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1 Verksamhetsbeskrivning 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten: Ambjörnarpskolan är en F-3 skola med 26 elever 

och 3 pedagoger heltid. Samlad skoldag för samtliga elever F-3.  

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet: Samverkar över årskurserna i de olika 

ämnena och vid elevers olika behov. Vi har ett gemensamt ansvar för eleverna och har 

huvudansvaret för var sin grupp elever.   

1.1.3 Beskrivning av förskoleklassens organisation: Förskoleklassen är integrerad 

i skolan. I förskoleklassen är det 7 elever, samverkan sker med år 1 i flera ämnen.  

1.1.4 Detta minns vi särskilt under året: Vi har försökt fördelat de resurser vi har på 

bästa sätt. Det har varit mycket fokus och arbete med den nya läroplanen. Vi har haft 

en elev från år 5 som har haft sin undervisning förlagd hos oss. 
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2 Förutsättningar 

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

Antalet elever totalt 38 36 35 27 26 

Därav elever i förskoleklass 11 6 6 7 7 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska 

5 6 6 6 4 

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

0 4 4 4 4 

 

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

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 
exkl. förskoleklass 

7,67 8,1 8,37 8,81 11,30 

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever i 
förskoleklass 

9,09 16,6 16,6 14,28 14,29 

 

Totala antalet pedagogisk 
personal (heltidstjänster) per 
100 elever  

8,07 9,52 9,8 9,94  

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

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal lärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

0 0 0 0 0 

Antal anställda per skolledare i 
rektorsområdet 

41,0 40,0 40,5 40,0 
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2.3 Ekonomiska resurser 

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

 Fskl-6   77 892 69 045 82 215  

Undervisningskostnad/undervisningstimma   34 889 28 493 71,53 

Teknisk gruppstorlek    11,6 9,8 

 

2.4 Materiella resurser 
 

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

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

    2 

Antalet elever per undervisningsdator     13 

 

Resultat: 
 
Budgetmässigt har vi förutsättningar. Vi har lagt ut alla resurser i arbetslagen. 
 
Analys: En anpassning vad gäller personal och elevantal har gjorts. 
Vi har en bemanningsplan där vi fördelar lärartjänster efter elevantal, timplan. Alla elever har fått 
stöd men det är svårt att utnyttja resurserna optimal då schemat har styrt.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Fortsätta det påbörjade arbetet med fördelning av resurser och personal.  Göra personalen mera 
delaktig i processen genom uppföljning och utvärdering av resurserna. En flexibilitet läggs in i 
schemat. 
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3 Arbetet i verksamheten 

 

3.1 Normer och värden 
Åtgärder/ insatser för att nå målet. 

En gemensam policy finns på skolan,  

Respektera reglerna gäller på skolan.  

Vi mäter resultatet genom observationer, enkäter och vid utvecklingssamtale 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolans värdegrund och uppdrag skall vara känt av alla pedagoger och elever. 
Pedagogerna skall ha ett gemensamt förhållningssätt. 
Skolans värdegrundsarbete skall synas i det dagliga arbetet 
 

3.1.1 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
Mål: Noll tolerans mot kränkningar och mobbning 

Resultat: 

Kartläggning och nulägesanalys görs av elever och personal i åk F-3 över var ev. kränkningar sker. 
Plan med konkreta åtgärder för ett förebyggande arbete görs.  

Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående normer och värden. 
Fråga vid utvecklingssamtalet: ”Anser du att ditt barn är mobbat eller kränkt” 
 
 Antal 

elever 
Antal samtal Ej kränkta Kränkta 

HT 10 26 26 0  
VT 11 26 26 0  

 

Analys: 

Enligt skolinspektionen redogörs inte för vilka åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under 
innevarande läsår utifrån aktuell kartläggning av skolans behov. Pedagogerna använder sig av 
dokumentationen som finns i planen. Statistik över antal kränkningar förs. En otydlighet finns 
mellan arbetsplan och likabehandlingsplanen då vi nu redovisar i båda planerna. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

En kartläggning var eventuella kränkningar kan förekomma görs tillsammans med 
eleverna.  
Åtgärderna för det förebyggande arbetet skall vara tydliga och utvärderingsbara. 
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Likabehandlingsplanen skall vara känd av all personal på skolan, även servicesektionens 
personal.  
Rastvakterna har en reflexväst så att de blir väl synliga för eleverna. 
Rastande lärare går ut direkt vid rast. Övriga lärare hjälper elever i korridoren 
 
 
 

3.2 Utveckling och lärande 

3.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
100% måluppfyllelse. Eleverna skall ha kunskap om var de befinner sig i förhållande till målen 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

En kartläggning av alla elevers kunskap görs.  IUP:n ligger till grund för planering, 
varierade arbetssätt används individuellt och i grupp. 

Vi mäter resultat från Bornholm, språket lyfter, diamant och nationella prov i åk 3.  

Mentorssamtal 
 

 

 

3.3 Kunskaper - Utbildningsresultat 

3.3.1 Utbildningsresultat åk 1-3 

 
 

Nationella 
prov åk 3 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal 
elever i åk 3 

      2 2 4 

Sva     100 % 100 %  100% 100% 

SV    100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 

MA    100 % 88 % 91 % 100% 100% 100% 
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Åk 3 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Sva 100 %  100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

SV 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

MA 100 % 100 % 100 % 100 % 88 % 91 % 100 % 100 % 100 % 

Alla ämnen    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse F-3 (Analysschemat på Stortorget används) 

Få elever i gruppen, höga förväntningar från skola och hem, arbetat målinriktat, genom att 
tillsammans med eleverna tydligt synliggjort målen och gjort dem medvetna. 

