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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 128 144  

Därav elever i förskoleklass 25 25  

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

18 5?  

Antal elever särskolan 2 2  

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

10,89 12,6  

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

5,12 8  

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

87,9 53,3  

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

 100  

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

   

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 0,8  1  

Skolsköterskor 0,2  0  

Skolläkare     

Skolkuratorer 0,2    

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

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 0 2 0   

Biologi 100     

Engelska 66,7 5 80   

Fysik 100     

Hem- och 
konsumentkunskap 

0 1 0   
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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 

Idrott och hälsa 50 3 66,7   

Kemi 100     

Matematik 81,8 9 88,9   

Musik  2 0   

Naturorienterande 
ämnen 

100 6 66,7   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

100 6 83,3   

Slöjd 0 2 0   

Svenska 90 10 70   

Svenska som 
andraspråk 

100     

Teknik 0 1 100   

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 53293 48292  

Åk 1-6 101236 65063  

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 924   

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

 5,1  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

 3,25  

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

 29,45  

Kostnad per tillsynstimma  -56,98  
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 15,23 24,04  

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

16,04 17,83  

Kostnad per tillsynstimma 48,82 -37,18  

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anger att 
"skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer" 

73 % 100 % 73 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än föregående år. 

  

  

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

År 4-6 har haft ett turbulent år med 
lärarbyten i alla årskurser. 

År F-3 har flera elever med speciella 
behov som har en negativ inställning 
till skolan vilket  kan ha påverkat 
resten av gruppen. 

  

Övriga kommentarer: 

Nästa år behöver vi jobba mer med 
gruppen och med gruppstärkande 
aktiviteter.  

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola hjälper mig 
i skolarbetet om jag behöver det". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Marginell skillnad. 

  

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

Lärarbyten över 4-6. Färre 
resurstimmar utlagda än föregående 
år. Dessutom har arbetslag 4-6 varit 
otursdrabbat med mycket frånvaro 
under läsåret.  

F-3: De flesta elever upplever att de får 
den hjälp de behöver. Vi är nöjda med 
resultatet men fortsätter att jobba 
vidare för att nå 100%. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska. 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

lika 

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

I klassen är det 3 elever somhar helt olika 
svårigheter med svenska och har därför 
inte klarat alla delproven. Sammantaget 
har klassen goda resultat på både 
läsning och skrivning. Personliga datorer 
har klart bidragit till att betydligt fler elever 
fått goda resulktat på skrivningen. 
Eleverna har skrivt mer och längre 
berättelser än tidigare år. 

Fortsatt behov finns att jobba med läslust 
och läsförståelse på många olika sätt för 
fler elever ska bli goda läsare. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 
som bedrivits. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Av 20 elever med 10 ämnen och 1 elev 
med 11 ämnen totalt 211 omdömen är 
192 omdömen i omdömesblanketten grön 
eller blå markerade. Andelen godkända 
kunskapskrav är därmed 91%. 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i matematik. 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

sämre 

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

Ett par elever med stora diagnostiserade 
inlärningssvårigheter har inte nått ända 
fram men har gjort stora framste under 
året och visar på godkänt resultat på flera 
av matematik delarna. Med anpassningar 
under provtillfället klarade visa sina 
kunskaper men även vad de hade kvar 
att jobba på. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska. 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre än föregående år. 

Resultatet är likvärdigt. Färre elever i 
klassen ger ett lägre procentuellt 
utfall. 

  

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

Trots anpassningar har ej en elev nått 
godkänt. 

Vi ser att eleverna har större svårigheter i 
läsning än i skriva. Läsningen av den 
skönlitterära texten upplevdes svårare än 
faktatexten. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska som andraspråk. 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

har ingen 

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

  

Övriga kommentarer: 

Inga elever med svenska som andra 
språk. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i matematik. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Trots anpassningar har inte eleven nått 
godkänt. Vi ser att eleverna har bristande 
kunskaper inom området vinklar och 
grader. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i engelska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultaten är bättre. 

Bättre resultat än föregående år. 

  

  

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

Alla elever har tillgång till digitale verktyg 
vilkte har stimulerat samt utrymme för fler 
kanaler att tillägna sig språket. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

  

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

Eftersom vi lärare enbart jobbat en 
termin är det svårt att utvärdera 
orsaken till detta. 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

220 230 95,65 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre 

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

Eftersom det är så få elever 12 st, detta 
år påverkar en elevs resultat mycket på 
meritvådet. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 
förväntningar på mitt barn. 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre än föregående år. 

  

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

Resultatet visar att vi har höga 
förväntningar på eleverna.  

F-3 

Vi är osäkra på om föräldrarna förstår 
och tolkar frågan rätt. 

