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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal elever totalt 3   

Därav elever i förskoleklass 0   

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

0   

Antal elever särskolan 3   

Personal 

Personal Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

-   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

-   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

2   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

-   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

-   

I grundsärskolan 7-9 fanns under läsåret 3 elever inskrivna. 2 personal var heltidsanställda samt 

att verksamheten köpte undervisning i ämnena Hemkunskap, slöjd, Idrott och musik. 

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

Läsåret 16/17 Antal elever/personal Läsåret 15/16 
Antal 
elever/personalgrupp 
inom elevhälsan 

Studie- och 
yrkesvägledare 

0    

Specialpedagoger 0,2    

Skolsköterskor 0,04    

Skolläkare 0    

Skolkuratorer 0,04    

Skolpsykologer 0    

Talpedagoger 0    

En formell EHG bildades under våren 2017. EHG består av skolsköterska och kurator, som 

delas med grundskolan åk 7-9. Dessa bägge funktioner har ca 4% av sin tjänst riktad mot 

grundsärskolan som helhet, dvs både grundsärskola och träningsskola. Enheten har sin egna 

specialpedagog om ca 20%. 
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Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

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      

Biologi      

Engelska      

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 

     

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan 381647 288476 270638 

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Det underlag som visas baseras på central statistik, det är oklart vad ökningen mellan 15/16 och 

16/17 står för. 
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Förskolan 

Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Fritidshem 

Fritidshem läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

Grundsärskolan 7-9 har rimliga förutsättningar. Lokalerna är väl anpassade och det är god 

personaltäthet. Tillgång till digital utreustning är god, även om smartboarden har börjat bli 

defekt. Eleverna får det stöd de behöver för att utvecklas mot kunskapskraven. 

Nu när det finns en beständig EHG på plats kan även denna grupp stödja elevernas utveckling 

mot kunskapskraven. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Kompetensutveckling 

 100  

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ökade kompetens utveckling i digtala 
system 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Mera utbildningar och kortare kurser som 
anordnats av IKT 

Övriga kommentarer: 

 Arbeta med digitala program 
Word/powerpiont under jan febr. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ha ej mätts tidigare år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Verksamheten ska erbjuda lokaler som är  tillgängliga för alla 

oavsett funktionshinder. Personalgruppen ska ha bred 

kompetens och genuint intresse för elever med särskilda behov. 

Verksamheten ska erbjuda individanpassad undervisning samt 

ha god kommunikation med vårdnadshavare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Lokalerna är ändamålsmässiga och har god fysisk tillgänglighet. 

Personalen har god kompetens och kunskaper om elevernas olika behov och hur 

undervisningen kan anpassas efter detta. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det är viktig att fortsätta ha dialoger om tillgänglighet ur ett pedagogsikt perspektiv. 

Undervisningen kan i högre grad använda digitala hjälpmedel för att än mer göra 

undervisningen tillgänglig för alla elever. 

En annan aspekt av tillgänglighet är den sociala miljön, där vi kan göra mer för att eleverna ska 

uppleva delaktighet och gemenskap med grundskolan. 

Se över smartboarden, den har börjat bli defekt. 

  

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

 Fysisk miljö 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bra ytrymmen för olika verksamheter 
som följer kursplanen. 

T.ex. Dramatiseringar, laborativ 
matematiklektioner, tekniklektioner. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) Att 
kunna visualisera olika moment som 
skapar bättre förståelser. Ex. Vilka 
vertyg behövs för att mäta längd, 
tyngd, tid, volym, temperatur. 

  

Övriga kommentarer: 

 individuellt stöd 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt med 2015. Inget resultat 
rapporterades 2016. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Verksamheten har god förmåga att 
anpassa undervisningen efter eleverna 
solika behov och förutsättningar. Under 
våren 2017 har digitala verktyg använts i 
större utsträckning. 

  

Övriga kommentarer: 

 Kommunikation med 
vårdnadshavare 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Regelbunden kontalkt med 
vårdnadahavare sker på rutin. Under 
våren 2017 har "kontaktbok" återinförts 
och det har varit ett gott stöd i den 
regelbundna kontakten med 
vårdnadshavare. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Verksamhetens resultatmål 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Arbetet med IKT har fått sig en skjuts undr våren 2017. IKT-dagen har fått visst genomslag och 

pedagogerna har vågat prova nya saker inom IKT. Eleverna har fått tillgång till fler digitala 

verktyg i undervisningen. 

