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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal elever totalt 137 100  

Därav elever i förskoleklass 30 20  

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

24   

Antal elever särskolan    

    

Personal 

Personal Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
11,3 10,5  

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

15 15  

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

92 66,7  

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

66 100  

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

2,1 2,0  

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom elevhälsan Läsåret 15/16 
Antal elever/personalgrupp inom 
elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare 0  

Specialpedagoger 2 Täcker in förskolor och skolor i Dalstorps Ro 

Skolsköterskor 1  

Skolläkare 1  

Skolkuratorer 1  

Skolpsykologer 1  

Talpedagoger 1  

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild 4 100 2 50 

Biologi 5 100 3 100 

Engelska 7 100 4 50 

Fysik 5 100 3 100 

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 100 1 0 

Idrott och hälsa 2 100 2 50 

Kemi 5 100 3 100 

Matematik 6 100 3 100 

Musik 1 0 1 0 

Naturorienterande ämnen 5 100 5 80 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

6 100 5 80 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd 2 50 2 50 

Svenska 6 100 6 66,7 

Svenska som andraspråk 2 100 2 0 

Teknik 3 100 1 100 

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 103170 57298  

Åk 1-6 120692 84860  

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 780   

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

Fritidshem Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal barn/årsarbetare 17,5 20,98  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

15,72 19,09  

Kostnad per tillsynstimma 35,31 44,46  

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3, 5 
och 8 som anser att 

"Lärarna i min skola 

hjälper mig i skolarbetet 

om jag behöver det". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är 

marginellt sämre, 4 % 

, 3 elever av 57,  

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

En förklaring kan vara att 

vi har slagit samman två 

skolor till en. 

Eftersom vi anser att 

96 % är ett bra resultat 
visar det på att vi är på 

rätt väg. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Marginellt sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e 

resultatet?)Svarsfrekv

ensen är inte så hög 

bland 

vårdnadshavarna. Till 

nästa år ska vi erbjuda 

bättre alternativ till 

enkäten, tex kunna 
svara på när vi har 

föräldramöte, 

utvecklingsamtal.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag 

behöver det" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Finns inget resultat från 

föregående år men vi 

anser ändå att resutlatet 
är godkänt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi 

strävar efter att ha 

behöriga pedagoger i 

samtliga ämnen och 
där kan finnas en 

anledning att vi inte 

har 100% Vi har också 

haft en hel del 

sjukdomar bland 

personalen och vi har 

haft ssvårt med 

vikarieanskaffning.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 
att "Mitt barn trivs i 

skolan" 
89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi har 

jobbat aktivt med 

likabehandlingsplanen 

och vi har också börjat 

med rastaktiviteter på 
skolan.  

  

Övriga kommentarer: 

 *Andel elever i 
årskurs 3 och 5 som 

uppger att de känner sig 

trygga 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

likabehandlingsplanen 

har varje klass jobbat 

med, de har haft 

värderingsövningar. 

klassråd och elevråd 

har också jobbat aktivt 

med denna fråga.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som 

uppger att "Mitt barn 
känner sig trygg i skolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Ungefär likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi har 
haft uppe denna fråga 

på elevråd, 

föräldramöte och 

brukarråd och alla är 

eniga om att skolan är 

trygg och att varje 

grupp anser att 

personalen jobbar 

aktiv med denna fråga. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3,5 

och 8 i samt gymnasiet 
som uppger att "Mina 

lärare förväntar sig att 

jag ska nå 

kunskapskraven i alla 

ämnen". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Inget att jämföra med . 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Personalen har blivit 

bättre på att 

tydliggöra 

kunskapskraven för 

eleverna. Vi har haft 

fortbildning och 

pedagogerna ställer 

höga förväntningar på 

eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever på vår skola känner lust att lära. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: Behöver höjas till nästa år 

  

Analys: Vissa klasser har en hög känsla av lust att lära och i år har vi haft klasser som har har varit stora upp i mot 36 st 

elever i en klass. Detta år har också varit ett första år med två skolor har blivít en. Där visste vi att blivande år 5 skule bli en 

utmaning och vi har kommit en bit på väg.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ökade resurser till de klasser som känner att arbetsron inte riktigt är på topp. Vi kommer att ge mer riktad undervisning och 

elevhälsan är inkopplade i de klasser som vi tycker mest behöver det. Vi kommer att ha gruppdelningar i de flesta ämnen i bl.a. 

i år 6 nästa år. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 

anger att "skolarbetet 
gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Den planerade 

temadagen är genomförd 

. 

