sidan 

• elevernas utveckling i fråga om att vilja kommunicera och påverka 
sin kunskapsutveckling 

• att eleverna kommer med egna förslag och initiativ som personalen 
hjälper dem att genomföra 

 
Vi ser ett negativt samband mellan  

• att träningsklassen är placerad på en F-6 skola 
och 

• att det inte finns några jämnåriga förebilder för eleverna 
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Många elever i Limmaredskolan frågar, varför våra stora elever går hos 
dem. ”Det finns ju andra skolor som också har stora elever.” 
 
Bra läromedel, bra undervisningsmetoder och god lärandemiljö ger 
förutsättningar i samarbete mellan elev och lärare. Samspelet mellan elev 
och personal är det viktigaste för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. Detta ger möjligheter till en god måluppfyllelse.  
 

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. 

Trängskolan och Gymnasiesärskolan 

• 06/07: Vi upplever det som en brist att vi är på en F-6 skola 
eftersom de flesta av träningsklassens elever ska börja år tio. Under 
läsåret 07/08 kommer vi att sträva efter ett samarbete med Tranemo 
gymnasieskola.  

 
• 07/08: Vi har upprättat ett samarbete med barn- och 

fritidsprogrammet på Tranemo Gymnasieskola.  
 A  Nästa läsår kommer vår verksamhet att flyttas till Tranängskolan  

F-9. Vi kommer att finnas i vita huset där även grundsärskolan är 
förlagd. Fler tillfällen för samarbete kommer att möjliggöras.  

  B  Lokalerna i vita huset dömdes ut. En arkitekt arbetade fram en 
ritning för tränings- och grundsärskolan i gamla tekniklokalen på 
Tranängskolan.  

C  Då ritningarna var klara lades projektet ner. 
 

• 08/09: Diskussionerna om flytt av verksamheten till Tranemo 
fortsätter. Vi har fått ett sent besked om att flytta verksamheten till 
höstterminen. Mycket positivt! 

• Vi planerar att fortsätta verksamheten i Grottans lokaler något 
tillfälle i veckan. 
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• Den elev som går i träningsskolan år 1-10 kommer att kunna 
fortsätta att samarbeta med de jämnåriga eleverna i grundsär. 

 
Grundsärskolan år 1-6 

• Nya läromedel, datorer och kanon har köpts vilket har höjt 
elevernas kunskaper att söka kunskap. 

• Vi har arbetat med värdegrundsarbete och integreringsarbete. 
• Vi har fått handledning från syncentralen.  
• Vi har utarbetat utvärderingsbara mål i IUP. 
  
• Klassråd, studiebesök, sammankomster med andra elevgrupper har 

utökats (träningsskola, basklassgrupper)   
• Eleverna har fått träning i att ta ansvar för läxor.  
• Personalen har haft handledning av habiliteringspersonal från 

Borås samt skolpsykolog.   
• Vi har utvecklat Progressionsmallar/bilder för arbetet tillsammans 

med eleverna, detta för att synliggöra målen.  
• Vi skriver IUP i PODB. 
• En lärare går Specialpedagogutbildning på 7,5 högskolepoäng. 

4 Förutsättningar 

4.1 Elever 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet elever i obligatoriska särskolan 19 18 18 

Antalet elever i gymnasiesärskola i 
Tranemo kommun 

0 0   3 

Antalet elever i särvuxelever 10 10 10 

Antalet barn/elever som får stöd i tal- 
och språkutveckling 

 50 52 

Antal elever med annat modersmål än 
svenska i särskolan 

3 3   4 

Antal elever med annat modersmål än 
svenska som får modersmål i 
särskolan 

1 1  1 
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Kommentar/analys: 

Under detta läsår har fem elever skrivits in i särskolan. Tre elever börjar i 
skolan år 1 och två elever som går i skolår 2-4. 
Tre elever har gått över till Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning år 1 i 
Tranemo kommuns regi. 
Antalet elever i särskolan varierar mycket litet över tid. 
 
 
 
 

4.2 Personal 

 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Totala antalet lärare (heltidstjänster) 
per 100 elever  

  41,3 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak 
bedriver (Procent %) 

 67 % 82 % 

Antal lärare med specialpedagogisk 
utbildning omfattande minst 90 p 

1 2 2 

Antal personal per skolledare 11,0 16,0 24,0 

Kommentar/analys: 

Andelen pedagogisk personal har ökat sedan förra året. Det är svårt att 
jämföra eftersom jag har räknat in all personal i verksamheterna särskolan, 
gymnasiesärskolan, särvux och talpedagogerna. Förra året var endast 
särskolan inräknad i denna procentsiffra. Två elevassister har under detta 
läsår blivit personliga assistenter, vilka har anställts av 
omsorgsförvaltningen.  

Antal personal per skolledare har ökat från 2006/2007 till 2008/2009 med 
13 personal. Under denna tid har fler verksamheter lagts på. 
Verksamheterna har tagits från grundskolans och gymnasiets rektorer och 
överförts till rektor för särskolan. Dessutom har det anställts fler 
modersmålslärare i Tranemo kommun. 
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4.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. 
lokalkostnader) 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Obligatorisk särskola 286 195 311 357 236 000 

 
Resultat:  

Kostnaden per elev har gått ner från 2006 med ca 50 000 kr.  

 

Analys:  

Tre elever i Träningsskolan har gått över till Gymnasiesärskolan 
Verksamhetsträning år 1 i Tranemo kommun. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att hitta olika lösningar som gör att kostnaden ska minska 
men kvalitén på undervisningen ska bibehållas. Resurserna ska tas tillvara 
på ett effektivare sätt. 
 