  

Analys: 
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För att kompetensutvecklingsinsatser ska få genomslag krävs ständigt återkommande dialoger i 

arbetslagen. Verksamheten saknar förstelärare eller liknande som har mandat och kunskaper att 

driva utvecklingsfrågor tillsammans med rektor. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Verksamheten behöver arbeta vidare med fördjupade resonemang om läroplanen och 

kursplanerna samt med bedömning. Det finns också ett stort behov av ett omtag om Infomentor 

och hur det ska användas, både rent tekniskt men även till innehåll. 

Det finns ett fortsatt behov av att arbeta med att utveckla digitala aspekter i undrevisningen. 

Mer kontinuerligt sprida goda exempel på IKT i undervinsningen. 

Vi skulle kunna ta hjälp av SPSM:s verktyg "hitta läromedel". 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Öka meritvärdena i ämnet SO. Öka måluppfyllelsen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Elevgruppen är förhållandevis liten (3 elever) så det är svårt att dra statistiska slutsatser. . Då 

det i de olika årskurserna endast är enstaka elever är det svårt att resonera om huruvida 

meritvärdet har ökat eller inte. Samtliga elever i grundsärskolan har dock minst betyget E i SO-

ämnena 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla undrevisningen med hjälp av IKT. 

Dialoger kring ämnesövergripande undervisning med samplanering och sambedömning av 

elevernas kunskapsutveckling. 

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

 Meritvärdet i åk 7,8 och 9 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående år 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Elevgruppen utgörs av ett fåtal elever och 
det är svårt att utläsa vad som är 
individuella förutsättningar hos eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel av elever som klarar av 
kunskapsmålen i SO bör vara 100% 

100 100 100 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Elevernas matematikkunskaper ska bli bättre 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Elevgruppen i grundsärskolan 7-9 utgörs av totalt 3 elever och det är svårt att statisktiskt på 

gruppnivå utläsa ökade matematikkunskaper. Då det i vissa årskurser endast är enstaka elever 

är det svårt att resonera om ökat meritvärde. På individnivå har samtliga elever ökat sina 

matematikkunskaper från förra året och alla elever har minst betyget E. 

Under våren 2017 har undervisningen till viss del inneburit mer laborativ matematik och att 

eleverna får "uppleva" mateamtik. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ämnesdidaktiska dialoger samt dialoger om kursplanen i matematik. Samplanering och 

sambedömning. 

  

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

 Andel elever som får högre 
meritvärde i ma 

 100  

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Elevgruppen är förhållandevis liten (3 
elever) och eleverna ges endast betyg 
om elever och vårdnadshavare begär 
det. På en sådan liten elevgrupp, där en 
årskurs kan bestå av en elev, kan det bli 
missvisande att resonera utifrån statistik. 
Samtliga av de tre eleverna får minst 
betyget E i matematik för läsåret 16/17. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Framställning av diagramm 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Då elevgruppen endast utgörs av 3 
elever kan statisktik bli missvisande. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Undre våren 2017 har en viss ökning av 
laborativ matematik ägt rum i 
undervisningen. Även 
utomhusmatematik. 

  

Övriga kommentarer: 

Eleverna har olika behov av indigiduellt 
stöd för att framställa diagram. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Kunskapsresultaten ska förbättras i svenska. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Elevgruppen i grundsärskolan 7-9 utgörs av totalt 3 elever och det är svårt att statisktiskt på 

gruppnivå utläsa ökade kunskaper i ämnet svenska. 

På individnivå har samtliga elever ökat sina kunskaper i ämnet svenska från förra året. samtliga 

elever har minst betyget E i svenska. 

  

Analys: 

Under våren 2017 har eleverna fått tillgång till inläsningstjänst och andra digitala hjälpmedel i 

undervisningen. För någon elev har detta stärkt inlärningen markant. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla undrevisningen med hjälp av IKT. 

Ämnesdidaktiska dialoger med samplanering och sambedömning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen av elever som klarar av 
kunskapskraven  i svenska bör vara 
100% 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samtliga av de tre eleverna har fått minst 
betyget E. Det är ingen skillnad från 
föregående år. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och 

lärande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Under läsåret 16/17 har verksamheten bidragit till elevenras utveckling och lärande genom att 

möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling och mognad. Genom bla 

studiebesök, aktivitedsdagar och laborativ undervisning har undervisningen bearbetat det 

centrala innehållet i de olika kursplanerna. Utgångspunkten har också varit att ta vara på 

elevernas egna erfarenheter och bygga undervisningen på dessa. 

