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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 170 151 151 

Därav elever i förskoleklass 22 27  

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

40 28  

Antal elever särskolan 2 2  

    

Underlaget till SCB har inte varit korrekt, vilket har lett till att redovisade uppgifter inte stämmer . 

Skolan behöver förbättra rutinerna när det gäller inrapportering till SCB 

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 

10,5 7,4  

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

76,6 leg.   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

0   

Antal personal inom elevhälsan 

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

elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare 0  

Specialpedagoger 1  

Skolsköterskor 1  

Skolläkare   

Skolkuratorer 1  

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 3 100   

Biologi 5 100   

Engelska 5 100   

Fysik 4 100   

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 0   

Idrott och hälsa 4 75   

Kemi 4 100   

Matematik 7 85,7   

Musik 2 50   

Naturorienterande ämnen 7 100   

Samhällsorienterande 7 100   
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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 

ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

Samhällskunskap) 

Slöjd 2 0   

Svenska 7 85,7   

Svenska som andraspråk 1 100   

Teknik 1 100   

Lärare 1-3 5    

Lärare 4-6 6    

Lärare 7-9     

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 82 419   

Åk 1-6 103 010   

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 882   

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 18,75   

Antalet tillsynstimmar/barn och 
vecka 

14,60   

Kostnad per tillsynstimma 38,53   

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Antalet elever på skolan har ökat kraftigt och vi har fått många nyanlända elever till skolan. Det underlag som tas fram centralt 

för att användas i det systematiska kvalitetsarbetet har inte stämt. Underlaget grundas bl.a. på de uppgifter som rapporteras in 

från skolan till SCB. Eftersom underlaget säger att det funnits betydligt färre elever på skolan än vad det faktiskt gjort stämmer 

inte heller flera av de övriga uppgifterna. Viktigt blir nu att skolan tillsammans med kommunen  ser över rutinerna för att 
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säkerställa att rätt underlag tas fram. I nuläget är det därför svårt att göra en analys. 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

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". 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

94 procent av eleverna 

uppger att lärarna 

förväntar sig att de ska 

nå målen 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfylle 

God  

Eleverna upplever skolan lustfylld och att den gör dem nyfikna till att studera vidare. 

  

Analys: 

Vi har till viss del arbetat med att sätta in eleverna i kommande arbetsliv. 

De yngre eleverna har läst, skrivit och sett film om olika yrken och de äldre har gjort studiebesök men vi har mycket arbete kvar 

när det gäller att ge alla elever kännedom om fortsatta studier och få inblick i olika valmöjligheter, ge studie- och 

yrkesorientering. En del av detta arbete kan nog kopplas till att eleverna är nyfikna och vill lära sig mer men om den 

kopplingen finns är osäkert. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta mer medvetet med studie- och yrkesorientering,  särskilt bland de äldre eleverna för att kunna följa och se effekten av 

arbetet 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Alla elever uppger att 

skolarbetet gör dem 

nyfikna och att de får lust 
att lära mer 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

kommuninvånare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 97 procent av eleverna upplever att de får hjälp, en elev svarde vet ej 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag 

behöver det" 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt högt resultat 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i musik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Lägre om vi räknar med de nyanlända eleverna som kom till oss under våren i årskurs 6, totalt 7 stycken. 

Annars är resultatet likvärdigt 

  

Analys: 

Totalt hade 44 procent av eleverna i klassen utländsk bakgrund och alla utom en elev har kommit till skolan under 

mellanstadietiden. De  elever som varit mer än två år på Limmaredskolan har alla klarat minst E i betyg men vi kan se att de 

flesta av dessa elever endast når E med ett undantag som resulterade i ett B. 

  

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med tolkning och bedömning av kunskapskraven 

Vi behöver arbeta mer med att tydliggöra den svenska läroplanen och kunskapskraven för elever och vårdnadshavare med 

annan kulturell bakgrund, höja ämnets status. Vi behöver också se över om vi på något sätt kan påverka möjligheterna att öva 

musik på fritiden. Samarbetat mellan musiklärare och övriga på skolan behöver förbättras. 