Resultatet är inte tillfredställande. Vi 
lärare behöver bli tydligare med att 
förmedla de förväntningar vi har på 
eleverna och föräldrarna bl.a. under 
utvecklingssamtalet och det de kan 
förvänta sig av oss i skolan. 

Vi behöver få med oss föräldrarna i att 
vara aktiva och se informationen på 
InfoMentor. 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen är låg, 37,5% 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i 
skolan det behöver i skolarbetet 

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre än föregånde år. 

  

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

Med täta lärarbyten under läsåret tar 
det tid att bygga relationer med elever 
och föräldrar. 

F-3 

Vi håller med om att det kan bero på 
täta lärarbyten. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppger att 
"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det" 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Trots alla lärarbyten har lärarna 
etablerat en god relation till eleverna. 

F-3 

Vi är nöjda och det känns bra att 
eleverna upplever att de får hjälp med 
skolarbetet. 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt. 

  

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

Ett mycket bra resultat som vi verkligen 
är nöjda med. Vi jobbar vidare för att 
bibehålla detta resultat. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi arbetar intensivt och medvetet 
värdegrund och bygga relationer. Vi 
startar varje morgon med en runda i 
klasserna där vi använder oss av sk 
"känslogubbar" för att få del i hur 
enskild elev / grupp mår, samt ge 
eleverna möjlighet att känna ett 
gemensamt ansvar för varandra. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
barn känner sig trygg i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt. 

  

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

F-3 

Det är positivt att föräldrarna upplever 
att barnen är trygga i skolan och litar 
på att personalen gör sitt bästa utifrån 
omständigheterna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3,5 och 8 i samt 
gymnasiet som uppger att "Mina lärare 
förväntar sig att jag ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen". 

73 % 100 % 73 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt som föregående år. 

  

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

Det blir lite motsägelsefullt när vi talar 
om för eleven att han/hon riskerar att 
inte nå målen samtidigt som vi ska 
visa eleverna att vi förväntar oss att de 
ska nå kunskapskraven. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Alla elever på Länghemskolan känner lust att lära 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Många lärarbyten har påvekat först negativ sedan positivt. Mer gemensamma aktivitete kan 

påverka elever med negativ inställning till en mer positiv syn. Eleverna uppger att de känner 

sig trygga vilket är en grundförutsättning för att känna lust att lära. Eleverna använder 

dagligen sina datorer och uppger att de är till hjälp och stöd i inlärningen. 

De flesta elever upplever att de får den hjälp de behöver men arbetet med extra anpassningar 

och särskilt stöd behöver vi arbeta vidare med för att alla elever ska utveclas så långt som 

möjligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vänskapsvecka i sep-17 med åldersblandade grupper. 
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Utveckla arbetet med IKT till att vara en större del av den dagliga undervisningen där 

varierande undervisningsformer används. 

Kollegialt dela med sig av goda exempel för att varje lärare ska utveckla sin undervisning. 

Samarbete mellan arbetslagen som är på schemalagd tid. Även fritids. 

I kommunen få tillfällen till ämnesdiskussioner med andra undervisande lärare. 

Vi ska utöka läxhjälpen för att även de yngre elever som inte är på fritids ska kunna delta. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Ökad måluppfyllelse i åk. 6 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Varierat resultat. Bäst resultat i engelska där alla elever nått bra resultat i den övre betygskalan. 

De har haft en extra lektionstimmar med engelska samt individuellt stöd utifrån Help Start 

engelska undr år 4 och 5. 

I matematik och svenska är det når alla elever utom en målen men det finns inte många högre 

betyg. 

Analys: 

Fortsatt stort behov av att arbeta vidare med språkutvecklande arbetsätt, läsning, ord och 

begrepp på ett medvetet och strukturerat sätt i alla klasser. Flera elever läser nu mer på 

engelska än  på svenska på sin fritid i de högre klasserna. 

Behov finns att öka elevernas medvetenhet om sin egen inlärning, hur de lär sig bäst och på 

vilket sätt osv. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

F-3 ska delta i läslyftet nästa år. 

Försteläraren i svenska leder arbetar med läslyftet och leder utvecklingarbetet kring svenksa 

kring läsundervisningen. 

Språkutvecklande 

Studieteknik för 4-6 för ökad självmedvetenhet 

Implementera Guide för bedömning och betygsättning..... 

Utse ämnesansvariga i Ma, Sv, Eng, No och So. Dessa träffar kontinueligt andra ämnesansvaria 

i kommunen för att utbyta erfarenheter och pedagogiska ideer. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Ökad måluppfyllelse i åk. 3 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har flera elever som inte uppnår målen. 

