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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 144   

Därav elever i förskoleklass 25   

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

5?   

Antal elever särskolan 2   

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
12,6   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

8   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

53,3   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare 0  

Specialpedagoger 1  

Skolsköterskor 0  

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 2 0   

Biologi     

Engelska 5 80   

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 0   

Idrott och hälsa 3 66,7   

Kemi     

Matematik 9 88,9   

Musik 2 0   

Naturorienterande ämnen 6 66,7   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

6 83,3   
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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 0   

Svenska 10 70   

Svenska som andraspråk     

Teknik 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 48292   

Åk 1-6 65063   

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) 
5,1   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

3,25   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

29,45   

Kostnad per tillsynstimma -56,98   

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 24,04   

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17,83   

Kostnad per tillsynstimma -37,18   

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

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

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

95,9 % 100 % 95,9 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3: Vi tycker att 

resultatet är positivt. 

Detta visar att vi är 

duktiga på att motivera 

eleverna till att lära sig. 

4-6 En av utmaningarna i 

skolan är att fånga alla 

elevers intresse och få 
dem nyfikna på det vi gör 

i skolan. vi måste 

tillsammans i arbetslaget 

hitta vägar för att nå fler 

av våra elever och skapa 

lust att lära hos alla. 

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? 

Åk 3: 100%. 

Åk 5: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3: Vi har resurs i 

klasserna på flera 
lektioner vilket gör att 

eleverna får hjälp 

snabbare och känner sig 

sedda. 

Åk 5: Vi har i arbetslaget 

haft regelbundna 

uppföljningar och 

utvärderingar av arbetet 

med extra anpassningar 

både vad vad gäller 
kunskapsmål och sociala 

mål. Vi har anpassat 

förhållningssätt, metoder 

och resurfördelning efter 

behovet i gruppen. Vi har 

under vårterminen haft 

regelbunden tid för 

elevhälsoarbete under 

ledning av en av skolans 
förstelärare - en del i 

detta arbete har varit en 

studiecirkel kring boken 

"problembeteende i 

skolan" av Bo Hejlskov. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har jobbat med ett 

språkutvecklande 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

arbetssätt. . 

  

Övriga kommentarer: 

Några av elevernas 

resultat hamnade dock 

på lägsta godkända nivå 

vilket inte framgår i 

statistiken 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 
bedrivits. 

95,2 % 100 % 95,2 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Fortsatt arbete med 
grundläggande läs- skriv 

och matematikkunskaper 

i åldershomogena klasser 

kan ha bidragit till goda 

kunskaper. 

  

Övriga kommentarer: 

Av 21 elever med 9 

ämnen och totalt 189 

omdömen är 180 
omdömen i 

omdömesblanketten grön 

eller blå markerade. 

Andelen godkända 

kunskapskrav är därmed 

95,2. 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi ger extra stöd i 

undervisningen genom 

mindre grupper och extra 

stöd för de som behöver. 
Mtematiklyftet kan ha 

påverka vårt sätt att 

undervisa. Mer fokus på 

undervisning där 

matematikboken inte är i 

fokus. Vi har pratat 

mycket matematik vilket 

vi tror är ett stort stöd 

för förståelsen kring 

matematiskt tänkande. 

  

Övriga kommentarer: 

Två av eleverna har fått 

extra stöd vid 

provtillfället av 

specialpedagog. Detta 

har gjort att de har klarat 

provet. 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 
svenska. 

95,2 % 100 % 95,2 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Nyanländ elev som ej 

använt sig av svenska 

mer än under drygt ett 

år. 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har en endast en elev 

som läser svenska som 

andraspråk. Denna elev 
kom till skolan till vt i åk. 

6. 

Vi på skolan valde att 

inte genomföra alla delar 

av ämnesproven. Eleven 

har haft en bra 

kunskapsutveckling 

under denna termin. 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som förra året. 

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 
engelska. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
minst uppnår betyget E i 

årskurs 6 i samtliga 
ämnen. 

