
1 

 

BILDNINGSFÖR-
VALTNINGEN 
 
TRANÄNGSKOLAN 
7-9 
 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsredovisning för 
grundskolan läsåret 2010/2011 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

  



3 

Innehåll 

1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 
1.1.1 Beskrivning av verksamheten .................................................... 5 
1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet ..................................... 5 
1.1.3 Detta minns vi särskilt under året ............................................. 6 

2 Förutsättningar 7 
2.1 Elever ........................................................................................................ 7 
2.2 Personal .................................................................................................... 7 
2.3 Ekonomiska resurser ............................................................................... 8 
2.4 Materiella resurser ................................................................................... 8 

3 Arbetet i verksamheten 9 
3.1 Normer och värden ................................................................................. 9 

3.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: ......... 9 
Normer och värden – Enhetens mål 10/11 ........................................................ 9 

3.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen”...............................10 
3.2 Utveckling och lärande ..........................................................................12 

3.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 09/10: ........12 
Utveckling och lärande – Enhetens mål 10/11 .................................................12 
3.3 Kunskaper - Utbildningsresultat ...........................................................13 

3.3.1 Utbildningsresultat åk 9 ............................................................13 
3.4 Delaktighet, ansvar och inflytande .......................................................17 

3.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: ........17 
Elevers ansvar och inflytande – Enhetens mål 10/11 ......................................17 
3.5 Samverkan ...............................................................................................18 

3.5.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: ........18 
Samverkan – Enhetens mål 10/11 .....................................................................18 
3.6 Bedömning och betygsättning ...............................................................19 

3.6.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av 
bedömning och betygsättning. .................................................20 

3.6.2 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: ........20 
Bedömning och betyg - Enhetens mål 10/11 ....................................................20 
3.7 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. .................21 

3.7.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: ........21 
Elever i behov av särskilt stöd - Enhetens mål 10/11 ......................................21 

3.7.2 Resurser: Under detta läsår har resurserna varit förlagda 
till åk 9. Vi har helt eller nästan uteslutande satsat på de tre 
ämnena (sv, eng och ma)som behövs för att vara behörig 
till gymnasiet. .............................................................................22 

3.7.3 Organisering av stödet och lärandet: Eleverna har fått gå 
ifrån de ordinarie lektionerna för att få stöd i respektive 
ämne. En del elever har inte varit motiverade att gå ifrån 



4 

ett ämne ex vis historia för att istället ha stöd i matematik. 
Vi är inte nöjda med denna organisation.! ...............................22 

3.7.4 Personalens kompetens och tillgänglighet: Personalen har 
vid flera tillfällen påpekat att de vill ha 
kompetensutveckling inom området. Personalens 
kompetens är generellt god och tillgängligheten är hög. .......22 

3.7.5 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av 
skolmiljö och undervisning till elever med olika 
förutsättningar (t ex funktionshinder)? Anpassning i form 
av ex vis all undervisning i endast ett klassrum. ....................22 

3.7.6 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det 
stöd de behöver? Med den organisation som vi har i 
nuläget så får inte de elever som behöver stöd i olika 
ämnen inte fullt ut stöd i olika ämnen utan stödet är i 
huvudsak inriktat på svenska, engelska och matematik i 
åk9 ...............................................................................................23 

3.7.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i 
behov av särskilt stöd? ..............................................................23 

4 Helhetsbedömning 24 
 

 

 

 

  



5 

 

1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Verksamheten inom Tranängskolan 7-9 är organiserad i fem arbetslag. Varje arbetslag 
leds av en arbetslagsledare.  Alla arbetslag har sin egen hemvist där arbetslagets elever 
har sina skåp och lärarna sitt arbetsrum. Varje arbetslag har också tre klassrum med 
tillhörande grupprum, samt ett konferensrum och elevutrymme där det finns enstaka 
datorer och soffor.  
 
Arbetslagens hemvister skiljer sig åt genom att arbetslag Gul och Röd har förmånen av 
att ha sitt arbetsrum i mitten av hemvisten, vilket borgar för mer lugn bland eleverna. 
Arbets-lag Blå och Orange har sitt arbetsrum i ena änden av hemvistens korridor, vilket 
gör att lärarna inte lika naturligt har koll på eleverna. Till sist har arbetslag Grön sin 
hemvist i två våningsplan, vilket ställer speciella krav på tillsynen då arbetsrummet 
ligger på översta våningen, där två klassrum också finns, medan konferensrum och det 
sista klassrummet finns på undervåningen. Denna lösning ställer mycket stora krav på 
personalen som arbetar i Grön.  
 