Analys: 

Två elever uppnår inte målen inom idrott då simningen inte blev godkänd. I matematiken är 

det den digitala samt analoga klockan som är en svårighet för flera elever. I svenska är 

måluppfyllelsen bra, särskilt när det gäller skrivdelen. Detta tror vi beror på tillgången till egna 

datorer. När det gäller läsförståelsen så behöver eleverna mer av detta vilket vi kommer arbeta 

mer med under hösten då vi ska delta i läslyftet. 

Behov finns att öka elevernas medvetenhet om sin egen inlärning, hur de lär sig bäst och på 

vilket sätt osv. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Guide för betyg och bedömning, -alla lärare måste ha god kännedom hur de ska dokumentera 

och bedömma. 

F-3 ska delta i läslyftet nästa år. 

Försteläraren i svenska leder arbetar med läslyftet och leder utvecklingarbetet kring svenksa 

kring läsundervisningen. 

Språkutvecklande aebetsätt 

Studieteknik för F-3 för ökad självmedvetenhet 

Utse ämnesansvariga i Ma, Sv, Eng, No och So. Dessa träffar kontinueligt andra ämnesansvaria 

i kommunen för att utbyta erfarenheter och pedagogiska ideer. 

Konkretisering av målen i läroplanen. 

Förskoleklassen fortsätter att arbeta aktivt med läsförståelse och det ska bli intressant att se 

resultatet av detta. 

Vi behöver arbeta kontinuerligt med de matematiska begreppen och klockan redan från årskurs 

ett för att detta inte ska bli så stort i trean. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Synliggöra målen. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Inte tilfredställande behöver utvecklas. 

Analys: 

Eleverna i år f-3 har ett fortsatt behov av att få målen synliggjorda för sig. 

Det var en mycket låg svarsfrekvens på enkäterna från föräldrarna. I år kom två enkäter med 

olika avsändare i en nära tidskrets vilket antagligen gjord att missuppattningar uppstod om att 

man redan fyllt i enkäten fast det nu var en ny. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Egen inloggning i infomentor med matriseroch bedömningar som en aktiv del i 

undervisningen. 

Delade dokument på Driven med bedömningsmatriser och mål. 

Fortsatt genomgång av -Guiden för bedömning och betygsättning för F-6 i Tranemo kommun. 

Använda HEJA 

Synliggöra/diskutera målen men även låta eleverna utvärdera målen ofta efter till exempel en 

lektion. Vi behöver hitta ett sätt att koppla detta till målgrupper och läxhjälpen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Centrala enkäten åk3 

76,4 100 76,4 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

F-3 

Vi är inte nöjda med resultatet. Vi 
behöver bli tydligare och oftare visa 
eleverna vilka målen är och hur vi ska 
jobba med dessa. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 IKT är ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla elever och pedagoger använder på ett aktivt sätt IKT i undervisningen. 

Analys: 

Eleverna kan hantera verktygen allt bättre och 4 klasser har individuella enheter som används 
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dagligen. Satsningen på personliga enheter har underlättat för både pedagoger och elever i 

hanteringen vilket ökat kunskaperna om hur de kan individanpassas och varieras i 

undervisningen. Fortsatt behov av att utveckla arbetet finns eftersom vi bara har påbörjat 

arbetet med detta. Behover finns av fler enheter i f-klass för att ge alla elever möjlighet att 

använda de digitala verktygen i större mån. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Höja kunskapen kring individuella anpassningar i verktygen för elever i behov av särskilt stöd. 

Utveckla undervisningen i G-suit för att ge större säkerhet i undervisningen. 

Utbildning av pedagogerna till att bli certifierade Google Education användare. 

Forsätta att använda de digitala verktygen så mycket vi kan utifrån de nya försämrade  

förutsättningar vi kommer ha framöver. Årskurs tre kommer inte ha några egna enheter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder IKT 
dagligen? 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Alla elever använder dagligen sina 
personliga Chromebooks i år 4-6. I år 3 
har de även haft personliga chrombook 
som används regelbundet. i år 1-2 har 
det funnits Ipad och pc datorer till 
halvklass. 

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

Användningen av IKT har ökat mycket på 
skolan främst beroende på ökat antal 
enheter vilket gjort det hela mer 
användarvänligt i den dagliga 
undervisningen. Det trådlösa nätveket 
har fungerat bra vilket också har ökat 
användningen av verktygen. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 IKT-didaktik. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Eleverna använder aktivt IKT i undervisningen på flera olika sätt. Bild, film och ljud har ökat 

variationen i undervisningen och redovisningsformer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsatt utveckling behövs för att ge större säkerhet och ökade kunskaper kring olika enheter, 

programmvaror och individuella anpassningar. 