För eleverna kan ett studiebesök ge ett större mervärde än bara studiebesöket i sig. För vissa 

elever är det en utmaning i sig att resa med allmänna färdemedel och att få träna på det är en 

del i att bli självständig. 

För att övergången till gymnasiesärskolan ska bli så bra som möjligt är det viktigt med 

organiserade studiebesök och regelbundna díaloger i skolan. Eleverna i grundsärskolan har 

olika lätt att hantera den förändringe en övergång kan innebära och behövs emellanåt ett 

individuellt upplägg på övergången. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt deltagande på gemensamma aktivitetsdagar. 
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Planera för gymnasieövergång i augusti varje läsår. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Komosse 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

ja 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Orientering 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Eleverna har deltagit i gemensam 
aktivitetsdag i Borås och fått undervisning 
i att orientera i skog/natur. Eleverna har 
dock olika förmåga att hitta i 
skogen/naturen och kan behöva olika 
mycket individuellt stöd. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Besöka gymnasiesärskolor 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samtliga elever i åk 9 på grundsärskolan 
7-9 har besökt gymnasiesärskolan under 
läsåret som gått. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Mattcurling 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samtliga elever har åkt med lokaltrafiken 
och spelat mattcurling. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Eleverna ska ges goda kunskaper att kunna ta hjälp av digitala 

verktyg. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Eleverna har tillgång till digitala verktyg i skolan och för läxläsning/hemarbete. 

Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper att ta hjälp av digitala verktyg.  
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Utifrån sina olika förutsättningar har alla elever utvecklat kunskaper att lära och kommunicera 

med hjälp av digitala hjälpmedel, eleverna har dock olika mognad i att ta till sig de digitala 

verktygen. 

  

Analys: 

Personalens kunkaper i digitala verktyg och IKT i undervsininen är avgörande för att eleverna 

ska utveckla kunskaper. Viktigt att personalen har goda kunskaper. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta använda digitala verktyg i undervisningen och anpassa dem efter elevers olika 

intressen och mognad. 

Kollegialt utbyte och pedagogiska diskussioner. 

Fortsatta inslag av "sprida goda exempel" i diskussioner om IKT i undervisningen. 

Aktivt börja föra dialoger i arbetslagen om förändringar i läroplanen och hur de påverkar 

undervisningen. Programering behöver få större utrymme i undervisningen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som kan använda 
digitala hjälpmedel bör vara 100%. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre än föregående år. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Har moderna teknik och har kunnat 
anpassa detta till eleverna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i 

läroplanen.(Utvecklad elevhälsa  ) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

En formell elevhälsogrupp bildades i feb/mars 2017. Fram tills dess var det oklart hur 

elevhälsogruppen skulle arbeta med grundsärskolan. 

Kommunens elevhälsoplan är inte fullt inplementerad i verksamheten och elevhälsogruppens 



Grundsärskola, Kvalitetsanalys 16/17 14(24) 

 

 

 

arbete är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rutiner för ärendegång och samarbete mellan EHG och övrig personal behöver fortsatt 

inplementering bland all personal. 

Fortsatt inplementering av elevhälsoplanen. 

Inplementeringen av PMO bedöms vara ett gott stöd i att utveckla dokumentationen inom EHG 

samt rutiner för utredningar. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Problemlösning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

I undervisningen har eleverna getts möjlighet att utveckla förmågan till problemlösning. 

Undervisningen har varit både laborativ och konkret.  Undervisningen har även handlat om att 

skapa strategier för problemlösning, så att eleverna blir trygga med att självständigt hantera 

vardagssituationer. Útifrån sina olika förutsättningar och mognad, har alla elever utvecklat 

förmågan till problemlösning. Däremot behöver eleverna olika mycket stöd att självständigt 

hantera problemlösning. 

Analys: 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta bygga undervisningen på vardagshändelser och skapa trygghet i att hantera dessa på 

ett bra sätt. 

Se över vilka appar som kan vara användbara för att hjälpa eleverna hantera vardagshändelser. 

  

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

 Andelen av elever som klarar av 
problemlösning bör vara 100% 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Utifrån sina förutsättningar klarar 
samtliga av eleverna av problemlösning. 
Resultatet likvärdigt med tidigare år. 

