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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 287 323  

Därav elever i förskoleklass 51 43  

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

92 27  

Antal elever särskolan    

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
11,6 10.35  

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

12,75 14  

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

89,3 79.3  

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100 85,7  

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 2,5  

Skolsköterskor 0,5  

Skolläkare 0  

Skolkuratorer 0.7  

Skolpsykologer 0  

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 8 100 6 50 

Biologi 11 90,9 9 77,8 

Engelska 11 100 10 70 

Fysik 11 90.9 9 77,8 

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 100 1 0 

Idrott och hälsa 6 100 5 80 

Kemi 11 90,9 9 77.8 

Matematik 15 93,3 19 89,5 

Musik 5 100 5 60 

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd 2 50 2 50 

Svenska 16 93,8 20 90 

Svenska som andraspråk 3 66,7 4 0 

Teknik 5 80 9 77,8 

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 656   

Förskoleklass 74726 44176  

Åk 1-6 94262 61451  

åk 7-9    

Grundsärskolan 24   

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 24,49 31  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17,10 17,88  

Kostnad per tillsynstimma 23,93 34,94  

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Lågstadiesatsningen har gett oss mer möjligheter med utökade resurser för de yngre eleverna. Detta har varit en möjlighet att 

jobba enskilt och i mindre grupp med eleverna som har behov. Dessvärre har vi inte här lyckats att rekrytera utbildade 

grundskollärare fullt ut, utan två av våra lågstadiesatsnings personal har ingen pedagogisk behörighet. 

När det gäller pedagogernas kompetens kan man glädjande nog se att den har ökat, när man tittar på statistiken. När det gäller 

den verkliga siffran så har vi en hög behörighet på skolan och samtliga pedagoger som undervisar har en lärarbehörighet och 

med legitimation. Vi har full kompetens/behörighet/legitimation i skolans samtliga ämnen. 
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Vi har många elever med olika behov och skolans EHG team har under året lyft 51 elever. Olika insatser, kartläggningar och 

utredningar har genomförts. 

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". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

sämre 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Två elever anser att de 

inte får tillräcklig hjälp. 

Orsak okänd 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag 

behöver det" 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

sämre än förra året. 

Analys: 

Lusten att lära är en viktig föutsättning för kunskapsutveckling hos eleverna.Det är främst pojkar i åk 5 som inte tycker att detta 

stämmer. I åk 3 var resultatet 96% och i åk 5 82%. För att vi skall få en ökad lust till lärande hos våra elever, så är det värdefullt 

att vi gör en ordentlig analys av varför resultatet hos våra pojkar är så lågt i åk 5 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför höstterminen 2016 kommer vi att genomföra en dialog/samverkan med föräldrarna angående grundläggande värden för 

att gynna elevernas skolgång, det benämns SAMS som står för Sömn, Aktivitet, Mat och Struktur. 

För att vi skall få en ökad lust till lärande hos våra elever, så är det värdefullt att vi gör en ordentlig analys av varför resultatet 

hos våra pojkar är så lågt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det är främst pojkar i åk 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

5 som inte tycker att 

detta stämmer. I åk 3 

var resultatet 96% och i 

åk 5 82%. 

Övriga kommentarer: 

Hur kan vi utveckla 

undervisningen så att 

den passar pojkarna? 

Verksamhetens resultatmål: 
Kunskapsresultaten skall öka i samtliga ämnen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Åk 3 har lägre måluppfyllelsen än föregående år, för åk 6 har men delvis bättre men också sämre måluppfyllelse 

Analys: 

Vi har inte lyckas inte tillgodose de behov som eleverna har i åk 3 när det föreligger språksvårigheter eller andra mer 

omfattande svårigheter, på ett tillfredsställande sätt. Undervisningen lyckas inte utveckla elevernas förmåga till assimilation 

(lägga till lärandet till det de redan kan) och deras förmåga till ackommodation (integrera sina nya kunskaper med sina gamla 

kunskaper) i tillräckligt hög grad. Vi har inte haft en lika god uppföljning av elevernas utveckling i matematik som deras 

utveckling i svenska där det bl.a. har satts in regelbundna tester och extra lästräning. Den matematikplan som nu är framtagen 

kommer att underlätta vid diagnostiseringen av eleverna så att brister upptäcks i tid och rätt insatser kan ges så tidigt som 

möjligt 

För eleverna i åk 6 har det på mellanstadiet varit många personalbyten, vilket gör att kontinuiteten inte varit den mest ultimata. 

när det gäller måluppfyllelsen har den varit sämre än föregående läsår. Matematikämnet är i sig ett ämne som kräver extra god 

studiero för fortsatt kunskapsutveckling och inhämtning av kunskap för eleverna. Även när det gäller ämnet svenska, så ligger 

man på samma nivå jämfört med förra läsåret. Däremot i bild, idh och Engelska så har det blivit något bättre. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

På skolan kommer vi under höstterminen 2016 jobba aktivt med skolans värdegrund. Skolans pedagoger behöver känna en 

trygghet och en gemensam syn på värdegrunden och hur den skall hanteras. Under hela läsåret 16/17 kommer detta arbetet att 

fortlöpa. 

Handledning i arbetslaget kommer att kontinuerligt ske av Specialpedagog/kurator. Att sprida det 

specialpedagogiska/talpedagogiska tänket men även inslag av social karaktär är viktigt att ha dialog kring i 

handledningssituation för att hitta olika vägar för att möta elevernas behov. 

