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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger   

Skolsköterskor   

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger   

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     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

    



Grundsärskola, Kvalitetsanalys 15/16 4(13) 

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     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

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    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan 288476 270638  

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    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

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

 
Kompetensutveckling 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Ökade kompetens 

utveckling i digtala 

system 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Mera utbildningar och 

kortare kurser som 

anordnats av IKT 

Övriga kommentarer: 

 Alla  elever ska få 
det stöd de behöver 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 
år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Ökade kunskaper 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Särvux: kontakter 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt reesultat. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda lokaler som är  tillgängliga för alla oavsett funktionshinder. Personalgruppen ska ha bred 

kompetens och genuint intresse för elever med särskilda behov. Verksamheten ska erbjuda individanpassad 

undervisning samt ha god kommunikation med vårdnadshavare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar:asdfjkl 

  

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

 Fysisk miljö 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 

år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 individuellt stöd 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Varje elev får induviduellt 

stöd 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Kommunikation med 
vårdnadshavare 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 

år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka meritvärdena i ämnet SO. Öka måluppfyllelsen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Meritvärdet i åk 7,8 
och 9 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre än föregående 

år 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

En aktiv grupp av elever. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas matematikkunskaper ska bli bättre 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Att eleverna får baskunskaper i att hantera pengar, avläsa tid både i tabellform och på klocka. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortbiltbildning i matematiklyftet vt -15 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får 
högre meritvärde i ma 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre än föregående år 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

Pröva lite andra tankesätt 

som matematikprojektet 

har visat 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras i svenska. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska ges goda kunskaper att kunna ta hjälp av digitala verktyg. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Att behärska, skrivprogram, visningsprogram, översättningsprogram 

Kommentar: 

De måste regelbundet träna dessa för att inte glömma hur man gör 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt träning 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
kan använda digitala 

hjälpmedel bör vara 
100%. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

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? 

Har moderna teknik och 

har kunnat anpassa detta 

till eleverna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen.(Utvecklad elevhälsa  ) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Har mer kontakt med kurativ personal på skolan 

Kommentar: 

Eleverna har haft goda kontakter med kurator/syv 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med regelbunda kontakter 

Verksamhetens resultatmål: 
Problemlösning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Att våga har en egen tanke 

Kommentar: 

Matematikprojektet gav nya tankar 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med problemlösande uppgifter 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökade kunskaper 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Att få eleverna att se samband. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mycket visuell visning, mediapoolen filmer hjälper oss. 

Verksamhetens resultatmål: 
MÅL för Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Att våga använda sitt språk för att ta reda på saker. 

Kommentar: 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Verksamhetens resultatmål: 
Hög trivsel 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna trivs 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Aktivt arbete från lärarna som eleverna tycker är positivt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samma arbetssätt om gruppen svarar på det. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Elever som trivs i 
skolan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

God harmoni i gruppen 

och fler vuxna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna känner trygga 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

Ett nära samarbete mellan lärare och elev. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett fortsatt arbete utifrån att eleverna ska trivas och mår bra. Därmed prestera bättre. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Trygghet 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre resultat än förra 

gången. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Att vi har en god 
vuxentäthet och kan 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

stödja och var med 

eleverna i stora grupper. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi ser att eleverna blir 

tryggare och vågar  

delta mera i 

kontaktklasser  

Verksamhetens resultatmål: 
Elever och vårdnadshavare/kontaktperson ska känna sig vänligt bemötta i skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Goda 

Måluppfyllelse 

Vi har öka våra möjligheter mail och telefon och SMS. 

Analys 

Detta arbetet har blivit mera förekommande 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill utveckla denna sida av verksamheten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Bemötande 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma resultat som 

förra 

verksamhetsperioden 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han 

blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

God resultatutveckling 

  

Måluppfyllelse 

Bra måluppfyllelse 

  

Analys 
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Bra planering och en liten grupp där varje elev känner sig accepterad 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Alla elever bör uppge 
att de har möjlighet att 

påverka verksamheten. 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi har klassråd, 

reflextioner efter dagens 

arbete. Vi har satt upp en 

musikal där eleverna var 

väldigt delaktiga. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka elevinflytandet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat  

Ett gott deltagande. 

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 

Eleverna känner sig trygga och känner varandra väl 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att eleverna är med och planerar undervisningen! 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
uppger att de har 

inflytande 

100 % 100 % 100 % 

  

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi är flera vuxna som 

lyssnar på elevernas 

tankar och förslag. 

