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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1.1 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  

Vi har haft en grupp år 4, och en grupp 5-6. I vissa ämnen har vi jobbat klassvis (eng, ma, hk, NO) i 

övrigt blandade grupper. 

 

1.1.2 Detta minns vi särskilt under året.  
 

Det har varit ett tungt år. Dels beroende på elevsammansättningen, dels beroende på alla uppgifter, 
rapporter och dokumentationer som skall göras som tar så oerhört mycket tid och kraft. 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 

 

Vi utgår från t.ex. nationella prov, enkäter, reflektionsboken, samtal, diagnoser, 
enkätundersökningen, gjorda arbetsanteckningar och arbetsdokumentationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Förutsättningar 

3.1 Elever 

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

Antalet elever totalt 34 25 27 25 30 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska 

  3 3 3 

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

  3 3 3 

 

3.2 Personal 

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

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever  

8,52 10,2 9,44 10,32 8,62 

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 

   37 40 

Antal elever per studie- och 
yrkesvägledare 

0 0 0 0 0 

 

 
 

3.3 Ekonomiska resurser 

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

 Fskl-6   80 425 89 253 79 973 

Undervisningskostnad/undervisningstimma    70,20 61,15 

Teknisk gruppstorlek    10,7 12,6 



 

3.4 Materiella resurser 
 

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

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

   4 4 

Antalet elever per undervisningsdator    6 7,5 

Kommentar/analys: 

 
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. 

 
 
 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 

 



Åtgärder/ insatser för att nå målet. 

Respektera reglerna gäller på skolan.  

Vi mäter resultatet genom observationer, enkäter och vid utvecklingssamtalet   

Resultat: 

Vi har haft speciella tjejsamtal, tjejgrupper, vissa gruppsamtal med pojkar 
Alla utom en som ej vet, trivs ganska bra eller helt och hållet i skolan. 
Alla flickor känner sig trygga och alla pojkar utom en som ej vet, känner sig ganska eller helt och hållet trygga. 
Av den rapport Skolinspektionen lämnade framgick att ”eleverna uppger att de nästan blivit vana vid 
kränkningar som förekommer på skolan”. Vid den intervju som gjordes av Ingrid Björk framkom att de flesta 
elever känner sig trygga och tycker att det är roligt att gå till skolan. Några elever har känt sig utsatta och kränkta. 
Utredning enligt likabehandlingsplanen har gjorts.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Det värdegrundsarbetet som pågått har inte gett resultat fullt ut, eftersom elever har känt sig kränkta.  
Vi är dock nöjda med resultatet på kommunenkäten men fortsätter ändå att jobba för en bra skolmiljö på de olika 
sätt vi redovisat. Skolan måste bli bättre på det förebyggande arbetet och göra eleverna delaktiga i arbetet.  
 

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 
Vid den årliga kartläggningen och det förebyggande arbetet med likabehandlingsplanen skall 
konkreta åtgärder tas fram tillsammans med eleverna.  
Likabehandlingsplanen skall vara känd av all personal på skolan, även servicesektionens personal.  
 

4.1.1 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
Mål: Noll tolerans mot kränkningar och mobbning 
Åtgärder/insatser för att nå målet: 

Kartläggning och nulägesanalys görs av elever och personal i åk 4-6 över var ev. kränkningar sker. Plan med 
konkreta åtgärder för ett förebyggande arbete görs.  

Resultat: 

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 31 31 31  
VT 11 31 31 31  
 

 

 

 

 



 

 

 

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: 

Vid den årliga kartläggningen och det förebyggande arbetet med likabehandlingsplanen 
 Skall det ta fram konkreta åtgärder för det förebyggande arbetet utifrån aktuell kartläggning även om 
inte någon elev känner sig kränkt. Allt skall vara dokumenterat i likabehandlingsplanen 
En genomgång av likabehandlingsplanen görs med all personal, även servicesektionens, efter 
kartläggningen. 
 
 
 
 
  

4.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

 

4.2.1 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 Språket lyfter, diamant och nationella prov i åk 3 och 5.  