Se till att musikläraren finns med vid ett par måndagsmöten då vi jobbar med utveckling. Planera in möten med de nyanländas 

föräldrar och arbeta med den svenska läroplanen (engelsk översättning) 

Hitta samverkansformer för att utveckla musikundervisningen för elever med annat modersmål 

Se över möjligheten till studiehandledning 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
når de högre betygen A 

och B i MU 

10 % 10 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

10 procent av eleverna 

har fått betyget B ingen 

har fått A 

Sett till antalet elever är 

resultatet likvärdigt med 

föregående år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Både sämre och bättre 

Sämre om vi räknar med alla nyanländas resultat. Nyanlända som kom i mitten av vårterminen till både årskurs 3 och 6. 

Något bättre om vi jämför övriga elever med tidigare år , meritvärdet är högre. 

(Bortser vi från de sju nyanlända eleverna som kom till klassen i mitten av vårterminen i årskurs 6 är resultatet bättre än 

föregående år , genomsnittligt meritvärde 236p jämfört med föregående år 234. Vi hade dock ett par F men i stället fler B och A. 

I engelska har vi  förbättrat oss något. Betygspoängen har ökat från 12,38 till 13,89. Särskilt bra resultat uppnår våra elever med 

annat modersmål som gått ett antal år på vår skola (3år eller mer), 6 elever . De får 15.0 i betygspoäng 

I svenska och svenska som andraspråk når 100 procent av eleverna kunskapskraven både i årskurs 3 och 6 om vi bortser från de 

elever som kom sent på våren. Alla våra svenska som andraspråkselever som har gått ett antal år på skolan (3 år eller mer  6 

elever) har lyckats väl. De når tillsammans 13,3 i betygspoäng. 

Lägst resultat betygspoäng har vi när det gäller musik12,84) 

(Text inom parentes, nyanlända inte medräknade) 

Analys: 

Enligt Skolverket ska vi bedöma de nyanländas kunskaper och ge betyg om de varit med och fått undervisning i ämnet 

alternativt kan vi göra bedömningen att de ska få anpassad studiegång. Våra elever blev kartlagda med Skolverkets nya 

kartläggningsmaterial och vi gjorde bedömningen att de skulle ingå i den ordinarie undervisningen och ges stöttning i 

förberedelsegruppen. Vi hade knappt några möjligheter att låta eleverna visa sina kunskaper på sitt starkaste språk då vi saknar 

pedagoger som kan ta studiehandledning. Vår modersmålslärare hjälpte till i möjligaste både som tolk och med viss 

studiehandledning. När det gäller vissa språk saknades det helt tex dari. Bedömningen blev då att de sju eleverna inte hade 

tillräckliga kunskaper i ämnena och fick då F, vilket resulterade i 105 F som fördes in i statistiken och drog då naturligtvis ner 

det totala meritvärdet. 

Vi kan annars se att vi är bra på att få in nyanlända snabbt  i undervisningen och att det går bra för dessa elever efter ett par år 

på skolan. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över  möjligheter  till utökad studiehandledning och i alla språk 
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Se till att modersmålsundervisningen inte får ge vika för andra behov t.ex. tolkning 

Skapa bättre förutsättningar för ämnesövergripande planering (arbetslag- och måndagstid. 

Tydliggöra kunskapskrav och den svenska läroplanen för vårdnadshavare särskilt när det gäller de mer praktiska ämnena och 

även koppla detta till studie- och yrkesorientering. 

Se över lokalanvändning 

Månadsmöten runt extra anpassningar 

Fortsätta utveckla arbetet med datorer i klasserna 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Mycket bättre. Alla elever 

klarde kunskapskraven i 

svenska 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Arbetet med Bornholm 
lägger en god grund för 

skolstarten. Noggrann 

uppföljning med God 

läsutveckling och Logos 

gör att vi fångar upp 

elever i behov av 

anpassningar och särskilt 

stöd. Vi har under åren 

utvecklat vårt 
språkutvecklande arbete 

och här då även haft 

hjälp av SPSM , vilket lett 

till att vi arbetar mer 

med att utveckla ord och 

begrepp. 