4.4 Materiella resurser 
 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 
”Tragetondatorer”) obligatoriska 
särskolan och Gymnasiesärskolan 

  19 

Antalet elever per 
undervisningsdator 

  0.9 

Kommentar/analys: 

Nästan alla elever i obligatoriska särskolan har en egen dator. Några 
elever är två på en dator. Det är bra för särskolans elever att kunna 
använda datorn till att skriva dokument på och att lära sig att söka på 
Internet. Många kunskapsprogram är på dator vilket är bra för att 
eleverna snabbt ska få återkoppling. Detta ökar elevernas inflytande och 
självständighet att arbeta på datorn.Särvux finns en dator till elevernas 
undervisning 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

   X   

Våra lokaler är säkra och i gott skick     X   

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans 
utomhusmiljö  

    X  

Elever och lärare har tillgång till tidsenliga 
läromedel  

    X  

Elever och lärare har tillgång till fungerande 
datorer  

     X 

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs     X   

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

    X  

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

  X    

 
 

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

Resultat (starka och svaga sidor): 

Träningsskolans lokalerna är fortfarande placerade i en F-6 skola där 
jämnåriga elever saknas till gymnasiesäreleverna. 

Alla elever i träningsklassen har tillgång till egen dator med talsyntes och 
program som kan ljuda samman skrivna ord. Någon elev har fått bärbar 
dator med programmet Struktur från habiliteringen. Syftet är att 
programmet ska provas av elev utan synskada. Punktdisplay och 
punktskrivare samt programmet Struktur finns till synskadad elev. 
Datorerna används dagligen i undervisningen. Programmet Struktur är 
numera uppgraderat och har bytt namn till Sarepta. 
Träningsskolans lokaler är ljusa och ligger i markplan. De innefattar såväl 
enskilda arbetsplatser som gemensamma utrymmen.  
Personalens kontor är litet och saknar fönster.  
Ingången till träningsskolan är gemensam för förskole- och fritidsbarn. 
Utrymmet har ändrats och blivit mindre eftersom en stor tamburmöbel 
placerats mitt i entréhallen.  
Handikappanpassad toalett finns. Vi har tillgång till kök. 
Vägen mellan bussen och entrén är inte snöröjd före skolstart. Vid halt 
underlag är åtgärderna bristfälliga. Då några elever inte får utsättas för 
smitta, finns möjlighet att använda altandörren som ingång. Denna ingång 
är inte anpassad för personer med funktionshinder. Utanför är skolans 
fotbollsplan placerad.  
 
Alla elever i grundsärskolan har tillgång till bibliotek, tillgång till datorer, 
datakanon, undervisning i bild- och textprogram på datorn. Det finns bra 
möjligheter till gruppundervisning med hjälp av visuella hjälpmedel som 
dvd/video, filmkamera, färgskrivare. De har också tillgång till nya 
läroböcker och anpassat arbetsmaterial. Eleverna har tillgång till 
talsyntesprogram på datorerna, egna arbetsplatser, där bord och stolar är 
reglerbara och större skärmar vid behov. Ett separat rörelserum där 
speciella träningsprogram kan tränas. En mindre satsning på laborativa 
läromedel har påbörjats. 
Ett ökat elevantal har gjort att utrymmet för personalarbetsplatser har 
minskat.  
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Analys: 

Gymnasiesäreleverna har gått på samma skola i 11 år och är nu 18 år. De 
behöver finnas i närheten av andra ungdomar för att få goda förebilder. 
Dessutom är all personal i träningsskolan/gymnasiesärskolan 
verksamhetsträning kvinnor. Manliga förebilder behövs för en fortsatt god 
utveckling. 

Elevernas läs och skrivintresse 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. 

Vid snö eller halka är det mycket riskfyllt för eleverna i 
träningsklassen/gymnasiesärskolan verksamhetsträning att ta sig till och 
från skolskjutsen, samt att vistas på skolgården. Snö och is försvårar: 

            – för blind elev att ta sig fram med käpp. 

– för rullstol. 

– för rörelsehindrade att förflytta sig. 

De elever som behöver använda altandörren periodvis har 
funktionshinder som gör det svårt att ta sig in. Ibland behöver rullstol 
användas. Trappräcke, ramp samt gångplattor saknas. Fotbollsplanen kan 
vara blöt, lerig eller hal. Olycksrisk föreligger! 

Eleverna på grundsär behöver mycket hjälp, de använder dataprogram för 
att träna sig och skaffa nya kunskaper. Eleverna behöver nästan alltid 
komplettera textstoff med bilder för att förstå och känna igen 
sammanhang. Men även en bred bas av läromedel som visar mycket små 
steg hur man ska träna vidare. Personalen och eleverna behöver göra 
studiebesök på olika arbetsplatser för att träffa andra vuxna som berättar 
och visar hur deras arbete fungerar i samhället. 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Personalen på träningsskolan har varje år påpekat att en flytt är 
nödvändig för att eleverna ska få vara nära jämnåriga ungdomar. Detta är 
något vi inte kan åtgärda på egen hand. I Tranemo Kommuns 
bildningsplan står: 
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För att kunna utveckla verksamheten behövs många vuxna, speciellt 
viktigt då elevgruppen ökar och elever ska integreras i basklasser, andra 
undervisningsgrupper och utslussning mot gymnasiesärskolor. Vi ska 
fördela ansvarsområden och ämnesområden för att ta vara på 
kompetensen i arbetslaget.  Kompetensen bör fördelas klokt och jämnt 
mellan alla medarbetare. 
 
Alla pedagoger skall genomgå PIM-utbildning till minst steg 2. Vi behöver 
fortlöpande utbildningar i olika funktionshinder som är särskilt riktade 
mot särskolans pedagoger.  

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
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 berätta för vuxna när någonting är fel mm. Detta 
resulterar i att eleverna på ett enkelt sätt 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.  