76,2 % 100 % 76,2 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt 

meritvärde i åk 6 

233,9 235 99,53 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (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: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3: Resultatet visar att 

vi har höga förväntningar 

på eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

Åk 3: Svarsfrekvensen är 
låg, 37,5% 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 
hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% Bra resultat, 

stämmer med elevernas 

uppfattningar kring 

samma fråga. 

Åk 5: 83% Elevernas 

upplevelse är högre än 

föräldrarnas. 11 av 12 
elever tycker att de får 

den hjälp de behöver. 

Bland vårdnadshavarna 

är det 5 av 6 svarande 

som tycker att deras 

barn får denn hjälp det 

behöver. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Övriga kommentarer: 

Åk 3: Låg svarsfrekvens, 

37,5%. 

Åk 5: Svarsfrekvensen är 

50% 

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag 

behöver det" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% 

Åk 5: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn trivs i 
skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% 

Åk 5: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Åk 3 och 5: Stämmer bra 

överens med elevernas 

svar på samma fråga. 

  

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens, 

37,5% (åk 3) 50% (åk 

5). 

 Andel föräldrar som 
uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Åk 3: 100% 

Åk 5: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Ett aktivt och fortlöpande 

elevhälsoarbete. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% 

Åk 5: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet är samma som 

förra året. Det finns en 

klar och positiv förväntan 

på elevernas förmåga 

både socialt och 

kunskapsmässigt. Vårt 

elevhälsoarbete så som 
det bedrivs 

verksamhetsnära, som 

utvecklingsområde, och i 

samarbte med 

elevhälsans professioner 

bidrar till detta. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever på Länghemskolan känner lust att lära 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

F-3 Vi har börjat att göra filmer om läsfixarna för att illustrera dom för eleverna och år 2 och 3 läser för 5 årsgruppen för att öka 

måluppfyllelsen med högläsning och framförande. 

Förskoleklass har börjat med ett nytt material, Lyckostjärnan. 

Analys: 

F-3 Hittills ser vi en ökad effekt på elevernas högläsning. De läser sakta och tydligare samt är mer medvetna om texten. 

Deckartemat har gett avsedd effekt. Elevernas läslust har ökat och de läser fler böcker. 

Fklass upplever att eleverna är mer uppmärksamma på texten genom att eleverna har lärt sig att använda spågumman och 

detektiven. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

F-3 Vi ska utöka lästantsverksamheten till år 3. 
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Vi har deckartema i år 3. 

Förskoleklassen kommer fortsätta med sitt arbete med Lyckostjärnan. 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i åk. 6 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Läsåret 15-16 har alla elever inte nått minst E i betyg utan 5 elever har fått betyget F i något ämne. Läsåret 14-15 hade samtliga 

elever minst E i betyg. Trots detta är det genomsnittliga meritvärdet inte lägre i år (233.8 lå. 14-15 och 233,9 lå. 16-17). 

Analys: 

När det gäller betygsättningen har den övre delen av skalan använts i större utsträckning. Den kontrollbedömning som 

skolverket genomfört av skolans nationella prov har visat att skolans bedömningar ligger rätt. 

Det finns ett fortsatt behov av att arbeta med hur vi arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd för de elever som inte når 

godkända betyg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

De områden som vi genom förstelärarnas utvecklingsarbete prioriterar på skolan under lå. 16-17 är IKT och Elevhälsa 

(innefattande arbete för att anpassa undervisning till elevers olika behov av stöd). 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i åk. 3 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är bättre än föregående år. 

Resultaten i nationella proven i svenska och matematik är högre lå. 15-16 än föregående läsår. I åk. 3 uppnår inte all elever 

godkänd kravnivå i samtliga kunskapskrav i sv, en, ma, idh. Det är 2-3 elever som inte når kravnivån i dessa ämnen. 

Analys: 

Vi har fått konkreta tips på arbetssätt inom IKT både på dator och Ipad. I arbetet med Imovie har vi saknat utrymme i Ipadsen 

för att kunna vidareutveckla vårt arbete. 

Arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fortsätter att förbättra måluppfyllelsen. När vi tittar på den 

generella utveckling för våra elever (historiskt) ser vi att svårigheten för eleverna ökar fram till och med åk. 4 för att sedan 

minska. Dvs. det är ett ökande antal elever som riskerar att inte uppfylla kravnivån fram till och med åk. 4 för att därefter 

minska. Detta gäller även för engelska. 