Läsförståelseundervisning

en har utvecklats och vi 

ser att materialet "En 

läsande klass " hjälper 
eleverna med 

lässtrategier. Elever som 

behövt stöd i sin språk- 

och läsutveckling har fått 

hjälp av resursperson 

som handletts av 

specialpedagog. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
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?) De 
nyanlända eleverna som 

kom under våren till 

Limmared har visat på en 

hög ambitionsnivå i att 

lära sig svenska och har 

gjort stora framsteg men 

varit för kort tid på 

skolan för att kunna ha 

förutsättningar att nå 

kunskapskraven i 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

svenska som andraspråk 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 

bedrivits. 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre  

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

De flesta har förväntade 

kunskaper . Någon elev 

läser utifrån sina 

förutsättningar och de 

nyanläda eleverna 
utvecklas mycket positivt 

men behöver ytterligare 

tid för att kunna nå 

kraven. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

63 % 100 % 63 % 

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: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt hög 

måluppfyllelse 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Skolan har bra rutiner för 

att fånga upp elever 
tidigt, vi gör 

kartläggningar och vi 

mäter av elevernas 

förmåga kontinuerligt. Vi 

sätter snabbt in extra 

anpassningar, fördelar 

resurser samt anmäler 

vid behov för ytterligare 

utredningar. Vi har under 
ett flertal år nu arbetat 

med att utveckla 

undervisningen, 

läsförståelseundervisning

, ett språkutvecklande 

arbetssätt och använda 

datorn som ett stöd i 

undervisningen och kan 

nu se att vi har bra 

rutiner för att lyckas 
hjälpa eleverna. 

Vi jobbar med 

läsförståelseundervisning 

på ett medvetet sätt. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

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. 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre om vi räknar med 

de nyanlända eleverna 

som kom till klassen 

under våren. resultat (se 

nedan) 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Skolan är 

bra på att snabbt stötta 

eleverna i svenska. Utav 

de 6 elever som gjorde 

proven fick 83 procent  

av dessa ett högre 

provbetyg än E . Högsta 
betyget var B. 

I klassen fanns vid 

provperioden ytterligare 

6 nyanlända elever som 

kom till Limmaredskolan i 

mitten av vårterminen. 

Dessa elever hade inte 

förutsättningar att delta i 

proven. De har  alla visat 
en  hög ambitionsnivå för 

att lära sig svenska och 

gjorde stora framsteg.    

Om vi räknar med dessa 

elever blir resultatet 

76 % 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

64 % 100 % 64 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Förra året klarade 95 

procent av eleverna 

samtliga delprov i 

matematik. 

I år var det 64 procent 

av samtliga elever som 

klarde de nationella 

ämnesproven 

Räknar vi inte med de 7 
nyanlända eleverna som 

inte gjorde proven är 

resultatet även då  lägre 

89 procent. 

  

De 7 nyanlända eleverna 

gjorde inte proven. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet var till viss del 

förväntat. De elever som 

inte klarde alla delar har 

trots det gjort stora 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

framsteg under 

mellanstadietiden. Det 

stora antalet nyanlända 

som kom till klassen 

under våren påverkade 

möjligheterna med extra 

anpssningar. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

engelska. 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre  men något bättre 

om vi inte räknar med de 

nyanlända eleverna som 

kom till Limmaredskolan 

under våren i årskurs 

Betygspoängen har då 

ökat från 12,38 till 13,89  
6 

Särskilt bra resultat 

uppnår våra elever med 

annat modersmål som 

gått ett antal år på vår 

skola (3år eller mer),  6 

elever . De får 15.0 i 

betygspoäng 

I klassen fanns vid 

provperioden ytterligare 
6 nyanlända elever som 

kom till Limmaredskolan i 

mitten av vårterminen. 

Dessa elever hade inte 

förutsättningar att delta i 

proven. De har alla visat 

en hög ambitionsnivå för 

att lära sig och gjorde 

stora framsteg. Om vi 
räknar med dessa elever 

blir resultatet 76 % 

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. 

64 % 100 % 64 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Räknar vi med alla 25 

elever alltså även de sju 

nyanläda eleverna som 

kom till skolan i mitten 

eller slutet av 

vårterminen uppnår 64 

procent som minst 
betyget E. Dessa sju får 

samtliga F i betyg. 

