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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 421 428  

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

25 % 19 %  

Antal elever särskolan    

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
12,1 10,28  

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

86,5 legitimerade 59,1  

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare 1,0  

Specialpedagoger 3,0  

Skolsköterskor 1,0  

Skolläkare   

Skolkuratorer 1,0  

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 50 2 50 

Biologi 5 100 5 40 

Engelska 7 85,7 11 64 

Fysik 5 100 6 83 

Hem- och 

konsumentkunskap 

3 100 2 100 

Idrott och hälsa 3 33,3 3 33 

Kemi 5 100 5 40 

Matematik 11 90,9 11 73 

Musik 2 50 2 0 

Naturorienterande ämnen   5 60 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

4 100 5 60 
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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 4 100 4 75 

Svenska 9 77,8 12 50 

Svenska som andraspråk 1 100 3 33 

Teknik 5 100 6 67 

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 89 655   

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9 89 655 89 249  

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 608   

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 

Enligt ovanstående statistik skulle vi haft mer pedagogisk personal detta lå än förra men det stämmer inte. Vi har haft färre 

öppettider i studion detta lå och det är alltid kopplat till våra lärarresurser. Övertagandet av personal i Internationella klassen 

är den troliga orsaken till att statistiken ser bättre ut detta år. Andelen behöriga lärare har ökat då de flesta lärare nu fått sin 

legitimation. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer" 

51 % 95 % 53,68 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Vet ej då vi inte har 

resultat från förra 

året. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Kolla nedastående ! 

Varför sjunker det 

med åren ? 

  

Övriga kommentarer: 

Åk 7 74 % 

Åk 8 51 % 

Åk 9 35 % 

 Andel elever i åk 3, 5 
och 8 som anser att 
"Lärarna i min skola 

hjälper mig i skolarbetet 

om jag behöver det". 

89,5 % 98 % 91,33 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Samma tendens som 

förra frågan. 

  

Övriga kommentarer: 

Åk 7 94,2 % 

Åk 8 89,5 % 

Åk 9 82,4 % 

 Andel elever med 
minst betyget E i åk 7 i 

samtliga ämnen 

72 % 98 % 73,47 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med 
minst betyget E i åk 8 i 

samtliga ämnen 

75 % 98 % 76,53 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9 

203,1 220 92,32 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

Vi hade många bra 

resultat i år trots att vi 

tagit emot fler 

nyanlända än vad vi 

någonsin gjort 

tidigare. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel som är 
behöriga till 

gymnasieskolans 

nationella program 

78,7 % 98 % 80,31 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 

som uppnår 
kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska 

94,5 % 95 % 99,47 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk 

59 % 95 % 62,11 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Det var bara 5 elever 

som genomförde 

provet detta år och 

ingen av de 5 klarade 

provet. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

matematik 
90 % 95 % 94,74 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Mattelyftet. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

engelska 

91 % 95 % 95,79 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 
NO 

83 % 95 % 87,37 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 

som uppnår 
kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

SO 

86 % 95 % 90,53 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med 
minst betyget E i åk 9 i 

samtliga ämnen 

62 % 95 % 65,26 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel utan godkända 
betyg i ett, flera eller alla 

ämnen i årskurs 9 

37,8 % 0 % 0 % 

 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 
   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi hade inga resultat 

från förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

78,3 % 95 % 82,42 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har haft mindre 

personal i studion. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag 

behöver det" 

90 % 95 % 94,74 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi hade inga resultat 

förra året 

  

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" 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

  

 Andel föräldrar som 
uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i skolan" 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi hade inga resultat 
förra året. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

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". 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi hade inga värden 

förra året. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Alla som kommer till 
skolan ska känna sig 

välkomna 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Hur ska vi kunna få 

reda på detta? 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja elevernas resultat i matematik 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
lägst når betyget E i 

matematik. 

