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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 300 287 323 

Därav elever i förskoleklass 62 51 43 

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

110 92 27 

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

12,27 11,6 10.35 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

4,68 12,75 14 

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

92,5 89,3 79.3 

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

100 100 85,7 

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  0  

Specialpedagoger 3  2,5  

Skolsköterskor 0,69  0,5  

Skolläkare   0  

Skolkuratorer 0,8  0.7  

Skolpsykologer   0  

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 13 8 100 6 50 

Biologi 11 11 90,9 9 77,8 

Engelska 14 11 100 10 70 

Fysik 11 11 90.9 9 77,8 

Hem- och 
konsumentkunskap 

1 1 100 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 8 6 100 5 80 

Kemi 11 11 90,9 9 77.8 

Matematik 22 15 93,3 19 89,5 

Musik 8 5 100 5 60 

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd 2 2 50 2 50 

Svenska 19 16 93,8 20 90 

Svenska som 
andraspråk 

3 3 66,7 4 0 

Teknik 6 5 80 9 77,8 

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  656  

Förskoleklass 66 229 74726 44176 

Åk 1-6 97 162 94262 61451 

åk 7-9    

Grundsärskolan  24  

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

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  24,49 31 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

 17,10 17,88 

Kostnad per tillsynstimma  23,93 34,94 

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". 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma. 

  

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

I åk 3 uppger 100% av eleverna att de får 
den hjälp de behöver i skolarbetet. I åk 5 
är siffran 92%. Resultatet är samma som 
föregående år. 

  

Övriga kommentarer: 

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

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Alla elever i vårt rektorsområde känner lust att lära. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

sämre än förra året. 

Analys: 

Lusten att lära är en viktig föutsättning för kunskapsutveckling hos eleverna.Det är främst 

pojkar i åk 5 som inte tycker att detta stämmer. I åk 3 var resultatet 96% och i åk 5 82%. För att 

vi skall få en ökad lust till lärande hos våra elever, så är det värdefullt att vi gör en ordentlig 



Tranängskolan F-6, Kvalitetsanalys 16/17 6(34) 

 

 

 

analys av varför resultatet hos våra pojkar är så lågt i åk 5 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför höstterminen 2016 kommer vi att genomföra en dialog/samverkan med föräldrarna 

angående grundläggande värden för att gynna elevernas skolgång, det benämns SAMS som 

står för Sömn, Aktivitet, Mat och Struktur. 

För att vi skall få en ökad lust till lärande hos våra elever, så är det värdefullt att vi gör en 

ordentlig analys av varför resultatet hos våra pojkar är så lågt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

87,4 % 100 % 87,4 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Det försämrade resultatet kanske kan 
bero på att eleverna ibland tycker att de 
har för lite inflytande i undervisningen. Vi 
behöver tänka på att efter elevernas 
mognad och ålder ta med dem i 
planeringen av undervisningen. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Kunskapsresultaten skall öka i samtliga ämnen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

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

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Två elever som har genomfört proven har 
utredd språkstörning. De övriga eleverna 
har missat på något enstaka delprov. 

Övriga kommentarer: 

  

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

62 % 100 % 62 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Tre elever är såpass nyanlända att de 
inte genomfört NP. Eleverna fått Sva-
undervisning under året. 

Övriga kommentarer: 

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

71 % 100 % 71 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Marginellt sämre. 

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

Vi har många nyanlända som vi tror på 
sikt kommer klara kunskapskraven. Sex 
elever har utredd språkstörning. 

Övriga kommentarer: 

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

55 % 100 % 55 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

De delar som eleverna klarat sämst är 
uppställning och problemlösning. 
Resultaten var varierande mellan 
klasserna och den ena klassen har haft 
mycket byten av pedagoger vilket troligen 
gjort att resultaten och den sociala 
arbetsmiljön påverkats negativt. 

Övriga kommentarer: 

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

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Resultatet visar på att skillnaden från 
föregående år är väldigt liten. Då vi har 
två elever som inte kommer till skolan 
kunde dessa inte genomföra provet. Vi 
har också elever som gjirt NP för åk 3 
enligt bedömning från specialpedagoger. 