På individnivå, utifrån mognad och 
förutsättningar, kan förmågan till 
problemlösning vara varierande. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Ökade kunskaper 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Genom bla kontinuerliga dialoger i elevgruppen och dramateiseringar har samtliga elever 

tränat på och ökat sin förmåga att uttrycka sig. Någon elev har utvecklat förmågan att använda 

iPaden som stöd i sin kommunikation, någon annan elev med hjälp av händelsekort/bildstöd. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över ev nya appar som kan vara ett stöd för eleverna i sin kommunikation. 

Fortsätta arbeta med begreppsutvecklng i undervisningen. 

Ämnesdidaktigska dialoger med samplanering och sambedömning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Teater/Musikal 14 dec. 100 % 100 % 100 %  

 Ökade kunskaper 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 MÅL för Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Undervisningen har haft som syfte att utveckla begrepp, språk och kunskaper parallellt. Genom 

att pedagoger arbetat både individuellt och i grupp med eleverna har förutsättningarna varit 

goda. 

Skrivande och läsning har betonats i undervisningen och digitala hjälpmedel har använts för att 

stödja detta. I undervisningen har lärarna fokluserat på att utveckla begrepp och ordförråd hos 

eleverna samt stödja eleverna att använda dem i sitt resonerande. 

Elevernas egna erfarenheter och upplevelser utgör många gånger grunden i ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtalet mellan pedagog och elev har därför en viktig roll i 

undervisningen. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortästta med variation i arbetssätt och att utgå ifrån elevernas erfarenheter och upplevelser. 

Kollegiala diskussioner, ev med hjälp av stödmaterial från Skolverket. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Hög trivsel 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

I dialog med eleverna i skolan och på utvecklingssamtal har elevernas trivsel och trygghet i 

skolan följts upp. Både elever och vårdnadshavare ger uttryck för hög grad av trivsel och 

trygghet. 

Åtgärder har vidtagits under året för trygghet i samband med ombyte till idrotten. 

  

Analys: 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Öka samarbetet med grundskolan 7-9 så att gemensamma aktiviteter inte sker så sporadiskt, 

utan blir ett naturligt inslag i indervisningen. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Elever som trivs i skolan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma som föregående år, samtliga 
elever har hög trivsel i skolan. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Elever har en utedag tillsammans 
med hela högstadiets klasser,  röd. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

har ej mätts tidigare. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Alla ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

I dialog med eleverna i skolan och på utvecklingssamtal har elevernas trivsel och trygghet i 

skolan följts upp. Både elever och vårdnadshavare ger uttryck för hög grad av trivsel och 

trygghet. 

Åtgärder har vidtagits under året för trygghet i samband med ombyte till idrotten. 

När eleverna deltar / är integrerad i grundskolan 7-9 följer alltid personal från grundsärskolan 

med om eleven själv vill det. 

På raster finns alltid personalen kvar i verksamheten och vid behov stödjer eleverna i det 

sociala samspelet. På lunchen följer alltid personal med eleverna till matsalen. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Viktigt att personal från grundsärskolan fortsätter följa med eleverna när de deltar i aktaiviteter 

tillsammans med grundskolan 7-9. 

Fortsatt arbeta för ökad integrering med grundskolan 7-9, så det blir ett naturligt inslag i 

elevernas vardag. 

Stärka elevernas trygghet i att uttrycka sig genom dramaövningar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Trygghet 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt resultat med föregående år. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 Eleverna och deras föräldrar upplever att de får ett 

professionellt bemötande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Svarsfrekvensen på kommunens enkät var låg och därför följdes detta upp i samtale med elever 

och vårdnadshavare under våren. 

Både elever och vårdnadshavare beskriver generellt ett professionellt bemötande. 

Analys: 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rektor leder ett föräldramöte per termin. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Gott bemötande 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ingen statistik finns från föregående år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Utvecklingsamtal 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ingen statistik finns från föregående år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Information på föräldramöte om olika 
möjligheter kring gymnasiesärskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ingen statistik finns från föregående år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.15 Elever och vårdnadshavare/kontaktperson ska känna sig vänligt 

bemötta i skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

I samtal med elever och vårdnadshavare framgår att de känner sig vänligt bemötta i skolan. 

Lärare är anträffbara både via telefon och mail utanför skoltid. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Bemötande 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är jämförbart med våren 2016. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Elevernas möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet 

att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han blir lyssnad 

på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

I utvecklingssamtal uppger eleverna att de har möjlighet till inflytande och att påverka 

undervisningen. 

