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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 67 85  

Därav elever i förskoleklass 8 11  

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

17 16  

Antal elever särskolan    

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
8,7   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

8   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

94,1   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

1,2   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger 2  

Skolsköterskor 1, vakant under 15/16  

Skolläkare 1, köps in  

Skolkuratorer 1  

Skolpsykologer 1, köps in  

Talpedagoger 1, ingår i specialpedagogtjänsten  

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 3 100 5 40 

Biologi 3 100 4 100 

Engelska 6 100 6 66,7 

Fysik 3 100 4 100 

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 100 1 0 

Idrott och hälsa 2 100 2 50 

Kemi 3 100 4 100 

Matematik 7 100 6 100 

Musik 2 50 2 0 

Naturorienterande ämnen   5 40 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

6 100 5 40 
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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 7 100 6 100 

Svenska som andraspråk     

Teknik 2 100 3 33,3 

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 76527 39301  

Åk 1-6 102417 66997  

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

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 16,47   

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16,68 16,13  

Kostnad per tillsynstimma 39,64 52,81  

    

    

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 i samt gymnasiet 

som uppger att "Mina 

lärare förväntar sig att 

jag ska nå 

kunskapskraven i alla 

ämnen". 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna har inblick i arbetslivet och har kännedom om möjligheter till fortsatta studier 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse:  

Måluppfyllelsen är medelgod. 

  

Analys: 

Andel elever som uppger att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det" visar på hög måluppfyllelse men 

"andelen elever som anger att "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" visar på något sämre resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 
gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

När antalet elever i 

klassen är få 

motsvarar varje elev 

en stor procentandel. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag 

behöver det" 

96 % 100 % 96 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevernas måluppfyllelse i matematik 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Bättre 

  

Analys: Anpassad undervisning, fler pedagoger i klassen. IKT används dagligen och specialpedagog är inkopplad mot vissa 

elever. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Forsätta i samma anda. 

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

 Andelen elever som 
når de högre betygen 

(A,B) i matematik. 

55 % 40 % 137,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi har 

satsat på fler pedagoger i 

klassen.  Bättre 

anpassningar mot 

eleverna, tex grupper 

som fungerar ihop och 

att det finns pedagoger 

som vägleder och 

handleder eleverna. 
Specialpedagog är med 

som rådgivande för att 

hitta rätt uppgifter till 

alla. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att måluppfyllelsen i samtliga ämnen i åk 3 och 6 har nåtts. 

  

Analys: 

Resultaten på nationella proven i åk 3 visar avvikelser från vår ordinarie undervisning. Ett medvetet arbete med elevernas läs-, 

skriv- och förståelseutveckling 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter sitt medvetna arbete med läs, skriv- och förståelseutveckling för att bibehålla hög måluppfyllelse. 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) trolig 

orsak till försämring är 

att vi har haft svårt att 

hitta behöriga 

pedagoger i alla 

ämnena. 
Specialpedagog har 

också varit sjuk under 

detta år. Mot slutet av 

terminen har klassen 

fungerat bättre och vi 

har också sett en ökad 

kunskapsutveckling 

hos eleverna. 

Specialpedagog hjälp 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

har också hjälp till 

med detta.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

67 % 100 % 67 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

33%= 1 elev 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

60 % 100 % 60 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Samma som i svenskan. 

Till nästa läsår har vi fått 

en bättre lösning när det 
gäller behörighet och vi 

har också tillsatt mer 

resurser till klassen 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 

bedrivits. 

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?) Bättre 

insatser riktade mot 

eleverna. kartläggning 

och specialpedagog 

insater har givit 

resutat.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 

som uppnår 
kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lite bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 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? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En elev bedöms utifrån 

SVA. 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

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?) Riktade 

insatser mot klassen. 

Ökning av 

pedagogtimmar mot 
eleverna. 

gruppdelning i 

basämnen mm. 

  

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? 

Samma goda resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En elev uppnådde inte 

kravnivån för ett delprov 

men anses ändå vara 

godkänd enligt 

bedömningsanvisningarn
a. 

En elev har inte 

genomfört proven. 

 Andel elever som 
minst uppnår betyget E i 

årskurs 6 i samtliga 

ämnen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

Elever som inte har 

uppnått kraven för 

betyget E har 

åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som 
når de högre betygen 

(A,B) i svenska. 

