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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 419 421 428 

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

27 % 25 % 19 % 

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

12,3 12,1 10,28 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

87 86,5 legitimerade 59,1 

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

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 

0,8  1,0  

Specialpedagoger 2,0  3,0  

Skolsköterskor 1,0  1,0  

Skolläkare     

Skolkuratorer 1,0  1,0  

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 66,7 2 50 2 50 

Biologi 100 5 100 5 40 

Engelska 70 7 85,7 11 64 

Fysik 100 5 100 6 83 

Hem- och 
konsumentkunskap 

80 3 100 2 100 
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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 66,7 3 33,3 3 33 

Kemi 100 5 100 5 40 

Matematik 88,9 11 90,9 11 73 

Musik 50 2 50 2 0 

Naturorienterande 
ämnen 

   5 60 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

75 4 100 5 60 

Slöjd 100 4 100 4 75 

Svenska 75 9 77,8 12 50 

Svenska som 
andraspråk 

33,3 1 100 3 33 

Teknik 100 5 100 6 67 

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 80 593 89 655  

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9 80 593 89 655 89 249 

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 881 608  

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 

Den stora förändringen detta lå jämfört med förra är att vi har haft en spec ped mindre. Detta 

har lett till en del negativa förändringar som vi hoppas kan lösas till lå 17/18 då denna tjänst 

tillsätts så vi åter blir tre personal med spec ped kompetens. 

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" 

56 % 95 % 58,95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vet ej då vi inte har resultat från förra 
året. 

  

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

Kolla nedastående ! 

Varför sjunker det med åren ? 

  

Övriga kommentarer: 

Åk 7 74 % 

Åk 8 51 % 

Åk 9 35 % 

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

85,3 % 95 % 89,79 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Samma tendens som förra frågan. 

  

Övriga kommentarer: 

Åk 7 94,2 % 

Åk 8 89,5 % 

Åk 9 82,4 % 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever med minst betyget E i 
åk 7 i samtliga ämnen 

78 % 95 % 82,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

 Förra året var det 72% 

  

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

Möjligtvis kan våra överlämningar 
samt screeningar i sv och ma ha gjort 
att kunskaperna om var de nya 7:orna 
befinner sig ligga bakom denna 
förbättring. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med minst betyget E i 
åk 8 i samtliga ämnen 

75 % 95 % 78,95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Antalet nyanlända har ökat. 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 

201,8 220 91,73 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. Från 203 till 202. 

  

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

En så lite förändring är svår att 
analysera men vet att vi fått betydligt 
fler nyaanlända och det påverkar detta 
resultat. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. Från 78 till 77 %. 

  

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

Se ovan. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska 

90 % 95 % 94,74 % 

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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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska som andraspråk 

40 % 95 % 42,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Här har det sett väldigt olika ut pga att 
vi haft olika lärare som gjort detta. Här 
måste vi som rektorer bli mycket 
tydligare och styra detta mer. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i matematik 

75 % 95 % 78,95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Se ovan om antalet nyanlända. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i engelska 

96 % 95 % 101,05 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Dett lå satte vi in riktat särskilt stöd 
from april. Detta kan vara en orsak till 
förbättringen. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i NO 

90 % 95 % 94,74 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

  

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

Nyanställda lärare har lett till ett ökat 
kollegialt samarbete. 

  

  

  

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i SO 

93 % 95 % 97,89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Nyanställda lärare har lett till ett ökat 
kollegialt samarbete. 

Ett tydliggörande av undervisningens 
innehåll och mål via matriser kan oxå 
lett till dessa bättre resultat. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med minst betyget E i 
åk 9 i samtliga ämnen 

72 % 95 % 75,79 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel utan godkända betyg i ett, 
flera eller alla ämnen i årskurs 9 

35 % 5 % -500 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

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

80 % 95 % 84,21 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likadant. Observera att 
svarsfrekvensen är under 50% (5 % 
lägre än förra året). 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

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

69 % 95 % 72,63 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

Vi har haft mindre personal i studion. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi hade inga resultat förra året 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

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

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

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

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

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

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi hade inga resultat förr året. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Alla som kommer till skolan ska 
känna sig välkomna 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Denna fråga finns inte med i enkäten! 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Höja elevernas resultat i matematik 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse:  

  

Analys: Antal f beror på stor frånvaro, nyanlända elever, NPF-problematik och elever med 

svår socialsituation. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

 Mer studiehandledning 

 Flexiblare resurssystem med extrapedagog i klasser med låg måluppfyllelse. 

