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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 36 37 37 

Därav elever i förskoleklass 8 13 13 

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

15 7 7 

Antal elever särskolan  0  

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

8,93 9,7  

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

12,5 6,5  

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

98,6 96  

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 0,5  0,5  

Skolsköterskor 0,1  0,1  

Skolläkare   0  

Skolkuratorer 0,1  0,1  

Skolpsykologer   0  

Talpedagoger 0,1  0  

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 2 2 100 2 50 

Biologi 1 2 100 1 0 

Engelska 1 2 100   

Fysik 1 2 100 1 0 

Hem- och 
konsumentkunskap 

 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 1 1 100 1 0 

Kemi 1 2 100 1 0 

Matematik 2 2 100 2 50 

Musik 1 2 100 1 0 

Naturorienterande 
ämnen 

 0    

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

 0  2  

Slöjd 1 1 100   

Svenska 3  100 3 33.3 

Svenska som 
andraspråk 

 1 100 2 0 

Teknik 1 1 100   

Lärare 1-3  2 100   

Lärare 4-6  0    

Lärare 7-9  0    

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 93 129 93 868 52956 

Åk 1-6 92 057 158 232 103242 

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma  1379  

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

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    
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Åk 3 är en liten trygg grupp och skolan 
har en god lärartäthet. 

Övriga kommentarer: 

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

66,7 % 100 % 66,7 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

De elever som är i behov av särskilt stöd 
har under läsåret blivit utredda av EHG-
teamet. De extra anpassningar som 
lärare och specialpedagoger kommit fram 
till har tillämpats och gynnat elevernas 
kunskapsutveckling. Därav har 
föräldrarna upplevt att skolan givit 
eleverna den hjälp de behöver i 
skolarbetet. 

Övriga kommentarer: 

För att utvecklas vill vi vara tydligare 
under utvecklingssamtal och i dialog med 
föräldrar hur vi arbetar med deras barn 
för att de ska kunna nå de kunskapskrav 
som finns. 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

- 

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

- 

Övriga kommentarer: 

Eleverna upplever att de får den hjälp av 
lärarna som de behöver. En anledning 
kan vara "den lilla skolans styrka" att år 3 
ofta får arbeta i liten grupp med en 
pedagog. 
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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?) 

Vi har skapat en skola med trygga elever 
och föräldrar. Kontakten mellan skola och 
hem är god. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Alla elever i vårt rektorsområde känner lust att lära. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Pedagogerna möter genom en varierad undervisning elevernas nyfikenhet och därigenom lust 

att lära. Samverkan i den lilla skolan och utomhuspedagogik bidrar till det goda resultatet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla skolan i inriktning utomhuspedagogik och hållbar utveckling med fokus på 

lust att lära. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt med föregående år. 

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

Vi har hög måluppfyllelse. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Kunskapsresultaten skall öka i samtliga ämnen 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Skolan har låg måluppfyllelse i ämnet svenska och SvA. I matematik är måluppfyllelsen god. 

En av fem elever har förväntade kunskaper i alla ämnen. 

Analys: 
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Extra stöd har satts in under läsåret som gett goda resultat men eleverna har ännu inte nått 

förväntade kunskaper för årskursen. Läs- och skrivutredningar av specialpedagogerna har varit 

ett stöd i detta arbete. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna behöver fortsatt stöd i åk 4-6. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

62,5 % 100 % 62,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Varierad och strukturerad undervisning. 
Ökad personaltäthet. Under läsåret har 
det varit fokus på ämnet svenska, att 
skriva texter och att skapa berättelser. Vi 
ser ingen skillnad mellan flickor/pojkar. 

Övriga kommentarer: 

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

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt, resultatet avser två elever. 

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

Eleverna saknar språket och ett 
ordförråd. De klarar vissa delar av 
nationella ämnesproven i Svenska men 
inte alla kunskapskrav. 

Övriga kommentarer: 

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

40 % 100 % 40 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Vissa elever saknar de ord och begrepp 
som finns inom matematik och klarar på 
så vis inte av att lösa uppgifter. Många 
elever saknar grundläggande kunskaper 
inom matematik. De har inte 
automatiserat de fyra räknesätten och 
når således inte upp till de kunskapskrav 
som ställs i matematik. Vi ser ingen 
skillnad på flickor och pojkar i resultatet. 