   

 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 6 

231,3 220 105,14 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Meritvärdet är bättre än 

förra året, 231.3. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Reultatet är missvisande 

då en elev är nyanländ 

med flera F på grund av 

språkbrister. Om vi 

räknar om meritvärdet 

och tar bort den 

nyanlända eleven, blir 

meritvärdet 253.6. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i 

förskoleklass som visar 
en  grundläggande 

förståelse för matematik 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Eleverna är nöjda med undervisningen vilket även skolinspektionens utlåtande visar. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i åk 3 och 5 i skolan 

som uppger att 

"Personalen har höga 
förväntningar på mitt 

barn". 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Endast 13 av 21 föräldrar 
har svarat. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskoleklassens verksamhet klarar att lägga grunden för att varje elev utvecklar och kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Lgr 112:2 Kunskaper 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla elever visar mycket goda resultat på Bornholmstestet. Samtliga har i princip alla rätt. 
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Analys: 

En liten elevgrupp där samtliga visat stort intresse för att lära. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i 
förskoleklassen som visar 

en grundläggande 

språklig medvetenhet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi ser fördelar med en 

liten elevgrupp. 

Övriga kommentarer: 

De flesta har kommit 

igång med att läsa och 
skriva. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla användandet av IKT som ett fungerande redskap i den dagliga undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har ökat användandet av IKT-verktyg i undervisningen. 

Analys: 

Genom IKT-lyftet har vi fått inspiration till nya inlärningsvägar. Smartboard samt fler datorer har gjort att fler elever haft 

möjlighet att använda IKT i det dagliga arbetet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Alla klassrum bör ha tillgång till en smartboard. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som kan hantera Claro 

Read. 

100 % 100 % 100 % 

 

 Andel pedagoger 
som känner sig trygga i 

hanteringen av sin 

personliga dator. 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger ska ha kunskap om kommunens elevhälsoplan 2014-2018. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

VI har kunskap om planen och alla känner till den. Vi behöver fortsärra att jobba med denna plan så att alla känner sig säkra 

och att man också jobbar salutogent. 

Analys: 

Vi har saknat skolsköterska samt delvis specialpedagog. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som känner till 

kommunens 

elevhälsoplan 2014-

2018. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Elevhälsoplanen har 

och är alltid aktuell. 

Den har 

implementeras under 

några år och nu känns 

det som att många 

jobbar salutogent, 

men tyvärr har vi haft 
sjukfrånvaro på 

specialpedagog sidan 

och skolsköterskan 

varit vakant.  

  

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". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Pedagogerna har arbetat 

med stor flexibilitet 

utifrån att elever som är i 

behov av extra stöd har 

fått det. Dessutom har vi 
haft tätare uppföljningar 

av aktiva 

åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

  

Övriga kommentarer: 

72% av föräldrarna i 

årksurs 3 har svarat på 

enkäten och 55% av 

föräldrana i årskurs 5. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Mått saknas. 

Analys: 

VI har använt Bingel vilket har ökat elevernas intresse för matematik med hjälp av IKT. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 

tycker att undervisningen 
i matematik blir bättre. 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevernas språkutveckling. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Några elever med SVA har inte uppnått kunskapskravet på nationella provet. 

Analys: 

Ökat fokus på SVA-eleverna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi önskar språklyftet till nästa läsår. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) trolig 

orsak till försämring är 

att vi har haft svårt att 

hitta behöriga 

pedagoger i alla 
ämnena. 

Specialpedagog har 

också varit sjuk under 

detta år. Mot slutet av 

terminen har klassen 

fungerat bättre och vi 

har också sett en ökad 

kunskapsutveckling 

hos eleverna. 

Specialpedagog hjälp 
har också hjälp till 

med detta.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

67 % 100 % 67 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

33%= 1 elev 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 

bedrivits. 

100 % 100 % 100 % 

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?) Bättre 

insatser riktade mot 

eleverna. kartläggning 

och specialpedagog 

insater har givit 
resutat.  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever på Grimsåsskolan ska känna att de trivs. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla elever trivs på skolan. 

Analys: 

Vi tror att det beror på väl fungerande fadderverksamhet och god kontakt med föräldrar. Pedagogerna har god kontakt med 

eleverna och låter eleverna påverka undervisningen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt att rastvakterna tar en extra titt i skogen under rasten. 

