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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 37 37  

Därav elever i förskoleklass 13 13  

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

7 7  

Antal elever särskolan 0   

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
9,7   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

6,5   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

96   

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 0,5  

Skolsköterskor 0,1  

Skolläkare 0  

Skolkuratorer 0,1  

Skolpsykologer 0  

Talpedagoger 0  

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 2 100 2 50 

Biologi 2 100 1 0 

Engelska 2 100   

Fysik 2 100 1 0 

Hem- och 

konsumentkunskap 

0    

Idrott och hälsa 1 100 1 0 

Kemi 2 100 1 0 

Matematik 2 100 2 50 

Musik 2 100 1 0 

Naturorienterande ämnen 0    

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

0  2  
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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 1 100   

Svenska  100 3 33.3 

Svenska som andraspråk 1 100 2 0 

Teknik 1 100   

Lärare 1-3 2 100   

Lärare 4-6 0    

Lärare 7-9 0    

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 93 868 52956  

Åk 1-6 158 232 103242  

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 1379   

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 

Enheten har god personaltäthet och ämnesbehörighet. Jämfört med förra läsåret har dessa siffror förbättrats avsevärt. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

"Lärarna i min skola 
hjälper mig i skolarbetet 

om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är likvärdigt 

med föregående år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleverna upplever att de 

får det stöd de behöver. 

Övriga kommentarer: 

- 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är sämre än 

föregående år. 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Då vårdnadshavaren inte 

signalerat något om sina 

upplevelser gällande stöd 

i skolarbetet till oss 
pedagoger och inte heller 

skrivit några 

kommentarer är det 

svårt för oss att 

analysera orsaken. Vi 

upplever att eleverna fått 

mycket stöd, framför allt 

med tanke på att de 

arbetat i en liten klass. 

  

Övriga kommentarer: 

Då det endast är två 

vårdnadshavare som 

besvarat enkäten känns 

inte resultatet helt 

tillförlitligt. 

 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? 

- 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

- 

Övriga kommentarer: 

Eleverna upplever att de 

får den hjälp av lärarna 
som de behöver. En 

anledning kan vara "den 

lilla skolans styrka" att år 

3 ofta får arbeta i liten 

grupp med en pedagog. 

 Andel föräldrar som 
uppger att "Mitt barn 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

känner sig trygg i skolan" Resultatet är detsamma 

som föregående år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att jämföra 

resultatet med 

föregående år. Det är få 

föräldrar som svarat på 

enkäten (2 av 5 

föräldrar). 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i vårt rektorsområde känner lust att lära. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Pedagogerna möter genom en varierad undervisning elevernas nyfikenhet och därigenom lust att lära. Samverkan i den lilla 

skolan och utomhuspedagogik bidrar till det goda resultatet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla skolan i inriktning utomhuspedagogik och hållbar utveckling med fokus på lust att lära. 

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 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Då Sjötoftaskolan och 

pedagoger är nya för 

läsåret finns det inget 

resultat att jämföra med. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

- 

Övriga kommentarer: 

- 

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten skall öka i samtliga ämnen 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Skolan har låg måluppfyllelse i ämnet svenska och SvA. I matematik är måluppfyllelsen god. En av fem elever har förväntade 

kunskaper i alla ämnen. 

Analys: 

Extra stöd har satts in under läsåret som gett goda resultat men eleverna har ännu inte nått förväntade kunskaper för årskursen. 

Läs- och skrivutredningar av specialpedagogerna har varit ett stöd i detta arbete. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna behöver fortsatt stöd i åk 4-6. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

33 % 100 % 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?) 

Under läsåret har läs-och 

skrivutredningar gjorts 

på de elever som inte 

nått kunskapskraven. 

  

Övriga kommentarer: 

Eleverna har utvecklats 
mycket under läsåret, 

men når ännu inte ända 

fram. 

 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? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleven har endast gått en 

termin i svensk skola. 