 Ma-stöd till alla klasser erbjuds i studion. 

 Ma-lyftet kommer att fortsätta. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som lägst når 
betyget E i matematik. 

86 % 95 % 90,53 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

  

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

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Höja resultaten i NO/Teknik 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: Årets snitt är 11.60 och det är lite högre än föregående år. 

Bi och ke har genomgående högre betygssnitt än fy och tk. 

  

  

Analys: Olikheter mellan lärares bedömning är tydlig. F och streck beror på nyanlända 

elever, stor frånvaro, NPF-problematik och elever med social problematik.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lärarna ska ha gemensamma planeringar, provbanker, matriser mm för att få  mer likvärdiga 

bedömningar. 

Hur vi planerar och genomför lektioner så att ALLA elever kan motiveras ska arbetas med. 

Organisationen av undervisningen till nästa lå gör att man träffar sina elever varje vecka och 

det kommer inte att bli några hastiga "avbrott" efter 4 veckor. 

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

 Ökat meritvärde i NO/Teknik 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Se nedan. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Snitt åk 7-9 

2014  10,97 

2015  11,41 

2016  11,34 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 202 i snitt. Förra året var det 203. Skillnaden mellan flickor och pojkar har 

ökat och samtidigt är skillnaden mellan klasserna väldigt stor. Sämsta klassen snittar 176 och 

bästa snittar 233. 

  

Analys: Vi ska bli bättre på klassammansättningar inför åk7. De täta lärarbytena i 9 grön har 

påverkat hela den klassen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

 Vara ännu mer noggrann vid klassammansättningen inför åk 7. Kuratorerna ska vara 

delaktiga i klassammansättningen inför åk7. 

 Vi ska bli bättre på att ge pojkar och flickor förutsättningar för att lyckas. Skillnaden är 

väldigt stor idag. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla lärare behärskar att arbeta med Mac-datorer och använder 

det i undervisningen samt använder InfoMentor för att 

underlätta de  administrativa delarna i lärarjobbet. 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

Vi kan se att kunskaperna och användadet har blivit bättre. När det gäller 

kunskapsuppföljningen har Analysverktyget i Infomentor varit till stor hjälp. 
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Analys: Personalen behöver mer utbildning i frfa Infomentor. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ny IKT-organisation där det ska finnas en IKT-representant i varje arbetslag. 

Utbildning i Google Classroom ht 17. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla lärare ska utveckla sitt kunnande om innebörden av ordet 

elevhälsa. 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: Vi behöver fortsätta att arbeta med kommunens elevhälsoplan. Dels behöver den 

fräschas upp för alla lärare men frfa behöver den lyftas för alla nya lärare som kommit. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

APT-tid ägnas åt elevhälsoplanen. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla elever ska känna trivsel 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 94 %. 

  

Analys: 6 elever, alla pojkar uppger att de inte alls trivs i skolan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta att arbeta med ehg, elevråd och kamratstödjare. 

I början på ht ska trivseln i klasserna screenas för att kunna se vad som behöver göras. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla elever ska vara trygga 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 91 % av eleverna känner sig trygga i skolan. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att arbeta med kamratstödjararbetet och elevrådets utveckling. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som är trygga 91 % 100 % 91 %  

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". 

82 % 95 % 86,32 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

  

Övriga kommentarer: 
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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". 

70 % 95 % 73,68 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

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

77 % 95 % 81,05 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Elevenkät 

Svarsfrekvensen från elevenkäten är bara 57 % så dessa svar ska vi ta med en nypa salt. Det vi 

kan se är att eleverna är nöjda med tryggheten och studieron samt att de känner att lärarna ger 

det stöd som de förväntar sig. 

När det gäller elevernas trivsel och trygghet så är vi nöjda, men gällande elevernas 

betygsresultat så är vi inte det. Vi har som vision att få 220 i betygspoäng och där är vi inte! 

Samverkan för bästa skola 

I samarbete med Skolverket har ledningsgruppen på skolan gjort en genomgripande 

kartläggning och analys av nuläget i verksamheten på Tranängskolan. Vi lyfter in och redovisar 

detta arbete under rubrikerna resultat, analys respektive åtgärder. 