På Tranängskolan 7-9 finns det detta läsår ca 418 elever..  

 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Alla elever tillhör ett av fem arbetslag, med i huvudsak lärare som undervisar dessa i 
olika ämnen. Det innebär dock att flera lärare måste undervisa i flera arbetslag t ex 
praktisk-estetiska ämneslärare. Alla klasser har två klassföreståndare som har ett särskilt 
ansvar för elevens hela skolsituation i nära samarbete med föräldrar. När elever placeras 
in i sjuan görs denna utifrån ett heterogent perspektiv, som dock påverkas av vad 
avlämnande klassföreståndare från årskurs 6 meddelar efter samtal med elev och förälder, 
samt erfarenheter från andra elevhälsopersoner. Genom detta vill vi skapa bästa möjliga 
lärmiljöer samt motverka gängbildning. 
 
Eleverna i årskurs 7 och 9 har ca 27-29 elever i sin klass. I årskurs 8 har vi fortfarande 
mindre klasser med ca 17 elever i varje klass men i gengäld är det helklass på alla 
lektioner. I årskurs 7 och 9 finns det flera olika grupperingar, såsom halvklass i no, a hkk, 
samt halvklass vid vissa tillfällen i sv, eng och ma. Övriga ämnen är det helklass. 
Ovanstående satsning på årskurs 8 ska fortsätta under läsåret och även nästkommande 
läsår. 
 
Varje arbetslag har en arbetslagsledare som tillsammans med alla andra arbetslagsledare 
träffar skolledningen varannan vecka. I detta forum framförs information mellan skolled-
ning och arbetslag, samt att en del diskussioner förs om aktuella frågor.  
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Det diskuteras bland annat schemaläggning, handlingsplaner, diverse organisatoriska 
tankar, gemensamma överenskommelser och övriga frågeställningar som kan komma upp 
från arbetslagen eller skolledningen. Det är viktigt att detta forum blir en kommunikation 
från båda parters sida, vilket inte alltid är så lätt att hinna med. Det som tas upp återförs 
sedan av dessa representanter till respektive arbetslag för diskussion/kännedom. 
Beslutprotokoll förs. 
 
Alla arbetslag träffas varannan vecka för att följa upp elevärenden, planera och samarbeta 
kring kortare eller längre temaarbeten, planera gemensamma aktiviteter, inköp, 
uppföljning mm. Protokoll skrivs. 
 
Varje månad träffas de olika ämneslärarna i ämneskonferenser för att diskutera och 
planera ämnesundervisningen, beställa material och sambedöma elevarbeten mm. Då de 
flesta lärare undervisar i mer än ett ämne blir det ämneskonferenser varannan vecka med 
olika ämnen t ex ma respektive no. Protokoll skrivs. 
 
Varje månad träffar skolledningen all personal (arbetsplatsträffar) för att ta upp frågor 
som berör samtliga på skolan. Det kan vara organisatoriska förändringar, ekonomi och 
annan information som alla behöver känna till. Skolledningen skriver protokoll. Från och 
med att vi fick ny FAS detta läsår har vi försökt genomföra APT arbetslagsvis, där 
skolservicepersonal har utgjort ett eget arbetslag. Protokoll skrivs. 
 
Varje månad träffas representanter för alla fackliga förbund som finns på skolan. Rektor 
är sammankallande till detta möte (Lokala rådet). Under läsåret har vi haft möten varje 
månad med en stående dagordning och vid varje möte har skrivits protokoll, samt 
justerats. Vid dessa möten har vi tagit upp aktuella frågor samt diskuterat övergripande 
frågor som rör de fackliga förbundens medlemmar. Frågor tas upp av inblandade. 
 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Samarbete med lokala företag (Svedbergs, Nexans, Ardagh m fl) 

STHG/BFL – Bedömning för lärande, med Högskolan i Borås som forskningsgarant 
fortsätter. 

Minimässa inför gymnasievalet 

Revidering av Ordningsregler 

9:ornas musikal 

Underbara nior som gjorde avslutningsveckan till en trevlig och lugn vecka för alla! 