  

Övriga kommentarer: 

Endast en elev bedömdes 

utifrån svenska som 

andraspråk 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

matematik. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än 

föregående år 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Det är svårt att analysera 

resultatet då det är nya 

pedagoger, ny elevgrupp, 

ny skola. 

Övriga kommentarer: 

En av eleverna har inte 

gjort de  nationella 

proven i MA 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 
bedrivits. 

20 % 100 % 20 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är betydligt 

sämre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svenska är det ämne där 

majoriteten av eleverna 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

inte når kunskapskraven. 

Samtliga elever har 

under läsåret utvecklats 

betydligt och närmat sig 

kunskapskraven med 

tanke på hur 

utgångsläget var vid 

läsårsstart. Några av 
eleverna har svenska 

som andraspråk och ett 

par av eleverna har 

utretts för läs- och 

skrivsvårigheter. 

  

Övriga kommentarer: 

Se ovan 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare använder bedömningsportalen i sin undervisning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God. Alla pedagoger har fått utbildning i verktyget. 

Analys: 

Bedömningsportalen har många delar som hjälper lärarna i sitt bedömningsarbete. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Detta område behöver utvecklas under kommande läsår så att det blir en naturlig del av undervisningen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel lärare som 
använder Skolverkets 

bedömningsportal 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

- 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har under läsåret fått 

kompetensutveckling i 

Skolverkets 

bedömningsportal - vad 

det är och hur det kan 
användas. 

Övriga kommentarer: 

Detta område behöver 

utvecklas under 

kommande läsår så att 

det blir en naturlig del av 

undervisningen. 

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

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Låg 

Analys: 

Endast två vårdnadshavare har svarat på enkäten vilket inte ger tillräckligt underlag. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Rutiner för att alla föräldrar svarar på enkäten ses över. Vårdnadshavarna ges god information om skolans insatser för att 

eleven ska nå så långt som möjligt, exempelvis vid utecklingssamtal och föräldramöten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 
barn. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Dessa synpunkter har 
inte framkommit vid 

utvecklingssamtal eller 

föräldramöten 

  

Övriga kommentarer: 

Endast två 

vårdnadshavare har 

svarat på enkäten och 

därför är det svårt att 
analysera svaren. 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskoleklassens verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Något bättre än föregående år. 

Analys: 

Nytt arbetssätt har gett positivt resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla undervisningen med ett språkutvecklande arbetssätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
klarar stanine 4 eller 

högre på 

Bornholmstestet 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är något 

bättre än förra året. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det är svårt att jämföra 

resutaten då elvegruppen 

inte är densamma. Nya 

arebtsmetoder har 

testats och påvisat ett 

positivt resultat. 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Alla pedagoger har fått utbildning i verktygen och de används i varierande grad. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under nästa läsår ges möjlighet att diskutera verktygens fördelar i ämneslagen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 
som kan använda 

ClaroRead 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

- 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Under läsåret har vi fått 

kompetensutveckling om 

ClaroRead - hur det kan 

användas i 

undervisningen. 

Övriga kommentarer: 

Användandet av 

ClaroRead kan utvecklas 

under kommande läsår. 

 Andel pedagoger 
som använder 

inläsningstjänst i sin 
undervisning 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

- 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har under läsåret 
2015/2016 fått 

kompetensutveckling om 

inläsningstjänst och lärt 

oss hur programmet 

fungerar. 

Övriga kommentarer: 

Vi upplever att det finns 

behov att utveckla 

arbetet med 
inläsningstjänst under 

kommande läsår. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett fungerande verktyg i sitt lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Eleverna kan använda datorer och ipads i ett lärande syfte. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna i förskoleklass behöver arbeta mer regelbundet med verktygen. Alla elever kan utveckla sin förmåga att skriva på 

dator och Ipad. Till hösten kommer vi utöka tätheten så att det finns en enhet på två elever i åk 1-3 samt en enhet på fyra. 