Om inte, vad har ni 

ändrat och varför? 

Har aktiviteterna fått 
avsedd effekt? 

Det har blivit en större 

sammanhållning i vissa 

grupper. Rastaktiviteter 

har varit uppskattat, och 

mindre konflikter i och 

med att de har haft 

aktiviteter på rasterna. 

Eleverna har fått kunskap 

om hälsa och rörelse och 
hur detta hänger ihop. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Bättre sammanhållning 

och gemenskap leder till 

ökad trygghet och skapar 
också lugn lärmiljö och 

detta gör att lust att lära 

ökar. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultat saknas från året 

innan. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Rent 

generellt på skolan är 

lusten till att lära sig 

bra och att elever och 

vårndashavare har ett 

stor förtroende på 
pedagogerna. De 

flesta klasser har ett 

bra och i vissa ett mkt 

bra resultat men åk 5 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

har det visat sig att 

här behöver vi ta 

krafttag med att höja 

lusten att lära.  

7 elever i åk 5 anser att 

det stämmer ganska 

dåligt och 1 elev har 

svarat att det inte 
stämmer alls. Detta är 

ett oroväckande resultat. 

En tredjedel av klassen 

anser att inte skolarbetet 

gör dem nyfikna så de 

vill lära sig mer. Vad gör 

vi för att behålla 

elevernas lust att lära?  

Till nästa år har vi satt in 

fler pedagogtimmar så 
att klassen kan delas i 

mibndre grupper och vi 

har också påbörjat ett 

arbete som elevhälsna är 

inkopplad i. Vi kommer 

också att rikta med 

specialundervisning till 

klassen. Vi kommer 

jobba med deras lärmiljö 
och skapa en trygg och 

tyst miljö runt gruppen. 

Övriga kommentarer: 

Vi väljer att följa upp 

denna fråga i åk 5 

(blivande åk 6) v 43. 

Verksamhetens resultatmål: 
Högre kunskapsresultat 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Har uppfyllt målet 

  

Analys: Bra pedagoger runt eleverna. mer resurser har gruppen också fått i år. Klassen har jobbat med allas lika värde och 

en bra lärmiljö 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

fortsätta i samma anda. Har en tidig avstämning för att rikta resurser och insater för att ge gruppen en bra lärmiljö och att de får 

redskap till att ta till sig kunskaper på bästa sätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

svenska. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre resultat i år 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Behöriga pedagoger 
har målmedvetet delat 

gruppen i två jämna 

grupper och satsat på 

läsinlärning och 

läsförståelse. Tagit 

hjälp av 

specialpedagog för att 

ge rätt stöd till alla.  

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 100% 

Godkända 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) En 

utbildad SvA lärare har 

jobbat med dessa 

elever under det 

gångna året. Har fått 

grundläggande 

färdigheter i det 

svenska språket. Har 
erfarenhet inom 

området SvA och haft 

riktad undervisning till 

dessa elever.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? Bättre, 

35 av 36 st klarade av 

Np i år. Det är en klar 
förbättring.  

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi har 

satsat på bra 
grundläggande 

färdigheter i 

matematiken och 

jobbat med 

problemlösning. 

Pedagogerna har 

individuellt jobbat med 

alla och i grupp.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 
den undervisning som 

bedrivits. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Erfarna pedagoger som 
har bra kunskaper i 

ämnena och  kan 

individanpassa 

undervisningen. Bra 

lärmiljö och bra 

samarbete med 

vårdnadshavare. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

svenska. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleven har läs- och 

skrivsvårigheter och 

alternativa hjälpmedel 

(talsyntes) i den 

ordinarie undervisningen 
men dessa fick inte 

användas under 

provtillfällena. 