Bortser vi från de 

nyanlända uppnår 78 

procent av eleverna som 

minst E. I den här 

gruppen är det elever 

med annat modersmål 

som inte uppnår E i ett 
par eller i ett enstaka 

ämne. Det gäller ämnen 

som slöjd, modersmål, 

matematik, biologi och 

kemi. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 



Limmaredskolan, Kvalitetsanalys 15/16 12(26) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Skolan har under året 

fått ta emot många 

nyanlända elever  i 

samband med att det 

byggt ett asylboende i 

samhället och att vi valt 
att ta emot eleverna 

direkt på skolan istället 

för att de som tidigare 

gått i en 

internationellklass i 

Tranemo. Till årets sexa 

kom det sju elever . De 

resurser som annars 

funnits för att stötta 

elever i behov av 
anpassningar fick nu 

fördelas på att organisera 

och stötta alla elever i 

klassen och även 

nyanlända i de andra 

klasserna på skolan. Vi 

har saknat 

studiehandledare både i 

arabiska och dari. 
Modersmålsläraren har 

använts både som tolk 

och studiehandledare, 

vilket har lett till att 

modersmålsundervisning

en blivit lidande. Skolan 

har saknat 

specialpedagog som 

annars haft en stödjande 

roll tex när det gäller 
anpassningar, 

föräldrasamtal och ett 

stöd för rektor kring 

organisation. 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 6 

170,3 234 72,78 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Både sämre och bättre! 

Bortser vi från de sju 
nyanlända eleverna som 

kom till klassen i mitten 

av vårterminen i årskurs 

6 är resultatet bättre än 

föregående år, 236 p 

jämfört med föregående 

år 234 p. Vi hade dock 

ett par F men i stället fler 

B och A. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Enligt Skolverket ska vi 

bedöma de nyanländas 

kunskaper och ge betyg 

om de varit med och fått 
undervisning i ämnet 

alternativt kan vi göra 

bedömningen att de ska 

få anpassad studiegång. 

Våra elever blev 

kartlagda med 

Skolverkets nya 

kartläggningsmaterial 

och vi gjorde 
bedömningen att de 

skulle ingå i den ordinarie 

undervisningen och ges 

stöttning i 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förberedelsegruppen. Vi 

hade knappt några 

möjligheter att låta 

eleverna visa sina 

kunskaper på sitt 

starkaste språk då vi 

saknar pedagoger som 

kan ta 
studiehandledning. Vår 

modersmålslärare hjälpte 

till i möjligaste både som 

tolk och med viss 

studiehandledning. När 

det gäller vissa språk 

saknades det helt tex 

dari. Bedömningen blev 

då att de sju eleverna 

inte hade tillräckliga 
kunskaper i ämnena och 

fick då F, vilket 

resulterade i 105 F som 

fördes in i statistiken och 

drog då naturligtvis ner 

det totala meritvärdet. 

Övriga kommentarer: 

  

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 2:2 Kunskaper 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Eleverna har under året fått en god grund för att ta till sig undervisningen och utveckla  läsförmågan 

Analys: 

Förksoleklassen bygger vidare på de kunskaper som eleverna har med sig från förskolan. Det finns bra rutiner för att arbeta 

med språklig medvetenhet och arbetet bedrivs i mindre gruppkonstellationer varje vecka 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i 
förskoleklassen som visar 

en grundläggande 

språklig medvetenhet 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

  

Övriga kommentarer: 



Limmaredskolan, Kvalitetsanalys 15/16 14(26) 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen visar nyfikenhet och intresse för kemiska processer 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 

Barnen har upplevt, förundrats och visat nyfikenhet för kemiska processer. 

De var engagerade och intresserade när vi besökte Navet och deltog i alla experiment. De kom med många tankar och idéer 

över vad som skulle hända. Detta engagemang fortsatte även när vi jobbade hemma i olika grupper. 

  

Analys: Vi pedagoger upplevde arbetet som något nytt och spännande och fick god hjälp av Navet med litteratur och 

experimentlåda. Planeringen för området blev viktig och det var bra att  lyfta viktiga ord och begrepp. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utvecka arbetet med kemi och få in det naturligt i förskoleklasens vardag. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i 
förskoleklassen som visar 

intresse för 

naturvetenskap, kemiska 

processer 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har inte mätt just det 
här målet tidigare. Nytt 

har varit att arbeta med 

kemiska processer 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen utvecklar en grundläggande talförståelse 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God  

  

Analys: 

Det är de nyanlända eleverna som ännu inte tagit till sig de svenska begreppen . Vi är medvetna och jobbar med det. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Engagera de nyanländas vårdnadshavare i den svenska läroplanen. 