Övriga kommentarer: 

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

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Tydlig, strukturerad och varierande 
undervisning. Det är en stor del av 
gruppen som är i behov av särskilt stöd. 
Under elevernas skolgång F-3 har de haft 
ett flertal lärarbyten vilket påverkar 
resultatet. Vi ser ingen skillnad mellan 
pojkar och flickor. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla lärare använder bedömningsportalen i sin undervisning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God. Alla pedagoger har fått utbildning i verktyget. 

Analys: 

Bedömningsportalen har många delar som hjälper lärarna i sitt bedömningsarbete. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

undervisningen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel lärare som använder 
Skolverkets bedömningsportal 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

- 

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

Vi har under läsåret fått 
kompetensutveckling i Skolverkets 
bedömningsportal - vad det är och hur 
det kan användas. 

Övriga kommentarer: 

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

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla elever stimuleras att nå så långt som möjligt. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Låg 

Analys: 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rutiner för att alla föräldrar svarar på enkäten ses över. Vårdnadshavarna ges god information 

om skolans insatser för att eleven ska nå så långt som möjligt, exempelvis vid utecklingssamtal 

och föräldramöten. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har höga förväntningar på eleverna 
och detta förmedlas till föräldrar bland 
annat via föräldramöten och 
utvecklingssamtal. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Förskoleklassens verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Något bättre än föregående år. 

Analys: 

Nytt arbetssätt har gett positivt resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla undervisningen med ett språkutvecklande arbetssätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som klarar stanine 4 
eller högre på Bornholmstestet 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre. 

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

Varierande och strukturerad 
undervisning. Det har varit en liten 
elevgrupp på 8 elever och därav har 
pedagogen haft möjlighet att ha en till en 
undervisning med de elever som varit i 
behov av detta. Vi ser ingen skillnad 
mellan flickor och pojkar. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som 

ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som kan använda 
ClaroRead 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Tre av fyra pedagoger har fått utbildning i 
Claro Read och kan använda verktyget i 
sin undervisning. 

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger som använder 
inläsningstjänst i sin undervisning 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Vi har inte tagit oss tid till att sätta oss in i 
inläsningstjänst och dess utbud. Ett 
förbättringsområde. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Eleverna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett 

fungerande verktyg i sitt lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Eleverna kan använda datorer och ipads i ett lärande syfte. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna i förskoleklass behöver arbeta mer regelbundet med verktygen. Alla elever kan 

utveckla sin förmåga att skriva på dator och Ipad. Till hösten kommer vi utöka tätheten så att 

det finns en enhet på två elever i åk 1-3 samt en enhet på fyra. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som klarar att hantera 
IKT verktyg som en del i sitt lärande 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Med stöd av pedagog kan samtliga 
elever använda och hantera IKT-
verktyg i sin undervisning.  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Handlingsplan för frånvaro ska öka elevernas närvaro i skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har inga resultat att jämföra med. 

Analys: 

Vi karlägger elevernas fråvaro utifrån Infomentor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt med en handlingstrappa för hur vi hanterar elevernas frånvaro. Detta är ett arbete som 

påbörjas under läsåret 16/17. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla elever upplever att de får det stöd som de behöver 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

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

Analys: 

Vi har inga tidigare siffror att jämföra med. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Ökad måluppfyllelse i matematik med ämneslag 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Alla elever når inte målen. 

Analys: 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I ämnesarbetet under nästa läsår fortsätter arbetet för en ökad måluppfyllelse i matematik 

genom kollegialt lärande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 1-3 som har minst 
godtagbara kunskaper i matematik 

78 % 100 % 78 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nästan samma 

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

Resultatet är i stort sett likvärdigt med 
föregående år. Vi ser ingen skillnad 
mellan flickor och pojkar. Bland de elever 
som inte har godtagbara kunskaper inom 
matematik finns det elever med annat 
modersmål än svenska, elever med 
diagnos och elever i behov av särskilt 
stöd. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Låg 

Analys: 

Flertalet av de som inte når målen läser mot Sva. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver utveckla vår undervisning för att möta alla elever. Samarbete med studiehandledare 

och användning av exempelvis inläsningstjänst bör utvecklas. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever totalt i åk 1-3 som har 
minst godtagbara kunskaper i samtliga 
ämnen 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Det är flest elever i åk 3 som inte klarar 
matematik och svenska. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2008 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Under läsåret har elevgruppen fått ha en 
hel del undervisning tillsammans med 
årskurs 3 med endast en pedagog. Detta 
tror vi kan ha bidragit till det försämrade 
resultatet. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2007 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Det är en stor del av gruppen som är i 
behov av särskilt stöd. Under elevernas 
skolgång F-3 har de haft ett flertal 
lärarbyten vilket påverkar resultatet. Vi 
ser ingen skillnad mellan pojkar och 
flickor. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2009 

87,5 % 100 % 87,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns ingen siffra att jämföra med då 
eleverna går i åk 1. 