Det är viktigt att tidigt få en bra avkodning och ett "flyt" i läsningen och skrivningen för att kunna gå vidare till en bra 

läsförståelse. Vi behöver därför satsa på den tidiga språkutveckling. 

Vi ger extra stöd i undervisningen genom mindre grupper och extra stöd för de som behöver. 

Matematiklyftet kan ha påverka vårt sätt att undervisa. Mer fokus på undervisning där matematikboken inte är i fokus. Vi har 

pratat mycket matematik vilket vi tror är ett stort stöd för förståelsen kring matematiskt tänkande. 

Vi ser att den åldershomogena gruppsammansättningen gynnar elevernas språkutveckling - genom en mera styrd och 

organiserad undervisning. Vi ser även att inslaget av IKT i undervisningen både utmanar och motiverar eleverna. 

Skolverkets bedömningsstöd tydliggör och höjer kravnivån redan från åk. 1 vilket ger en tydligare bedömning och ett större 

fokus på kunskapsutvecklande arbete i klassrummet. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utveckla arbetet med datorer och lärplattor för att ha en språkutvecklande miljö. 

Utveckla arbetet med att möta och individanpassa olika elevers behov. 

Båda dessa utvecklingsområden ska stödja tidigare  läsutveckling och fördjupad läsförståelse. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna har höga förväntningar på eleverna. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en hög måluppfyllelse på 100%. Tyvärr var svarfrekvensen från föräldrar låg som ligger till grund för enkäten. 

Analys: 

Lärarna har kunnat visa vårdnadshavarna att de har höga förväntningar. Det har varit viktigt med de "vardagskontakter" som 

lärarna haft med vårdnadshavarna. Även utvecklingssamtalen har spelat en roll för att visa förväntningar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver en plan för hur vi ska nå föräldrarna på ett bättre sätt för att öka svarsfrekvensen. 

Verksamhetens resultatmål: 
IKT är ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Samtliga pedagoger har nått målen. Ny teknik tillkommer löpande varför det från tid till annan finns ikt-verktyg som alla inte 

är lika bekväma med. 

  

Analys: 

F-3 Personalen behöver mer kompetensutveckling kring teknik, på smartboards, nätverk och dokumentkamera. Vi vet om att vi 

kommer att få Chromebooks till år 3. 

Förskoleklassen har inte samma förutsättningar att utveckla sitt arbete med IKT i och med att det är färre enheter per elev. 

Svårt att lära ut hur eleverna ska använda datorerna när alla datorer inte fungerar fullt ut och är upplagda på olika sätt. 

Vi behöver sprida kunnandet inom GAFE. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

F-3 Pedagoger i år 3 behöver få utbildning inom Chromebooks till hösten. Ny personal i F-3 behöver utbildning i bland annat 

smartboard. 

På skolan behöver vi fortsätta att utveckla rätt kunskaper för de olika lärarna beroende på de behov som finns för 

undervisningen. Olika beroende på olika IKT-verktyg för olika åldersgrupper. 

Fortsätta att skapa de tekniska förutsättningarna för en utvecklad undervisning (GAFE i åk.3-6, Chromebooks i åk. 3-6, utöka 

med smartboard i förskoleklassen). 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder IKT dagligen? 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Detta är första året vi 

mäter hur väl IKT 

fungerar som ett 

pedagogiskt verktyg. 

Samtliga lärare säger att 
de använder något av de 

olika verktygen varje 

dag. Alla elever på skolan 

använder själva en 

elevenhet minst en gång 

varje vecka. Flera elever 

använder elevenheter i 

någon form varje dag. 

Pedagogerna uppger att 

de är säkra på sin egen 
lärardator och elevernas 

dator. De verktyg som 

pedagogerna är minst 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

säkra i användandet av 

är I-pad och 

dokumentkamera. 

Smartboarden är det 

verktyg flest pedagoger 

vill ha vidareutbildning 

på. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Under året har varje 

lärare fått var sin 

lärardator. Den egna 

lärardatorn och de övriga 

IKT-verktygen har 

används mycket under 
året vilket ökat 

säkerheten. Vi har på 

skolan fått bedband och 

trådlöst nätverk vilket 

underlättat användandet. 