Fortsätta med vårt språkutvecklande arbete som vi fick med från SPSM och jobba med grundläggande begrepp på många olika 

sätt. 

  

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

 Andel elever som 
utvecklar en 

grundläggande 

talförståelse 

81 % 90 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi mätte inte på samma 

sätt förra året 

Verksamheten klarar att 

utveckla talförståelsen 

hos samtliga elever. 
Några elever är relativt 

nyanlända och har ännu 

inte tagit till sig de 

svenska begreppen fullt 

ut. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi ser att 

alla elever utvecklas men 

skulle behöva mer stöd i 

modersmålet för att 

lyckas med de nyanlända 

eleverna och 

även engagera dessa 

elevers föräldrar i vilka 
krav och förväntningar 

som den svenska  

läroplanen ställer. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna i förskoleklassen har fått kunskaper och visar intresse för en god miljö och en hållbar utveckling 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse. Alla elever har utvecklat förståelse och flertalet har utvecklat förståelse för samtliga ämnesspecifika ord 

och begrepp som vi arbetat med. 

  

Analys: 

Vi har haft en god grund i vår planering som vi kunnat följa. Arbetet med skapande skola då konstnären Alexandra Bunde kom 

till oss och lät eleverna skapa i återvunnet material blev ett extra plus. Möjligheten att arbeta i olika mindre grupper har skapat 

förutsättningar till att kunna prata och lyssna på eleverna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever  i 
förskoleklassen som har 

fått kunskaper och visar 

intresse för en god miljö 

och en hållbar utveckling 

91 % 90 % 101,11 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Informations och kommunikations teknologin (IKT) är ett fungerande verktyg i undervisningen och stöttar elevernas 

måluppfyllelse. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Mindre god 

  

Analys: 

Vi har inte avsatt tid för att arbeta gemensamt med området IKT därför ser det mycket olika ut på skolan. Flera pedagoger är 

väl insatta i datorns möjliheter och använder flera olika Ikt -verktyg tillsammans med eleverna i den dagliga undervisningen. 

Pedagoger har också hjälpts åt stöttat och inspirerat varandra. Många av våra åtgärder i vår utvecklingsplan blev aldrig 

genomförda bl.a.pga personalförändringar och vakant rektorstjänst 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta och genomföra tidigare planerade åtgärder 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 
som kan hantera 

ClarioRead 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) Arbetet 

har till viss del kommit 

av sig dels pga krångel 

med datorer, 

specialpedagogen fick 

andra uppgifter och 

kunde heller inte stötta 

upp som det var tänkt. 

Arbetet med att få det att 
fungera med alla 

nyanlända på skolan tog 

också mycket tid. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger 
som använder 

Inläsningstjänsts inlästa 

läromedel i sin 

undervisning 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Flera 

klasser använder 

tjänsten flitigt, särskilt 

när det gäller 

studiehandledning. 

Specialpedagogens tid för 
att följa utvecklingen 

angående 

inläsningstjänst räckte 

inte till då hon fick andra 

arbetsuppgifter. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger 
som känner sig trygga i 

hanteringen av sin 

personliga dator. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)  Vi har 

saknat ledning i arbetet 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

med IKT mycket 

gemensam tid har 

försvunnit , vilket har 

inneburit att arbetslagen 

jobbat väldigt olika med 

datorerna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger 
som använder de 

interaktiva tavlorna i 

undervisningen 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inte mätt detta 

mål tidigare 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Sedan 
den första utbildningen 

när det gäller våra 

interaktiva tavlor har 

lärarkåren förändrats, 

vilket lett till att en del 

saknar utbildning. De 

som kan använder dem 

ofta och mycket och har 

även delat med sig av 

sina kunskaper. Under 
året utan rektor har 

mycket av den 

gemensama tiden 

försvunnit till annat. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever  i åk.5 
och 6 som uttrycker att 

chromebooks hjälper 

dem i undervisningen 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det här målet blev inte 

utvärderat 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger i 
förskoleklass som 

upplever att de har en 

plan för hur de ska 

använda IKT i 
verksamheten 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Detta mål blev aldrig 

utvärderat 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Fortsatt hög måluppfyllelse 97 procent av eleverna och 100 procent av vårdnadshavarna upplever att eleverna får den hjälp de 

behöver 
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Analys: 

Vi har bra rutiner för att hjälpa elever men kan utveckla dem när det gäller nyanlända elever som nu kommer direkt till vår 

skola. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utveckla rutinerna för nyanlända elever. 