Däremot kan delaktigheten i grundsärskolan bli bättre. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samplanering med lärare på grundskolan. 

Ökade dialoger mellan rektorer på grundsärskolan och grundskolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Alla elever bör uppge att de har 
möjlighet att påverka verksamheten. 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre resultat. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har klassråd, reflextioner efter dagens 
arbete. Vi har satt upp en musikal där 
eleverna var väldigt delaktiga. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Öka elevinflytandet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Eleverna har god möjlighet till inflytande på undervisningen. Genom regelbundna klassråd och 

gemensamma diskussioner tas elevernas synpunkter tillvara. 

I undervisningen försöker lärarna utgå ifrån elevernas frågeställningar och erfarenheter för att 

göra eleverna delaktiga och ha inflytande på undervisningens utformning. Även i fråga om 

arbetssätt försöker lärarna utgå ifrån elevernas synpunkter och tankar. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det formella elevinflytandet fungerar bra. Elevernas inflytande över arbetssätt och innehåll 

behöver ständigt uppmärksammas och arbetas med i kollegiala diskussioner och tillsammans 

med eleverna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Eleverna  ska ges möjlighet till 
inflytande. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Jämförbart med tidigare år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Eleverna har deltagit och varit med 
att planera uteaktiviteter för årskurs 7 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet rapporterades inte för 2016. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Brandskyddsövningar 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Under läsåret 16/17 har eleverna på grundsärskolan 7-9 besökt brandstationen samt haft 

utrymningsövning under ht-16. 

Förebyggande diskussioner har förts i undervisningen. 
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Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatta regelbundna samtal i undervisningen samt övningar. Ingen utrymningsövning har ägt 

rum under vt -17 och det bör vi göra varje termin. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Brandövning 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inger resultat finns rapporterat för 2016. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Besök räddningstjäsnten 100 % 100 % 100 %  

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Grundsärskolan åk 7-9 har haft 3 elever under läsåret 16/17. Samtliga av eleverna har nått minst 

betyget E i samtliga ämnen.   På gruppnivå är det svårt att utläsa skillnader mellan ämnen och 

kön. Analysen av elevernas betyg visar att det över åren är relativt liten spridning i hur 

betygsstegen E-A används, utan oftast är det betygen E och D som sätts. Vi bedömer att vi har 

ett stort behov av att få fördjupa oss i läroplanen och kursplanerna. Vi har också ett behov av att 

utveckla vår bedömningskompetens för en likvärdig bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling. Vid uppstarten av vårterminen 2017 arbetade enheten med BRUK. 

Sammanfattningen visade att det bla finns ett stort behov av att skapa gemensamma rutiner för 

uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Då betyg bara sätts om elevern och deras 

vårdnadshavare begär det är det angeläget att synliggöra olika sätt att följa elevernas 

kunskapsutveckling på ett mer kvalitativt sätt. Vi behöver även utveckla vårt sätt att arbeta 

med infomentor (IUP och omdömen). 

Under våren 2017 har arbetet med EHG startats upp. Det finns ett behov av att fortsätta det 

arbetet och hitta gemensamma rutiner och arenor för att stödja elevernas kunskapsutveckling. 

Vi behöver hitta strategier för att tidigt uppmärksamma och stödja elevernas läs-och 

skrivutveckling tillsammans med professioner ur EHG. 

Kommunen gör årligen en enkätundersökning med elever och vårdnadshavare. Elevgruppen i 

grundsärskolan är så liten att underlaget inte publiceras för att det ej går att säkerställa 

annonymitet. Dessutom är inte enkäterna anpassade efter eleverna i grundsärskolan och 

träningsskolan. Utifrån sin kognitiva och kommunikativa nivå kan eleverna ha svårt att förstå 
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och ta ställning till frågorna. Därför genomförs samtal med eleverna och deras vårdnadshavare 

på lektionstid och på utvecklingssamtal, för att fånga upp elevernas och vårdnadshavarnas 

synpunkter på verksamheten. Utifrån dessa samtal framgår att elever och vårdnadsahavare i 

hög grad är nödja med verksamheten. På föräldramöte beskriver vårdnadshavare att de är 

nöjda med den information de får om sina barns utveckling i skolan. Eleverna uppger hög grad 

av trivsel och trygghet. 

Vi kan se att användningen av digitala verktyg i undervisningen är något som kan utvecklas. 