Sommarskola 

Rektorernas sjukskrivningar  
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Implementeringen av Lgr11 påbörjas 

TIMSS- internationell undersökning av matematik och NO-ämnen 

Skolinspektionen inspekterade skolan i december 2010 

 

 
 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt 538 560 520 465 418 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska 

66 72 75 100 71 

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

0 2 34 25 31 

2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever  

9,2 8,5 8,1 8,1 8,1 

Antalet i skolan verksam 
personal (heltidstjänster) per 
100 elever 

13,7 10,7 10,4 10,7 11,01 

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

92% 96% 97% 97% 97,5% 

Antal lärare med 
specialpedagogisk utbildning 

1 1 1 1 1 
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omfattande minst 90 p 

Antal anställda per skolledare i 
rektorsområdet 

47 33 31,5 29 26 

Antal elever per studie- och 
yrkesvägledare 

538 560 520 465 418 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 2009 2010 

7-9   67032 75102 81394 

Undervisningskostnad/undervisningstimma     41 533 

Teknisk gruppstorlek     15,7 

 
Resultat: 

 Elevunderlaget fortsätter att sjunka från 2009/2010 till 2010/2011. Antalet 
med annat modersmål än svenska har minskat. Glädjande nog har elever 
som fått modersmålsstöd ökat. 
Den starka sidan är den ombyggnation som skett. Den svaga sidan är 
ökade lokalkostnader som ger bl a lägre datortäthet. Detta innebär vidare 
att skolan antar att samtliga elever har tillgång till dator i hemmet, vilket 
inte alltid är fallet. Detta är negativt när eleverna studerar vidare på 
gymnasiet och då förväntas ha goda kunskaper om datorer  
 
Kostnaden per elev och undervisningskostnaden har ökat  

 
 

2.4 Materiella resurser 
 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

72 78 73 65 55 

Antalet elever per undervisningsdator 7,5 7,1 7,1 7,1 7,4 
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Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 

Ändamålsenliga och bra lokaler. Fortsatt brist på datorer. Flera datorer 
lever  definitivt på övertid! 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

En IT plan tas fram för åk 7-9 

 

3 Arbetet i verksamheten 

 

3.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever blir sedda och respekterade. (redovisas årligen) 

Alla elever känner trygghet, tillit och trivsel (redovisas årligen) 

3.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Normer och värden – Enhetens mål 10/11 
 

• All personal ser och respekterar alla elever. 

• Alla områden på skolan ska upplevas som trygga. 

• Alla elever och personal upplever att de är trygga på skolan. 

• Skolans Likabehandlingsplan är väl känd av alla elever och all personal. 

• KUP upprättas i varje klass tillsammans med klf. 

• Vi ska under höstterminen gå igenom och implementera LP med eleverna. 

• Vi ska genomföra dramaundervisning för kamratstödjarna. 
 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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• Fler vuxna, även övrig personal, i de områden som eleverna känner sig 
otrygga i. Det ska vara schemalagt. 

• Klarare och smidigare rutiner hur vi ska agera vid tillbud och när 
obehöriga personer är vid skolan. 

• Förbättrad kommunikation mellan olika personalgrupper, tydlig 
information, fotokatalog till all personal samt telefonnummer och mail 
adresser till klassföreståndarna. 

• Uppfylla de åtgärder som vi tidigare bestämt (se tidigare KR) Detta 
innebär bl a elevvärdar, längre öppettider i cafeterian och gemensamma 
aktivitetsdagar för arbetslagen. 

• Klarare regler och framför allt vilka konsekvenser som blir om man bryter 
mot reglerna. 

• Eleverna har undervisning i den hemvist som de tillhör i så stor 
utsträckning som möjligt. 

3.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

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

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Ø Ny kartläggning av riskområden görs med hjälp av kamratstödjare 
och verktyget Kommundialogen.  

Ø Skolledningen aktualiserar åter Likabehandlingsplanen för elever 
och personal.   

Ø Elevrådet och skolledningen reviderar ordningsregler.  

 
 

 
Resultat:  

o Kartläggningen är gjord. Resultatet grundar sig på den elevenkät 
som är gjord under vårterminen. Svarsfrekvens är fortfarande 
alldeles för låg. De allra flesta elever känner sig trygga i skolan. 
Någon enstaka klass sticker dock ut.  

o Blanketterna i Likabehandlingsplanen används i samband med 
kränkningar. Vid uppföljningen används också planens 
blanketter. 
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o Ordningsreglerna är reviderade. Av enkäten för åk 8 så anser 
föräldrarna att deras ungdomar trivs i skolan. Föräldrarna anser 
detsamma. 

o Likabehandlingsplanen är inte tillräckligt känd hos all personal 
och hos eleverna.  Likabehandlingsplanens förankring har inte 
fungerat detta läsåret. Mycket  arbete återstår. Framför allt gäller 
detta själva processen och säkerhet om vilka blanketter det är som 
ska användas vid dokumentationen.  

Analys: 

o Kränkningarna förekommer främst när inga vuxna är närvarande.  