Övriga kommentarer: 

Gruppen i sin helhelt är 

mycket studieinriktad. 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bra pedagoger har 

individanpassat 

undervisningen och gett 

eleverna grundläggande 

färdigheter i SvA. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 

som uppnår 
kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre, 95,8 är ett bra 

resultat 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

På grund av anpassad 

studiegång har eleven 

inte uppnått de 

kunskapskrav i de 

nationella ämnesproven 

för matematik. Eleven 

har inte kommit ifatt 

omgivningen på grund av 
anpassat material och 

når därför inte 

kunskapskraven. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

engelska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Anpassad studiegång för 

eleverna, varav den ena 

har haft hemundervisning 

och har därför inte 

kunnat genomföra alla 

delprov. Den andra 

eleven har inte 
genomfört något av 

delproven. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 95 % 100 % 95 % Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

minst uppnår betyget E i 

årskurs 6 i samtliga 

ämnen. 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Erfarna 
pedagoger som har 

jobbat målmedvetet 

och de har breda 

ämneskunskaper. De 

har individanpassat 

undervisningen och 

satsat på bra lärmiljö. 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 6 

221,4 197,8 111,93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Större klass, två 

sammanslagna skolor, 
dubbelklasser under sin 

skolgång därför blir det 

luckor i ämnesinnehållet. 

Övriga kommentarer: 

Vi är ändå nöjda att 

utfallet blev högre än 

målvärdet.  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare använder bedömningsportalen i sin undervisning. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: Ej uppnått 

  

Analys: under uppstart behöver vi göra en inventering över vilka som har tillgång till detta verktyg. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ge alla tillgång till verktyget och att i arbetslaget ha detta som en punkt som stas upp regelbundet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel lärare som 
använder Skolverkets 

bedömningsportal. 

33,3 % 100 % 33,3 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likställt 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Orsaken till resultatet är 

att man saknar behovet 

av den typen av 

bedömning när eleverna 
är yngre. En del lärare 

saknar inloggning. Vi 

behöver rent generellt bli 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

bättre på att använda 

bedömningshjälpmedel. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever stimuleras att nå så långt som möjligt. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har låg svarsfrekvens, 

ex 52,8 % i åk 3 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Till läsåret 16/17 ska 

vi i våra veckobrev 

påminna om vikten av 

att svara på enkäten 

och att vi kommer 
erbjuda bättre 

möjligheter att svara 

på enkäten. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
elever i åk 3 som uppger 

att "personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn" 

74 % 100 % 74 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)  

Låg svarsfrekvens bland 

vårdnadshavare. 

pedagogerna känner inte 

riktigt igen bilden. Vi ska 

göra en satsning på detta 

område och att höja 

förväntningarna på 
eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
elever i åk 5 som uppger 

att "personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn" 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?)  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
.Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse:100% 

  

Analys: Ett förebyggande arbete har bedrivits för att använda IKT i undervisningen. Vi har också haft kompetensutveckling 

under året. Specialpedagogerna har haft undervisning och genomgång av olika IKT hjälpmedel för pedagogerna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Forstätta att satsa på kompetensutveckling i området IKT. En förstelärare har också fått ett uppdrag att utveckla IKT. 

Specialpedagogerna jobbar med att informera och utbilda pedagogerna i dataprogram mm. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 
som kan använda Claro 

Read 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har inte använt Claro 

Read i någon större 

utsträckning tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Bra informationstillfälle 

som Skoldatateket höll i 
för pedgogerna. 

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger 
som kan använda 

inläsningstjänst 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Fanns inte förra läsåret. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Bra informationstillfälle 

som Skoldatateket höll i. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever får det stöd och hjälp de behöver? 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 100% 

  

Analys: Tydlig ärendegång och återkoppling till pedagog har fungerat. Rutinerna har förbättrats och vi har ökat resurser till 

eleverna. Specialpedagogerna jobbar intensivt för att vägleda och handleda pedagogerna för att insatserna ska bli bra. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att jobba medvetet med att rätt insatser till alla elever och att vi har täta kontakter i EHG för att se så resurser ligger 

rätt och att vi har rätt anpassningar mot eleverna. Fortsätta jobba med elevgenomgångar och att pedagogerna får snabb 

återkoppling på sitt elevärende. Tydliggöra gränser mellan extra anpassning och särskilt stöd. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som känner till rutiner 

och ärendegång 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är samma som 

föregående år. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Specialpedagoger 

informerar om rutiner för 

ärendegång. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi anser detta vara ett 

bra resultat 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3, 5 
och 8 som anser att 

"Lärarna i min skola 

hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi har inte nått 

måluppfyllelsen 100 %. 
Svarsfrekvensen är låg 

bland föräldrarna. Det är 

endast 6 föräldrasvar av 

30 möjliga. 