Det kollegiala lärandet i ämneslaget kommer att vara en stående konferens i årshjulet var 4:e vecka. Vi ser ett stort värde av 

samarbete och tror på att vi tillsammans skall hitta vägar för att skapa en högre måluppfyllelse. 

En läs och skrivplan har under året introducerats, planen har tagits fram genom specialpedagogerna med utgångspunkt från 

pedagogerna på skolan. Denna plan kommer att förvaltas och utvecklas av ämneslaget som kommer att arbeta med svenska 

under året. Detta är ett värdefullt verktyg för våra pedagoger. Ämneslaget har sedan i uppdrag att i sitt eget arbetslag sprida 

informationen om ämnet svenska och hur man kan använda sig bl.a av vår läs och skrivplan som ett verktyg. 

En satsning har gjorts på Idh och simning som är gynmsamt för våra elever. De elever som inte når målen är de som inte klarar 

simningen. för våra elever spelar relationen stor roll och vi anser därför att satsningen på att våra egna pedagoger är mer från 

skolan är mycket värdefull. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska. 

74 % 100 % 74 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi hade behövt träna 

eleverna i de skriftliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förmågorna mer. Både i 

ämnet svenska och i 

övriga ämnen. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

36 % 100 % 36 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi skulle behöva 

tillgodose elevernas 

behov av SVA-anpassade 

uppgifter bättre samt få 

ökad studiehandledning 
och fler tekniska 

hjälpmedel t.ex. 

chromebookdatorer. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 

bedrivits. 

72 % 100 % 72 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi lärare lyckas inte 

tillgodose de behov som 

eleverna har när det 

föreligger 

språksvårigheter eller 

andra mer omfattande 

svårigheter, på ett 
tillfredsställande sätt. 

Undervisningen lyckas 

inte utveckla elevernas 

förmåga till assimilation 

(lägga till lärandet till det 

de redan kan) och deras 

förmåga till 

ackommodation 

(integrera sina nya 
kunskaper med sina 

gamla kunskaper) i 

tillräckligt hög grad. Vi 

behöver fortsätta vårt 

arbete med kollegialt 

lärande och vår 

undervisningsutveckling. 

Övriga kommentarer: 

Två tredjedelar av de 

elever som riskerar att 
inte uppnå 

kunskapskraven i åk 6 

eller inte har nått 

kunskapskraven för åk 3 

i minst ett ämne, är 

födda i ett annat land 

eller har föräldrar som är 

födda i ett annat land. 

En sjättedel av de elever 
som riskerar att inte 

uppnå kunskapskraven i 

åk 6 eller inte har nått 

kunskapskraven för åk 3 

i minst ett ämne, är 

födda i Sverige men 

behöver anpassningar av 

olika slag eftersom de 

har diagnostiserade 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

svårigheter. 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

58 % 100 % 58 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Vi har inte haft en lika 

god uppföljning av 

elevernas utveckling i 

matematik som deras 

utveckling i svenska där 

det bl.a. har satts in 

regelbundna tester och 

extra lästräning. Den 
matematikplan som nu är 

framtagen kommer att 

underlätta vid 

diagnostiseringen av 

eleverna så att brister 

upptäcks i tid och rätt 

insatser kan ges så tidigt 

som möjligt. 

Övriga kommentarer: 

Vi har haft tillräckliga 
resurser denna sista 

termin tack vare 

lågstadielyftet. Under åk 

2 och första terminen i 

åk 3 var resurstätheten 

betydligt lägre och 

eleverna fick inte den 

specialicerade hjälp de 

behövde. 

Vi har gett de elever som 

har haft stora svårigheter 

i matematik mycket hjälp 

och detta har missgynnat 

de elever som bara har 

haft något svårt för 

matematik, eftersom de 

inte har fått tillräckligt 

med hjälp. 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 
svenska. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

samma 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet är samma 
som föregående år. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet är sämre än 

föregående år. Gruppen 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Sva-elever är många till 

antalet (12 st), dessa 

elever har svårt att klara 

svenska språket då de 

inte bott i Sverige så 

länge. Några av eleverna 

har inte hunnit komma 

igång med språket, och 
på vissa håll har det 

saknats 

modersmålslärare som 

kan stötta med 

studiehandledning. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har arbetat mycket 

med 

värdegrundsfrågor i 

klasserna under detta 
år. Gruppen elever har 

varit i stort behov av 

detta. Under dessa 

elevers tre år på 

mellanstadiet har det 

varit många 

personalbyten, vilket 

gör att kontinuiteten 

inte varit den mest 
ultimata. 

Matematikämnet är i 

sig ett ämne som 

kräver extra god 

studiero för fortsatt 

kunskapsutveckling 

och inhämtning av 

kunskap för eleverna.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

engelska. 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi tror att vårt sätt att 

undervisa är gynnsamt 

för de elever som 

behöver extra stöd. Vi 

arbetar ofta i mindre 

grupper vilket gör att 

eleverna lättare får de 

stöd de behöver. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
minst uppnår betyget E i 
årskurs 6 i samtliga 

ämnen. 
70 % 100 % 70 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har haft elever som 

har kommit in väldigt 

sent i terminen som 

inte har haft möjlighet 
att uppnå 

kunskapskraven och 

förkovra sig i svenska. 

Detta drar ner 

reultatet något.  