 

o Det är viktigt att de ordningsregler som finns upprätthålls av all 
personal. 

 

o Klassföreståndarna har inte fått några direktiv om diskussioner i 
klasserna från skolledningen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

o En dag eller halvdag per termin där vi kan jobba med och 
förankra likabehandlingsplanen hos elever och personal. 

o Skolledningen måste uppmärksamma personalen på att de regler 
som finns måste följas. 

o Förbättrad kommunikation gäller all personal, tydligare 
information. 

o Fotokatalog till all personal samt telefonnummer och mail adress 
till klassföreståndarna 

o Uppfylla de åtgärder som vi bestämt( rastvärdskap ), förstärka 
bemanningen i cafeterian. Skapa ett uppehållsrum med möjlighet 
till fler aktiviteter på raster exempelvis pingisbord. 

o En revidering och översyn ska genomföras i kommunen. Skolan 
måste uppfylla de krav som ställs på en sådan plan. Ett samarbete 
mellan F-6 och åk 7-9 skall ske i preventivt syfte. 
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3.2 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) 

 

3.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 09/10: 

Utveckling och lärande – Enhetens mål 10/11 
 

• Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

• Alla elever ska ges möjlighet att nå målen i alla ämnen. 

• Alla elever i behov av särskilt stöd ska få resurser för att nå sina mål. 

• Alla elevers IUP ska utvecklas, synliggöras och användas aktivt. 

 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolan måste arbeta mycket mer med att lösa situationen kring skolk. Vem 
kan samla upp de elever som inte går på lektionerna? Kan vi erbjuda dem 
annan aktivitet som hjälper dessa elever att nå målen?  
I lärarnas kommentarer uttrycks en önskan om ”Lilla gruppen”. Vidare 
menare de att det vore bra med olika smågrupper för olika elevkategorier. 
 

 

 

 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 
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IUP ska  tillsammans med eventuella åtgärdsprogram ligga till grund för 
planering av all undervisning. 

Resultat: 

Många får inte möjlighet att utvecklas så långt som de skulle kunna.  

Undervisning i mindre grupper (bl a halvklass) har underlättat 
individuella stödinsatser med sannolikt ökad måluppfyllelse som resultat. 

Vad blev resultatet? Om inte meritvärdet nått förväntad nivå så skall 
målsättningen  vara att snarast nå dit. 

Stödinsatser har inte alltid genomförts eller skett på ett relevant sätt. 

 

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

 Vi nådde inte målet. I en del grupper fungerade det bra, i andra nådde 
eleverna inte målen Stödinsatser har på så sätt inte alltid skett på ett 
relevant sätt eller gett förväntat resultat. Underlag för att bedöma arbetet 
kring IUP saknas. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Analys av kunskapsresultaten för åk 7-9 används fortlöpande. Hitta en 
annan struktur på stödinsatserna inför nästa läsår. Göra eleverna 
medvetna om att IUP är deras dokument. IUP ska ligga till grund för 
planeringen av all undervisning. 

3.3 Kunskaper - Utbildningsresultat 

3.3.1 Utbildningsresultat åk 9 
 

Resultat i de nationella proven för 
åk 9 (antal och andel elever som 
uppnått målen i alla delprov) 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal elever i åk 9       68 73 141 

Svenska 91% 95% 93% 84% 93% 89% 64/66 

97% 

68/71 

96% 

132/ 137 

96% 

Svenska som andraspråk       1/2 

50% 

1/1 

100% 

2/3 

67% 



14 

Matematik 78% 77% 78% 71% 72% 72% 51/63 

81% 

48/68 

71% 

99/ 131 

76% 

Biologi       57/64 

89% 

58/69 

84% 

115/ 133 

86% 

Fysik          

Kemi    86% 84% 85%    

Engelska 93% 92% 92% 84% 93% 89% 62/66 

94% 

65/69 

94% 

127/ 135 

94% 

Antal och andel elever som 
genomfört proven 

95% 95% 95% 93% 94% 94% 235/261 

90% 

240/278 

86% 

475/539 

88% 

BETYG åk 9          

Antal och andel elever som når 
minst godkänt i svenska 

96% 99% 97% 92% 96% 94% 62/64 

97% 

69/72 

96% 

131/ 36  
96% 

Antal och andel elever som når 
minst godkänt i matematik 

91% 87% 89% 94% 89% 92% 58/68 

85% 

62/71 

87% 

120/139 
86% 

Antal och andel elever som når 
minst godkänt i engelska 

92% 93% 92% 90% 93% 92% 65/68 

96% 

67/72 

93% 

132/140 
94% 

Antal och andel elever som når 
minst godkänt i 16 ämnen 

(före Sommarskola -11) 