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

Eleverna går endast i årskurs 1 och vi 
tror att 87,5% kan nå målen i samtliga 
ämnen. I årskurs 1 finns det många 
elever som är i behov av särskilt stöd och 
därav har vi till större delen av 
undervisningen varit två pedagoger i 
klassen. Detta har resulterat i att årskurs 
2-3 fått klara sig med endast en pedagog 
vid dessa tillfällen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla föräldrar upplever att deras barn trivs i skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 
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Analys: 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rutiner för enkäthanteringen ses över till nästa läsår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt högt resultat. 

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

Eleverna trivs vilket de förmedlar till 
föräldrarna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Alla elever ska trivas 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

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

Analys: 

De elever som inte trivs upplever att de inte får påverka innehållet på dagen. Några elever 

känner sig otrygga på rasten vilket påverkar trivseln. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I nästa års värdegrundsarbete arbetar pedagogerna vidare med frågan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som trivs i skolan 
- Central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än tidigare år. 
Samtliga elever trivs i skolan. 

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

Åk 3 har i år varit en trygg och tillåtande 
grupp. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk F-3 som trivs -
 Likabehandlingsplanens enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än tidigare år. 

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

På skolan försöker vi att skapa en trevlig 
atmosfär genom att låta eleverna ha 
inflytande över verksamheten och vara 
positiva. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppger att de trivs 
på F-3 - Utvecklingssamtalet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är likvärdigt med förra året. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög 

Analys: 

Någon elev känner sig otrygg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna fortsätter arbete med värdegrund och trygghet under nästa läsår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som känner sig 
trygga - central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 
Samtliga elever känner sig trygga i 
skolan. 

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

På vår lilla skola med små grupper 
arbetar vi kontinuerligt med att eleverna 
känner sig trygga med varandra och sina 
lärare. 

Övriga kommentarer: 

Något vi planerar att göra nästa läsår är 
att låta samtliga elever gå runt på skolan 
och hitta platser som de känner sig mer 
eller mindre trygga på. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga -
 Likabehandlingsplanens enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Gruppen är trygga med varandra. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.15 Alla elever upplever att lärarna har höga förväntningar samt att 

lärarna tydliggör hur de ska nå kunskapskraven. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Eleverna upplever att lärarna har höga positiva förväntningar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är likvärdigt med föregående 
år. Samtliga elever instämmer med 
påståendet. 

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

Vi är tydliga med våra förväntningar, 
både på lektionstid och vid 
utvecklingssamtal. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.16 Alla föräldrar får en god information om deras barns 

kunskapsutveckling 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 



Sjötoftaskolan, Kvalitetsanalys 16/17 17(20) 

 

 

 

Analys: 

Endast två föräldrar har svarat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ta fram rutiner för enkäten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som uppger att de får 
god information om sitt barns utveckling 
och lärande 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt med föregående år. 

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

Tydlighet under utvecklingssamtal. Vi har 
en god kommunikation och under 
läsårets gång kontaktas vårdnadshavare 
då behov finns. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.17 All personal har ett proffesionellt förhållningssätt i sin yrkesroll 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över rutiner för föräldraenkäten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som uppger att de 
har förtroende för personalen 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt med föregående år. 

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

Vårdnadshavare känner förtroende för 
personalen. Vi för en god kommunikation 
med hemmet och vi upplever att 
vårdnadshavare likaså kontaktar skolan 
om behovet finns. 

Övriga kommentarer: 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Elevernas delaktighet och inflytande över sin utbildning ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Varierad 

Analys: 

Eleverna upplever att de har inflytande.  Skolan arbetar medvetet med demokrati och nöppet 

samtalsklimat. Eleverna behöver bli mer medvetna om kunskapkraven. De upplever att de får 

veta vad de kan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Vi arbetar mycket med elevinflytande i 
form av elevråd, grön flagg-råd, elevens 
val och diskussioner i klassrummen. 