Viss utbildning har 

förekommit och alla har 

hjälpt varandra på 

skolan. Mycket tid har 
lagts på att få system 

och program att fungera 

av skolans 

specialpedagog. Även 

handledning i arbetslagen 

av talsyntes och 

Inläsningstjänst har skett 

av specialpedagogen. 

Rektorsområdets lokala 

IKT-grupp har varit 
drivande i 

utvecklingsarbetet. 

Skolans IKT-

kontaktperson har tagit 

ansvar för bland annat 

fortbildning av kollegor i 

Infomentor och vissa 

appar. Anpassning av 

IKT-verktyg har gjorts till 
olika elever i behov av 

särskilt stöd. Vi har sett 

nyttan av detta för 

eleverna vilket varit 

motiverande för alla oss 

som arbetar på skolan. 

Motivationen bland oss 

personal är en viktig 

faktor för att lyckas. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
IKT-didaktik. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Nej har inte gjort  en progressionsplan för genomggång av alla eleverna. 

Analys: 

Det behöver finnas tid och priotering till detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
uttrycker att IKT-

100 % 100 % 100 % 
Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

verktygen är till hjälp i 

deras skolarbete. 

föregående år? 

Bättre än förra året. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Alla elever använder IKT-

verktyg i sitt lärande. 

Övriga kommentarer: 

Måttet baseras på 

enkäter i åk. 5 som 

arbetar med 

Chromebooks och GAFE. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska nå målen i läroplanen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Alla elever når inte alla mål i läroplanen. 

Analys: 

Vi har många elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Uppföljning och utvärdering sker regelbundet. Det finns en 

dokumentation och förändringar i organisation och undervisning görs för att möta behoven. Ändå har vi inte nått målet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver fortsätta att utveckla vårt arbete med att anpassa undervinsing och möta varje elevs behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
riskerar att inte nå 

kunskapskraven 

63 % 95 % 66,32 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 8 elever av 24 

riskrerar att ine nå 

kunskapskraven i ett eller 

flera ämnen. 

åk 4-6: Resultatet är 
sämre. Vi har gjort en 

jämförelse för 

elevgruppen av hur 

många enskilda elever 

som riskerar att inte 

klara ett eller flera av 

kunskapskraven. Läsåret 

14-15 riskerade 29% av 

eleverna att inte klara ett 
eller flera kunskapskrav. 

För läsåret 15-16 har 

denna procentandel stigit 

till 39%. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)  

Åk 3: Analys är svår att 

göra då förgående års 

resultat inte stämmer 

här. Vi behöver fortsätta 

att jobba för att få en 

högre måluppfyllelse i åk 

3. 

4-6: För elevgruppen är 

det kunskapskrav inom 
sv, en och ma som ofta 

riskerar att inte nås. 

Inriktningen i 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kunskapskraven är ofta 

olika ommunikativa 

förmågor. De 

kommunikativa 

förmågorna bygger på 

kunskap om begrepp 

(ma) eller ord och 

gramatik (en. sv.). 

En tidig språkutveckling 

är viktig för att 

underlätta för eleverna i 

senare år. För eleverna 

som nu går i 4-6 är det 

viktigt att arbeta med 

extra anpassningar och 

intensifiera arbetet med 

det språk- och 

kunskapsutvecklande 
arbetssättet i samtliga 

ämen. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Högre måluppfyllelse 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Det uppsatta delmålet är nått när det gäller högre måluppfyllelse i matematik. 

Analys: 

Matematiklyftet har bidragit till resultatet genom att nya program och verktyg använts. Undervisningen har blivit mer 

motiverande för eleverna. 

Vi har arbetat mycket med extra anpassningar och flexibla grupper för att bättre kunna ge enskilda elever och grupper av elever 

en mer anpassad undervisning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med flexibilitet i resursanvändandet. 

Ägna skolutvecklingstid åt IKT och Elevhälsa - ledd av skolans förstelärare. 