Efter Sommarskola juni 2011 

76% 75% 75% 78% 79% 78%  

55/68 

81% 

4/68 

6% 

 

51/72 

71% 

5/72 

7% 

 

106/140 

76% 

8/140 

6% 

Antal och andel elever som nått 
målen i alla ämnen 

(före Sommarskola -11) 

Efter Sommarskola juni 2011 

  66% 71% 72% 71%  

46/68 

68% 

48/68 

71% 

 

46/72 

64% 

48/72 

67% 

 

92/140 

66% 

97/140 

69% 

Antal och andel elever med betyg i 
färre än 16 ämnen 

(före Sommarskola -11) 

Efter Sommarskola juni 2011 

22% 25% 24% 21% 22% 22%  

15/68 

22% 

15/68 

 

19/72 

26% 

18/72 

 

34/140 

24% 

34/140 
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22% 25% 24% 

Antal och andel elever som är 
behöriga till gymnasieskolan 

(före Sommarskola -11) 

Efter Sommarskola juni 2011 

85% 83% 84% 92% 87% 89%  

55/68 

81% 

58/68 

85% 

 

51/72 

71% 

61/72 

85% 

 

106/140 

76% 

119/140 

85% 

Genomsnittligt meritvärde i 
elevernas slutbetyg  

(före Sommarskola -11) 

Efter Sommarskola juni 2011 

180,3 193,6 186,8 178 200 191  

 

185 

185 

 

 

193 

195 

 

 

189 

190 

 

Slutbetyg per ämne i åk 9 

Antal och andel elever som når 
minst godkänt i… 

         

Bild   97% 94% 98% 96% 64/68 

 94% 

70/72  

97% 

134/140  

96% 

Engelska (före Sommarskola -11) 
 
 
 
Efter Sommarskola juni 2011 

  94% 90% 93% 92% 64/68 

94% 

65/68  

96% 

65/72 

90% 

67/72  

93% 

129/140 

92% 

132/140  

 94% 

Hem – och Konsumentkunskap   95% 94% 95% 95% 65/68  

96% 

70/72  

97% 

135/140 

 96% 

Idrott och hälsa   92% 93% 93% 93% 62/68 

 91% 

64/72  

89% 

126/140  

90% 

Matematik (före Sommarskola -11) 
 
 
 
Efter Sommarskola juni 2011 
 

  92% 94% 89% 92% 56/68 

85% 

58/68 

 85% 

52/72 

72% 

62/72 

 86% 

108/140 

77% 

120/140 

86% 

Moderna språk   97% 100% 97% 98% 36/40  

90% 

42/44  

95% 

78/84 

 93% 

Modersmål   100% 100% 83% 91% 2/2 

 100% 

4/4  

100% 

6/6 

 100% 
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Musik   89% 91% 96% 94% 62/68  

91% 

69/72 

 96% 

131/140  

94% 

Biologi   81% 85% 89% 87% 57/66 

 86% 

62/70 

 87% 

119/136 

 88% 

Fysik   87% 84% 81% 83% 54/64 

84% 

54/65  

83% 

108/129 

84% 

Kemi   82% 85% 86% 86% 55/65  

85% 

57/67 

  85% 

112/132  

85% 

Slöjd   97% 98% 96% 97% 62/68 

  91% 

71/72 

99% 

133/140  

95% 

So   100%       

Geografi   92% 94% 90% 92% 62/68 

 91% 

67/72  

93% 

129/140 

 92% 

Historia   91% 86% 89% 88% 63/67  

94% 

66/72  

92% 

129/140  

92% 

Religion   94% 90% 92% 91% 64/68 

 94% 

68/72  

94% 

132/140 

 94% 

Samhällskunskap   93% 85% 91% 88% 62/67  

93% 

68/72  

94% 

130/139  

94% 

Svenska   98% 92% 96% 94% 62/68  

91% 

69/72  

96% 

131/140 

 94% 

Svenska som andraspråk   67% 0% 75% 50% 2/4  

50% 

1/2  

50% 

3/6  

50% 

Teknik   93% 94% 90% 92% 58/67 

87% 

67/72  

93% 

125/139 

90% 

 
Sammanfattande resultat: 