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

 Andel elever som 
klarar att hantera IKT 

verktyg som en del i sitt 

lärande 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

- 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

- 

Övriga kommentarer: 

Förskoleklassen behöver 

utveckla 

kunskapsområdet under 

kommande läsår. Åk 1-3 

har arbetat en hel del 

med iPads och datorer 
men behöver utveckla 

förmågan att använda 

skrivverktygen. De 

behöver också fördjupa 

sin nuvarande kunskap 

inom IKT som 

läranderesurs. 

Verksamhetens resultatmål: 
Handlingsplan för frånvaro ska öka elevernas närvaro i skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har inga resultat att jämföra med. 

Analys: 

Vi karlägger elevernas fråvaro utifrån Infomentor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt med en handlingstrappa för hur vi hanterar elevernas frånvaro. Detta är ett arbete som påbörjas under läsåret 16/17. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever upplever att de får det stöd som de behöver 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100%. Alla elever i åk 3 utifrån elevenkäten upplever att de får det stöd de behöver. 

Analys: 

Vi har inga tidigare siffror att jämföra med. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Matematiklyftet ska höja resultaten i matematik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Alla elever når inte målen. 

Analys: 
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Matematiklyftet har genomförts under två läsår och det är lite tidigt att se resultat på sikt ännu. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I ämnesarbetet under nästa läsår fortsätter arbetet för en ökad måluppfyllelse i matematik genom kollegialt lärande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 1-3 
som har minst 

godtagbara kunskaper i 

matematik 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

- 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

-Majoriteten av de elever 

som inte har godtagabara 

kunskaper i matematik är 
nyanlända och har 

bristande kunskaper om 

de matematiska 

begreppen 

Övriga kommentarer: 

I årskurs 3 uppnår 4 av 5 

elever  målen i ämnet 

matematik. En elev har 

haft hög frånvaro under 

läsåret 2015/2016 och 
har därför inte nått 

målen. Eleven har heller 

inte deltagit under 

nationellaproven i 

matematik. 

Verksamhetens resultatmål: 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Låg 

Analys: 

Flertalet av de som inte når målen läser mot Sva. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver utveckla vår undervisning för att möta alla elever. Samarbete med studiehandledare och användning av exempelvis 

inläsningstjänst bör utvecklas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever totalt i 

åk 1-3 som har minst 
godtagbara kunskaper i 

samtliga ämnen 

62 % 100 % 62 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Då flera av eleverna 

saknar de grundläggande 

kunskaperna inom läs- 

och skriv når de inte 

målen för svenska i år 3. 

Detta gör att resultatet 

försämras. 

  

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Se ovan. På skolan finns 
dessutom ett antal SvA 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

elever, vilket är en del av 

förklaringen till de låga 

resultaten 

Övriga kommentarer: 

Vi har under läsåret 

arbetat intensivt med 

läs- och skrivträning och 

elevernas resultat har 
förbättrats betydlgit 

under året. 

 Födda 2008 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

En av 11 elever når inte 

kunskapskraven i alla 

ämnen. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleven har varit i Sverige 

en kort tid.91 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2007 

73 % 100 % 73 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

3/11 elever når inte 

kunskapskraven. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Ämnen matematik och 

svenska. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2006 

20 % 100 % 20 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

4/5 elever når inte 

kunskapskraven i alla 

ämnen. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Gäller främst ämnet 

sv/sva. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar upplever att deras barn trivs i skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Endast två vårdnadshavare har svarat på enkäten så de tär svårt att göra en helhetsanalys. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rutiner för enkäthanteringen ses över till nästa läsår. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn trivs i 

skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt resultat 

sedan föregående år 

  

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

  

Övriga kommentarer: 

Då det endast är två 

vårdnadshavare som 
svarat på enkäten 

säger resultatet inte 

så mycket om 

helheten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Många men inte alla elever trivs. Något lägre än föregående år. 