5.1.1 Våra egna mål för 08/09 

• Respektera andra människors egenvärde 
• Ta avstånd från all kränkande behandling 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning): 

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 

Samverkan. 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv, där 
samverkan utgår från elevens 
bästa. 
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personaltäthet. Eleverna har alltid en vuxen i sin närhet som kan ingripa 
om kränkning skulle ske.  

För att främja allas lika värde informeras grundskolans nya elever om 
träningsklassens elever vid läsårsstart, eller om behov finns under läsåret. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Eleverna går i en liten grupp och har personligt anpassade hjälpmedel. 
Personalen i grundsärskolan vill stärka elevernas självkänsla.  Det gör 
personalen i det vardagliga arbetet genom att uppmuntra till samarbete 
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, genom detta vill vi stärka elevernas självkänsla och visa att 
alla betyder lika mycket.  

Vi stärker också elevernas självkänsla genom att uppmuntra det som de är 
bra på och om de har något intresse som de vill arbeta mera med, får de 
göra det. Personalen försöker ordna så att eleverna får möjlighet att delta i 
de gemensamma verksamheterna i grundskolan, t.ex. idrottsdagar, 
filmvisningar osv. Vi gör studiebesök, och vi är med i regionens samlingar 
för särskolans persongrupp, t.ex. idrottstävlingar. 
I grundsärskolan fortsätter vi att arbeta med material som handlar om 
värdegrunden och diskussioner kring den. Vi arbetar med en 
undervisningsserie som heter ”Schysst sätt” som finns på video, där olika 
händelser visas, som eleverna har som diskussionsunderlag. 

 
 
 
 

Normer och värden 
Alla elever blir sedda 

och respekterade. 
 

Alla elever känner 
trygghet, tillit och 

trivsel. 
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Resultat: 
 
Personalen upplever att eleverna har en positiv självbild och är måna om 
varandra. Inga kränkningar förekommer. Vissa elever från grundskolan 
visar positivt intresse för träningsskolans elever. 
I en liten grupp finns utrymme för uppmärksamhet och beröm vilket 
stärker elevernas egenvärde. 
Personalen upplever att våra 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 
eleverna blir mer nöjda med sitt arbete. De har olika förutsättningar. En 
del har behov av längre tid för att klara av sina uppgifter. 
Samarbetet mellan träningsskolan och Limmaredskolan har upphört 
beroende på att ålderskillnaden mellan eleverna i 
träningsklassen/gymnasiesärskolan, verksamhetsträning och övriga elever 
på skolan är stor.  
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
 
I en liten grupp med hög personaltäthet finns stort utrymme för 
uppmärksamhet och beröm vilket stärker elevernas egenvärde. 
Grundskoleelevernas förståelse och intresse för människors olikheter ökar 
då personalen informerar om särskolan. 
Genom samtal med eleverna upplever personalen till stor del att eleverna 
har en positiv självbild men att den också kan vara negativ för någon elev. 
Värdegrundsarbetet tillsammans med eleverna är ett ständigt pågående 
arbete som måste hållas levande. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
 
Efter ett sent besked ska träningsskolan flytta till Tranängskolan. Då är det 
viktigt att personalen informerar både Tranängskolans personal och elever 
om särskolans elever.  
Personalen på grundsärskolan fortsätter med värdegrundsarbetet genom 
samtal, diskussioner, filmer och kortare elevdramatiseringar. 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.  
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Vi kommer att arbeta med värdegrundsmaterial som ”Vem är 
annorlunda” och ”Ett schysst sätt” för att nå våra mål. 
 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

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

Vi har gemensamt utarbetat en likabehandlingsplan som är anpassad för 
särskolans verksamhet.  
 
Resultat: 

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

Se vår Likabehandlingsplan. 

Analys: 

Eftersom inga kränkningar upplevs, verkar likabehandlingsplanen 
fungera.  

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. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att 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. 
Vi fortsätter att följa vår Likabehandlingsplan, eftersom den fungerar bra. 
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5.1.3 Värdera enligt BRUK skalan  

( se sid.16) 

 
 
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  

     X 

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

     X 

Alla i skolan respekterar andras egenvärde  X(Gs)   X(Ts)  

Ingen i grundsärskolan anser att de utsätts för 
kränkningar 

 X(Gs)     

Ingen i träningsskolan anser att de utsätts för 
kränkningar 

     X(Ts) 

 
Resultat:  
Resultatet visar tydligt i de två första frågorna att all personal har en bra 
psykosocial miljö, däremot är det svårt att nå målet till 100 procent. De tre 
sista frågorna skiljer sig åt.  
 
Analys: 
Några elever i grundsär känner sig utsatta och detta syns på de tre sista 
frågorna. Eftersom träningsskolan är på en år1-6 skola, är de yngre 
eleverna mer toleranta mot funktionshindrade elever och ofta fråga 
personalen varför dessa elever har olika funktionshinder.  
Några äldre elever har mindre tolerans mot elevers olikheter och visar 
tydligt ett kränkande beteende. Personalen tar direkt kontakt med eleven 
och hans/hennes klassföreståndare och reder ut problemet.  
Kränkningar av eleverna i träningsskolan förekommer sällan eller aldrig 
eftersom personal alltid finns i elevernas närhet. 
Vi är medvetna om att särskolans elever är en riskgrupp för kränkande 
behandling. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi anser det mycket viktigt att behålla vår personaltäthet och arbetar för 
en nolltolerans! 
Vi arbetar med värdegrundsarbete varje dag. Vid utvecklingssamtal tar vi 
alltid upp denna fråga om eleven känner sig utsatt.  
 

5.1.4 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående 
normer och värden 

Åtta elever i grundsär har deltagit i enkäten. Enkäten visade att de allra 
flesta känner sig trygga i särskolan. Åtta elever har svarat att de känner sig 
trygga i den lilla gruppen (särskolans grupp). Sex elever känner sig trygga 
i den stora gruppen (integreringsgruppen). Två elever känner sig otrygga i 
den stora gruppen.  