Läs-, skriv- och matematikprocessen börjar medvetet i någon form redan i förskolan/förskoleklass. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Pedagogerna skall systematiskt utvärdera och analysera sin egen undervisning i syfte att skapa 
möjligheter för alla elever att nå målen. 
Fortsätta kartläggningen och uppföljning av varje elevs resultat i förhållande till målen i varje ämne 
Eleven känner till målen och vet var de befinner sig i förhållande till målen 
Alla pedagoger följer ”Arbetsgång för elevärenden och arbete med elever i behov av stöd” 

 
 
 

3.4 Delaktighet, ansvar och inflytande 

3.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Efter stigande ålder och mognad tar eleverna större ansvar för sina studier och arbetsmiljö 
Åtgärder/insatser för att nå målen (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

Vi har klassråd och stormöten. Eleverna skall tränas i mötesteknik. Eleverna utvärderar elevens val 
efter avslutad period. Vi jobbar efter ”Respektera-reglerna”. Klargöra målen tydligt för eleverna 
inför nya arbetsområden 

Resultat: 

Eleverna har tränat mötesteknik på klassråd och elevråd.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbetslaget skall diskutera vad elevinflytande betyder för eleverna, lärandet och undervisningen.  
En progression i elevinflytande och ansvar tas fram för Ambjörnarpskolan och Sjötoftaskolan.  
En tydlig lokal pedagogisk planering så att eleverna känner till målen och vet vad som förväntas av 
dem och vad som skall bedömas. 
IUP och ÅP ligger till grund för planeringen 
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3.5 Samverkan 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa 
Resultat: 

Gemensamma bedömningar av elevernas nationella prov har gjorts. 

Vi har planerat och genomfört kommunövergripande träffar i arbetet med implementeringen av 
Skola 2011 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver utöka samverkan med Sjötoftaskolan för att få en samsyn och helhetsperspektiv för 
eleven. Samverkan med förskolan  behöver utvecklas för att få ökad förståelse för elevens 
bakgrund och erfarenhet. 

 
 
 

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

3.6.1 Resurser: 
Pedagogerna, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterskor och rektor 

3.6.2 Organisering av stödet och lärandet: 
Alla resurser finns ute i arbetslaget 

3.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
Behöriga lärare. Resurserna skall användas på ett flexibelt sätt för att komma eleverna tillgodo. 
Plan för elevhälsoarbetet följs. 
Finns det väl utarbetade rutiner för att kontinuerligt följa och upptäcka elever i behov av särskilt 
stöd? 

 

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

 
Analys: 

Möjlighet till stöd finns inom de resurser vi har. De kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Resultatet 
av kartläggningen av elevernas måluppfyllelse måste vi analysera bättre för att fördela resurserna 
till de elever som är i behov av stöd. Stöd kan också vara förändringar i undervisningen. 
Pedagogerna får kunskap om var eleven/gruppen befinner sig kunskapsmässigt och planerar 
undervisning efter det.  
 

 



11 

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Förtydliga resursfördelningsmodellen så att den blir känd av alla. 
Analys av insatta åtgärder följs regelbundet upp på och dokumenteras vid 
arbetslagskonferensen och klassgenomgångar. Exempel på åtgärder kan vara förändring 
av undervisning och arbetssätt, kompensatoriska läromedel och hjälpmedel två 
pedagoger i klassrummet.  
Dokumentationen lämnas och tas upp i EHG var annan vecka. 
Rektor analyserar resultaten och fördelar resurser efter elevernas behov 
 

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

Resultat: 

Alla elever som riskerar att inte nå målen får ett åtgärdsprogram 

Analys: 

De elever som har behov av åtgärdsprogram får det. Åtgärderna behöver regelbundet följas upp 
och vi skall bli noggrannare med att skriva vad skolan skall göra för att eleverna skall nå målen. 
Ingen åtgärd skall läggas på hemmet. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Förtydliga organisationsnivån  
Skolans åtgärder skall tydligt framgå och hur undervisningen skall tillgodose elevens behov. 
Rubriken ”hemmet” skall tas bort från ÅP-mallen.  
Förtydliga resursfördelningsmodellen så att den blir känd av alla. 
Analys av insatta åtgärder följs regelbundet upp på och dokumenteras vid arbetslagskonferensen 
och klassgenomgångar. Exempel på åtgärder kan vara förändring av undervisning och arbetssätt, 
kompensatoriska läromedel och hjälpmedel.  
Dokumentationen lämnas och tas upp i EHG var annan vecka. 
Rektor analyserar resultaten och fördelar resurser efter elevernas behov 
 

 

 

4 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Fokus har legat på skola 2011 och Lgr11 
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5 Helhetsbedömning 

Ambjörnarpskolan är en liten skola med mycket god måluppfyllelse. Pedagogerna är behöriga, 
flexibla och engagerade. Eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
  
Eleverna känner till målen och vet var de befinner sig i förhållande till målen 
Alla pedagoger följer ”Arbetsgång för elevärenden och arbete med elever i behov av stöd” 
Rektor följer upp åp och försäkrar sig om att eleven får det stöd som är överenskommet/eleven 
behöver 
”Ledarskapet i klassrummet” Arbetslagen har ett gemensamt förhållningssätt, gemensam tolkning 
av skolans regler.  Förebyggande värdegrundsarbete genom kartläggning av var eventuella 
kränkningar sker och en åtgärdsplan.  
Alla vuxna ingriper enligt likabehandlingsplanen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