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 6 

200,2 190,4 105,15 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

I årets åk 6 har vi elever 

med olika bakgrund och 

nationalitet. Vi har fått 

många nyanlända elever 
under året som på kort 

tid får svårt att klara 

kunskapskraven. Vi har 

några elever med mycket 

stora ambitioner och som 

fått höga betyg men de 

elever som fått betyget A 

är dock inte så många 

som man kan hoppas på. 
Detta bidrar naturligtvis 

till att meritvärdet 

minskar något. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når 
kunskapskraven i idrott 

95 100 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det som eleverna inte 

klarar är simningen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når 
kunskapskraven i bild. 

99 100 99 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har hög måluppfyllelse 

i bild. Resultatet gäller 

alla klasser åk 1-6. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla lärare använder bedömningsportalen i sin undervisning. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

80% av Tranängskolans pedagoger använder sig av bedömningsportalen 

Analys: 

Vi behöver bli bättre på att använda de verktyg som vi har till förfogande. I samverkansmöte i arbetslaget och ämneslaget är det 

värdefullt att föra diskussion och sprida det positiva vi kan hämta från bedömningsportalen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under läsåret kommer vi att var 4:e vecka på årshjulet att ha ämneslagsträff och på agendan i ämneslaget finns det bl.a en punkt 

på deras dagordning att sätta sig in i bedömningsportalen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel lärare som 
använder Skolverkets 

bedömningsportal. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Finns inget att jämföra 

med. Alla känner till 

skolverkets 
bedömningsportal och 

har inloggning men alla 

har inte använt den 

under året. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi kommer under nästa 

läsår sätta oss in i 

bedömningsportalen i 

våra ämnesgrupper. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Något lägre. Åk 3 94% och åk 5 95% 

Analys: 

Vi måste vara tydliga på föräldramöten och utvecklingssamtal om skolans förväntningar på eleverna men också vikten av att 

föräldrarna svarar på enkäten 

En låg andel 40% av föräldrarna har svarat på enkäten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har mycket dålig svarsfrekvens vilket inte ger ett korrekt underlag. Till kommande läsår måste vi ändra strategi för att få 

föräldrarna till svara på enkäter. Skall vi kunna analysera svaren från föräldrarna så måste vi få dem till att svara på våra 

enkäter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något lägre. Åk 3 94% 
och åk 5 95% 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi måste vara tydliga på 

föräldramöten och 

utvecklingssamtal om 

skolans förväntningar. 

Övriga kommentarer: 

En låg andel 40% av 

föräldrarna har svarat 

på enkäten. 

 Andel föräldrar till 
elever i åk 3 som uppger 

att "personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn" 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi pedagoger måste vara 

tydliga vilka 

förväntningar vi har och 

delge dessa vid 

föräldramöten och 

utvecklinmgssamtal. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
elever i åk 5 som uppger 

att "personalen har höga 
förväntningar på mitt 

barn" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Marginellt sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi pedagoger måste vara 
tydliga gentemot elever 

och föräldrar vilka 

förväntningar vi har. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse med 92% 

Analys: 

Vi har höjt våra resultat sedan vi började med nytt arbetssätt med en lärare och en förskollärare tillsammans. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta med arbetssättet förskollärare/grundskollärare i ett team, då vi tror att detta arbetssättet gynnar våra 

elever och deras kunskapsresa. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
klarat stanine 4 eller 

högre på Bornholmtestet 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har höjt våra resultat 

sedan vi började med 

nytt arbetssätt med en 

lärare och en 

förskollärare 

tillsammans. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inget att jämföra med 

Analys: 

Det flesta pedagogerna vet hur programmet fungerar men använder det inte i sin undervisning i den utsträckning som man kan 

önska 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Man känner till webbresursen men alla använder den inte med sina elever. Här kommer det inplanerade ämneslagsarbetet väl 

till pass, att tillsammans hitta formera för att använda det tillgängliga verktygen som vi har i vår verksamhet. Avsaknad av 

digital utrustning försvårar ju också användandet fullt ut. satsningen som man nu gör från kommunens håll när det gäller 

utökningen ses därför som mycket värdefull. 

Under läsåret har man använt sig av olika tekniker i sin undervisning bl.a kan man nämna projektet mellan svenska och musik. 

Att skapa en känsla visuellt, genom att använda den digitala tekniken. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 
som kan använda Claro 

Read 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Inge resultat att jämföra 
med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det flesta pedagogerna 

vet hur programmet 
fungerar men använder 

det inte i sin 

undervisning. 

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger 
som använder 

Inläsningstjänst i sin 

undervisning 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Inget att jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Man känner till 

webbresursen men alla 

använder den inte med 

sina elever. Här behöver 

vi tipsa varandra om 

resursens möjligheter. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Inget resultat att jämföra med 

Analys: 

Generellt har eleverna goda kunskaper när det gäller IKT 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna introducerar eleverna i de verktyg som finns på skolan. Vi har på ett mer aktivt sätt arbetet med IKT under det 

gångna året för elever med olika behov då vi ser dator eller Ipad som ett mycket bra verktyg för dessa elever. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Implementeringen av elevhälsoplanen har fortsatt under läsåret. 

Analys: 

Det finns många elever som behöver extra stöd. Resurserna har utökats men föräldrarna upplever inte att de är tillräckliga. 

Elevhälsan är inkopplad. 

Vi har en god personaltäthet när det gäller specialpedgoger. Vi jobbar förebyggande med handledning till pedagoger och 

kartläggning av elever. Syftet är att i ett tidigt skede ge insatser till elever i behov av stöd 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med det förebyggande arbetet utifrån elevhälsans perspektiv. Utveckling av samarbete med föräldrarna är ett 

viktigt inslag. 