Vi har ett lågt meritvärde. Under detta läsår  har pojkarna förbättrat sitt genomsnittliga meritvärde 
jämfört med året innan. Flickorna har dock sänkt sitt genomsnittliga meritvärde jämfört med året 
innan.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 
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 Vi nådde inte en 100% -ig måluppfyllelse vilket är skolans mål och uppdrag.Vi måste fortsätta att 
arbeta med en förbättrad måluppfyllelse i samtliga ämnen  Detta är en pedagogisk fråga och ligger 
helt inom skolans ansvarsområde. Sommarskolan gjorde att flera elever så småningom lyckades  nå 
målen för G. En fråga att ställa sig är; Är denna intensivläsning något som passar dagens/våra 
ungdomar väl?  Eleverna är mer motiverade? Våra utvärderingar har visat att dessa veckor upplevs 
som positiva av eleverna. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Frigöra resurser hos ämneslärarna i alla ämnen så att möjlighet till stöd 
ges. En systematisk analys av resultaten görs tillsammans med rektor och 
specialpedagog. 

3.4 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) 

3.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Elevers ansvar och inflytande – Enhetens mål 10/11 
 

• Att alla lärare på skolan får utbildning i elevinflytande och elevansvar. 

• Skolledning och lärare ska skapa förutsättningar för att alla elever har ett reellt 
inflytande över sin skolsituation. 

• Skolledning och lärare ska skapa förutsättningar för att alla elever tar ansvar för sitt 
lärande och sin skolmiljö. 

 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Elevrådets kunskap om elevinflytande och ansvarstagande är nyckeln till 
utveckling i denna fråga. Därför anser vi att det är centralt att 
elevrådsrepresentanter får utbildning i denna fråga under nästkommande år. 

Elevrådet måste vidarebefordra sin kunskap om elevinflytande och 
ansvarstagande till de andra eleverna. 

Viktigt att man utvärderar enkätens utformning så att man inte ställer ledande 
frågor och jämför resultaten med tidigare år. 

Upprätta en lista med frågor som eleverna kan ha ett reellt inflytande över. 

Adekvat utbildning för elevrådets styrelse. 
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Resultat: 

Lärarna har uttryckt önskemål om att få en riktad fortbildning i att omsätta demokratiska former 
till praktiskt skolarbete. Detta har inte genomförts då mycket fokus under detta läsår har legat 
på Lgr-11 

Skolledningen har inte heller gjort en lista tillsammans med elevrådet om arbetsområden där 
eleverna kan ha ett verkligt inflytande. 

I den enkät som gått ut till alla elever i åk 8 så visar resultaten att lärarna inte alltid tar hänsyn 
till elevernas åsikter. Samma enkät visar även att det finns brister i information från lärarna till 
en del elever om hur det går för dem i skolarbetet. Elevernas inflytande samt att de vet  var de 
ligger i inlärningsprocessen är viktiga framgångsfaktorer för eleverna. 

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

Vi nådde inte målen. 

Här finns ett område där mycket arbete återstår. Detta område utgör en del av 
värdegrundsarbetet och är därmed en mycket viktig och prioriterad del i arbetet med 
måluppfyllelsen. 

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Starka sidor: Under läsåret så fick samtliga elever i elevrådsstyrelsen en utbildning i 
sammanträdesteknik av elevrådshandledaren. Vad beträffar de svaga sidorna så finns det 
mycket arbeta där lärarnas kunskaper måste fördjupas. Lärarna önskar sig detta. I och med 
implementeringen av Lgr-11 och vad som står i styrdokumenten så kommer elevers delaktighet 
och inflytande sättas i fokus ännu mera än i Lpo-94 

 

 

 

3.5 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa 
(redovisas 2011) 

3.5.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Samverkan – Enhetens mål 10/11 
 

• Ha ett fungerande Brukarråd. 
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• Ha ett väl fungerade samarbete med IFO.  

• Bra samverkan med alla föräldrar, som i sin tur ger dem god kunskap om dagens skola 
så att de kan stödja sina barn.  

• Bra samverkan mellan skola och brukarråd. 

• Bra samverkan mellan F-6 och 7-9 för att ge eleverna i årskurs 6 en god start i årskurs 
7 och framåt. 

• Bra samverkan mellan 7-9 och Tranemo gymnasieskola för att ge eleverna i årskurs 9 
en god start första året på gymnasiet och framöver. 

• Fortsatt arbete mellan Skola och Näringsliv.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: ¤: Fortsatt diskussion kring hur göra IUP:n  levande i 
vardagsarbetet samt överbrygga de kulturella skillnaderna. 

¤ Lärarna träffas vid en överlämnandekonferens. 
 
¤ Minska det meningslösa pappersutbytet vid överlämnandet av åk 9-eleverna.  
Ge gymnasiet tillgång till PODB! 
¤ Augustimötet ger en bra möjlighet till fortsatt utveckling/nystart: 
 
 
 ¤Hitta intresserade föräldrar som utbildas för uppgiften att fungera Brukarråd. 
 