Utbilda elevpiloter som kan handleda sina klasskamrater i enklare it-problem. 

Vi vill ha en kanal där vi kan delge varandra bra pedagogiska länkar, lektioner och material etc. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uttrycker att 
IKT-verktygen är till hjälp i deras 
skolarbete. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

likvärdigt 

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

Eleverna upplever att de har god nytta av 
datorer i sitt dagliga arbete. Främs 
nämns att de har god hjälp vid skrivning 
samt vid färdighetsträning i matematiken. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska 

nå målen i läroplanen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Fler elever med extra anpassningar har nått målen men alla elever med särskilt stöd har inte 

uppnått godkännt resultat. 

Analys: 

Rutinerna kring dokumentering och utvärdering av extra anpassningar har utvecklats under 

året i alla klasser. Fortsatt arbete med att utveckla detta arbete i nära samarbete med 

specialpedagog och speciallärare är bra. dokumentation av elever i behov av särskilt stöd i 

åtgärdsprogram har ett fortsatt behov av att utvecklas så att alla pedagoger känner säkerhet i 

hantering. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla arbetet med extra anpassninga roch särskilt stöd i EHG-gruppen.PMO 

Dokumentation i InfoMentor och användning av de olika modulerna. 

Utvärdera handlingsplanerna (progressionen) för läs och skriv och ändra till förmån för 

bedömningsstödet i år 1. Just nu matchar inte skolverkets bedömning de tidigare kraven vi haft, 

särskilt för åk 1 och 2. Förskoleklasserna i kommunen behöver se över sina arbetssituationer, 

planeringstid samt elevtid i fklass. 

Implementering av planen mot diskriminering och kränkande behandling till alla elever och 
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pedagoger. 

Plan mot ökad skolnärvaro. 

NPF- föreläsning, boksamtal, handledning. 

Samtal i arbetslagen för att öka kunskaper kring extra anpassningar och särskilt stöd. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven 

74 % 95 % 77,89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

  

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

Vi följer upp resultaten regelbundet 
samt använder gemensamma 
kartläggningar i basämnena 
matematik, svenska och engelska. 

F-3 

Resultatet är bättre men inte 
tillfredställande. 

Vi har fått utökad resurs detta läsåret 
och är nu två pedagoger under de 
flesta lektionerna. Vi skriver extra 
anpassningar (i infomentor) och 
utvärderar dessa kontinuerligt. Vi har 
bättre kartläggningsmaterial där vi 
tidigt kan se om elever riskerar att inte 
nå kunskapskraven. Vi har blivit bättre 
på att uppmärksamma och fånga upp 
de elever som behöver extra stöd. 

  

Övriga kommentarer: 

Kunskapskraven har ökat i åk 1 och 
förskoleklassen går fortfarande 4 
dagar i veckan. Det vore bra att utöka 
förskoleklassens tid till 5 dagar som 
det är på många andra kommuner i 
landet. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Högre måluppfyllelse 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Bättre. 

Analys: 

F-3. Vi har fått utökad lärartäthet vilket gett möjlighet att jobba mer individanpassat. Vi har 

deltagit i matematiklyftet och reflekterat över vår undervisning och vilka möjligheter det finns. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Undervisning i studieteknik och hur inlärnings sker i hjärnan. 

NPF- handledning och utbildning 

Ökat samarbetemed fritids för att färdighetsträna i ämnen och arbeta mer praktiskt för att 

förstärka kunskaper vi arbetar med i skolan, exempelvis praktiskt arbete med olika 

måttenheter. 

Modersmålsundervisning och studiehandeledning till elever som beöver.Den behöver 

utvecklas för att bli en naturlig del i elevens skolämnen. 

Öppen bokningsbar tid til EHG för pedagoger där man kan diskutera och få handledning kring 

elevärenden innan anmälan till EHG. 

Tydligöra arbetet med extra anpassningar särskilt i de estetiska ämnena för elever som behöver. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 4-6 som  riskerar 
att inte uppfylla kunskapskraven i 
matematik. 

8 % 7,2 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre än föregående år. 

  

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

I år 5 finns flera elever med 
omfattande inlärningsproblematik.  Vi 
lärare kan vara hårdare i bedömningen 
än tidigare lärare. 

  

Övriga kommentarer: 

 Pojkars meritvärde i år 6 ska 
motsvara medelvärdet. 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultate är något sämre. 

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

I en lite klass med 12 elever har en elevs 
resultat stor påverkan. Speciellt låga 
resultat syns på läsning i svenska vilket 
påverkar flera betyg. Likaså kunskaperna 
i att resonera, argumentera och gämföra 
har påverkat mycket. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk. 1-3 som når mer 
än godtagbara kunskaper i matematik. 