Planera in jämförelse och analys av varför pojkar och flickor når olika resultat i bedömningssituationer. Vi behöver fundera på 

om våra redovisnings- eller bedömningsmetoder gör pojkarna rättvisa. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 4-

6 som  riskerar att inte 
uppfylla kunskapskraven 

i matematik. 

4,9 % 5 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Matematiklyftet har 

bidragit till resultatet 

genom att nya program 

och verktyg använts. 

Undervisningen har blivit 

mer motiverande för 

eleverna. 

Vi har arbetat mycket 

med extra anpassningar 
och flexibla grupper för 

att bättre kunna ge 

enskilda elever och 

grupper av elever en mer 

anpassad undervisning. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

 Pojkars meritvärde i 
år 6 ska motsvara 

medelvärdet. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk. 1-
3 som når mer än 

godtagbara kunskaper i 

matematik. 

13,7 % 20 % 68,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Högre måluppfyllelse i svenska. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

F-3 Detta läsåret ser vi att det har gett resultat och ser fram emot att fortsätta vårt arbete. 

Analys: 

Vi ser en positiv utveckling med arbetet med "no hands up" i arbetet med läsfixarna och det önskar vi utveckla och använda i 

flera ämnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill sitta ner som arbetslag och planera tillsammans för att få en röd tråd i arbetet mellan årskurserna. 

Vi ska utveckla vårt arbete med ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen. 

Vi ska tydligare synliggöra de pedagogiska planeringarna för eleverna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 1-
3 som når mer än 

godtagbara kunskaper i 

svenska. 

30 % 20 % 150 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)  

Åk 3: Eftersom det är 

olika personer som sätter 

betyg och omdömen 
varje år är resultaten 

svåra att jämföra. Det är 

också olika 

gruppsammansättningar 

vilket gör det  ologiskt att 

jämföra och analysera 

resulat mellan olika år 

enbart utifrån 

undervisning. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk. 4-
6 som riskerar att inte 

uppfylla kunskapskraven 

i svenska. 

16,7 % 10 % 33 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har många elever som 

har olika svårigheter 

inom området språk- och 

kommunikation. Vi 

behöver utveckla vårt 

arbete med- språk- och 

kunskapsutvecklande 
arbetssätt i samtliga 

ämnen 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Trivsel på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en hög måluppfyllelse. I de centrala elevenkäterna om trivsel svarar alla elever i åk 3 och 5 att de trivs i skolan. I skolans 

egen undersökning där samtliga elever deltar ligger resultatet på cirka 98%. 

Analys: 

Resultatet nås genom ett aktivt och fortlöpande elevhälsoarbete i skolan och på fritidshemmet. 

I skolans egen enkät framkommer att rasterna är de tillfällen då elever kan behöva mer stöd för att känna att de är delaktiga i 

lek och gemenskap. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över möjligheterna att erbjuda fler styrda rastaktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 3 
som i den central 

elevenkäten uppger att 

de trivs i skolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3. Vi har ett bra 

värdegrundsarbete och är 

noga med att alla elever 

får känna sig sedda, 

hörda och respekterade. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i 
förskoleklass till och med 

åk. 6 som säger att de 

trivs i skolans egen 

trivselenkät. 
98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är bättre än 

föregående år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har ett kontinuerligt 

elevhälsoarbete i alla 

arbetslag (skola och 

fritidshem). 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
säger att de har någon 

att vara tillsammans med 
på rasten i skolans egen 

trivselenkät. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är något 

sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk. 5 
som i den central 

elevenkäten uppger att 

de trivs i skolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 

år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Kontinuerligt arbetet med 

värdegrund, 

konflikthantering, 

fortbildning kring NPF och 

utvärdering av 

elevhälsoarbetet i 

arbetslagen i skolan och 
fritidshemmet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska känna sig trygga i skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse 

Analys: 

En förutsättning för ett bra resultat och ett bra resultat som står sig år från år är ett medvetet aktivt och fortlöpande 

elevhälsoarbete i alla delar av skolan och på alla nivåer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete med inriktning mot elevhälsa. 