Analys: 

De elever som inte trivs upplever att de inte får påverka innehållet på dagen. Några elever känner sig otrygga på rasten vilket 

påverkar trivseln. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I nästa års värdegrundsarbete arbetar pedagogerna vidare med frågan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 
som trivs i skolan -

 Central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdiga resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleverna upplever att de 

trivs med skolan och 

skolmiljön. 

Övriga kommentarer: 

- 

 Andel elever i åk F-3 
som trivs -

 Likabehandlingsplanens 

enkät 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående  

Resultatet är något 

sämre än föregående 

år 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultat 

Det finns ett fåtal elever 

på skolan som upplever 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

att det finns för lite fri lek 

och att de inte kan 

bestämma hur deras dag 

ska se ut. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
uppger att de trivs på F-3 

- Utvecklingssamtalet 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Under rasterna 

förekommer det 

lekar/aktiviteter som gör 

att ett fåtal elever känner 
sig otrygga. 

Övriga kommentarer: 

Detta är något som 

pedagogerna 

uppmärksammat och lyft 

med samtliga elever. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög 

Analys: 

Någon elev känner sig otrygg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter arbete med värdegrund och trygghet under nästa läsår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 
som känner sig trygga -

 central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleverna upplever att de 

känner sig trygga i 

skolan. 

Övriga kommentarer: 

- 

 Andel elever som 
känner sig trygga -

 Likabehandlingsplanens 

enkät 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma resultat som 

föregående år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det är svårt att jämföra 

resultaten då skolan är 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

ny och pedagogerna är 

nya. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever upplever att lärarna har höga förväntningar samt att lärarna tydliggör hur de ska nå kunskapskraven. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Eleverna upplever att lärarna har höga positiva förväntningar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla eleverna tilltro till sin egen förmåga genom samtal och värdegrundsarbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anger att 

"Mina lärare förväntar sig 

att jag ska nå 

kunskapskraven i alla 

ämnen ". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Eleverna upplever att 

lärarna har höga 

förväntningar på att de 

ska nå kunskapskraven. 

Övriga kommentarer: 

Pedagogerna upplever att 

det är viktigt att ha höga 

(och rimliga) 
förväntningar på 

eleverna. 

 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? 

Det finns inget resultat 

att jämföra med från 

föregående år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

- 

Övriga kommentarer: 

- 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar får en god information om deras barns kunskapsutveckling 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Endast två föräldrar har svarat. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ta fram rutiner för enkäten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som 
uppger att de får god 

information om sitt barns 

utveckling och lärande 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Det finns inget resultat 

att jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det är svårt att jämföra 
resultatet då det endast 

är 2 av 5 föräldrar svarat 

på enkäten. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
All personal har ett proffesionellt förhållningssätt i sin yrkesroll 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Endast två föräldrar har svarat vilket inte är tillräckligt underlag för djupare analys. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över rutiner för föräldraenkäten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som 
uppger att de har 

förtroende för personalen 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det finns inget resutlat 

att jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det är svårt att jämföra 

resultatet då det endast 

är 2 av 5 föräldrar som 

besvarat enkäten. 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas delaktighet och inflytande över sin utbildning ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Varierad 

Analys: 

Eleverna upplever att de har inflytande.  Skolan arbetar medvetet med demokrati och nöppet samtalsklimat. Eleverna behöver 
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bli mer medvetna om kunskapkraven. De upplever att de får veta vad de kan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna kommer under nästa läsår förenkla och förtydliga målen för eleverna. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleverna upplever att 

lärarna tar hänsyn till 

deras åsikter och att de 
blir lyssnade till. 

Övriga kommentarer: 

Skolan arbetar aktivit 

med demokrati och öppet 

samtalsklimat. Genom 

klassråd, skolråd och 

grön flagg-råd får 

eleverna möjlighet att ge 

uttryck för sina åsikter. 

 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". 

20 % 100 % 20 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående  

Sämre resultat än 

föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Eleverna upplever inte 

att de vet vad som krävs 
för att nå målen i de olika 

ämnena för åk 3. 