  

Övriga kommentarer: 

I 

undervisningsprcessen 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

ges eleverna möjlighet 

till att ställa frågor och 

att påverka. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Grundsär 7-9: 

Eleverna har fått individuellt stöd i sina ämnen. Vi har haft gemensamma genomgångar. Vi har pratat med eleverna hur man 

kan förbättra sina betyg genom att ställa frågor, visa sitt intresse och delta i diskussioner. Vi har pratat om vad det står i 

kursplanen och vad det betyder. Vi har vid gemensamma samlingar påpekat att varje elev ska försöka uttrycka sig och säga sina 

tankar på sitt eget sätt och att det måste få ta tid. 

Sammanfattande analys 

  

  

Ökade kunskaper: Vi bedömer att elevgruppen har fått bättre kunskaper. Vi har kunnat utveckla matematiken med hjälp av att 

vi har deltagit i matematiklyftet och kunnat pröva lite nya infallsvinklar med våra elever. Vi har ökat måluppfyllelsen i 

matematik. Andra faktorer som hjälpt till är nya digitala hjälpmedel som vi utnyttjat både visuellt och auditivt, och dessa har 

eleverna blivit bättre på att använda. Vi har genom dramatiserande lektionsupplägg fått eleverna att orka vara mera med i 

lektionens innehåll och ökat deras intresse att vilja göra sådana saker som att själva spela roller i historiska sammanhang, 

geografiska sammanhang, förändringar i samhället och dessutom fundera på vad dessa förändringar beror på 

Eleverna har haft lektioner i No, Mu, Slöjd, Hkk och Idrott  i specialsalar. Dessa lektioner ansvaras av lärare som vanligtvis 

undervisar på högstadiet i grundskolan. Personal från grundsärskolan är med som stödjande. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Sammanfattande analys  

Vi ser att de resultat som vi är nöjda med har uppkommit när gruppen är aktiv och engagerad. Det beror ofta på hur bra vi 

pedagoger har lyckats presentera eller genomföra en lektion. Vi känner oss nöjda med lektioner som gör att eleverna är 

engagerade och koncentrerade och ställer frågor. Den naturliga uppföljningen blir att skapa flera sådana lektioner. Men 

verkligheten ser ut så att det inte alltid fungerar med ett visst lektionsupplägg till nästa lektion. Man/vi måste ibland ändra 

lektionsstrategin under pågående lektion för att fånga gruppen eller enskild elev. Varför det uppstår sådana situationer är svårt 

att säga, vi vet inte riktig svaret på den frågan. Men i de pedagogiska diskussioner vi fört har vi kommit fram till att det kan 

vara gruppens harmoni, trötthet eller oro. Lektionen kan vara för svår och innehålla för många svåra ord eller helt enkelt för 

många ord. Det blir gärna för många alternativ i en valsituation. Men, som sagt, vi vet inte riktigt svaret på frågan. 

Vi är nöjda när vi ser att gruppen är harmonisk, att den visar förmåga att vara aktiv och att eleverna är receptiva. 

Mindre nöjda är vi när gruppen/eleven inte kommer till ro och inte kan vara koncentrerad. 

Vi bedömer att vi har goda och anpassade läromedel och att vi fått hjälp att utveckla den digitala miljön på ett bra sätt. Vi ser 

också vilka läromedel som eleverna hanterar bäst och utvecklar sig genom. 

Vi har en god fysisk arbetsmiljö för eleverna. Vuxna finns med under dagens alla lektionsuppehåll och raster. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse. 

 Noggranna val av läromedel 

 Ta hjälp av digitala hjälpmedel 

 God vuxentäthet 

 Hjälpa eleverna att blir mer delaktiga i beslut 

 Adekvata fortbildningar 

 Personal tar del av nya rapporter från forskning kring särskolan 

 Stärka elevernas självständighet 

 Stödja deras övergång till gymnasiesärskolan 
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 Vara aktiva i grupp 

 Nogrannare uppföljning av varje elevs resultat i de olika ämena 

Vi tror att dessa åtgärder kan öka måluppfyllelsen och stärka och stödja elevernas kunskapsinhämtande. Tillsammans med 

vårdnadshavare, kurativ personal, skolhälsovård, syv och ledningsgrupper hoppas vi härigenom kunna förbereda våra elever 

ännu bättre inför deras fortsatta utbildning. 

Resultatet har visat att elevernas betyg har visat en förbättrats från E tll mera mot D. 

Skolinspektionen poängterade att vi måste bli bättre när det gäller dokumentation och uppföljning av elevernas resultat. Det 

måste finnas nerskrivet så att vi kan följa respektive elevs utvecklling i varje ämne. 

Resultaten har varit goda utifrån de ekonomiska förutsättningarna vi har haft. Detta har också gjort  att vi har kunnat variera 

undervisningen så att en  god inlärningssituation för varje elev blir bättre. 

  

Från särskolans personal klass 7-9 

Tranemo 160705 