Vi utvecklar vårt arbete med och kring vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor och de lärare som ingår 

i "elevhälsogruppen" är bärare och nyckelpersoner i utvecklingsarbetet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever åk 3 
som känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3: Detta resultat 

stämmer överens med 

föräldrarnas svar på 

samma fråga. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 5 
som känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Ett aktivt och 

målmedvetet arbete. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Elever ska uppleva att pedagogerna har en hög förväntan på deras prestationer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Samtliga elever i åk. 3 och 5 säger att de upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå alla kunskapskrav. 

Analys: 

Det finns en klar och positiv förväntan på elevernas förmåga både socialt och kunskapsmässigt. Vårt elevhälsoarbete så som det 

bedrivs verksamhetsnära, som utvecklingsområde, och i samarbete med elevhälsans professioner bidrar till detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete att utveckla extra anpassningar, arbetet kring extra anpassningar samt skolans elevhälsoarbete. 

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". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 100 % svarade ja. 

Åk 5: 92% svarade ja. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3: Vi har kontinuerligt 

arbetat med klassråd 

samt elevråd där 

eleverna fått uttrycka 

sina tankar och önskemål 

kring skola och skolmiljö. 

Vi har även arbetat 
mycket med 

konfliktlösning och 

värdegrunden i klassen. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som svarar att 

"Jag vet vad jag ska 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 87,5 % svarade ja. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kunna för att nå målen i 

de olika ämnena". 

12,5 % tycker det 

stämmer ganska dåligt. 

Åk 5: 92 % svarade ja. 

8% tycker det stämmer 

dåligt. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3: Eleverna hade 

svårt att förstå 

innebörden av frågan. 

Det hade vart bra att låta 

eleverna se frågorna och 

ställa frågor kring 
enkäten före. Vi behöver 

fortsätta arbetet med att 

förtydliga målen i 

undervisningen och ta 

ned dem till elevnivå. 

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". 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Åk 3: 83,3 % instämmer. 

12,5 % tycker det 
stämmer ganska dåligt. 

Åk 5: 92% instämmer. 

8% tycker det stämmer 

dåligt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Åk 3: Eleverna hade 

svårt att förstå 

innebörden av frågan och 

kände sig osäkra. De 

tänkte inte på alla de 

olika sätt vi visar deras 

lärande genom, som 

exempelvis 

utvecklingssamtal. 

Övriga kommentarer:  

Åk 3: Gå igenom 

frågorna före och ge 

eleverna möjlighet att 

ställa frågor kring 

frågorna hade varit bra. 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevens ska känna att hon/han blir lyssnad på  och har möjlighet att påverka. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Ja 

Analys 

Vi har gott resultat men låg svarsfrekvens. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Länghemskolan har en god måluppfyllelse. Läsårets meritvärde för årskurs 6 är i genomsnitt 233,9 vilket är en tiondel högre än 

föregående år. Skolans elever har goda förutsättning när de börjar årskurs sju. 

Även när det gäller trivsel och trygghet är resultatet bra. Cirka 98% av skolans samtliga elever säger att de trivs och är trygga på 

skolan. 

Givetvis är vi ändå inte nöjda med resultaten. Målet för trygghet och trivsel är alltid 100% och det ska inte finnas några elever 

som inte får godkänt betyg i något ämne. 

Sammanfattande analys 

Vi börjar se resultat av ett systematiskt arbete för en tidig språkutveckling ("En läsande klass") i f-3. Våra elever är mer 

uppmärksamma på textens innehåll och har fått en större motivation att läsa själva. Vår utmaning för eleverna i årskurs 4-6 är 

att hitta vägar till deras läslust. 

Under läsåret har arbetslagen i skolan och på fritidshemmet arbetat aktivt med elevhälsoarbete. I skolan har arbetet letts av 

skolans förstelärare och på fritids har arbetet letts av arbetslagsledaren. Arbetet innefattar såväl uppföljning och utvärdering av 

extra anpassningar och särskilt stöd som hur vi arbetar med motivation och kamratskap bland eleverna. Vi upplever att 

utvecklingsarbetet har gett resultat för eleverna. Vi har gjort många anpassningar/förändringar i hur vi organiserar oss och 

arbetar under året. 