¤Skolan får en kontaktperson från IFO som  presenterar sig för alla på skolan för 
att skapa bättre kontakter med IFO. 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Ett aktivt arbete bland samtliga inblandade parter där Tranängskolan måste initiera aktuella 
processer.. Hög prioritet är att starta ett samarbete mellan F-6 och 7-9.  Detta som en del av 
skolans värdegrundsarbete. 

En annan viktig punkt är att fortsätta samarbetet mellan skolan och närings 

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

Brukarrådet fungerar inte. Flera av ovanstående viktiga punkter har inte tagits upp och drivits 
av skolledningen. Här finns mycket kvar att göra! 

 

3.6 Bedömning och betygsättning 
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3.6.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

 

3.6.2 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Bedömning och betyg - Enhetens mål 10/11 
 

• Eleverna vet vad som krävs för att nå godkänt, väl godkänt och mycket väl 
godkänt i alla ämnen. 

• Uppnå samsyn kring likvärdig bedömning inom alla ämnen på 7-9. 

• Uppnå samsyn kring progressionen inom alla ämnen mellan Tranemos F-9-
lärare. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I planeringen av uppgifter inom BFL borde minst en lärarrepresentant från varje 
skola ingå. 

• Uppnå samsyn kring progressionen inom alla ämnen mellan 
Tranemos F-9-lärare. 

• När den nya läroplanen är fastställd och färdig kan vi utvärdera 
behovet av en eventuell revidering av matriserna. 

• Börja använda matriserna och göra dem kända för elever och 
föräldrar. 

 
Resultat: 

Behovet av dessa är tveksamt på grund av den kommande läroplanen. 

 

Analys och måluppfyllelse; I samband med rättning av de nationella proven så har en viss 
samverkan skett kring bedömningen inom de aktuella ämnena. Även här återstår det en hel del 
arbete att göra. Vi är långt ifrån i mål! 

 

 

Analys och måluppfyllelse: 

Matriserna får vänta tills vidare i väntan på en ny läroplan. 
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Genom samtal mellan lärare och lärare men också lärare och elev har både skolledningen och 
kollegiet insett att här måste fokus ske på  bedömningspraktiken. Här ingår även att vara väl 
förtrogen med styrdokumenten. 

Vi kommer att använda det planeringsverktyg som vi fått från skolverket och Lgr 11. Genom att 
samtliga lärare använder samma planeringsverktyg så ser eleverna att vi har gemensamma mål 
och en likvärdig bedömning. Vi räknar med att genomföra detta under en tre års period. Under 
denna tid ska vi också utvärdera vad eleverna tycker. Är planeringsverktyget en hjälp eller 
upplever de en ökad stress? 

 

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

3.7.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Elever i behov av särskilt stöd - Enhetens mål 10/11 

 
• Lärarna möter eleverna på den kunskapsnivå där de befinner sig. 

• Lärarna har goda kunskaper om elever i behov av särskilt stöd.  

• Alla lärare är väl förtrogna med sina elevers ev åtgärdsprogram och annan 
information och anpassar undervisningen därefter. 
 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

§ För att åtgärdsprogrammen ska bli mer verkningsfulla dokument 
för elev och berörda lärare är det viktigt att klassföreståndaren tar 
ett större ansvar för att åtgärdsprogrammen är aktuella för berörd 
elev och lärare. Klassföreståndare skriver åtgärdsprogram för sina 
elever med hjälp av specialpedagog, underlag från undervisande 
lärare samt i samråd med vårdnadshavare. Lärare ansvarar för att 
regelbundet följa upp åtgärdsprogram med elev, förälder och 
kollegor. Åtgärdsprogram ska vara ett dokument med åtgärder och 
ska innehålla organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, varav 
den första nivån skrivs av specialpedagog och skolledning. 

§ Kontakten och återkopplingen mellan klassföreståndare och 
elevhälsopersonal behöver förbättras. 

§ Elevhälsopersonal bör ha kontinuerlig kontakt med arbetslagens 
lärare, t.ex. på några arbetslagsmöten per termin. 
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§ Viktigt att vi får information om elever med särskilda behov så 
snabbt som möjligt, och att vi får tid till relevant 
kompetensutveckling. 

§ Det är viktigt att vi får tid till att diskutera hur vi skall möta elever 
med särskilda behov och att all personal på skolan får del av det. 

§ Det finns elever på skolan som inte deltar på lektionerna. Det 
behövs resurspersonal som kan ta sig an dessa. 