Övriga kommentarer: 

 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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi är tydliga med vilka mål vi arbetar 
med. 

Övriga kommentarer: 

Under nästa läsår vill vi arbeta vidare 
med hur vi tydliggör vilka mål eleverna 
arbetar med varje lektion. Vi kommer att 
göra mål-moln i samtliga ämnen, där de 
aktuella målen synliggörs. På samtliga 
lektioner vill vi inleda med de aktuella 
målen och avsluta med att knyta ihop vad 
vi lärt oss under lektionen. På 
utvecklingssamtalen vill vi dela ut målen 
så som HEJA har formulerat dem. Detta 
vill vi göra för att förtydliga för föräldrar 
vad eleverna förväntas kunna när de 
slutar åk 3. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har gett tydlig kontinuerlig feedback till 
eleverna. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Nej, vi har poster på skolan som vi inte har önskat resultat på. 

Vi har en mycket god skolmiljö på Sjötoftaskolan, vilket innebär att föräldrar är 100% nöjda 

med att lärarna hjälper eleverna i skolarbetet, tryggheten för eleverna och att lärarna har höga 

förväntningar på eleverna och förtroende för personalen. Eleverna själva uppger att de får 100%  

stöd av lärarna i skolarbetet, att skolarbetet gör dem nyfikna och lusten att lära ökar. 

Kunskapsutvecklingen när det gäller skolans yngsta elever visar på en svagt positiv utveckling. 

Kunskapsresultaten på Nationella proven i matematik visar att eleverna saknar grundläggande 

kunskaper både när det gäller ord och begrepp men även de fyra räknesätten. 

Sammanfattande analys 

Den sammanfattande analysen pekar på att skolresultaten när det gäller ämneskunskaperna är 

låga. Vi har under året aktivt jobbat med pedagogerna i handledningssituation för att möta 

elever behov, vi har också kartlagt och utrett elever med behov. Vi ser ingen skillnad på 

resultaten när det gäller genusperspektivet. Arbetet fortsätter under kommande år. 

Pedagogerna på Sjötoftaskolan håller en god kvalitet, dessvärre har det varit lärarbyten som gör 

undervisningen sårbar. Vi hoppas att vi får en kontinuitet eftersom det påverkar elevernas 

kunskapsresultat på ett positivt sätt. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Tydlighet från skolledning vilka förväntningar som arbetslagen och mentor har inför läsåret 

som innebär att utarbeta ett tydligt årshjul vad det gäller kvalitetsarbete, rutiner, 

återkommande aktiviteter, bedömning, likabehandlingsarbete samt utifrån kvalitetsanalys och 

genom ett tydligt mål och syfte få igång kvalitativa lektionsbesök både för rektor och kollegor. 

Besöken följs upp med kollegiala diskussioner och enskilda samtal för rektors del 

Tydligheten på mentor/pedagog att dokumentera extra anpassningar och åtgärdsprogram som 
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fortlöpande skall utvärderas samt utveckla dokumentationen på skolan när det gäller 

kränkningar och arbeta aktivt med att öka och främja skolnärvaron. 

Tydligheten med förväntningar på eleverna när det gäller kunskapskrav och måluppfyllelse. 

Utveckla samverkan och synliggöra för föräldrarna skolans syfte att skapa bättre möjligheter för 

elevens lärande. 

Kompetensutveckling när det gäller NPF och inkludering samt språkstörning för alla 

pedagoger och SPSM kompetensutveckling "Att höja skolans elevhälsokompetens – nätbaserad 

kurs under 1 år" för EHG teamet. Specialpedagogerna ska gå SPSM´s "Att göra lärmiljön 

tillgänglig för elever inom autismspektrumtillstånd i förskoleklass och lågstadiet" och 

"Mötesplats för dig som leder kompetensutveckling med hjälp av Studiepaket NPF" samt 

rådgivning från SPSM runt elever med språkstörning. 

IKT handledning till arbetslagen/pedagogerna på f-3 

Handledning/Kvalitetstid ska fokusera på inkludering (se ovannämnda satsning på NPF), 

dokumentation, frånvaro, träningsperioder. Genus, matematik och formativ bedömning ska 

också vara en del av handledningen. "Cirkelmodellen" ur boken Psykologi för klassrummet 

används för att beskriva /tydliggöra inkluderingsprocessen och fokusera kunskapsinlärningen. 