På frågeställningen om eleverna blir kallade fula saker i den lilla gruppen 
svarade åtta elever nej. Kommentar från enskilda elever: ”Ibland har X 
gjort det, men han skojar. Blir inte ledsen. X pratar ibland på rasterna.  På 
idrotten ibland.  Men det är lugnt nu.” På frågeställningen om eleverna 
blir kallade fula saker i den stora gruppen svarade Sex elever nej och två 
elever svarade ja. Kommentar från en elev: ”Ibland får jag höra fula saker, 
inte så ofta.” 

Resultat: 

Vi upplever att eleverna på grundsär känner sig trygga i vår grupp på 
särskolan. Däremot kan eleverna upplevas otrygga i större grupper t.ex.  i 
sina basklasser, ute på raster, i matsalen osv. 

Analys: 

Vi tycker att resultatet av enkäten visar på att eleverna i stor utsträckning 
är trygga i skolsituationen. Det som visar på otrygghet är då eleverna är 
integrerade.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Det är viktigt för eleverna på särskolan att de har med sig en elevassistent 
då de skall ut i sina basklasser, så att de kan känna trygghet även där. 
Elevassistentens roll är av stor vikt för dessa elever. Hon ser, hör, hjälper 
och tolkar vad eleverna har för behov. Elevassistent som är med en elev 
från särskolan gör att risken minskas för att eleven utsätts för kränkande 
behandling.  
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5.2 Kunskaper  

5.2.1 Utbildningsresultat  

 
2006/2007 2007/2008 2008/2009  

Pojkar Flicko
r 

Pojkar Flickor Flickor Pojkar Totalt 

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

    1 1 2 

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

    1 2 3 

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

    0 6 12 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Våra elever når målen efter sina förutsättningar för särskolan. 

I IUP:n skrivs konkreta delmål som är möjliga för eleven att uppnå.  
Arbetslaget samarbetar för att hjälpa eleven att nå målen genom ett 
konsekvent och genomtänkt bemötande. Dessutom finns en personal till 
varje elev. Möjlighet till pedagogiska samtal i arbetslaget finns varje vecka. 
Det är lätt att man ger personer med funktionshinder för mycket hjälp. 

Simkunnigheten i grundsärgruppen är 50%, vilket är en låg 
måluppfyllelse.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I fortsättningen ska arbetslaget 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. 
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Personalen fortsätter att motivera eleverna så att de utvecklas på ett bra 
sätt, både socialt och kunskapsmässigt. 

Det är viktigt att uppehålla de funktioner och kunskaper som eleverna har 
i simkunnighet och att eleverna får kontinuerlig simträning. Detta läsår 
har eleverna fått 6 simlektioner av utbildad person. Vår önskan är att 
utöka dessa lektioner. Våra elever är en utsatt grupp så det är viktigt att 
de elever som har möjlighet att lära sig simma även får den träning som 
behövs. Varje fredag har vi bad för att eleverna ska få vattenvana.   

 

 
 
 

5.2.2 I vilken utsträckning eleverna har en individuell utvecklingsplan: 

Resultat: 

Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP), den utvärderas och 
nya mål sätts upp vid utvecklingssamtal varje termin. Den individuella 
utvecklingsplanen innehåller kunskapsmål och sociala mål. Eleverna i år 
7-9 som är integrerade följs även upp i PODB.  
 
Analys: 

Oftast når eleven målen i sin IUP, men inte alltid. Detta kan bero på att 
tiden inte räcker till eller att målen i IUP är för högt satta. Sena 
inskrivningar i särskolan kan göra att personalen får lite tid att lära känna 
eleven och sätta relevanta mål. Några elever har svårt att komma till 

Utveckling och lärande 
 

Alla elever får den hjälp de behöver. 
 

Alla elever möts på rätt nivå och efter sina 
förutsättningar. 

 
Eleverna upplever att bedömning och 

betygsättning är likvärdig. 
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skolan. Detta gör att eleven inte kan nå målen fast eleven får 
hemundervisning. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi upplever att IUP:n fungerar bra. Vi fortsätter att skriva individuella mål 
för varje elev. Målen ska vara konkreta och utvärderingsbara. Det är 
viktigt att gå framåt med små steg. 
 

5.3 Elevers ansvar och inflytande 
Vi har elevenkäter på grundsärskolan där vi får veta hur eleverna 
upplever arbetet i skolan. Träningsskolans personal frågar eleven muntligt 
och tolkar deras svar. 

5.3.1 Våra egna mål 08/09: 

 
• Öka elevernas ansvarstagande 
• Tydliggöra kursplaner/mål/IUP för alla 
 

Resultat: 
 
I träningsklassen är vi oftast en vuxen per elev. Eleverna tar sällan eget 
ansvar. Verksamheten är mycket strukturerad. 
De äldre eleverna får lära sig att ta ansvar när de har klassråd. Elever är 
med och utformar sin undervisning/inlärning tillsammans med lärare. 
Elever får ta ansvar för sina läxor samt saker som skall med till och från 
skolan, exempelvis badkläder.   
Tillsammans med eleverna i grundsärskolan dokumenteras deras 
kunskaper och sociala utveckling i ett dokument som heter ”Mina mål 
särskolan” som är utformat efter kursplanen för särskolan. Genom ”Mina 
mål särskolan” har vi tydliggjort de sociala målen och kunskapsmålen. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
 
Eftersom träningsskolans elever oftast har en vuxen intill sig kan 
kommunikationen uppmuntras. Vi upplever att eleverna därmed känner 
att de tas på allvar och får vara med att påverka. Eleverna har 
funktionshinder som gör det svårt att ta eget ansvar. Personal finns alltid 
till hands som stöd. 
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Under våren 2009 har arbetet med ”Mina mål särskolan” påbörjats. 
Personalen upplever arbetet med målen som tydligt och konkret. Vi 
upplever också att elevernas inflytande på detta 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
 
Träningsskolans 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. 