§ Vi önskar och tror på en större samverkan med fritidsgårdar och 
IFO.  

§ Bättre förberedelser kring elevvårdskonferenserna. 

§ Tydligare riktlinjer för vad som gäller vid skolk och hur vi ska 
hjälpa dessa elever. 

§ Klasskonferenser måste vara bättre förberedda och man måste följa 
upp dessa kontinuerligt. 

3.7.2 Resurser: Under detta läsår har resurserna varit förlagda till åk 9. 
Vi har helt eller nästan uteslutande satsat på de tre ämnena (sv, 
eng och ma)som behövs för att vara behörig till gymnasiet. 

  

3.7.3 Organisering av stödet och lärandet: Eleverna har fått gå ifrån de 
ordinarie lektionerna för att få stöd i respektive ämne. En del elever 
har inte varit motiverade att gå ifrån ett ämne ex vis historia för att 
istället ha stöd i matematik. Vi är inte nöjda med denna organisation.! 

3.7.4 Personalens kompetens och tillgänglighet: Personalen har vid 
flera tillfällen påpekat att de vill ha kompetensutveckling inom 
området. Personalens kompetens är generellt god och 
tillgängligheten är hög. 

 

Finns det väl utarbetade rutiner för att kontinuerligt följa och upptäcka elever i 
behov av särskilt stöd? Det finns en arbetsgång som presenterats för personalen. 
Vi klassgenomgångarna i åk 7 så får undervisande lärare information om vad 
som han/hon måste tänka på vid mötet med aktuell elev. Ett viktigt tillfälle! 

3.7.5 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av 
skolmiljö och undervisning till elever med olika förutsättningar 
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(t ex funktionshinder)? Anpassning i form av ex vis all 
undervisning i endast ett klassrum.  

                    

      

3.7.6 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd 
de behöver? Med den organisation som vi har i nuläget så får 
inte de elever som behöver stöd i olika ämnen inte fullt ut stöd i 
olika ämnen utan stödet är i huvudsak inriktat på svenska, 
engelska och matematik i åk9 

 
Resultat (starka och svaga sidor): 

Svaga sidor har varit att fokuseringen legat vid matematik, engelska och svenska. En annan svag 
sida är att stödet i huvudsak getts i åk 9. Stark sida är att personalen försökt att se och hitta 
möjligheter. Det har varit ett svårt arbete då stödet styrts av schema och den ”undertid” som 
man som lärare haft. 

Analys: 

All screening av detta område visar på att vi inför kommande läsår måste hitta en struktur som 
ger större möjligheter och ökar flexibiliteten. 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Den nya skollagen ger idèer om hur det särskilda stödet kan organiseras på ett annat sätt än i 
dag. 

 

3.7.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd? 

Resultat: 

Aktuella elever har åtgärdsprogram. Läraren kan få handledning från specialpedagogen. 

Analys: 

Skrivningen av åtgärdsprogram kan på flera sätt förändras till det bättre. Ett förbättringsområde! 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Handledning av vår specialpedagog samt adekvata kurser alternativ att lärarna lär av varand 
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4 Helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

 

Resultat: 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

 Detta läsåret avslutades med en sämre måluppfyllelse än året tidigare. Det genomsnittliga 
meritvärdet visar på det.  Årets sommarskola bidrog till att fler elever nådde målen för G vilket 
vi är glada för.  Här finns ett stort arbete att jobba med. Samtliga elever ska gå ur grundskolan 
med känslan av att ha lyckats!! 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Arbetet med BFL – Bedömning för lärande fortsätter.  Genom 
att utbyta och utveckla tankar kring bedömning och vad som avgör hur vi planerar, undervisar 
och bedömer elevernas kunskapsnivå träffas alla lärare  från Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda 
samt Tranemo under ledning av Högskolan i Borås. 

Att förbättra måluppfyllelsen blir tillsammans med värdegrundsarbete (elevers inflytande, 
elevers delaktighet, elevers trivsel, förhållningssätt mm) högsta prioritet under läsåret 2011-2012. 
Måluppfyllelsen innebär inte bara siffror utan handlar minst lika mycket om människan bakom 
siffrorna (betyget). Som elev blir jag mött som den unika person som jag är och som en 
möjlighet och tillgång för det framtida Tranemo. En samhällsmedborgare! 

Det konkreta arbetet blir att med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt följa 
upp elevernas måluppfyllelse. Även arbetet med att låta åtgärdsprogram och elevernas IUP 
synas i undervisningen blir en del av den  kommande högre måluppfyllelsen. 

 
 
 
 
 

 

 