Tranängskolan har under många år jämfört med riket haft låga meritvärden, undantaget 2013 

då eleverna presterade på ungefär på den nationella snittnivån. Behörighet till gymnasiet har 

varierat mellan 78 - 84 % och var våren 2017 78%. 

Efter flera år med en ganska otrygg och stökig miljö med många elever som inte deltagit i 

undervisningen har under de senaste åren en klar förbättring skett. I dagsläget upplevs detta 

inte vara något större problem utan tvärtom är resultaten i attitydundersökningar goda. 

Trivseln och tryggheten är hög på skolan. 

Tidigare var arbetslagen relativt självständiga men samarbetet mellan arbetslagen har 

utvecklats och en ökad samverkan med skolledningen kan i dagsläget ses. 
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Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn identifierades bristområdena: 

 Undervisning och lärande (aktivt lärarstöd) 

 Extra anpassningar och särskilt stöd. (Skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd) 

Utifrån skolinspektionens tillsyn togs Tranemo kommun och Tranängskolan 7-9 av Skolverket 

ut som en av de kommuner som erbjöds deltagande i projektet Samverkan för bästa skola. Detta 

erbjudande tackade Tranemo kommun ja till i december 2016. Insatserna skall genomföras över 

3 år till och med december 2019. 

  

Sammanfattande analys 

Elevenkät 

Förklaringen till våra goda trivselresultat ligger i ett medvetet arbete från all personal om att vi 

ska ha en trygg arbetsplats dit vi gillar att gå. Vi har under 5 år fokuserat mer på detta än på 

kunskapsmålen. 

Samverkan för bästa skola 

Nulägesanalys genomfördes under våren 2017 under Skolverkets ledning och fyra 

huvudområden samt deras orsaker har identifierats som större problemområden. 

De fyra problemområdena är: 

1.Låga meritvärden över lag på skolan 

2.Pojkar får lägre meritvärden än flickor 

3.Otydligt ledarskap (förväntningar, mål, delmål etc.) 

4.Bristande strukturer (rutiner, arbetsgångar etc.) 

Orsaker till problemområdena som identifierades är bland annat att det finns en bristande 

förmåga att på skolan motverka den rådande antipluggkulturen. 

Skolan har inte heller lyckats kompensera för elevernas socioekonomiska faktorer. Det har i 

analysen även framkommit att det finns behov av en ökad tydlighet från skolledningen, både 

vad det gäller driftsfrågor och utvecklingsfrågor. Brister finns även inom kommunikation 

mellan de olika nivåerna i styrkedjan. 

Utifrån analysen identifierades också att det övergripande utvecklingsområdet är att skapa 

förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete där kunskaper och delaktighet finns i hela 

organisationen så att detta arbete inte bara hanteras av rektor. Det identifierades även behov av 

att skapa en ledningsgrupp bestående av skolans arbetslagsledare/förstelärare, kurator (som 

representant för skolans elevhälsogrupp), rektor samt biträdande rektor. Under projekttiden 

deltar även en representant från huvudmannen. Denna grupp har skapats och har sedan 



Tranängskolan 7-9, Kvalitetsanalys 16/17 16(18) 

 

 

 

augusti 2017 påbörjat sitt gemensamma arbete på skolan. För att få denna grupp att fungera och 

för att få stöd i att under projektet genomföra insatser finns behov av handledning/processtöd 

av denna grupp. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Elevenkät 

Nu när vi nått trygghet och studiero så ska vi sätta fokus på kunskapsutvecklingen. Skolverkets 

insatser där vi fokuserar ledarskapet och elevernas betygsresultat, speciellt med tanke på 

killarnas betyg, kommer då att bli en bra start på detta arbete. 

Samverkan för bästa skola 

Utvecklingsområde - Systematiskt kvalitetsarbete 

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet genom handledning och processtöd till 

Ledningsgrupp och Skolledning genomförs i samarbete med Umeå Universitet. 

I nulägesanalysen har det framkommit att en vital del för att nå en högre måluppfyllelse för 

eleverna är att det systematiska kvalitetsarbetet måste utvecklas, då detta arbete idag till största 

del utförs av rektor. Det har tidigare saknats en tydlig utvecklingsorganisation på skolan och ett 

första initiativ till att skapa detta har tagits genom att det bildats en ledningsgrupp. Denna 

grupp skall vara navet i det systematiska kvalitetsarbetet och detta skapar förutsättningar för 

att på ett tydligare sätt involvera alla pedagoger på skolan. 