 Grundsärskolans personal fortsätter arbetet med ”Mina mål särskolan” 
och utvärderar det arbetet fortlöpande. 

 

 

5.3.2 Självvärdering enligt BRUK  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK     

Värdera enligt BRUK skalan ( se sid.16) 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 

    X  

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

   X   

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

   X   

 
 

Delaktighet, inflytande 
och ansvar 

 
Alla elever känner sig viktiga 

och betydelsefulla. 
 

Alla elever har inflytande över 
sitt lärande och sin skolmiljö. 
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Resultat: 
  
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.  

Det är en ojämn grupp av elever på grundsär där många är medvetna om 
sina svårigheter och de har upplevt misslyckanden under sina tidigare år i 
grundskolan. Vi lyssnar på eleverna och uppmuntrar det de är bra på. 
Eleverna ges möjlighet att påverka sina planeringar.  

Analys: 

Eleverna har olika funktionshinder och går i träningsklass. Det innebär att 
de har svårt att förstå och ta eget ansvar för sitt lärande.  
Eleverna på grundsär är inte medvetna om att de kan många olika saker 
och att de duger som de är. 

 

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 med värdegrundsmaterial som kan stärka elevernas 
självkänsla och självförtroende.  

 

5.3.3 Redovisning av andra resultat från enkäterna angående elevansvar 
och elevinflytande. 

Resultat: 

7 av 8 elever i grundsär tycker att de får arbeta med egna idéer i skolan. 

4 av 8 elever skulle vilja vara med att planera sitt arbete i skolan. 

4 av 8 elever tycker att de är med och planerar sitt arbete i skolan. 

Analys: 

Fler elever detta läsår anser att de får arbeta efter egna idéer i skolan. En 
svårighet kan vara att eleverna har svårigheter att konkret utforma 
arbeten.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att låta eleverna vara delaktiga i och kunna påverka sitt 
arbete. 

5.4 Samverkan 

5.4.1 Våra egna mål 08/09: 

 
• Upprätthålla ett gott samarbete med vårdnadshavare. 

 
• Öka samarbetet mellan gymnasiesärskolan, verksamhetsträning 

och gymnasieskolan. 
• Förbättra samarbetet mellan träningsskolan och grundsärskolan. 
 

Resultat: 
Kontakt med vårdnadshavare sker kontinuerligt med hjälp av kontaktbok 
(dagligen), informationsblad (varje vecka), veckodagbok(som eleverna 
varit med och gjort) med bilder från skoldagen, telefonkontakt samt 
utvecklingssamtal (en gång/termin). En skolmobiltelefon finns dit 
föräldrar kan ringa även före och efter skoltid. 
Vi hoppas på en förflyttning av verksamheten till Tranemo. 
Ett fåtal elever i grundsär har varit integrerade i sina basklasser i några 
ämnen. Vi har träffat träningsskolan fyra gånger för gemensam aktivitet. 

Någon elev i träningsskolan har varit integrerad en dag/vecka i grundsär. 

 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Personal i träningsskolan och vårdnadshavare har en väl fungerande 
kontakt mycket på grund av den kontinuerliga informationen från skolan. 
Kontakten med vårdnadshavare för grundsärskolan har fungerat ganska 
bra. 

En flytt av verksamheten till Tranemo ökar förutsättningarna till 
samarbete med jämnåriga elever och grundsärskolan. 

Elev i träningsskolan saknar jämnåriga kamrater i sin klass. I 
grundsärskoleklassen finns jämnåriga elever.  
De flesta elever i grundsär vill inte integreras i grundskolan.  Samarbetet 
med träningsskolan har fungerat bra men med grundskolan har det varit 
sämre.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi fortsätter att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna. Kontakten 
med vårdnadshavarna i grundsär kommer att fortsätta och till viss del 
förhoppningsvis förbättras 
Träningsskolan önskar en flytt av verksamheten till Tranemo. 
Mer tid till planering behövs inför samverkan mellan träningsskolan och 
grundsärskolan.  
Vi kommer att lyssna av elevernas önskan om integrering och planera 
undervisningen därefter. 

5.4.2 Självvärdering enligt BRUK.  

(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.16)        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 

    X  

Skolan samarbetar med gymnasieskolan i 
vägledningsprocessen 

     X 

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

   X   

 
Resultat ( starka och svaga sidor): 
Enligt enkäten fungerar informationen om skolans verksamhet till 
vårdnadshavare 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. Efter ett besök kan det bearbetas med drama och collage 
med egna bilder och text. 
Personalen på grundsärskolan har en relativt god kontakt med 
vårdnadshavare. Vi har dock bara fått in 4 av 11 enkäter. Samarbetet med 
gymnasiesärskolorna är gott. Vi har samarbete med några arbetsplatser i 
Tranemo. 
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Analys: 
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. 
Att så få svar inkommit tror vi beror på att vårdnadshavarna tycker att 
enkäten kan vara svår, glömska samt 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 svårt att hitta då vi är en relativt liten 
kommun.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Fler studiebesök behöver göras i Tranemo, eftersom det troligen blir 
elevernas arbetsort efter skolan. Det skulle vara lättare om 
gymnasiesärskolans verksamheten var förlagd i Tranemo. 
Vi kommer att göra tillvägagångssättet för ifyllandet av enkäten mer 
anonymt genom att ha omärkta kuvert till handa. Vi kommer att förenkla 
texten på enkäten. För att göra vårdnadshavarna mer insatta i särskolans 
verksamhet kommer vi att utföra en enkel presentation vid ett 
föräldramöte. Kontakter kommer att tas med relevanta, för eleverna, 
arbetsplatser i kommunen. 