Det gångna läsåret var det första då vi hade ett alternativt arbetstidsavtal på skolan. Detta innebär att alla lärare på skolan valt 

att öka sin arbetsplatsförlagda tid på skolan. Lärarna har därmed mer tid på skolan för att tillsammans kunna utvärdera 

verksamheten och bättre kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Kvalitén, och möjligheten, att utvärdera 

och planera i arbetslagen har ökat - vilket helt naturligt kommit eleverna till del både när det gäller kunskaps- och sociala mål. 

Under läsåret 16-17 genomförde lärarna i årskurs 5 ett pilotprojekt där varje elev fick tillgång till en egen s.k. Chromebookdator. 

Lärarna använde även en webbaserad lärplatform tillsammans med eleverna. Projektet har slagit mycket väl ut. Särskilt har 

motivationen och studieron ökat i gruppen. Vi upplever att arbetssättet är gynnsamt för elevernas måluppfyllelse och att det 

finns mer att utveckla. Vi känner att vi kommit långt inom IKT på hela skolan. Utöver arbetet med 1:1 har alla elever fått en 

undervisning där lärplattor, Smartboards och dokumentkameror använts ofta och regelbundet för att öka undervisningens 

attraktion och elevernas lärande. 

Under läsåret har alla lärare deltagit i "matematiklyftet". Matematiklyftet har haft en inriktning mot IKT. Vid utvärdering ser vi 

att fortbildningen har lett till att vi ökat användningen av IKT (informations och kommunikationsteknik) tillsammans med våra 

elever. Eleverna har varit positiva och motiverade. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Under läsåret 16-17 kommer alla på skolan att arbeta med skolutveckling inom IKT och Elevhälsa. Arbetet kommer att ske på 

skolans egen skolutvecklingstid en gång i veckan. Inom båda dessa områden kommer tidig läs- och skrivutveckling, ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt samt extra anpassningar och särskilt stöd att vara återkommande teman. 

För att ytterligare höja våra resultat kommer vi under läsåret 16-17 att satsa särskilt på den tidiga språkutvecklingen. Positivt är 

att vi under läsåret kommer att kunna utöka pedagogresursen tack vare den statliga satsningen inom årskurs 1-3. För hela 

skolan, f-6, ska vi utveckla vårt arbete med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen. Vi kommer att 

använda skolans gemensamma skolutvecklingstid till att utveckla vårt arbete med tidig läs- och skrivutveckling, ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen samt extra anpassningar och särskilt stöd. 

Varje arbetslag, i skolan och på fritidshemmet, kommer att arbeta vidare med sitt verksamhetsnära elevhälsoarbete. Arbetet 

kommer att ledas av skolans två förstelärare och fritidshemmets arbetslagsledare. Detta arbete ger effekt på många olika plan. 

Ett är trivsel och trygghet, ett annat motivation och studiero, ett tredje vilka extra anpassningar som genomförs (och hur de 

utformas). 

Vi kommer att fortsätta med det alternativa arbetstidsavtalet. Målsättningen är att fortsätta utveckla arbetslagsarbetet för att nå 

högre måluppfyllelse totalt sett på skolan. Viktiga delar i det utvecklade arbetslagsarbetet är gemensam uppföljning och 

utvärdering av insatser - så att de fortsatta åtgärderna kan optimeras. Flexibilitet är ett slitet, men ack så viktigt, begrepp i detta 

sammanhang - då arbetslaget ständigt prioriterar och omprioriterar sina resurser. 

Läsåret 16-17 kommer vi att satsa på fortsatt utveckling inom IKT. Till följd av lärarbyte tappar vi en stor del av den praktiska 
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erfarenhet av arbetet med 1:1 (Chromebookdatorer och webbaserad lärplattform) vi byggt upp på skolan under läsåret. Vi 

kommer därför att ägna tid för att bygga upp kunnandet igen och denna gång med fler lärare och fler elevgrupper. Vi utökar 

vår IKT-satsning genom att tillhandhålla en Chromebookdator till varje elev i åk. 3-6. Utöver fortbildning inom 1:1 pedagogik 

kommer vi att fortbilda oss inom övriga IKT-verktyg vi har på skolan. 