19,4 % 20 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre. 

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

F-3. Vi har fått utökad lärartäthet vilket 
gett möjlighet att jobba mer 
individanpassat. Vi har deltagit i 
matematiklyftet och reflekterat över vår 
undervisning och vilka möjligheter det 
finns. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Högre måluppfyllelse i svenska. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

De yngre eleverna har en sämre måluppfyllelse och de ärldre eleverna en något bättre. 

Analys: 

Det obligatoriska bedömningstödet i år 1 och 2 har bidragit till en tydligare bedömning i 

elevernas läs och skrivkunskaper. Tydligheten i bedömningen utifrån DLS-proven för de äldre 

eleverna har bidragit till en samlad bedömning. Fortsatt behov av att utveckla all undervisning i 

svenska finns kvar. Det finns flera elever med svagt ordförrråd i alla klasser samt många med 

låg avkodningshastighet som vi på olika sätt behöver arbeta vidare med. 

Vi märker att läsförsåelsen är bristande hos många elever, även läsflytet. Eleverna i åk 3 har fått 

goda resultat vad det gäller att utforma texter. Detta tror vi beror på att de kan använda sina 

egna datorer. Vi ser en oro inför nästa år då det finns flera elever som har en svårighet med att 

producera texter för hand och då inte kommer få tillgång till egna datorer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt, cirkelmodell, stödstrukturer 

Öka den aktiva läsningen och läslusten. 

Strategier i läsning och skrivning. 

Ge feedback via Classroom under och efter skrivandet. Till elever från lärare och använda 

elevrespons. 

Göra eleverna uppmärksamma på deras styrkor samt svagheter och vad de har som närmsta 

utvecklingsområde, målträning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 1-3 som når mer 
än godtagbara kunskaper i svenska. 

17,9 % 20 % 89,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre. 

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

Vi märker att läsförsåelsen är bristande 
hos många elever, även läsflytet. 
Eleverna i åk 3 har fått goda resultat vad 
det gäller att utforma texter. Detta tror vi 
beror på att de kan använda sina egna 
datorer. Vi ser en oro inför nästa år då 
det finns flera elever som har en 
svårighet med att producera texter för 
hand och då inte kommer få tillgång till 
egna datorer. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 4-6 som riskerar 
att inte uppfylla kunskapskraven i 
svenska. 

13 % 10 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Målet är inte nått, men resultatet är 
bättre. 

  

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

Alla nya lärare som börjat på skolan 
har gått läslyftet. Alla lärare har 
arbetat intensivt med lässtrategier i 
sin undervisning. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Trivsel på skolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Trivsel är över lag stor på skolan. Att alla elever blir synliga och kan få personliga relationer till 

pedagogerna ger en stor trivsel och trygghet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Implementera planen mot diskriminering och kränkande behandling till ett aktivt och levande 

dokument för alla pedagoger och elever. 

Rastaktiviteter för alla som planeras av pedagoger. 

Inkludering av alla elever 

Åldersblandade aktiviteter över hela skolan. 

Högre vuxentäthet på skolgården som stöd för eleverna på raster. 

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

 Andel elever i åk. 3 som i den central 
elevenkäten uppger att de trivs i skolan. 

82,4 % 100 % 82,4 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än förra året. 

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

Det finns några elever som har en 
negativ inställning till skolan och är 
svåra att motivera. Vi behöver jobba 
mer med det positiva och förstärka det 
positiva i grupperna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i förskoleklass till och 
med åk. 6 som säger att de trivs i skolans 
egen trivselenkät. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

F-3 fyra elever av 70 st har svarat att de  
inte trivs på skolan. 

4-6 100% Alla elever uppger att de triva 
mycket bra, bra eller ganska bra. 

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

Elevernas trivsel är prioriterat område 
som hela skolan aktivt arbetar med. 
Specialpedagogiska lyftet har ökat 
pedagogernas medvetenhet kring 
inkludering samt gett en samsyn på 
skolan. en viktig del var att all personal 
på skolan deltog i diskussioner och 
inläsning kring detta. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som säger att de har 
någon att vara tillsammans med på 
rasten i skolans egen trivselenkät. 

99 % 100 % 99 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

F-3  1 elev har svarat att den inte har 
någon att vara med på rasten. 

4-6 målet är uppnått när alla elever 
känner att de har någon att vara 
tillsammans med på rasten. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk. 5 som i den central 
elevenkäten uppger att de trivs i skolan. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre än föregående år. 