82 % 90 % 91,11 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Mattelyftet börjar ge 
resultat samt 

specialpedagogernas 

och lärarnas mer 

målinriktade arbete. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja resultaten i NO/Teknik 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Ökat meritvärde i 
NO/Teknik 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Se nedan. 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Snitt åk 7-9 

2014  10,97 

2015  11,41 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

2016  11,34 

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare behärskar att arbeta med Mac-datorer och använder det i undervisningen samt använder InfoMentor för 

att underlätta de  administrativa delarna i lärarjobbet. 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare ska utveckla sitt kunnande om innebörden av ordet elevhälsa. 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna trivsel 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 

trivs 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska vara trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är 

trygga 
   

 

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". 
81,6 % 95 % 85,89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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". 

78 % 95 % 82,11 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Här har vi ett 

utvecklingsområde! 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anger att 

" Jag får veta hur det går 

för mig i skolarbetet". 

82 % 95 % 86,32 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Här behöver vi bli 
bättre. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Det som varit positivt i år är elevernas uppfattning av att tryggheten känns bra, att de får den hjälp de behöver, resultaten på 

NP i sv, ma, eng har varit bra samt att matteresultaten varit bättre än tidigare år. Negativt är att lusten att lära sjunker från åk 7 

till 9, betygsresultaten är fortfarande låga samt att 21 % av våra elever inte är behöriga till gymnasiet. 

  

Sammanfattande analys 

Vi har bra lokaler (salar, grupprum, elevutrymmen, bibliotek, idrottshall mm ) gott om lärarresurser, bra ehg, gott 

administrativt stöd, bra arbetslagsorganisation, samt gott stöd från politiker och tjänstemän. 

De allra flesta eleverna tycker skolan är viktig, de känner sig sedda och bekräftade, trygga och trivs bra med lärare och 

klasskamrater samt att de tycker att de allra flesta lärarna är mycket bra. Socialt sett har det varit det lugnaste läsåret som 

skolledningen upplevt. Sociala elevsvårigheter har de flesta mentorer och ehg-personal arbetat med på ett föredömligt sätt. 

17 av de 34 elever som ej blivit gymnasiebehöriga är nyanlända och där räknar vi inte med att de ska kunna bli 

gymnasiebehöriga. 

När det gäller de övriga 17 så finns det många anledningar till att vi inte nått dessa elever. Det finns brister hos oss som 

organisation (otydligt utredningsförfarande och okunskap kring extra anpassningar och särskilt stöd), splittrade åsikter bland 

personalen om var gränsen för vårt uppdrag går (otydligt ledarskap från rektor) samt en del elever som har så stora sociala 

och/eller inlärningsproblem så att vi inte ännu har kunskapen kring hur vi ska bemöta dom. 

Skolinspektionen har en delvis annan och mörkare bild när det gäller om eleverna får det stöd dom behöver. Alla ha ju 

uppenbarligen inte fått det (17 st = 11 %). 
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Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Vi ska skaffa oss fler och vassare verktyg för hur det aktiva lärarstödet ska kunna anpassas till ALLA elever. 

 Vi ska strukturera upp arbetet med utredningar, extra anpassningar och särskilt stöd samt hur detta dokumenteras. 

 Rektor ska genomföra planerade lektionsbesök för att se hur undervisningen anpassas efter elevernas behov. 

 Vi ska utveckla arbetet med formativ bedömning. 

 Vi ska fortsätta diskussionerna om elevinflytande och det ämnesövergripande arbetet. 

 Vi ska fortsätta de pedagogiska diskussionerna om IKT i undervisningen. 

 Vi ska utveckla arbetet med SvA, förberedelseklass, studiehandledning, modersmålslärarna samt hur vi integrerar den 

nyanlända i klasserna. 

 Vi ska fortsätta arbetet med elever och föräldrar om vikten av att läsa. 

 Vi ska arbeta vidare med klassklimatet och ledarskapet i klassrummet. 