Pedagogerna kan inte 

svara på varför resultatet 

blivit markant sämre i 

jämförelse med tidigare 

år eftersom skolan 

förflyttats och 

pedagogerna är nya. 

Övriga kommentarer: 

Pedagogerna upplever att 

de aktivit arbetat med 

målen men resultatet 

visar att målen behöver 

förenklas och förtydligas 

ytterligare inför 

nästkommande läsår. 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anger att 

" Jag får veta hur det går 

för mig i skolarbetet". 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Majoriteten av eleverna 

upplever att de får 

återkoppling på hur de 
ligger till i skolarbetet. 

Övriga kommentarer: 

Det är viktgit att hitta 

fasta rutiner för 

återkoppling med 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

eleverna. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Under läsåret har vi haft ett helt nytt arbetslag på Sjötoftaskolan. Ett arbetslag med en hög kompetens både när det det 

pedagogiska arbete men också när det gäller ämneskunskap. Detta har varit en positiv start för Sjötoftaskolan. Eleverna 

upplever detta också visar genom bl.a att lärarna ger det stöd som behövs och lusten att lära, utifrån enkät. Samma gäller även 

från föräldrarna som upplever en stor trygghet med den lilla skolan. 

Ämnesmässigt har eleverna legat efter i sin kunskapsutveckling, detta med anledning att vi inte hade pedagoger under 

elevernas första skolår som hade önskvärd kompetens. Sedan har vi endast fem elever i åk 3, så underlaget är magert. Men när 

det gäller ämnet svenska så är måluppfyllelsen låg. Vi har gjort flera kartläggningar och pedagogiska utredningar för att sätta in 

rätt stöd för eleverna. Eleverna visar en positiv utveckling men når inte ända fram. Däremot visar matematiken positiva resultat 

hos eleverna. 

Under året har vi varit med i ett projekt från Linköpings Universitet och Linneuniversitetet där man bedrivit forskning 

angående barns läsning. Denna forskningen är av praktisk karaktär och syftar till att utveckla metoder för att öva upp elevers 

läsförmåga. 

Pedagogerna har en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik varje vecka. Sjötoftaskolan är också certifierad 

enligt Grön Flagg. Sjötoftaskolan har en miljöprofil. 

Sammanfattande analys 

Vi har fantastiska pedagoger på Sjötoftaskolan som jobbar mycket bra tillsammans. Man ser den enskilde eleven och utgår från 

elevens behov. Flexibiliteten är stor och möjligheterna många. Dessvärre saknas mycket av de grundläggande kunskaperna för 

eleverna och det är därigenom som man inte når kunskapskraven. 

Under året har det lyft 8 elever från Sjötoftaskolan till EHG, det har varit elever som inte når kunskapskraven men också elever 

med social problematik. Resultatet har blivit att vi genomfört tre pedagogiska utredningar. en tal utredning och en social 

utredning. 

Över tid har Sjötoftaskolan de bästa förutsättningarna för att lyckas med sin måluppfyllelse. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Man kan inte förvänta sig att lyckas full ut efter bara ett läsår med en högre måluppfyllelse. Vi har gjort enorma framsteg med 

det pedagogiska arbetet och ser positivt på den fortsatta utvecklingen för eleverna på Sjötoftaskolan. 

Under kommande läsår kommer vi att förstärka ytterligare på Sjötoftaskolan då vi har en elev som kommer att tillhöra annan 

skolform men att vara inkluderad i skolan. 

Sjötoftaskolan ingår som en del i Tranängskolans Rektorsområde vilket innebär att vi har gemensamma utvecklingsområden, 

dels är det  EHG som vi jobbat med under året och som vi kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla, sedan har vi även 

andra utvecklingsområden som vi jobbar med tillsammans, del är det värdegrundsarbete, SAMS och ämneslagsarbete inför 

nästa läsår. 