Av dessa 6 föräldrar är 

två stycken föräldrar till 

samma elev,. Därför är 

resultatet inte tillförlitligt. 

Övriga kommentarer 

  

  

  

 Andelen pedagoger 
som  fått information 

om  rutiner för 

ärendegång när det 

gäller elever i behov av 

stöd. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likadant som föregåede 

år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

Tydlig information från 

specialpedagog. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevernas måluppfyllelse i matematik med hjälp av IKT 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% 

  

Kommentar: 

MAL , kompetensutbildning i matematik för alla pedagoger som undervisar i matematik 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 MAL     

Verksamhetens resultatmål: 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

100% 

  

Kommentar: 

Alla pedagoger som undervisar i svenska ingår i fortbildningen språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Gruppens arbete kommer att få direkt effekt i klassrummet genom de lektionsmoment pedagogerna utvecklar och utvärderar 

tillsammans. Undervisningens kvalitet utvecklas genom att pedagogerna underbygger sina pedagogiska planeringar med 

forskningsbaserat innehåll och slipar sin undervisning genom att tillsammans planera genomförandet. Eleverna kommer att bli 

förtrogna med en medveten teknik att ta sig an en text och bearbeta den. 

Ämnesövergripande pedagogisk drama som exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen ger 

eleverna möjlighet till kreativt tänkande, visar eleverna på helheter och sammanhang, samt att uttrycka sig på olika sätt och 

stärka deras självkänsla. 

Detta arbete skapar förutsättningar för ökat lärande hos eleverna, vilket därmed leder till ökad måluppfyllelse. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 100% av eleverna på Dalstorps skola trivs och majoriteten av dessa trivs mycket bra 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
trivs i skolan 

99 % 100 % 99 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har inget underlag att 

jämföra med från 

föregående år. 

100 % av eleverna på 

Dalstorps skola trivs och 

majoriteten av dessa 
trivs mycket bra. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel 
vårdnadshavare i årskurs 

3 och 5 som uppger att 

deras barn trivs 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi anser att resultatet är 

ok. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna trygghet på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: nästan 100%  

  

Analys: Skolan har satsat på värdegrundsarbete i varje klass. Vi har en likabehandlingsplan som är aktiv gällande och 

pedagogerna jobbar med att denna plan ska genomsyra all verksamhet. Vi har rastaktiviteter som är delvis styrd men också en 

ny skolgård med många aktivitetsmöjligheter för eleverna. Vi har  klassråd, elevråd och brukarråd på skolan som aktivt jobbar 

med detta i fokus. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Följa likabehandlingsplanen och att all personal, vårdnadshavare och elev är involverade i arbetet. Ta upp detta alla klasser, 

föräldramöten. personalen jobbar också aktivt med att ha bra verksamhet och fortsätta och utveckla undervisningen så att den 

stimulerar till bra lärande och en bra trivsel. Fortsätta men också utveclka rastaktiviteterna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är 
trygga på skolan 

99 % 95 % 104,21 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

100 % av eleverna på 

vår skola är trygga. Vi 
har inget undertlag att 

jämföra med från 

tidigare år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi är en relativt liten 
skola där vi jobbar 

mycket med att alla 

elever ska känna sig 

trygga. Vi har hög 

bemanning på rasterna, 

vi gör många aktiviteter 

tillsammans på hela 

skolan. Detta för att alla 

elever ska lära känna 
varandra, och lära känna 

alla vuxna. Alla elever är 

allas elever. 

  

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 *Andel elever i 
årskurs 3 och 5 som 

uppger att de känner sig 

trygga 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

likabehandlingsplanen 

har varje klass jobbat 

med, de har haft 

värderingsövningar. 

klassråd och elevråd 

har också jobbat aktivt 

med denna fråga.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som 

uppger att de  känner sig 
trygga på skolan. 