 

5.4.3 Redovisning av övriga resultat från attitydundersökningen och 
enkäter angående samverkan. 

Resultat:  

Över lag är vårdnadshavarna nöjda med samverkan. Vårdnadshavarna är 
nöjda med informationen från skolan, utvecklingssamtalen och 
föräldramötet. 

Analys: 

Vi känner i vårt dagliga arbete och i kontakten med vårdnadshavarna att 
de är nöjda och att vi har en bra samverkan. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att hålla en bra kontakt med vårdnadshavarna. Vi anser att 
det är viktigt att vårdnadshavarna svarar på enkäterna för att vi skall få 
reda på om vårdnadshavarna är nöjda med vårt arbete med deras barn. 
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Bedömning och betygsättning 

 

5.4.4 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

 

5.4.5 Vårt mål 08/09: 

• Vårt mål är att fortsätta att utveckla arbetet med kunskaps/sociala 
mål utifrån en helhetssyn av eleven för att kunna göra en rättvis 
bedömning och betygssättning.  

• Utveckla IUP  
 

 Åtgärder/insatser för att nå målet: 

För att få en helhetssyn av eleven i grundsärskolan skall vi fylla i ”Mina 
mål särskolan”. Vi skriver IUP för varje elev 1 gång per termin. Vi har 
samtal i arbetslaget kring rättvis bedömning/betygsättning. 

Resultat: 
Träningsskolan/gymnasiesärskolan, verksamhetsträning, utgår ifrån fem 
stora ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, 
vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet. I elevens IUP görs först en 
nulägesbeskrivning av eleven i det aktuella ämnet, därefter kommer 
långsiktigt mål och till slut de utvärderingsbara kortsiktiga målen. IUP:n 
uppdateras och utvärderas en gång per termin tillsammans med 
vårdnadshavare. De kortsiktiga målen arbetar vi med under terminen. 
 

”Mina mål särskolan”, IUP och samtalen i arbetslaget medför att det blir 
lättare att sätta ett rättvist betyg av en elevs kunskaper. 

 
Analys och måluppfyllelse: 
Vi upplever att IUP:ns upplägg fungerar bra. För bästa måluppfyllelse bör 
alla i personalgruppen vara medvetna om vilka mål eleverna strävar mot. 
Detta kan vi förbättra! 
Eleverna blir medvetna om vilka mål de arbetar mot på ett tydligt sätt 
med hjälp av text och bild i ”Mina mål särskolan”. Eleverna ser hur långt 
de har kommit mot målen och kan få en förståelse för betygsättningen. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Efter att IUP:n är skriven ska de kortsiktiga målen skrivas ut för varje elev 
och diskuteras i personalgruppen på mötestid. 
Personalen på grundsär fortsätter att utveckla arbetet med ”Mina mål 
särskolan”, IUP samt har fler samtal ang. betyg.  

 

5.4.6 Självvärdering enligt BRUK.  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 5.4 

Värdera enligt BRUK skalan (se sid.14) 1 2 3 4 5 6 

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

   X(Ts)  X(Gs) 

Elever och föräldrar är nöjda med underlaget för 
utvecklingssamtalen. 

     X 

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

     X 

 
Resultat ( starka och svaga sidor): 

Enligt enkäten är samtliga föräldrar nöjda med underlaget 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 fortsätter att utveckla arbetet med ”Mina mål särskolan”, IUP samt har 
fler samtal ang. betyg genom vårt projekt med samverkan med 
Herrljunga, Vårgårda, Svenljunga.  
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5.4.7 Redovisning av resultaten från attitydundersökningar och enkäter 
angående utvecklingssamtal och rättvis bedömning. 

Resultat: 

Vårdnadshavarna är mycket nöjda enligt enkäten med 
utvecklingssamtalen. 

Analys: 

Alla elever och vårdnadshavare har under året deltagit i 
utvecklingssamtal, vilket betyder att de upplevs viktiga. Vårdnadshavarna 
tycker att det är bra att de får tid till att läsa igenom förslaget till IUP 
hemma tillsammans med sitt barn. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbetslaget fortsätter arbetet med att utveckla IUP och utvecklingssamtal.  

 

5.5 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd 

 

5.5.1 Resurser: 

Alla elever i särskolan är i behov av särskilt stöd. 
Alla elever i träningsskolan/gymnasiesärskolan verksamhetsträning, har 
tillgång till egen personal under större delen av skoldagen. 

Stödet kan se mycket olika ut beroende av vilket funktionshinder eleven 
har.  
Behovet kan vara: 

• en pedagog/assistent vid sin sida hela skoldagen  
• en assistent vid olika förflyttningar 
• arbeta i en liten grupp 
• pedagoghjälp i sin hemklass 

 

5.5.2 Organisering av stödet och lärandet: 

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 
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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.  
Det finns individuella scheman för alla elever. Alla elever har en IUP. 
Några elever är integrerade i basklasser.  Vi är också med i basklassens 
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. 

 

5.5.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

All personal har utbildning som är anpassad till verksamheten. Dessutom 
har de flesta stor erfarenhet av arbete med personer som har något 
funktionshinder. Personalen är intresserade och lyhörda och vill göra ett 
bra arbete. Kompetensen höjs kontinuerligt med hjälp av föreläsningar 
och kurser. 

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

Personal finns tillgänglig under hela skoldagen. Även under rastuppehåll 
finns personal tillgänglig i särskolan. Även 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/syncentralen/arbetsterapeuter. 

 



 

37 

5.5.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och 
undervisning till elever med olika förutsättningar ( t.ex 
funktionshinder)? 