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". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Två elever anser att de 

inte får tillräcklig hjälp. 

Orsak okänd 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 
behöver i skolarbetet 

89,5 % 100 % 89,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre. 

I årskurserna finns 

många elever som 

behöver extra stöd. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

I årskurserna finns 

många elever som 

behöver extra stöd. 

Resurserna har utökats 

men föräldrarna upplever 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

inte att de är tillräckliga. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 
som uppger "Lärarna i 

min skola hjälper mig om 

jag behöver det". 

93 % 100 % 93 % 

 

 Andel elever i åk 5 
som uppger "Lärarna i 

min skola hjälper mig om 

jag behöver det" 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Jämförelse kan ej göras 

då tidigare års resultat ej 

syns 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan åk 3 som 

uppger att "Mitt barn får 

den hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det finns många elever i 

behov av särskilt stöd i 

de båda klasserna. 

Elevhälsan är inkopplad. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 

barn i skolan åk 5 som 
uppger att "Mitt barn får 

den hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har många elever med 

behov av stöd. 

Övriga kommentarer: 

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

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

Vi har inga resultat att jämföra med 

Analys: 

Vi kartlägger elevernas frånvaro båda utifrån mentor men även elevhälsoteamet. Insatser görs inledningsvis av mentor men 

därefter kopplas EHG teamet in.Vi har dessvärre elever som i tidig ålder har en mycket hög frånvaro. Här är föräldrarna 

mycket viktiga men även socialtjänsten, BUP, närhälsan har vi ett nära samarbete med när det gäller elever med hög frånvaro 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det är viktigt att vi använder de redskap som vi har för att få till en klok helhetssyn. Västbusmöten är mycket viktigt. Här gäller 

det att alla aktörer runt eleven jobbar mot samma mål, att eleven skall komma till skolan. 

Viktigt med en tydlig handlingstrappa för hur vi hanterar elevers frånvaro. Detta är ett arbete som påbörjas inledningsvis med  
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under höstterminen 2016 i samband med värdgrundsarbetet 

Verksamhetens resultatmål: 
Matematiklyftet ska höja resultaten i matematik. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

83 % resp 84 % i åk 3 och åk 6 

Analys: 

När det gäller eleverna i åk 3 så ligger de på samma nivå som föregående år, däremot har åk 6 fått ett sämre resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har nu under en två års period haft kompetensutveckling när det gäller matematik och trots detta så ser vi att resultatet inte 

har gått åt det positiva hållet. Det innebär att vi behöver fortsätta utveckla matematikundervisningen. Detta blir en viktig punkt 

i ämneslagsarbetet nästa läsår Att använda de verktyg som finns och göra det tillsammans i det kollegiala lärandet tror vi kan 

gynna matematikundervisningen. 

Under året har vi haft ett flörsteläraruppdrag för att utveckla en matemtikplan. Denna plan är nu färdig och implementerad hos 

pedagogerna. Nu återstår arbetet med att aktivt arbeta med den, förvalta och utveckla i ämneslaget men också pedagogiskt 

anväbda sig av den för att utveckla matenatikundervisningen på vår skola. 

Kan det finnas andra skäl till att man inte klarar målen i matematik? Vi vet att eleverna i åk 6 haft en tuff resa under sin tid på 4-

6. Vi har haft fler pedagogbyten och också genomfört ART(socialfärdighetsträning) för denna elevgrupp, så behov har funnit i 

flera riktningar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 
1-3 som har minst 

godtagbara kunskaper i 
matematik. 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Andel elever som inte har 

godtagbara kunskaper 

ökar med åldern. Bara en 

elev i åk 1 är markerad. 

Övriga kommentarer:  

Vi behöver fortsätta 

utveckal 

matematikundervisnin

gen. Detta blir en 

viktig punkt i 
ämneslagsarbetet 

nästa läsår. 

 Andelen elever i åk 
4-6 som har minst 

godtagbara kunskaper i 

matematik 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Vi tycker att eleverna 

överlag har bristande 

grundkunskaper i 

matematikämnet när 

de kommer till oss i åk 

4. Vi har haft en 

handfull elever med 

mycket frånvaro i 
skolan. Detta medför 

att de missar viktiga 

moment i 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

matematiken och 

därmed hamnar efter i 

sin 

kunskapsutveckling. 

Några elever kom som 

nyanlända väldigt sent 

på vårterminen vilket 

gjorde att de hade 
svårt att klara 

kunskapskraven. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

72% av eleverna når måluppfyllelsen. 

Analys: 

Detta är en låg måluppfyllelse och den måste vi utveckla! 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Måluppfyllelsen är låg överlag. De ämnen som flest inte når är Sva, sv och matematik. Många av de elever som inte har 

godtagbara kunskaper har varit i Sverige i mindre än 4 år och räknas som nyanlända. Vi behöver bli bättre på att möta dessa 

elever med hjälp av bl.a studiehandledning mm. 

Inför nästa läsår kommer vi lägga större kraft för våra nyanlända elever i Sva vi kommer även att koppla till oss 

modersmålslärarna i arabiska, vilket gör att satsningen kommer att ske i direkta verksamheten för eleven på sitt stadie. Tidigare 

hade man en centralt placerad internationell klass, vilket gjorde att man inte hade samma förutsättningar till närheten till sitt 

stadie. Vi hoppas att denna nya organisationen skall gynna våra nyanlända elever. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever totalt i 
åk 1-6 som har minst 

godtagbara kunskaper i 
samtliga ämnen 

72 % 100 % 72 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Finns inget jämförbart 

resultat då måttet är 

nytt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Måluppfyllelsen är låg 

överlag. De ämnen som 

flest inte når är Sva, sv 

och matematik. Många 

av de elever som inte 

hargodtagbara kunskaper 

har varit i Sverige i 

mindre än 4 år och 
räknas som nyanlända. 