Pedagogerna  uppmanar alla  vårdnadshavare att utveckla sina svar om det är något som de inte är nöjda med för att skolan ska 

kunna bemöta kritiken. Pedagogerna tar upp frågan om trivsel vid höstens utvecklingssamtal. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
trivs i skolan 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Andelen elever som trivs 

på Grimsåsskolan har 

ökat med några procent. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi har jobbat med TEMA-

dagar samt schemalagd 

undervisning med 

klassövergripande 
undervisning. 

Fadderverksamhet. 

Skolan har några 

gemensamma raster. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn trivs i 

skolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Föräldrarna upplever att 

deras barn trivs i skolan. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

72% av föräldrarna i 

årskurs 3 har svarat på 

enkäten och 55% av 
föräldrana i årskurs 5. 

Önskvärt med 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kommentar från de 

föräldrar som inte är helt 

nöjda. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever på Grimsåsskolan ska känna sig trygga. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Samtliga elever känner sig trygga på skolan. 

Analys: 

God kontakt med föräldrar, fungerande rastvaktssystem och fadderverksamhet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta utifrån Likabehandlingsplanen för att alla elever ska känna sig trygga på Grimsåsskolan. Vi har möjlighet 

att ta hjälp av kurator där vi ser att behovet finns. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
uppger att de känner sig 

trygga på skolan. 

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?) 

Medveten satsning på 

att göra 
likabehandlingsplanen 

känd i organisationen. 

Tas upp i alla klasser, 

elevråd, föräldramöte 

och brukarråd. 

Rastvärdar finns ute 

på varje rast. Bra 

samarbete mellan 

skola och fritids. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som 

uppger att "Mitt barn 
känner sig trygg i skolan" 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå högsta möjliga måluppfyllelse i alla ämnen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% måluppfyllelse. 

Analys: 

Ett medvetet arbete har gett resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter sitt arbete med att synliggöra målen för eleverna och vilka förväntningar vi har. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 
och 5 som anser att 

"Lärarna i min skola 

hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

 

 Andelen elever i åk 3 
och 5 som anger att 
"Mina lärare förväntar sig 

att jag ska nå målen i 

alla ämnen ". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Pedagogerna har lyckats 

synliggöra målen för 

eleverna och vilka 

förväntningar vi har. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i årskurs 

3 och 5 har besvarat 

enkäten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger har ett professionellt förhållningssätt gentemot vårdnadshavare. 

 Ej påbörjad 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska veta vad de ska kunna för att nå målen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Enligt skolinspektionens utlåtande har vi nått detta mål. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter med att vara tydliga och förklara vilka kunskapskrav som gäller för olika ämnen och arbetsområden. 

Pedagogerna arbetar vidare med att synligöra för eleverna hur det går för dem i skolarbetet. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

100 % måluppfyllelse. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Alla elever upplever att 

de vet vad som förväntas 

av dem. Pedagogerna har 

blivit tydligare med att 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklara  vilka 

kunskapskrav som gäller 

för olika ämnen och 

arbetsområden. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i 

årskurs 3 och 5 har 
besvarfat enkäten. 

 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? 

Samma 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever vet när och hur de kan påverka. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Enligt skolinspektionens utlåtande är målet nått. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna på Grimsåsskolan fortsätter med att synliggöra för eleverna när och hur de kan vara med och påverka. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

100% måluppfyllelse. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Pedagogerna på 

Grimsåsskolan lyssnar 

och är tydliga i sitt 

förhållningssätt gentemot 

eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

Samtliga elever i årskurs 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

3 och 5 har besvarat 

enkäten. 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anser att 

"Lärarna i min skola tar 

hänsyn till elevernas 

åsikter". 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

samma som året innan 

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 svarar att 

"Jag vet vad jag ska 

kunna för att nå målen i 

de olika ämnena". 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

samma som året innan 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare ska ges möjlighet till delaktighet och samverkan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Föräldrarna får information på infomentor. 

Utvecklingssamtal två gånger per år. 

Vi har genomfört två Brukarrådsmöten varje termin. Dessutom har vi haft sedvanliga föräldramöten och täta kontakter med 

föräldrar vid behov. 