 

Vi använder olika kommunikationssätt för att nå alla. Lugna arbetsplatser, 
reglerbara stolar och bord, datorer, arbetsbelysning som kan varieras i 
styrka, datorer med talsyntes, datorer som går att ladda med 
undervisningsfilmer, egna hörlurar, datakanon för gemensamma 
visningar och genomgångar, tillgång till headset, daisyspelare, förstärkt 
filmduk för att ge bättre bild för elever med synnedsättning, dvd-spelare, 
video. Anpassad undervisning, t.ex. individuell veckoplanering, väl 
anpassade arbetsuppgifter/material, konkret material, väl anpassade 
läromedel. Vi har ett rörelserum där eleverna gör olika rörelser och 
övningar varje dag.  

 

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

Vårdnadshavarna är nöjda och upplever att elever får ett bra stöd. 
Personalen utgår alltid från elevernas förutsättningar. Personalen, 
vårdnadshavare 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 syncentralen.  

 

5.5.6 Självvärdering enligt BRUK.  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 3.8  

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.16) 1 2 3 4 5 6 

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

     X 

 
Resultat ( starka och svaga sidor): 

Alla elever i träningsklassen/gymnasiesärskolan verksamhetsträning är i 
behov av särskilt stöd. Alla i arbetslaget samverkar runt dem. 
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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. 

Samtal och skriftlig information sker vid överlämnande av elev till 
gymnasiesärskolan. Elever, personal och vårdnadshavare får information 
av studie- och yrkesvägledare. Vid övergång till gymnasiet skrivs en 
pedagogisk dokumentation av elevens kunskaper och sociala kompetens. 
Elever som söker till gymnasiesärskolor har möjlighet att göra en 
praktikvecka/praktikdagar på gymnasiesärskolor. Personal från särskolan 
stödjer upp där vid behov.  
 

Analys: 

Genom att ha en ansvarig pedagog per elev skapas kontinuitet i arbetet. 
Vi får en bredare bild av elevens utveckling och kunskaper, då flera 
personer samverkar.  
Ibland kan det vara svårt att få gemensamma tider för samverkan mellan 
grundskolans lärare och särskolans personal. Detta gör att det blir svårt 
för dessa lärare att sätta sig in i särskolans läroplan och mål. Det kan också 
vara svårt att ge elever (där det finns behov), som är helt integrerade i 
basklass ett bra stöd beroende på personella resurser. 
Elevgruppen är stor i grundsär och har genomgått stora förändringar 
under läsåret.  Detta har medfört att personalen ibland har känt sig 
otillräckliga.     

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Vi fortsätter i arbetslaget att samtala mycket kring eleverna på särskolan. 
För integrerade elever för vi samtal med berörda lärare på grundskolan.  
 

5.6 Hälsa och livsstil 

5.6.1 Våra egna mål 08/09: 

• Någon stunds utevistelse varje dag under skoltid. 

• Någon stunds fysisk aktivitet varje dag under skoltid. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målet: 

Vi har inhandlat uteleksaker som t.ex. bandyklubbor, bollar. Vi äter 
tillsammans med eleverna och pratar mycket om hur viktigt det är att äta 
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bra och varierat. Vi pratar om nyttig mat och kostcirkeln på 
hemkunskapen. 

Vi lägger in någon fysisk aktivitet varje dag i elevernas schema. 

 
Resultat: 
Varje dag har eleverna någon form av rörelse. Tre dagar i veckan har vi ett 
rörelsepass på tio minuter. Några elever får dessutom hjälp med att 
stretcha sina muskler. En dag i veckan har klassen idrott och en dag i 
veckan åker vi till Svenljunga och badar. Eleverna går alltid en promenad 
på förmiddagsrasten tillsammans med rastvakterna. Periodvis kommer 
kommunens danspedagog till klassen en lektion per vecka.  
Eleverna i grundsär lär sig genom rastaktiviteter och daglig rörelse mer 
och mer socialt samspel.  Genom att eleverna rör sig och äter bra mat ökar 
deras koncentrationsförmåga.  

 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
Personalen i träningsskolan märker att elevernas frivilliga fysiska aktivitet 
minskar. För att underhålla en så god och hälsa som möjligt är det viktigt 
att rörelse återkommer ofta i den planerade verksamheten. 
Eleverna på grundsär rör sig mer och går gärna självmant ut på rasterna. 
Eleverna äter ofta bra och varierat i matsalen.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Personalen behåller alla schemalagda rörelsepass och ser till att eleverna 
genomför dem. 
Vi stimulerar eleverna till daglig verksamhet både ute och inne. Vi 
fortsätter att äta tillsammans med eleverna och poängtera vikten av nyttig 
sammansättning av en måltid.  

6 Redovisning av prioriterade mål   

Här redovisas enhetens egna prioriterade mål samt bildningsplanens mål 
att uppnå som inte redovisas på annat ställe. 
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6.1 Våra egna prioriterade mål 08/09: 
 

• Flytt av träningsskolan/gymnasiesärskolan verksamhetsträning 
till Tranemo. 

• Öka samarbetet med gymnasiets Barn och Fritids program. 
 
 
Resultat  

Eleverna i gymnasiesärskolan verksamhetsträning är på en F-6 skola i 
Limmared. De har varken manliga vuxna eller andra ungdomar som 
förebilder.  

 

  

 

 

                                                    Källa: Bildningsplanen, Tranemo Kommun 2009 

Gymnasiesärskolan har ökat samarbetet med eleverna på Barn och 
fritidsprogrammet. Elever har ofta kommit på besök till vår verksamhet i 
”Grottan”. 
Vi har deltagit i alla verksamheter som vi har fått inbjudan till. Det har 
varit trafikdag, julfest och friluftsdag. 
Vi har ökat samarbetet eftersom vi tidigare inte haft någon trafikdag för 
grundsärskolan. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Eftersom gymnasiesärskolan har varit på gymnasiet varje tisdag så har 
spontana besök och aktiviteter från eleverna på Barn och 
fritidsprogrammet ökat och eleverna har fått träffa ungdomar i sin egen 
ålder. Detta har varit mycket positivt! 
Samarbetet har fungerat bra och vi har fått bra information i god tid om de 
olika verksamheterna. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi har fått ett sent beslut att flytta verksamheten träningsskolan och 
gymnasiesärskolan till Tranemo. Detta upplever vi mycket stimulerande 
och positivt för våra elever. 