Vi behöver bli bättre på 

att möta dessa elever 

med hjälp av 

studiehandledning mm. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2008 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

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: 

De ämnen eleverna 

inte når är Sva, sv och 

matematik. 

ej räknat med 
modersmål 

 Födda 2007 

71 % 100 % 71 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det ämnen som är 

vanligast är SvA, sv och 

matematik. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2006 

72 % 100 % 72 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Födda 2005 

62 % 100 % 62 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Finns inga värden att 

jämföra med. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Födda 2004 

71 % 100 % 71 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Finns inget resultat att 
jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Födda 2003 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget resultat att 

jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla ska elever ska trivas 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ungefär samma som föregående år 

Analys: 

Två flickor och en pojke trivs inte. Trots olika insatser under året med bland annat rastlek når vi inte alla elever. 

Måluppfyllelsen är något högre hos flickorna (97,4%) än hos pojkarna (95,6). I kommentarerna nämns saker som konflikter som 

gör att man inte trivs 

Förklaringarna till de försämrade resultatet beror delvis på att flickorna i åk 4 haft konflikter. Dock har en tredjedel av flickorna 

svarat att de varken trivs bra eller dåligt. Ingen har svarat att de trivs dåligt. Åk 6 har arbetat mycket med värdegrund, då ett 

behov har funnits. Därav har en fjärdedel svarat att de trivs varken bra eller dåligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

värdegrundsarbete är ett mycket viktigt inslag på vår skola. Att vi har modersmålslärarna i vår skola både i den pedagogiska 

situationen, omklädningsrummet, på tast men även i matsalen. Detta ser vi som mycket värdefullt att vi har pedagoger som 

förstår vad eleverna säger och kan göra insatser omgående. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 
som trivs i skolan -

 Central enkät 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Två flickor och en pojke 

trivs inte. Trots olika 
insatser under året med 

bland annat rastlek når vi 

inte alla elever. 

Övriga kommentarer: 

Vi behöver göra 

intervjuer för att se 

var osakerna ligger. 

 Andel elever i åk F-3 
som trivs -

 Likabehandlingsplanens 

enkät 

96,5 % 100 % 96,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Måluppfyllelsen är något 

högre hos flickorna 

(97,4%) än hos pojkarna 
(95,6). I kommentarerna 

nämns saker som 

konflikter som gör att 

man inte trivs. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 5 
som trivs i skolan -

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Central enkät Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 4-6 
som trivs -

 Likabehandlingsplanens 
enkät 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Förklaringarna till de 

försämrade resultatet 

beror delvis på att 

flickorna i åk 4 haft 

konflikter. Dock har en 

tredjedel av  flickorna 

svarat att de varken 

trivs bra eller dåligt. 

Ingen har svarat att 

de trivs dåligt. Åk 6 
har arbetat mycket 

med värdegrund, då 

ett behov har funnits. 

Därav har en fjärdedel 

svarat att de trivs 

varken bra eller dåligt.  

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Sämre, 90% av föräldrarna i åk 5 och 100% av föräldrarna till elever i åk 3 uppger att deras barn trivs. 

Analys: 

Större klasser under året, många nya i klassen kan påverka trivseln. Svårt att få trygghet i grupperna när andel elever ändras. 

På skolgården har vi satt in extra tillsyn för att få kontroll på kränkningar och konflikter 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har påbörjat ett större värdegrundsarbete och i det inledande skedet bjöds alla skolans föräldrar in för samverkan kring olika 

frågeställningar. Arbetet kommer att byggas upp och arbetas med under hela nästa läsår. Vid skolstart kommer man nu också 

bjuda in alla föräldrar till dialog kring SAMS,(Sömn, Aktivitet, Mat och Struktur)  en samverkan/dialog med föräldrarna. Efter 

sittningen i dialog med alla föräldrarna kommer man sedan att fortsätta dialog/samverkan med föräldrarna på föräldramötet i 

förskoleklass och åk 1. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn trivs i 

skolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre, 90% av 
föräldrarna i åk 5 och 

100% av föräldrarna till 

elever i åk 3 uppger att 

deras barn trivs. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Större klasser under året, 

många nya i klassen kan 

påverka trivseln. Svårt 

att få trygghet i 

grupperna när andel 
elever ändras. På 

skolgården har vi satt in 

extra tillsyn för att få 

kontroll på kränkningar 

och konflikter. 

Övriga kommentarer: 

Ett större 

värdegrundsarbete 

påbörjas till nästa 

läsår. 

 Andel föräldrar till 
barn i åk 3 som uppger 

att "Mitt barn trivs i 
skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre, alla föräldrar 

upplever att deras barn 

trivs. Men endast 40% 

har svarat på enkäten. Vi 

vet att det finns elever 

som inte trivs. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Nya rutiner behövs för 

enkäterna. 

 Andel föräldrar till 
barn i åk 5 som uppger 

att "Mitt barn trivs i 

skolan". 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi pedagoger måste vara 

tydliga och ta oss tid till 
att prata med våra 

mentorselever om hur de 

trivs i skolan. Tiden till 

samtal med 

mentorselever har inte 

alltid varit tillräcklig. Till 

nästa läsår planerar vi att 

avsätta mer tid till detta. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ungefär samma som föregående år. 