  

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

Vi vet vilken elev som uttryckt att man 
inte trivs. Skolan gör flera insatser för 
att stötta eleven. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Eleverna ska känna sig trygga i skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

God men kan bli bättre 

Analys: 

Ett aktiv arbete pågår men att alla pedagoger i ett arbetslag har bytt under ett läsår har klart 

påverkat flera elevers trygghet. Likaså att några elever med en omfattande problematik har 

utretts vidare av BUP-har tidvis gjort att de visat utåtagerande aktiviteter som bidragit till 

otrygghet hos klasskamrater. När nu utredningarna är genomförda och vi arbetat vidare med 

handlingsplaner kring dessa elever har tryggheten igen ökat. 

Vi fortsätter arbeta aktivt med detta för bibehålla och få en så trygg miljö som möjligt för dessa 

elever. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

NPF-utbildning för pedagoger 

Aktivt samarbete med vårdnadshavare för att tillsammans hitta strategier och förhållningssätt. 

Mer personal ute på rasterna för att undvika samt följa upp konflikter under rasterna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever åk 3 som känner sig 
trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Vi har elever som har utåtagerande 
beteende vilket kan resultera i att 
andra elever inte alltid kan känna sig 
trygga.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 5 som känner sig 
trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något sämre än föregående 
år. 

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

Tryggheten kan ha påverkats av många 
lärarbyten under ett och samma läsår. 
Samt att det då delvis blivit mindre 
särskilt stöd till elever med behov 
eftersom vi under många/llånga perioder 
var en eller två lärare kort. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Elever ska uppleva att pedagogerna har en hög förväntan på 

deras prestationer. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Likvärdig som föregående år. Behöver utvecklas 

Analys: 

Fortsatt arbete med att konkretisera kunskapskraven, ord och begrepp så att eleverna förstår 

vilka förväntningar vi har på dem. Öka medvetenheten kring studieteknink för att nå ut till alla 

elever. Öva olika studietekniker gemensamt i klassrummen och samtala om hur inlärning sker. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Matriser med tydliggjorda kunskapssteg. 

Inloggning till InfoMentor för elever 

4-6. Elevledda utvecklingssamtal tillsammans med pedagog 

Implementera skolverkets nya allmänna råd för IUP och utvecklingssamtal utkom 2017-06-13 

  

2.2 Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som anser att "Lärarna i min 
skola tar hänsyn till elevernas åsikter". 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre. 

  

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

Olyckligvis blev eleverna lovade en 
lekplats och fick vara  med att rösta 
fram en. Tyvärr blev det aldrig av. 

F-3 

Vi håller med om ovanstående.  

  

  

Övriga kommentarer: 

Vi utvecklar arbetet med regelbundna 
klassråd samt elevråd i alla klasser 4-
6. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som svarar att "Jag vet vad 
jag ska kunna för att nå kunskapskraven i 
de olika ämnena". 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Marginell skillnad. 

  

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

Vi behöver bli bättre på och tydligare med 
att förklara målen tex inför lektionen eller 
ett arbetsområde. 

Övriga kommentarer: Alla lärare i år 4-
6 gör eleverna medvetna om målen på 
olika sätt. En del lektion för lektion, en 
del inför arbetsområdets start. 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som anger att " Jag får veta 
hur det går för mig i skolarbetet". 

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre. 

  

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

Det har tagit tid för de nya lärarna att lära 
sig de nya systemen. 

F-3 

Vi går igenom hur det går för eleverna 
under utvecklingssamtalen men vi 
behöver nog bli bättre på att följa upp det 
oftare. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Elevens ska känna att hon/han blir lyssnad på  och har möjlighet 

att påverka. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Elevrådsrepresentanterna har aktivt bidragit att förmedla åsikter fram och tillbaka till klass.Vi 

behöver bättre rutiner på att föra information/ta upp frågor i f-2. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Känslogubbarna i klassrummet 

Många tillfällen till exitticket via GAFE där personliga kommentarer når läraren direkt. 

Eleven ska vara delaktig i utformandet av extra anpassningar och de regelbundna 

utvärderingarna av dessa. 
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Val av redovisningsformer, film, muntligt, ljudfil eller skriftligt prov. 

Tid för måluppfyllelse i schemat för alla elever att arbeta med. 

Vi behöver införa klassråd samt veta när elevråden ska äga rum för att kunna planera in dessa. 

De äldre eleverna kan gå ned till f-2 och ta upp frågor samt berätta vad som diskuterats på 

eleveråden. 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi är mycket nöjda med 

Tryggheten och studieron framförallt i undervisningssituationer. 100% bland elverna i åk 3 och 

5 känner sig trygga i skolan. 

Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver, 97% har uppgett det. Deras inflytande såsom 

elevråd mm är också väldigt bra. Detta visar båda enkätsvaren. 

Vi startade upp läsåret med att använda värdeord som tillit, samverkan och tillsammans. Det 

känns som det har påverkat vårdnadshavare positivt på under en kort tid. 

Kollegiala lärandet samt större samsyn mellan och kring arbetslagen har i dialoger under året 

framkommit från personal, både "gammal" och ny personal är nöjda med samverkan och 

stämningen på skolan. 

Skolinspektionens enkätsvar visar att personalen är nöjda med att vi strukturerat jobbar med att 

utveckla arbetet för högre måluppfyllelse. 

Vi är mycket nöjda med enkätsvaren över lag, både i jämförelse med kommunen och riket. 

Vi behöver utveckla 

Elevernas studieresultat. Vi har flera elever som inte når målen. Resultaten från NP är inte 

tillfreds och alla elever i åk 6 har inte godkända betyg. NP i åk 3 visar att endast 77% har klarat 

proven i matematik och 86% i svenska. Denna klassen är en normalstor klass med två elever 

som har ÅP. Uredningar saknas på flera elever i åk 3. 

NP i åk 6 visar att 100% klarat proven i engelska, 92% i matematik och 76% i svenska. Klassen 

har endast 12 elever, hälften flickor hälften pojkar. Här saknas också ett par utredningar och 

gruppsammanhållningen var inte tillfreds. 

Lärarnas tillit till elevernas förmågor och våra höga förväntningar bör förbättras. Även 

nyfikenhet och lust att lära samt att tydliggöra målen. Detta kan utläsas i enkätsvaren där vi 
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ligger mellan 73-86% som är nöjda. Det är vi inte nöjda med. 

Ehg bör struktureras upp med bättre rutiner. Det har under läsåret tagits korridorsbeslut och 

ärendegången har inte varit känd för all personal. Beslut som tagits har inte heller varit från den 

önskade professionen. Vem gör vad, behöver vi se över samt jobba med dialog innan beslut tas. 

Svarsfrekvensen bör höjas. Vi har alldeles för låg svarsfrekvens framförallt från 

vårdnadshavare, enligt enkätsvaren. 

IKT, G-suite. Med många lärarbyten har vi inte prioriterat att driva IKT utan fokus har legat på 

relationer och struktur. Dock används det dagligen och eleverna är nöjda med sina enheter. 

Sammanfattande analys 

Resultaten var generellt sett sämre i kommunens enkätsvar än i skolinspektionens. 

Vi är mycket nöjda med 

Elevernas delaktighet i utformandet av extra anpassningar och de regelbundna utvärderingarna 

av dessa har gett goda resultat. jämfört med tidigare år. Även att de fått välja 

redovisningsformer har skapat högre engagemang och delaktighet hos eleverna. 

Elevrådets ökade inflytande både vad det gäller elevråd, skolavslutningar, rastaktiviteter, 

elevversionen av likabehandlingsplanen samt implementeringen av den. 

Vi har arbetat med HELA SKOLAN DANSAR som skapat gemenskap. Att vi börjar prata 

”känslogubbar” varje morgon gör att eleverna blir sedda redan första halvtimman samtidigt 

som vi ökar empatin. Det känns tryggt för eleverna. 

Tvålärarsystemet på f-3 har skapat möjligheter i skolarbetet att hjälpa och anpassa till fler 

elever. Avlastat klf/mentorskapet när det varit tungt, vilket i längden leder till bra arbetsmiljö 

för personalen. 

Enkätesvaren visar att 97% av eleverna upplever att de får den hjälp de behöver. Lite 

anmärkningsvärt är väl att vårdnadshavarnas svar är 86% på samma fråga. Med tanke på att vi 

har många elever med särskilda behov så behöver vi vara många vuxna med hög kompetens 

runt dem. 

Vi har också bl a genom specialpedagogiska lyftet jobbat med kollegialt lärande. Många goda 

samtal och kloka tankar har cirkulerat på skolan under läsåret. Det måste vi fortsätta med. Vi 

har haft en "peppburk" i personalrummet. Den lyfter det goda från och till personalen på 

skolan. 

Vi behöver utveckla 

Brist på lärarnas tillit och höga förväntningar beror på många nya i personalen och det tar tid 

att bygga förtroende samt att vi fick börja med struktur i grupperna. Att tydliggöra målen är 

sämst i åk 3. Bara 76% anger att de vet vad och varför de gör det de gör. Här får vi jobba med 

riktad satsning. 
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NP och betygsresultaten är inte tillfredställande. Det är tre elevers vårdnadshavare i åk 3 som 

inte velat att skolan skall gå vidare med utredningar men har under läsåret gått med på 

fortsatta utredningar som kommer hjälpa oss i arbetet för högre måluppfyllelse. 