99 % 100 % 99 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många elever upplevs 

väldigt trygga i sina 

klasser. Vi har även 

arbetat i ålderblandade 

grupper vid tema-dagar 

och liknande vilket vi tror 

har haft en positiv effekt 

för elevernas trygghet i 

skolan. De elever som 
angivit att de inte är 

trygga kan händelser 

som inträffat tidigare 

under dagen påverkat 

svarsresultatet. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som 
känner trygghet genom 

att arbeta åldersblandat. 

100 % 100 % 100 % 

 

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 

3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som anser att 

"Lärarna i min skola tar 

hänsyn till elevernas 

åsikter". 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

marginellt sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

vi anser att det inte är 

jämförbart. Två skolor 

har blivit en. Åk 3 består 

i år av 36 elever, förra 

läsåret var det 4 elever i 

åk 3. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som svarar att 

"Jag vet vad jag ska 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kunna för att nå målen i 

de olika ämnena". 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anger att 

" Jag får veta hur det går 
för mig i skolarbetet". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det kan vara en 
mognadsfråga, vilket gör 

att det är svårare att 

förklara och förtydliga 

kunskapskraven för 

elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 

5 tränat fler år i skolan 

på att förstå 

kunskapskraven. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapskrav och kunskapsresultat i samtliga ämnen ska synliggöras av pedagogerna. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: Pedagogerna känner sig själva mer insatt och förstår vad kunskapskraven står för och innebär. Detta medför att vi kan 

handleda eleverna bättre i vad som krävs av de för att nå målen. Vi har även jobbat målmedvetet med att påvisa detta i varje 

arbetsområde. Pedagogiska planeringar är viktiga i detta arbete. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

De flesta elever och föräldrar anser att de vet och förstår kunskapskraven i alla ämnen. Vi har arbetat mycket med detta i 

vardagsarbetet med eleverna, med föräldrarna vid utvecklingssamtal, föräldramöten och via skriftliga omdömen. 

Det kan vara en mognadsfråga, vilket gör att det är svårare att förklara och förtydliga kunskapskraven för elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 5 tränat fler år i skolan på att förstå kunskapskraven. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
och 5 som svarar att "Jag 

vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika 

ämnena". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

likvärdigt 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
och 5 som anger att " Jag 

får veta hur det går för 

mig i skolarbetet". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

likvärdigt 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever har kunskap om hur de kan  påverka sin skolsituation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

93% av eleverna upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. 

Analys: 

Vi arbetar mycket med att eleverna ska förstå att de kan påverka sin skolvardag. Men det är svårt att få dem förstå hur de 

demokratiska systemen fungerar 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tydliggöra för eleverna när de påverkar och vilka resultaten blir. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
och 5 som anser att 

"Lärarna i min skola tar 

hänsyn till elevernas 
åsikter". 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

100 % måluppfyllelse 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi arbetar mycket med 

att eleverna ska förstå 
att de kan påverka sin 

skolvardag. Men det är 

svårt att få dem förstå 

hur de demokratiska 

systemen fungerar 

  

  

Övriga kommentarer: 

Tydliggöra för eleverna 
när de påverkar och vilka 

resultaten blir. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

TRIVSEL 

Dalstorpskolan elever och föräldrar uppger att eleverna trivs och känner sig trygga. Måluppfyllelsen är nästan 100 %.Detta är vi 

inte nöjda utan ska jobba mot 100 % måluppfyllelse, trivsel och trygghet. 
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Det är få vårdnadshavare som svarar på enkäten. Vi undrar vad orsaken till detta är. Vi kommer att jobba med detta, bl.a. så 

kommer vi att i samband med att eleverna gör enkäten så kommer vi att lägga ett föräldramöte så kan alla vårdnadshavare 

också kan göra enkäten på plats. 

NATIONELLA PROV ÅK 6 

I det nationella proven i engelska åk 6 läsåret 2015-2016 är måluppfyllelsen 100 % vilket är likvärdigt med förra året. Stor del 

beror på att anpassad studiegång och att vi har haft elev med stor frånvaro. 