Analys: 

För skolans yngsta eleverna kan vi se att det förekommer konflikter och kränkningar på rasterna. 

Tryggheten är högre bland flickor än pojkarna, 94% respektive 90%. Vi upplever att det är mer konflikter bland pojkarna. Det 
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blir ofta konflikter på fotbollsplanen. 

De orsaker vi kunnat utläsa av enkäten för skolan elever på åk4-6  är att grovt språk förekommer, stökigt klassrumsklimat, 

högstadieelever som oroar 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Återigen har värdegrunden en stor och viktig betydelse men inte minst också samverkan med föräldrarna. Det handlar om att 

vi alla på skolan skall känna trygghet i hur vi hanterar och bemöter olika sociala frågor. Vi kommer ju som vi skrivit om tidigare 

också påbörjat ett arbete kring SAMS, vi tror att i ett tidigt skede hos föräldrarna till skolans yngsta elever samverkan kring de 

basala behoven som våra barn har. Skall vi lyckas med vårt uppdrag i skolan är det av största vikt att man kommer utvilad, 

med mat i magen och en god relation med föräldrarna innan man kommer till skolan. För att vi skall kunna skapa lusten att lära 

och att kunskapsuppföljningen sker hos våra elever är det av största vikt att just de grundläggande behoven i hemmet fungerar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 5 
som känner sig trygga -

 Central enkät 

96 % 100 % 96 % 

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 elever i åk 3 
som känner sig trygga -

 Central enkät 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det förekommer 

konflikter och 

kränkningar på rasterna. 

Övriga kommentarer: 

Utökat 
värdegrundsarbete är 

planerat till nästa 

läsår. 

 Andel elever som 
känner sig trygga i åk F-

3 -

 Likabehandlingsplanens 

enkät 

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?) 

Tryggheten är högre 

bland flickor än pojkarna, 

94% respektive 90%. Vi 

upplever att det är mer 

konflikter bland pojkarna. 

Det blir ofta konflikter på 

fotbollsplanen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
känner sig trygga i åk 4-

6 -
 Likabehandlingsplanens 

enkät 86 % 100 % 86 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

De orsaker vi kunnat 

utläsa av enkäten är att 

grovt språk förekommer, 

stökigt klassrumsklimat, 

högstadieelever som 

oroar. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar upplever att deras barn känner sig trygga i skolan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Resultatet är ca 90% både i åk 3 och 5. 

Analys: 

Många känner sig otrygga på rasterna. Vi har flera oroliga och våldsamma barn i vår skola. Vi har också fler elever på skolan. 

Antal konflikter och kränkningar har ökat. Vi har under läsåret förstärkt rastvärdarna och påbörjat rastlek 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har flera oroliga och utåtagerande barn i vår skola. Vi har under vårterminen 16 utökat antalet rastvärdar, utvecklat rastlek 

varje dag, vi har delat rasten på fm. för skolans yngsta elever. För de utåtagerande eleverna har vi punktinsatser och 

avgränsade områden de får vistas på. En tydlig kommunikation kommer att organiseras två gånger i veckan på både f-3 och 4-6 

så att man är väl informerad om vilka insatser som skall göras. Ett större värdegrundsarbete har påbörjats under vårterminen -

16 men även den viktiga dialogen kring SAMS 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som 
uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i skolan" 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är ca 90% 
både i åk 3 och 5. Många 

känner sig otrygga på 

rasterna. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Fler elever på skolan. 
Antal konflikter och 

kränkningar har ökat. 

Övriga kommentarer: 

Ett värdegrundsarbete 

påbörjas nästa läsår. 

 Andel föräldrar till 
barn i åk 5 som uppger 

att "Mitt barn känner sig 

trygg i skolan" 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Konflikter och 

kränkningar gör att 

eleverna känner sig 

otrygga. 

Övriga kommentarer: 

Värdegrundsarbete 
påbörjas nästa läsår. 

 Andel föräldrar till 
barn i åk 3 som uppger 
att "Mitt barn känner sig 

trygg i skolan" 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många elever känner sig 

inte trygga på rasten. Vi 
har under läsåret 

förstärkt rastvärdarna 

och påbörjat rastlek. 

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: 

Något sämre 

Analys: 

Resultatet är lägre i åk 5 (95%) än i åk 3 (97%). Vi behöver tydliggöra våra förväntningar på eleverna, både vid samtal och i 

undervisningen 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

viktigt att vi tydliggör för eleverna vilka förväntningar som vi har och vad man behöver göra för att nå de olika kraven. 

Förväntningarna kan man delge både via skrift men även muntligt. Detta är viktigt att utveckla både i arbetslaget men också i 

ämneslaget. 

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 ". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet är lägre i åk 5 

(95%) än i åk 3 (97%). 