83% har minst betyget E i alla ämnen i åk 6 som är en klass med mindre bra sammanhållning i 

kombination med attitydsproblem och avsaknad av utredningar på minst två av eleverna. Att 

det bara är 12 elever i klassen gör att statistiken slår lite hårdare än för en normalstor klass. Vi 

hoppas eleverna kommer ta ansvar för sin högstadieperiod och få den hjälp de behöver för att 

få ut mer av sin skolgång. Utredningar lämnas över och bör följas upp ordentligt på 7-9. Det bör 

gå att få bättre resultat då vi upplever att det finns kompetens bland eleverna. 

Vi har många elever med särskilda behov och under läsåret har tre elevassistenter sagt upp sig. 

Vi behöver se till så vi har kompetent personal som kan möte dessa elever. 

Den fysiska lärmiljön är också avgörande för både elever och personal. Vi behöver mycket 

målarfärg, hyllor och annat för att förbättra lärmiljön. 

Våra dåliga resultat i svarsfrekvensen förklaras av att två enkäter kom samtidigt och det var 

svårt att veta om det var samma enkät eller inte. Krångel med lösenord och sjukdomar 

påverkade också framförallt i den kommunala enkäten. 

När vi analyserar våra omdömen på djupet, kommer vi fram till att vi behöver öka läslusten, 

läsmängden samt ord och begrepp. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

För ökad svarsfrekvens kommer vi göra elevenkäterna här i skolan. Vi prickar av så vi vet att 

alla svarat. Vårdnadshavare får tillfälle att svara i samband med u-samtalen. 

För att öka elevernas studieresultat, tillit, nyfikenhet, lust och höga förväntningar kommer vi 

införa tvålärarsystem även i 4-6. Vi organiserar om så att vi inte har elevassistenter utan 

lärarkompetens som tar hand om våra elever med särskilda behov. 

Våra förstelärare kommer jobba med G-suite utbildning och läsutveckling 3 timmar i månaden i 

personalgrupper. Till våren är tanken att eleverna får mer aktiv del i detta arbete och då skapar 

vi HELA SKOLAN LÄSER. 

Vi skapar ämnesansvariga som utvecklar ”sitt” ämne. Diskutera utifrån ämnet 

bedömningsstöd, främjande arbete utifrån likabehandlingsplanen, kartläggning, kunskapskrav, 

IKT mm. Alla ämnen är representerade och vi kommer träffa övriga ämnesansvariga i 

kommunens f-6 skolor en gång per termin per ämne. 

Vi kommer jobba med studieteknik och synliggöra målen i alla klassrum och via IM i samråd 

med eleverna. Matriser, bildstöd, återkoppling och aktiv inlärning f-6. Kooperativt lärande 

implementeras. 

Implementera likabehandlingsplanen och årshjulet för all personal, elever och brukarråd. Vi ska 

stå på samma plattform. 
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Elevens val ligger samtidigt, 60 min i veckan, för åk 3-6 och vi jobbar då med individuell 

måluppfyllelse enskilt och i små grupper för alla eleverna i de årskurserna. 

Elevrådets fina arbete kommer fortsätta. Vi utvecklar med elevledda utvecklingssamtal och 

inloggning till InfoMentor för eleverna. 

Läxhjälp erbjuds alla elever olika tider. 

För vårt fortsatta arbete med elevhälsa så skall vi implementera elevhälsoplanen än en gång. 

Höja vuxentätheten under rasterna.Vi utvecklar rastaktiviteterna där fritidspersonalen 

ansvarar. Åldersblandade aktiviteter över hela skolan. Prata om ledarskap och olika verktyg 

kollegialt. Vi fortsätter på temat HELA SKOLAN och förutom DANSAR och LÄSER så har vi 

samarbete med kulturskolan i åk 3-5 och har klassorkestrar. Det arbetet plockas upp på fritids 

för fsk-åk 2. Då blir det HELA SKOLAN SPELAR. 

Ehg utvecklar vi genom klara rutiner, tydlig ärendegång och att ehg träffas varje vecka. Spec 

ped och kurator är med på AL-möten som ”bollplank” 20 min i veckan per AL. Skolsköterskan 

och kurator jobbar aktivt med att främja närvaron och tidigt fånga upp högre frånvaro. Spec 

ped jobbar aktivt med att öka kunskaper ang de individuella anpassningarna för elever med 

särskilt stöd och extra anpassningar. 

Brandutbildning och HLR för alla personal i augusti 2017. 