Analys: 

Det har varit representation från alla Brukarråd av föräldrar och pedagoger (ej pedagog från Lp). Föräldrarna har varit aktiva 

och intresserade av skolans verksamhet samt bidragit ekonomiskt till lekutrustning och vissa aktiviteter. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med Brukarrådsmöten nästa läsår för att visa på att det är ett viktigt område men också för att dra nytta av allas 

kompentens och erfarenhet. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På Grimsåsskolan upplever elever och föräldrar att eleverna trivs och är trygga. Under året har också skolinspektionen varit här 

och granskat verksamheten. Det var en omfattande granskning och de granskade 6 st områden, 1, Undervisning och lärande, 2 

Extra anpassningar och särskilt stöd, 3 Bedömning och betygsättning, 4 Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande 

behandling, 5 Förutsättningar för lärande och trygghet, 6 Styrning och utveckling av verksamheten. Alla områden som 

granskades visade skolinspektionen att vi uppfyllde alla nationella krav som ställs på en skola. 

Resultaten på nationella proven i åk 6 är mycket bra, 100 % måluppfyllelse i alla ämnen Medan resultaten i åk 3 är varierande 

från lägsta 60% i matematik 86% i svenska. Totalt är måluppfyllelsen i åk 3 lägre än vi hade trott. 
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Måluppfyllelsen i åk 6 är mycket bra. I flera ämnen har även högre betygskvaliteter B och A nåtts, vilket är glädjande. 

Det genomsnittliga meritvärdet har minskat lite men det beror på en ökad inflyttning av nyanlända om man jämnför med 

föregående år. 

Sammanfattande analys 

Måluppfyllelse är fortfarande mycket hög när det gäller elevernas trivsel och trygghet. Våra gruppstärkande 

värdegrundsaktivieter har haft önskad effekt och vi har också satsat på att göra likabehandlingsplanen känd i organisationen. 

För hela skolan är måluppfyllelsen god i alla ämnen, där matematik ligger lägst. Vi behöver arbeta mer med problemlösning i 

matematik. Vi har arbetat med dessa områden under läsåret men det har inte räckt ända fram. Vi har också tillsatt en 

förstelärare som kommer att fokusera på detta område. 

Att meritvärdet är lite lägre än förra årets mätning är ganska naturlig. Det beror på att vi fick in i år 6 nyanlända som tyvärr fick 

för kort tid i år 6 för att kunna tillgodose sig undervisningen. Glädjande ändå är att fler elever nådde högre betygskvaliteter. 

Elever och föräldrar upplever att eleverna har inflytande över sin skolvardag och att undervisningen skapar nyfikenhet och lust 

att lära. Däremot behöver vi arbeta mer med att uttrycka lärarnas höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse. 

Under innevarande läsår har verksamhetens pedagoger i verksamheten stöttat lärarna i åk 3, 4, 5 och 6:an, där vi har haft ett par 

elever per klass som har olika problematik som koncentrationssvårigheter och större läs- och skrivsvårigheter. Därmed har vi 

har haft dubbel bemanning alla lektioner respektive majoriteten av lektionerna. Intensiva insater pågår. Vi kommer ha en stor 

utmaning i att hitta rätt insatser för eleverna. 

Vi kan dock konstatera att enlig alla nationella krav så ligger Grimsåsskolan i framkant och att här finns stora möjligheter att få 

en skola i absolut toppklass. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Fortsätta värdegrundsarbetet för att alla elever ska känna trivsel och trygghet genom att utveckla Likabehandlingsplanen och 

Grön Flagg (tema: reklam). 

2. Ökad måluppfyllelse i alla ämnen, främst arbeta med matematik (problemlösning) genom bl.a. IKT  och läsförståelse genom 

"En läsande klass"-materialet i alla ämnen. Vi måste bevaka elevernas måluppfyllelse i avlämnande och blivande åk 3 i främst 

matematik. Inom svenskan kommer vi ha en förstelärare som kommer att jobba med att utveckla bl.a. läsförståelse. 

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

lära mer. till nästa år har vi en förstelärare som kommer att jobba med just denna fråga och utveckla IKT, bla. genom 

programering. Vi kommer också att göra satsning på kompetensutveckling 

4. 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. Fortsatta med att implementera den nya Elevhälsoplanen. 