Vi behöver tydliggöra 

våra förväntningar på 
eleverna, både vid samtal 

och i undervisningen. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

lägre 

Analys: 

Vi behöver tydliggöra elevens kunskapsutveckling vid samtalen. Föräldrarna behöver få information om vikten av att gå in på 

infomentor. Till nästa läsår ligger även kunskapskraven öppet för föräldrarna vilket gör att de kan följa elevens utveckling på 

ett bättre sätt 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vara tydliga med informationen om vikten av att använda infomentor. På föräldramöte bör vi erbjuda stöd i användandet av 
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InfoMentor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som 

uppger att de får god 
information om sitt barns 

utveckling och lärande 

82 % 100 % 82 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

lägre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi behöver tydliggöra 

elevens 

kunskapsutveckling vid 

samtalen. Föräldrarna 

behöver få information 

om vikten av att gå in på 

infomentor. Till nästa 

läsår ligger även 

kunskapskraven öppet 
för föräldrarna vilket gör 

att de kan följa elevens 

utveckling på ett bättre 

sätt. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

hög måluppfyllelse 

Analys: 

Vi har en hög kompetens på Tranängskolan både vad det gäller förhållningssätt men även utifrån ämneskompetens. 

Medarbetarenkäten visade på att våra pedagoger upplever att de har en mycket god arbetsmiljö men också att de är stolta över 

vår fina skola. 

I dagens skola behövs dessa förmågor då vi har föräldrar som har stora krav och andra förväntningar på skolan än vad man 

kanske hade för några år sedan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt att medvetandegöra vikten om ett professionellt förhållningssätt och fortsätta utveckla det på ett klokt sätt genom 

samspel med EHG och ev annan handledning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som 
uppger att de har 

förtroende för personalen 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Ungefär samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet är gott. 

Övriga kommentarer: 
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Inflytande/delaktighet 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Något lägre 

Analys: 

Vi behöver tydliggöra elevinflytande och göra dem medvetna om vad man kan vara med och påverka 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver bli bättre på att informera hur eleverna ligger till i sin kunskapsutveckling. Skall varje mentor ha mentorssamtal 

med sina elever? Eleverna får tillgå till infomentor och kan själva se sin egen kunskapsutveckling från höstterminen -16. 

  

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". 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Något lägre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Åk 3 låg på 92,5% och 

åk 5 på 95,5%. Vi 
behöver tydliggöra 

elevinflytande och göra 

dem medvetna om vad 

man kan vara med och 

påverka. 

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". 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

I åk 3 är siffran 100% 

och i åk 5 81%. Vi 

behöver göra eleverna 

medvetna om 
kunskapkraven i alla 

årskurser. 

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". 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Betydligt sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

I åk 5 är resultatet 74% 

och i åk 3 92%. Vi 

behöver bli bättre på att 

informera hur eleverna 

ligger till i sin 

kunskapsutveckling. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Mentorssamtal? 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Eftersom resultatet är sämre på flera av frågeställningarna så har vi ju inte nått de kunskaps resultaten som vi önskar. Däremot 

kan vi se glädjande utveckling i engelska de praktiska ämnena för de äldre eleverna. För skolans yngre elever kan vi se att 

Bornholmstest visar på ett mycket positivt resultat. 

Vi har haft flera olika oroligheter med elever på vår skola. Vi har flera elever med utåtagerande beteende när det gäller skolans 

yngsta elever och för eleverna på 4-6 har det varit mer av trakasserier. För att lyckas i skolan så är det av största vikt att man har 

en trygg skolgång med en bra studiemiljö. Detta är ett stort och viktigt arbete för att vi skall höja vår måluppfyllelse. Två olika 

insatser i detta led är värdegrundsarbete och SAMS. 

Under året har vi börjat med en ny organisation med anledning av skolans EHG. Samtliga mentorer till eleverna har fått komma 

till EHG och presentera sin elev som inte når målen i skolan eller har andra behov. Mentor får presentera vilka insatser som 

genomförts i klassrum, grupp och på individnivå. Hur man arbetar pedagogiskt med olika frågeställningar, vilka 

kartläggningar och observationer som man gjort. Med det som underlag har vi sedan på sittande möte med EHG samlade 

kompetens runt bordet diskuterat hur vi på bästa sätt skall kunna stötta eleven för en ökad måluppfyllelse. Denna modell har 

varit givande utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Arbetet kommer att fortsätta framöver, då man ser att det ger stor vinster. Då 

detta är en nytt arbetssätt för oss, så har vi inget att jämföra med. Men i dialog med pedagogerna så anser man att de 

pedagogiska diskussionerna är av hög kvalitet och värdefulla i det fortsatta arbetet med eleven. Vi har under läsåret fått in 51 st 

elevärenden till EHG och gjort 39 pedagogiska utredningar, nio st talutredningar, fyra st psykologutredningar och tre st 

särskolinskrivningar. 

Under läsåret 15-16 sjösatte vi en ny organisation för skolans yngsta elever. Vi samarbetar i ett team med en grundskollärare 

och en förskollärare under elevernas två första år. Vi är alltid två pedagoger i klassrummet och vi följer alltid våra elever under 

en tvåårsperiod. Vi har tillsammans utvecklat denna organisationen och vi kan också se mycket glädjande kunskapsresultat hos 

skolans yngsta elever. 

De elever som har ett annat modersmål eller har föräldrar med annat modersmål är den gruppen som vi ser har nått målen 

minst på vår skola. Under läsåret har vi fått många elever som kommit från ett annat land till vår skola. Vi har många 

inflyttningar men även en hel del utflyttningar. 