  

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 som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Årets siffra är något missvisande då bara 
två elever genom NP i SvA för åk 6 och 
fått godkänt resultat. Det finns fler elever 
med SvA som har genomfört provet för 
åk 3 i samråd med specialpedagoger. 
Dessa två elever blev godkända på 
ämnesprovet i SvA för åk 3. 

Övriga kommentarer: 

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

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Resultatet är väldigt gott. Vi har arbetat 
med ett mycket varierat arbetssätt. Vi har 
jobbat mycket i grupp där matematiska 
diskussioner stått i fokus.Vi är alltid två 
behöriga pedagoger i klass på 
matematiklektionerna, vilket medför att 
eleverna når en högre måluppfyllelse. 8 
elever har inte genomfört proven, detta 
beror på att två av dessa har inte varit 
närvarande i skolan. 6 elever har inte 
genomfört proven för åk 6 utan för åk 3 i 
samråd med specialpedagog. 5/6 elever 
av dessa fick inte godkänt på 
ämnesprovet för åk 3. 

Övriga kommentarer: 

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

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Resultatet är ett bra resultat. Skillnaden 
är väldigt liten. Trots extra anpassningar 
som gjorts har några elever inte nått hela 
vägen fram. Någon elev har haft hög 
frånvaro och därmed missat 
undervisning. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som minst uppnår 
betyget E i årskurs 6 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?) 

Med tanke på den elevgruppen med olika 
svårigheter i skolan är 75% ett bra 
resultat. Mycket av skolans resurser har 
fördelats på ett fåtal elever med stora 
svårigheter, kanske att resultatet hade 
sett annorlunda ut om dessa resurser i 
större utsträckning fördelats på de elever 
som hade större möjligheter och 
förutsättningar att nå kunskapskraven. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

202,3 190,4 106,25 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Resultatet är bättre än föregående år 
med en liten skillnad. Dock ser man en 
försämring från läsåret 2014/2015. 
Elevgruppens förutsättingar och 
sammansättning spelar roll för hur 
resultatet ser ut. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når 
kunskapskraven i idrott 

92 100 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Resultatet är en en försämring med tre 
procentenheter från förra året. Orsaken 
till det försämrade resultatet beror 
mestadels på att de elever som inte 
klarat kunskapkraven har blivit 
underkända på simningen.Förra läsåret 
fanns möjlighet att bedriva extra 
simundervising vilket inte har fungerat i år 
på grund av fullbokning i simhallen. Till 
nästa läsår är det inplanerat några 
tillfällen till extrasim för de som behöver. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når 
kunskapskraven i bild. 

99 100 99 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Resultatet är mycket högt och samma 
som föregående år. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla lärare använder bedömningsportalen i sin undervisning. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

80% av Tranängskolans pedagoger använder sig av bedömningsportalen 

Analys: 

Vi behöver bli bättre på att använda de verktyg som vi har till förfogande. I samverkansmöte i 

arbetslaget och ämneslaget är det värdefullt att föra diskussion och sprida det positiva vi kan 

hämta från bedömningsportalen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Under läsåret kommer vi att var 4:e vecka på årshjulet att ha ämneslagsträff och på agendan i 

ämneslaget finns det bl.a en punkt på deras dagordning att sätta sig in i bedömningsportalen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel lärare som använder 
Skolverkets bedömningsportal. 