Arbeta med InfoMentors årshjul runt extra anpassningar 

Se till att alla nyanställda pedagoger kommer in i våra rutiner 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får 
det stöd och hjälp de 

behöver. 

97 100 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt högt resultat 

Eleverna vet att de när 
som helst kan vända sig 

till sin lärare då de har 

frågor eller behöver 

hjälp. På raster finns 

alltid pedagoger ute att 

vända sig till. 

Nyanlända elever blir 

kartlagda med 

Skolverkets 
kartläggningsmaterial 

Skolan har 

återkommande 

uppföljningar av 

elevernas 

kunskapsresultat när det 

gäller språk, läs- och 

skriv samt matematik. 

Eleverna får stöd inom 

den ordinarie 
undervisningen i form av 

extra anpassningar som 

dokumenteras i elevens 

IUP och beslutas i 

samråd med elev och 

vårdnadshavare. Vid 

ytterligare behov utökas 

de extra anpassningarna 

ytterligare. Vid utebliven 
eller svag effekt av de 

insatta åtgärderna 

anmäls ärendet till rektor 

som fattar beslut om 

vidare insatser eller 

eventuell utredning och 

om vem som ska ansvara 

för utredningen. Utifrån 

vad utredningen 

/utredningarna visar 
fattas sedan beslut om 

eventuellt särskilt 

stöd.Elevhälsans personal 

: kurator, skolsköterska 

och specialpedagog 

arbetar förebyggande i 

ledning av rektor. 

Elevhälsan arbetar för att 

undanröja hinder och 
verka för att alla elever 

ska må bra och lyckas i 

skolan. 

Specialpedagogen 

tillsammans med 

klassläraren i årskurs 6 

vägleder eleverna inför 

fortsatt utbildning. Elever 

med funktionshinder 

uppmärksammas särskilt 
och ges vägledning 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

tillsammans med 

vårdnadshavare och 

mottagande skola 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?)  

Limmaredskolan har väl 

inarbetade rutiner för att 

hjälpa elever men 

behöver utveckla dessa 

vidare för att klara den 

nya situationen med att 

vara en mottagningsskola 

för direktkommande 

nyanlända elever. 

  

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? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

  

Det finns ett par elever 

som inte upplever att de 

får den hjälp de behöver. 

Det är svårt att veta vad 

det står för och svårt att 

bemöta när det inte finns 
någon kommentar om 

vad det handlar om. 

Fortsättningsvis kommer 

vi att lyfta frågan i 

samband med 

utvecklingssamtalen. 

 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? 

Fortsatt högt resultat. 

Ingen förälder var 
missnöjd. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Det här målet blev aldrig utvärderat 

Analys 

Det arbete som planerades in i vår utvecklingsplan blev till stora delar inte genomfört bl.a för att vi saknade ledning och 

styrning och för att vi har flera nya pedagoger som tillkommit under året. 
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Några pedagoger har arbetat mycket med IKT men resultatet och kunskapen bland pedagogerna varierar stort. 

Några pedagoger har gått matematiklyftet med IKT inriktning och har då även utvecklat sin undervisning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta och genomföra de åtgärder som vi har kvar i vår utvecklingsplan 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
tycker att undervisningen 

blir bättre (eleverna lär 

sig) när pedagogen 

använder IKT 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målet blev inte utvärderat 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) Vår 

upplevelse är att 

eleverna upplever 

undervisningen mer 

tydlig och visualiserad då 

pedagogen använder IKT. 

Vår känsla är också att 

de lär sig mig då 

pedagogen använder IKT 

och att de själva tycker 
att det är lustfyllt att 

använda IKT. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre om vi räknar med 

de nyanlända eleverna 

som kom till klassen 

under våren. resultat (se 

nedan) 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Skolan är 

bra på att snabbt stötta 

eleverna i svenska. Utav 

de 6 elever som gjorde 
proven fick 83 procent  

av dessa ett högre 

provbetyg än E . Högsta 

betyget var B. 