Mentorssamtal 

 

4.3 Kunskaper 
Utbildningsresultat

 
 

 

Analys: 

Åtgärd: 



 

 

Analys: 

Åtgärd: 

 

 

 

 

4.3.1 Utbildningsresultat åk 4-6 
 

Nationella 
prov åk 5 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal 
elever i åk 5 

   6 2 8 9 

2 Sva 

2 11 

2 Sva 

Sva    100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 

SV 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  86 % 100 % 89 % 

MA 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 88 % 78 % 100 % 82 % 

ENG 100 % 100 % 100 % 100 % - 75 % 78 % 50 % 73 % 

 
 
 
 
 
 
 



ÅK 5 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Sva    100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 

SV 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 86 % 100 % 89 % 

MA 100 % 100 % 100 % 83 % 50 % 75 % 86 % 100 % 89 % 

ENG 100 % 100 % 100 % 66 % 50 % 63 % 86 % 100 % 89 % 

Alla ämnen 100 % 100 % 100 % 83 % - 63 % 55 % 100 % 64  % 

Simning 200 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse.  

Eftersom vi tyckte att arbetsmiljön i klassrummen inte var bra, och detta påverkar måluppfyllelsen, skickade vi 
hem ett brev till föräldrarna om situationen och bad dem prata med barnen. Efter en del förändringar i 
klassrummen förbättrades situationen.  
 

Åtgärder för fortsatt utveckling  

 Vi skall utöka lästräningen och ha mer praktisk matte samt lite mer engelsk konversation. 

 
Analys av skolans resultat:  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling 4-6: 
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” 
 

 

4.4 Delaktighet, ansvar och inflytande 

4.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Efter stigande ålder och mognad tar eleverna större ansvar för sina studier, arbetsmiljö   
 

Resultat: 

Elevernas åsikter tas till vara vid stormöten och elevråd. 

Eleverna uppger att de ofta inte kan påverka undervisningen i klassrummet 



 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Vi har inte arbetat i tillräcklig utsträckning med elevinflytande på skolan. Det är svårt att veta vad ett reellt 
elevinflytande inflytande och ansvar över är. Det är något vi måste arbeta vidare med så att eleverna ges 
möjlighet till inflytande för att kunna ta ansvar för sitt lärande.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbetslaget skall diskutera vad elevinflytande innebär för eleverna, lärandet och undervisningen.  
En progression i elevinflytande och ansvar tas fram för Ambjörnarp 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. 
 
 
 
 

4.5 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 Skola20 11. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse 

Vi behöver utöka samverkan med Ambjörnarpskolan för att få en samsyn och helhetsperspektiv för eleven. 
Samverkan med förskolan och 7-9 behöver utvecklas för att få ökad förståelse för elevens bakgrund och 
erfarenhet. 

 



Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Rektor ger förutsättningar för samplanering och diskussion i ämnesgrupper i rektorsområdet. Vi 
kommer att utgå ifrån Lgr 11  
Möjlighet till övergripande ämneskonferenser utifrån Lgr 11 
Samverkan med 7-9 sker tillsammans med övriga F-6 skolor och särskolan vid kommungemensamma 
ämnesträffar och kompetensdagar  
Handlingsplanen för övergångar mellan F-6 och 7-9 revideras årligen. 
 
 

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

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

4.6.2 Organisering av stödet och lärandet: 
Alla resurser finns i arbetslaget 

4.6.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
Behöriga lärare. Resurserna ska användas på ett flexibelt sätt för att komma eleverna till godo. Plan för 
elevhälsoarbetet följs. 

4.6.4 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.  
 

 

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 
 
 
 
 
 
 



4.6.5 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 s kolan skall göra för att eleverna skall nå målen. 
 Ingen åtgärd skall läggas på hemmet. 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Förtydliga organisationsnivån i åtgärdsprogramsmallen  

Skolans åtgärder skall tydligt framgå och hur undervisningen skall tillgodose elevens behov. 
Rubriken ”hemmet” skall tas bort från åtgärdsprogramsmallen.  
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 

5 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Fokus har legat på skola 2011 och Lgr 11 
 
 
 

6 Helhetsbedömning 

Den lilla skolans fördel är att samverkan lätt kan ske mellan årskurserna, pedagogerna träffar eleverna varje dag. 
Personalen är behörig, engagerad och flexibel. Fördelen med den lilla skolan med få elever kan också vara en 
nackdel då man kan ha svårighet att hitta kamrater. Pedagogerna har arbetat med gruppdynamiken inom både 
flick- och pojkgrupper. Trots det förekommer kränkningar på skolan som varit svåra att komma tillrätta med. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

”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. 
Kartläggning av elevernas kunskapsutveckling, 
Sammanställning och analys av skolans resultat. Lektionsbesök av rektor 
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 
 

 