Samverkan 
All verksamhet utgår 
från ett 
helhetsperspektiv, där 
samverkan utgår från 
elevens bästa. 



 

41 

 Vi skulle kunna önska fler aktiviteter som särskolan skulle vilja ha hjälp 
med, t.ex. allemansrätt, teaterföreställning. 

7 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

• Struktur-Sareptautbildning två dagar 

• TRAS-utbildning, två person, 1,5 dag 

• PIM-utbildning, två personer startade ht 2008 

• Specialpedagogik 7,5 hp vt 2009 en personal 

• Lärarlyftet Svenska som andraspråk 30 hp en personal 

• Kvällsföreläsning om bemötande vid beteendestörningar hos 
personer med autism 

• Eftermiddagsföreläsning om stress och problemskapande 
beteenden med Helen Tranquist  

• World autism day 2009, Borås 

• Bedömning och betyg”, Lars-Åke Kernell 

• Vad skriver vi – vad skriver vi inte? av Sofia Folkesson 
• Autism av psykologen Bo Hejlskov Jörgensen 
• Autism av Ulrika Aspeflo 
• Interaktiva lärmetoder Mediapoolen 
• HLR av Ingmar Bergqvist 
• Droger av Tommy Mogren 
• Progressionsmallar i särskolans kursplaner 
• Mina Mål i särskolan i bilder 
• Bedömning för lärande ett samarbete mellan Herrljunga, Vårgårda, 

Svenljunga och Tranemo kommun 
• Läromedelsutställning i Borås 
• Handledning av Syncentralen, Barnhabiliteringen och BUP i Borås 
• Handledning av Skolpsykolog 
• Brandutbildning av Mattias Johannesson 
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8 Helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Resultat: 

Eleverna i år 5 och 9 når, efter sina förutsättningar, målen för särskolan. 
Simkunnigheten är låg i Grundsärgruppen endast 50 % av eleverna når 
målen för simkunnigheten. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Det är viktigt att eleverna har tillgång till många vuxna som kan stödja 
elever i deras utveckling och arbeta för att uppnå målen. Målen är lättare 
att arbeta mot för både elev och lärare, då dessa är tydliga i ”Mina Mål 
Särskolan”. 
Träningsskolan har arbetat med gymnasiesärskolans kursplaner och att 
sätta sig in i gymnasiesärskolans styrdokument under detta läsår. 
Träningsskolan och Gymnasiesärskolan Verksamhetsträning sätter inga 
betyg utan skriver individuella studieplaner för eleverna. 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi skall utvärdera och följa upp ”Mina Mål Särskolan” och arbeta för att 
det skall bli ett levande dokument i undervisningen. 

 
Övriga kommentarer: 
Vi anser att träningsskolan har en inarbetad fungerande verksamhet i ljusa 
väl anpassade lokaler. Nackdelen med vår placering på en F-6 skola är 
bristen på jämnåriga elever som förebilder. Tre av fyra elever i 
träningsklassen är nu arton år. Vi ser därför fram emot nya utmaningar då 
vi startar upp i Tranemo nästa läsår. 
Grundsärskolan har under detta år utökat elevantalet, eftersom fler elever 
har blivit inskrivna i särskolan. Elevgruppen har förändrats och det har 
gjort att det periodvis har varit turbulent i gruppen. Det är viktigt att 
bygga upp en kontinuitet i gruppen så att eleverna känner sig trygga och 
vet vilka regler som gäller. Dessutom har två lärare tillkommit i 
verksamheten under vårterminen. Det gör att eleverna ska kunna knyta an 
till ny personal.  
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Helhetsbedömning av Särskolan/Gymnasiesärskolan 
Verksamhetsträning/Särvux/Talpedagoger: 
 
Starka sidor: 

• Kunnig och engagerad personal som ser elevernas möjlighet till 
utveckling, både socialt och kunskapsmässigt 

• God måluppfyllelse för alla barn/elever 
• Bra varierande läromedel och anpassade hjälpmedel för eleverna 
• Gott samarbete mellan elever/vårdnadshavare/personal 
• Nöjda vårdnadshavare med personalens arbete och kvalitén på 

verksamheten 
• Gott samarbete mellan personalen på Särskolan, Barn och 

Fritidsprogrammet på gymnasiet, grundskolan, Habiliteringen, 
BUP  

 
 
Utvecklings- och förbättringsområden:  

• Öka pedagogisk personal i särskolan 
• Alla elever ska få en dator 
• Inköp av kreativa läromedel för att tillgodose alla elevers 

inlärningsstilar 
• Utöka samarbetet mellan grundskolan/gymnasieskolan/särskolan 
• Utveckla de lokala arbetsplanerna och revidera dem 
• Arbeta med särskolans ”Mina mål Särskolan”, betyg och 

bedömning 
• Arbeta för att eleverna ska bli mer delaktiga i sin egen planering 
• Fler av personalen ska gå PIM-utbildning  
• Flytta verksamheten för träningsskolans elever till Traängskolan för 

att de ska kunna umgås med jämnåriga ungdomar, att kunna göra 
studiebesök på olika serviceinrättningar i Tranemo, samarbeta med 
dagcenter 

• Behov av nya lokaler till den lilla särskilda gruppen 
• Behov av nya lokaler till Särvux 

 
Datum:2009-06-24 
Sammanställt av rektor Anita Bergqvist 
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