I klassen fanns vid 

provperioden ytterligare 

6 nyanlända elever som 

kom till Limmaredskolan i 

mitten av vårterminen. 

Dessa elever hade inte 
förutsättningar att delta i 

proven. De har  alla visat 

en  hög ambitionsnivå för 

att lära sig svenska och 

gjorde stora framsteg.    

Om vi räknar med dessa 

elever blir resultatet 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

76 % 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Alla elever uppger att de trivs på skolan 

  

Analys: 

Skolan har bra rutiner för att arbeta med trivsel. Personalen är samstämmig och trivs med varandra, vilket vi tror återspeglar 

sig på eleverna 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i 
förskoleklassen som 

uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt högt alla 

uppger att de trivs 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Förskoleklassen har väl 

inarbetade rutiner för att 

jobba med trivsel 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i 
samtliga klasser förutom 

förskoleklassen som 

uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Fortsatt högt resultat 

Alla elever uppger att de 

trivs på skolan 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel 

vårdnadshavare i årskurs 
3 och 5 som uppger att 

deras barn trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt högt. 

Föräldrarna uppger att 

deras barn trivs i skolan 

Analys (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 elever i 
förskoleklassen som 

uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt högt resultat 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever utvecklar empati och respekt för allas lika värde oavsett exempelvis utseende, ekonomisk status, 

kroppsstorlek och personlig stil eller religon 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna på Limmaredskolan känner sig trygga. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla elever uppger att de känner sig trygga i skolan 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med vårt likabehandlingsarbete och kartlägga riskområden samt arbeta  aktivt i klasserna med stöd av kurator. Kartor 

med riskområden ska finnas uppsatta i varje klassrum och i personalrummet. Fortsätta kalla till stormöten vid behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i 
årskurs 3 och 5  som 

uppger att de känner sig 

trygga 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Eleverna är trygga på 

skolan 94 procent 

svarade positivt på 

enkäten. Vi når dock inte 

100 procent, vilket vi 

alltid måste sträva efter 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som 
känner sig trygga 

överallt  på skolan 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har inte mätt målet så 

här tidigrare 

88 % av eleverna 

upplever sig trygga 
överallt på skolan. 

Alla elever uppger att de 

trivs och är trygga i 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

klassrummet 

Eleverna upplever att det 

kan vara otryggt när de 

står i matkön och i 

kapprummet. 

En del upplever att det 

kan vara otryggt då de 

leker i skogen, spelar 
King out eller då de 

spelar fotboll. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Övriga kommentar 

Kuratorn avsätter tid 

varje vecka för att arbeta 
förebyggande med 

klasserna runt 

likabehandlingsplanen. 

 Andelen 
vårdnadshavare i 

klasserna 3 och 5 som 

uppger att deras barn är 

tryggt 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt högt resultat 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt. Eleverna 

upplever att lärarna tar 

hänsyn till elevernas 

åsikter 

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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt Alla utom en 
elev uppger att de vet 

vad de ska kunna för att 

nå kunskapskraven 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

  

Analys: 

Pedagogerna upplever att de blivit mer tydliga i att beskriva olika kvaliteter och vad som förväntas av eleverna för att nå de 

olika betygsstegen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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? 

Alla elever uppger att de 

vet vad de ska kunna för 

att nå målen 

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 "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet visar att 

pedagogerna ställer krav, 

tror på eleverna  och 
visar höga förväntningar 

Övriga kommentarer:  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska uppleva att de får veta hur det går för dem i skolarbetet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har utvecklat vår förmåga att arbeta formativt, sätta upp mål med tydliga kriterier och visa elevexempel. Under arbetet har 

vi strävat efter att stötta eleverna med vad de kan göra tydligare för att nå en bättre kvalitet. Inför utvecklingssamtal får 

eleverna själva formulera sitt nuläge och "spegla" det mot vårdnadshavares och lärares uppfattning 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi är tydliga och jobbar 

målinriktat med eleverna 

  

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". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

En elev svarar att den 
inte vet 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Både sämre och bättre resultat. 

Sämre om vi räknar med alla nyanländas resultat (nyanlända som kom i mitten av vårterminen till både årskurs 3 och 6). 