Genom att Ledningsgruppen och Skolledningen under läsåret får handledning skapas koppling 

till vetenskapen. Rektor och biträdande rektor ges handledning och processtöd för att på detta 

sätt stärka sitt ledarskap gällande systematiskt kvalitetsarbete så att de tillsammans utgör en 

tydlig ledning. Processtöd behövs även för att kunna hålla riktning och uthållighet i insatserna 

på skolan. 

Ansvariga för innehållet på handledningstillfällena är Umeå universitet tillsammans med 

rektorerna och omfattar vid samtliga tillfällen ledningsgruppen samt huvudmannens 

representant. 

Mål och förväntade effekter  

Efter avslutad insats har ledningsgruppen utarbetat gemensamma strukturer för det 

systematiska kvalitetsarbetet på skolan. 

Effekter på kort sikt 

Skolledningen utgör en trygg och tydlig bas för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Tydliga rutiner finns för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. 

Elevhälsopersonalen har ökad kunskap om sitt ansvar att följa upp, analysera och utveckla 

verksamheten. 



Tranängskolan 7-9, Kvalitetsanalys 16/17 17(18) 

 

 

 

Lärarna har ökad kunskap om sitt ansvar att följa upp, analysera och utveckla verksamheten. 

Lärarna har relevanta verktyg och arbetssätt för att följa upp och analysera undervisningens 

kvalitet. 

Effekter på medellång sikt 

Elevhälsopersonalen har ett fungerade kvalitetsarbete där uppföljning, analys och planering 

sker regelbundet och systematiskt. 

Lärarna och arbetslagen har ett fungerade kvalitetsarbete där uppföljning, analys och planering 

sker regelbundet och systematiskt. 

Lärarna känner sig förtrogna med och använder i den dagliga verksamheten relevanta verktyg 

och arbetssätt för att följa upp och analysera undervisningens kvalitet. 

Stödinsatser för eleverna kommer med en större precision att kunna sättas in då den 

systematiska uppföljningen förbättras. 

Effekter på lång sikt 

Bättre meritvärden på skolan. 

Eleverna har god kunskap om sin kunskapsutveckling. 

Mindre skillnad mellan pojkars och flickors meritvärden. 

  

Utvecklingsområde - Pedagogiskt ledarskap 

Det pedagogiska ledarskapet behöver förtydligas på skolan. Genom att tydliggöra riktningen 

och vad som förväntas av respektive arbetsgrupp och enskild medarbetare skapas trygghet i 

utvecklingsarbetet. För att skapa trygghet i skolans arbets- och utvecklingsorganisation krävs 

en stark och tydlig skolledning. 

Insatsen innebär processledning i pedagogiskt ledarskap, där fokus för ledningsgruppens del är 

på att leda grupprocesser utan att vara chef. För skolledningens del handlar det i huvudsak om 

en gemensam befattningshandledning till rektor och biträdande rektor för att skapa en tydlig 

ledning. 

Mål och förväntade effekter  

Efter avslutad insats har ledningsgruppen utarbetat och kommunicerat en tydlig vision och 

målsättning samt byggt upp en utvecklingsorganisation med roller, forum, mötesstruktur etc. 

Efter avslutad insats har skolledningen (rektor och biträdande rektor) ett väl fungerande 

samarbete gällande skolans ledning och styrning. 

Effekter på kort sikt 
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Ökad tydlighet i ledarskapet. 

All personal har en ökad kunskap om utvecklingsarbetet på skolan samt vad som förväntas av 

den enskilde arbetstagaren. 

Skolledningen har ökad förståelse för vilka områden inom undervisningen och organisationen 

som behöver utvecklas för att höja elevernas resultat 

Skolledningen har verktyg för att organisera det kollegiala lärandet i syfte att öka skolans 

måluppfyllelse. 

Skolledningen har en närmare dialog med lärare om skolans resultat och undervisningens 

utveckling 

Effekter på medellång sikt 

All personal deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. 

Lärarna känner sig trygga med att samtala med sina kollegor i arbetslag och ämneslag om sin 

undervisning. 

Det kollegiala lärandet används kontinuerligt på skolan för att utveckla undervisningen i syfte 

att nå ökad måluppfyllelse, och det finns en organisation som stödjer det. 

Ökad trygghet och trivsel hos medarbetarna. 

Effekter på lång sikt 

Uppsatta utvecklingsmål nås. 

Högre måluppfyllelse för eleverna. 

  