Under våren har en stor utveckling skett och digitala verktyg har i större utsträckning börjat 

användas för att stödja elevernas lärande och utveckling. Vi bedömer att vi kan och bör fortsätta 

den utvecklingen. 

När det gäller integrering kan vi se att vi inte kommit så långt som vi önskat. Eleverna i 

grundsärskolan finns inte alltid med i gemensamma sammanhang på ett natruligt sätt. 

  

Sammanfattande analys 

När ny rektor tillträdde i januari 2017 genomfördes lära känna samtal med all personal. En 

sammanställning av samtalen visade på styrkor och svagheter i verksamheten. Styrkorna för 

grundsärskolan 7-9 är att det är behörig personal, tillräckligt med resurser, lokalerna är 

ändamålsmässiga och tillgången till digitala verktyg är bra. Det finns en stark önskan hos 

personalen att eleverna ska trivas, må bra och ha en god kunskapsutveckling. Personalen tar ett 

stort ansvar för detta och resonerar om verksamhetens förmåga istället för att resonera om 

elevernas förmåga när problem uppstår. Ovanstående ger en bra grund till att eleverna 

utvecklas mot kunskapskraven på ett adekvat sätt. 

Det har saknats ett EHG att samarbeta med. När enhetens EHG skapades i feb/mars 2017 lades 

grunden för ett mer utvecklat elevhälsoarbete, som på sikt kommer bidra till ett ännu mer gott 

resultat. 

På enheten har det sedan några år tillbaka saknats grundläggande rutiner och strukturer, som 

arbetats fram tillsammans med personal och rektor. Under våren 2017 har ett sådant arbete 

påbörjats och på sikt kommer etablerade rutiner bidra till ett gott resultat. 

Under vårterminen 2017 har enheten grundsärskola inklusive träningsskola ingått i Samverkan 

för bästa skola, tillsammans med Skolverekt. Under våren har verksamheten djupanalyserats i en 

nulägesanalys. Vi har identifierat två problemområden: 

1- eleverna får olika förutsättningar att nå målen 

2 - integrering och inkludering för elever mottagna i grundsärskolan. 

När det gäller att eleverna får olika förutsättningar att nå målen bedömer vi att det delvis beror 

på olika tolkningar av läroplanen och kursplanerna. 

Inom ramen för Samverkan för bästa skola ser vi också att enheten grundsärskola saknar en 

förstelärare eller liknande, som är en viktig del i att leda kollegiala samtal. Undser en lång tid 
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har det inte heller funnits etablerade roller i EHG, varför ingen av de professionerna har haft 

mandat att bidra till att utveckla elevhälsoarbetet på enheten. Det finns därför ett behov av att 

arbeta med "strukturella faktorer", så som att skapa en utvecklingsorganisation på enheten. 

Utvecklingsarbete har skett ad-hoc och arbetslagsdiskussioner har haft en viss prägel av 

reaktiva insatser, snarare än proaktiva. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Under våren 2017 har rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbetet på enhetsnivå arbetats fram. 

På sikt kommer enhetens rutiner bidra till ökad måluppfyllelse, men i ett första läge handlar det 

om att implementera rutinerna och följa dem. 

Arbetslaget för grundsärskolan 7-9 är ett nytt arbetslag, där en av lärarna började i mars 2017 

och den andra läraren börjar i augusti-17.För nästkommande läsår ser vi intitialt att det är 

viktigt att det nya arbetslaget på grundsärskolan 7-9 skapar en grund i ett kollegialt samarbete, 

både mellan de två lärarna och mellan lärarna på träningsskolan och på grundskolan. 

Vi behöver arbeta med att implementera elevhälsoplanen och skapa rutiner och gemensama 

arenor mellan personalen och professionerna i EGH, så att elevernas kunskapsutveckling kan 

stödjas på bästa sätt. 

Vi har ett stort behov av att fördjupa oss i läroplanen och kursplanerna samt inom bedömning 

av elevernas kunskaper. Tillsammans med Skolverket har en insats initierats, där personalen på 

grundsärskolan kommer få möjlighet att tillsammans med lärare från Umeå universitet få 

diskutera läroplanen mer djupgående. Vi behöver också göra ett omtag om infomentor och en 

sådan insats har börjat diskuteras internt. 

Vi ser också att vi behöver utveckla vårt arbetet med IKT i undervisningen nästkommande 

läsår. 