Andelen elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i matematik är 96%, och i svenskan är det 95%. 

 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Resultatet är något sämre än förra läsåret men det genomsnittliga meritvärdet är bättre än målvärdet. 

Elva elever av femton (73 %) har samma slutbetyg som NP visar. Fyra elever av femton (17 %) har högre betyg än NP visar. 

Dessa elever har visat kunskapsnivå motsvarande slutbetyget vid andra tillfällen än NP. 

IKT 

Vi har jobbat medvetet med att höja kompetensen när det gäller IKT, fortsatt MAL under året men vi har också haft 

kompetenshöjande åtgärder i form av föreläsare och även insater från IKT ansvarig i området. Har också satsat på att köpa in 

mer digitala verktyg i form av smartboards och lär plattor. Inför nästa år kommer det att göra mer satsingar för att öka både 

kompetens i området. 

Det genomsnittliga meritvärdet är bättre än målvärdet. 

Sammanfattande analys 

TRIVSEL 

Måluppfyllelse är forsatt hög när det gäller elevernas trivsel och trygghet. Gruppstärkande värdegrundsaktivieter har önskad 

effekt. Det känns bra att eleverna trivs på skolan. Skolan har också  inarbetade rutiner för att arbete förebyggande, vår 

likabehandlingsplan hålls levande och lyfts bl.a. genom klassråd, eleråd, brukarrådet och även på föräldramöten. Under 

rasterna ser vi till att det alltid finns personal ute på skolgården, och resurspersonal till de elever som så kräver detta. Under 

året har vi också haft styrda aktiviteter på på raster, det har varit uppskattat av eleverna. detta kommer att utökas till nästa år.  

Skolans arbete med normer och värden stämmer väl överens med förskoleklassens och fritidshemmets regler, vilket skapar 

trygghet. Regler tydliggörs ofta med bilder och ger stöd för eleverna hur de bör tänka och uppträda för att vi alla ska trivas 

tillsammans. Personalen trivs tillsammans. 

Men vi önskar högre svarsantal på våra enkäter då det är få vårdnadshavare som svarar på enkäten. Till nästa år kommer vi att 

erbjuda vårdnadshavarna att göra enkäten på ett föräldramöte. 

KUNSKAPER OCH SÄRSKILT STÖD 

Vi har blivit bättre på att visa på bredd och variation när det gäller kvalitet i arbetet kopplat till värdeorden i kunskapskraven 

och säkrare på att urskilja vad som är väsentligast i ämnet, vad som behöver fokuseras på för en elev i behov av anpassningar. 

Elever i behov av stöd upptäcks tidigt och att vi kan sätta in extra anpassningar eller särskilts stöd snabbt. Vi har förbättrat 

rutinerna kring EHG och ger snabbare återkoppling till pedagog.  Vi har bra rutiner för att upptäcka tal, läs, skriv- och 

matematiksvårigheter. 

Svårast har vi haft med stödet till några elever med annat modersmål som behövt stöd i sitt modersmål och även mer stöd i 

form av studiehandledning. Modersmålslärarna har saknat kontinuitet i sina scheman mycket tid har försvunnit på resor 

mellan skolorna, vilket lett till att det varit svårt att samplanera men viljan har funnits från båda håll. Modersmålslärarna har 

även saknat material utifrån den undervisning de ska bedriva och stöd för att göra bedömningar mot kunskapskraven. Till 

nästa läsår kommer vi att erbjuda SvA och studiehandledning. Vi har anställt en SvA lärare på 50% och vi har också en 

nyanställd som kommer att jobba med studiehandledning. 

Vi behöver fortsätta att utveckla oss när det gäller informations - och kommunikationsteknik (IKT). Alla elever ska få möjlighet 

att använda de verktyg som finns tillgängliga för att förhoppningsvis nå än högre måluppfyllelse. En förstelärare har i sitt 

uppdrag att utveckla IKT till nästa år. vi kommer också att ha forbildning i ämnet och där tar vi hjälp av Navet i Borås. 