  

Sammanfattande analys 

Kunskapsresultaten hos våra elever är generellt sämre under detta läsår. Vi har jobbat mycket med eleverna under det gångna 

året som inte når kunskapskraven. Vi kan se genom de utredningar och kartläggningar som har genomförts att många av våra 

elever som inte når målen har olika funktionshinder. Vi har elever som under året skrivits in i en annan skolform, vi har också 

elever som kommer att skrivas in i annan skolform efter man gjort ytterligare utredning. Flertalet elever med olika typer av 

språkstörning har också bekräftats. Utifrån den samlade erfarenheten som EHG har från andra skolor, så upplever vi att vi har 

många elever med stora behov och att behoven kan verifieras med de olika kartläggningarna och utredningarna som har 

genomförts. Specialpedagogerna har också haft ART (social färdighetsträning) med en klass som visat upp en stor oro i 

relationerna till varandra. 

Vi har många in och utflyttningar av våra nyanlända elever. Eleverna har ofta olika behov med sig efter diverse olika 

upplevelser i sitt bagage. Många gånger är det värdefullt för våra elever att få nya klasskompisar med annat modersmål och en 

annan bakgrund, men ibland blir det stor oro i grupperna som påverkar flera av de andra eleverna i grupperna. 

När det gäller skolans pedagogiska kompetens så är det av största vikt att vår skola genomsyras av ett specialpedagogiska 

kunskapssätt och vår undervisning har en bredd på att möta alla elever i klassrummet. Här behöver vi fortsätta vår resa 

tillsammans. ämneslagsarbete och kvalitetstid är ett inslag för att höja den kompetensen, men även vår nya organisation när det 

gäller EHG. Skolans synsätt är inkluderande vilket också ställer stora krav på våra pedagoger och därför är det mycket viktigt 

att vi kontinuerligt för pedagogiska diskussioner genom arbetslag, ämneslag, EHG och kvalitetstid. 
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Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Den organisation som skolan nu arbetar efter, dels i arbetslag utifrån en årskurs bidrager till att man arbetar tillsammans vilket 

ger en stor styrka och kompetens. Medarbetarenkäten visar ju på mycket glädjande och positiva resultat. Vidare att vi har 

organisationen med elevanmälan och att man får presentera sitt elevärende på sittande EHG, ger en positiv effekt. 

Handledningen till arbetslaget (kvalitetstid) av specialpedagogerna för en utökad pedagogisk arena, är också uppskattat och 

värdefull kompetensutveckling, Med tanke på de behov som eleverna har på vår skola, så är det viktigt att vi just höjer 

pedagogernas kompetens inom olika neuropsykiatriska områden, då inkludering för oss är en självklar del i verksamheten. 

Från detta året lägger vi tyngden på värdegrundsarbete som vi startade upp tillsammans med föräldrarna under vårterminen 

2016, Under hela detta läsåret kommer vi kontinuerligt att arbeta med värdegrundfrågor med pedagogerna. Detta för att 

implementera en trygg och bra skola där vi har en tydlighet och en samsyn kring skolans värdegrund. Tillsammans har vi en 

enorm kompetens att skapa en skola som genomsyras av en positiv arbetsmiljö för både elever och pedagoger. 

Ämneslagsarbete och kollegialt samarbete är från nästa läsår återkommande i vårt årshjul. Var 4:e vecka kommer våra 

konferenser att genomsyras av just detta arbete. Tillsammans har vi en enorm kompetens! 

Vi kommer också att lägga stor vikt vid vårt nya projekt som vi blev inspirerade av från Borås skolsköterskor som vi benämner 

SAMS. SAMS står för sömn, aktivitet, mat och struktur. Att tillsammans med föräldrarna i dialog diskutera barnens 

grundläggande behov ser vi som värdefullt. Att skapa relation med föräldrarna vid skolstart är av största vikt. Skall vi lyckas 

med eleverna på skolan så måste man ha en god relation med föräldrarna. 

Vi kommer att starta upp detta arbetet med att bjuda in alla föräldrarna på våran skola F-6. Vi kommer att i dialog med alla 

skolans föräldrar diskutera vikten av detta arbete och hur värdefulla föräldrarna är för att vi skall lyckas med deras barn och 

våra elever i skolan. på föräldramötet i september kommer vi sedan i dialog samtala kring barnens sömnbehov, aktivitet och 

vikten av mat och struktur för att barnen skall klara sin skolgång. 

Inför nästa läsår kommer vi lägga större kraft för våra nyanlända elever i Sva vi kommer även att koppla till oss 

modersmålslärarna i arabiska, vilket gör att satsningen kommer att ske i direkta verksamheten för eleven på sitt stadie. Tidigare 

hade man en centralt placerad internationell klass, vilket gjorde att man inte hade samma förutsättningar till närheten till sitt 

stadie. Vi hoppas att denna nya organisationen skall gynna våra nyanlända elever. 

Digitaliseringen i åk 4 med chroombooks är också en utveckling som vi ser fram mot. Att etablera en till en är viktigt för vår 

fortsatta resa och då i kombination av stöd. Vi kommer därför under nästa läsår frigör pedagog till det uppdraget att kunna 

finnas som mentor för kollegor i de digitala frågorna, men också en motor så att vi säkerställer att verktygen används. 

Organisationen kommer att förändras något under kommande läsår, Våra tidigare utvecklingspedagoger kommer att benämnas 

stadieledare vilket kommer innebär att vi kommer frigöra våra utvecklingspedagogiska uppdrag till de övriga pedagogerna på 

skolan. Jag ser det som ytterst värdefullt att flera av våra mycket duktiga pedagoger får en chans att utvecklas genom 

utvecklingsuppdrag. 

Samarbetet med våra kringliggande aktörer kommer att fortsätta, den röda tråden från förskolan är viktig men också det 

samarbetet som vi etablerat med socialtjänsten, BVC, Närhälsan och BUP. 