Något bättre om vi jämför övriga elever med tidigare år, meritvärdet är högre. 

(Bortser vi från de sju nyanlända eleverna som kom till klassen i mitten av vårterminen i årskurs 6 är resultatet bättre än 

föregående år, genomsnittligt meritvärde 236p jämfört med föregående år 234p. Vi hade dock ett par F men i stället fler B och A. 

I engelska har vi förbättrat oss något. Betygspoängen har ökat från 12,38 till 13,89. Särskilt bra resultat uppnår våra elever med 

annat modersmål som gått ett antal år på vår skola (3år eller mer), 6 elever . De får 15.0 i betygspoäng 

I svenska och svenska som andraspråk når 100 procent av eleverna kunskapskraven både i årskurs 3 och 6 om vi bortser från de 

elever som kom sent på våren. Alla våra svenska som andraspråkselever som har gått ett antal år på skolan (3 år eller mer 6 

elever) har lyckats väl, alla når kunskapskraven och uppnår inte bara de lägsta betyget E utan flertalet når även de högre 

betygen C, D och A i flera ämnen. 

Lägst resultat betygspoäng har vi när det gäller musik12,84) 

(Text inom parentes, nyanlända inte medräknade) 

Sammanfattande analys 

  

Året som gått har varit turbulent. Rektor slutade och specialpedagogen gick in som vikarie på 60 procent som chef för 

förskolan. Mycket av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån vår utvecklingsplan föll undan för andra frågor och det blev få 

gemensamma träffar som vi annars brukat ha. En fråga som upptog mycket kraft och energi var hur vi skulle lösa lokalfrågan, 

elevantalet har ökat i Limmared, klasserna är stora samtidigt som det under våren tillkom många nyanlända elever direkt från 

det nystartade asylboendet i Limmared. Flera familjer /elever som fått uppehållstillstånd och valt att flytta till Limmared har 

också tillkommit. 

Enligt Skolverket ska vi bedöma de nyanländas kunskaper och ge betyg om de varit med och fått undervisning i ämnet 
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alternativt kan vi göra bedömningen att de ska få anpassad studiegång. Våra elever blev kartlagda med Skolverkets nya 

kartläggningsmaterial och vi gjorde bedömningen att de skulle ingå i den ordinarie undervisningen och ges stöttning i 

förberedelsegruppen. Vi hade knappt några möjligheter att låta eleverna visa sina kunskaper på sitt starkaste språk då vi saknar 

pedagoger som kan ta studiehandledning. Vår modersmålslärare hjälpte till i möjligaste mån både som tolk och med viss 

studiehandledning. När det gäller vissa språk saknades det helt t.ex. dari. Bedömningen blev då att de sju eleverna inte hade 

tillräckliga kunskaper i ämnena och fick då F, vilket resulterade i 105 F som fördes in i statistiken och drog då naturligtvis ner 

det totala meritvärdet. 

Vi kan annars se att vi är bra på att få in nyanlända snabbt i undervisningen och att det går bra för dessa elever efter ett par år 

på skolan. 

Flera av skolans pedagoger har fått kompetensutveckling runt språkstörning och språkutvecklande undervisning men vi har 

även mycket ny personal på skolan och vi behöver därför se över behovet av ytterligare stöd för att kunna möta de elever på 

skolan som har språkstörningar. 

Arbetet med IKT behöver fortsätta mycket av det vi planerade in för året blev inte av bl.a. pga. att vi saknade ledning och 

styrning, annat behövde prioriteras 

Arbetet med extra anpassningar har börjat ta form men kan ytterligare utvecklas. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Se över möjligheter till utökad studiehandledning 

Se till att modersmålsundervisningen inte får ge vika för andra behov tex. tolkning 

Skapa bättre förutsättningar för ämnesövergripande planering (arbetslag- och måndagstid). 

Tydliggöra kunskapskrav och den svenska läroplanen för vårdnadshavare särskilt när det gäller de mer praktiska ämnena och 

även koppla detta till studie- och yrkesorientering. 

Fortsätta kompetenshöjningen på skolan runt språkstörning 

Fortsätta arbetet runt IKT och se till att de åtgärder vi planerat blir genomförda 

Se över lokalanvändning 

Fortsätta utveckla undervisningen för direktkommande nyanlända 