Förskoleklassen har väl inarbetade rutiner för att lägga grunden när det gäller, tal, läs, skriv- och matematik för att bredda 

undervisningen mot fler ämnesområden bör den lärandeleken utvecklas och kopplas mot läroplansmålen. Vi behöver fortsätta 

att utveckla samverkan mellan samverkan mellan förskolan, fritidshemmet och skolan 

NATIONELLA PROV ÅK 6 
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För hela skolan är måluppfyllelsen god i alla ämnen 

ENGElSKA 100% 

  

MATEMATIK 96% 

 

SVENSKA 

Måluppfyllelse på samtliga delar, 95 % 

Bättre resutat än året innan. Samma motivering som ovan att elever som har haft anpassningar men också frånvaro från skolan 

har dragit ner %.. 

. 

NATIONELLA PROV ÅK 3 

SVENSKA 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Bättre resutat i år än förra året. 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade resultatet? 

Förra årets 3:or var endast 4 elever och året kull är 36 st elever. Året innan så var det en av 4 som inte klarade vissa delar av Np 

provet och det är klart att % blir klart lägre då. I år har alla klarat av Np 

MATEMATIK 

 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående läsår, men ändå svårt att göra någon jämförelse då elevunderlaget varierar kraftigt mellan 

läsår 2014-2015 då det fanns 4 elever och läsåret 2015-2016 var det  36 elever. 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade resultatet? 

Eftersom elevunderlagen varierar stort är det svårt att jämföra och dra någon slutsats om varför det är bättre resultat 2015-2016. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

NORMER OCH VÄRDEN 

Fortsätta värdegrundsarbetet för att alla elever ska känna trivsel och trygghet genom att utveckla och uppdatera 

Likabehandlingsplanen. 

Viktigt att jobba med trygghet och trivsel under läsåret 2016 -2017 . Viktiga områden är klassråd, elevråd, brukarråd och ett bra 

samarbete med hemmet. 

Hur får vi fler föräldrar att svara på våra enkäter, ett sätt är att man gör enkäten när man har naturliga möten med föräldrarna, 

tex föräldramöten. 

ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I ALLA ÄMNEN 

Främst arbeta med svenska (läsförståelse och berättande text) och matematik (problemlösning). Här gör vi en satsning i form av 

2 st förstelärare som har i sitt uppdrag att utveckla svenskan och matematiken och däör kommer vi att ta hjälp av IKT. 

Aktiviteterna görs inom IKT och genom Språkutvecklande arbetssätt. 

Vilka specifika kunskapskrav kan vi fokusera extra på för att nå större måluppfyllelse i olika ämnen?Hur når vi större 

måluppfyllelse i de nationella proven i åk 3 och åk 6? är ex på frågeställningar som kommer att bearbetas i arbetslagen. 

 

Utveckla arbetet med planeringar kopplat till kunskapskraven ta hjälp av InfoMentors kunskapsrum. 

IKT 

IKT-satsningen ska bidra till att använda metodik som gör att eleverna upplever att skolarbetet gör dem nyfikna så att de vill 

lära mer. 

Alla pedagoger är med på kompetenshöjande insatser med inriktning på IKT och läslyftet. Vad kan vi mer göra för att utveckla 
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kompetensen inom IKT och läslyftet i kollegiet? Hur kan vi lära av varandra? Hur ska vi nå högre måluppfyllelse, att använda 

digital teknik i klassrummen? 

Göra de digitala verktygen tillgängliga för alla elever på skolan. Utveckla användningen av Cromebooks, smartboards och 

elevnära program. Vi kommer också ha ett samarbete med Navet under nästa läsår. 

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver genom en flexibel och kreativ organisation som tillsammans skapar så 

goda förutsättningar som möjligt för att alla elever ska nå målen. Den nya Elevhälsoplanen är implementerad och nu ska vi 

använda den som ett verktyg i vårt pedagogiska arbete. 

Hur kan vi bli bättre på att använda oss av ny teknik, lär plattor, datorer som ett arbetsredskap för dessa elever, samt ny 

programvara och tjänster vi fått? Implementera målen från IKT ner i arbetslagen. 

 

Kurator och skolsköterskan fortsätter sitt  arbetet med elevhälsoplanen. Kuratorn arbetar kontinuerligt med innehållet i 

Likabehandlingsplanen tillsammans med pedagoger och elever i klasserna. 

  