72 % 100 % 72 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

Resultatet är sämre än föregående år 
men skillnaden är liten. Det har under 
året krånglat med inloggningar vilket kan 
bidra till det försämrade resultatet. En 
annan orsak kan vara att pedagogerna 
blivit lite mätta på materialet och därav 
använt det i mindre omfattning. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla elever stimuleras att nå så långt som möjligt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Något lägre. Åk 3 94% och åk 5 95% 

Analys: 

Vi måste vara tydliga på föräldramöten och utvecklingssamtal om skolans förväntningar på 

eleverna men också vikten av att föräldrarna svarar på enkäten 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har mycket dålig svarsfrekvens vilket inte ger ett korrekt underlag. Till kommande läsår 

måste vi ändra strategi för att få föräldrarna till svara på enkäter. Skall vi kunna analysera 

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

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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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. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Då resultatet bara skiljer sig med en 
procentenhet blir analysen att 
föräldrarnas uppfattning om personalen 
har höga förväntningar på deras barn är 
ungefär lika som förra året. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till elever i åk 3 som 
uppger att "personalen har höga 
förväntningar på mitt barn" 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det har skett en liten försämring från 
föregående år. 

På Sjögården svarade 100% att det 
stämmer helt och hållet eller att det 
stämmer ganska bra. På Ängsgården 
svarade 83% att det stämmer helt och 
hållet eller att det stämmer ganska bra. 
11% svarar att de inte vet och 6% svarar 
att det inte stämmer alls. 

  

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

Kan det ökade elevantalet påverka? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till elever i åk 5 som 
uppger att "personalen har höga 
förväntningar på mitt barn" 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är en försämring med 1 
procentenhet. 

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

En procentenhet fler föräldrar anser att vi 
inte har höga förväntningar på deras 
barn. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi anser själva att vi har höga 
förväntningar på våra elever; tyvärr kan vi 
konstatera att vi inte lyckats fullt ut att 
kommunicera detta till vårdnadshavarna. 
En möjlig utveckling för oss är att bli än 
bättre på att använda Infomentor i 
kommunikationen samt tydligare budskap 
på utvecklingssamtalen. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Förskoleklassens verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Hög måluppfyllelse med 92% 

Analys: 

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

tillsammans. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

detta arbetssättet gynnar våra elever och deras kunskapsresa. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som klarat stanine 4 
eller högre på Bornholmtestet 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

resultatet är samma som föregående år. 

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

Under höstterminen var resultatet 58%. 
De 8% som inte nått stanine 4 eller över 
är 5 st elever. Vi ser att vårt strukturerade 
och dagliga arbete ger mycket goda 
resultat i  jämförelse med höstterminens 
resultat. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som 

ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inget att jämföra med 

Analys: 

Det flesta pedagogerna vet hur programmet fungerar men använder det inte i sin undervisning 

i den utsträckning som man kan önska 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

inplanerade ämneslagsarbetet väl till pass, att tillsammans hitta formera för att använda det 

tillgängliga verktygen som vi har i vår verksamhet. Avsaknad av digital utrustning försvårar ju 

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

utökningen ses därför som mycket värdefull. 

Under läsåret har man använt sig av olika tekniker i sin undervisning bl.a kan man nämna 
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projektet mellan svenska och musik. Att skapa en känsla visuellt, genom att använda den 

digitala tekniken. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som kan använda 
Claro Read 

63 % 100 % 63 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

Förklaring till det sämre resultatet kan 
vara att vi inte har använt oss av 
Claroread i samma utsträckning som 
föregående år vilket medfört att 
pedagogerna glömt bort hur programmet 
används. 

Övriga kommentarer: 

Från årsskiftet 2017/2018 kommer vi 
istället för Claroread använda ett program 
som heter AppWriter via Wizkidz. Detta 
behöver vi få utbildning i. 

 Andel pedagoger som använder 
Inläsningstjänst i sin undervisning 

37 % 100 % 37 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

De troliga förklaringarna är att 
programmet kräver en till en dator. Detta 
har inte vi på vår skola. Det är många 
som behöver ha tillgång till datorerna 
vilket gör att eleverna inte alltid får 
tillgång till programmet. En annan orsak 
till det försämrade resultatet kan vara att 
många pedagoger arbetar läromedelslöst 
i so- och no-ämnena samt matematik 
vilket i sig gör att programmet inte 
kommer till användning.I svenskämnet 
används programmet i högre utsträckning 
för de elever som behöver det. 

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger som är förtrogna 
med GAFE och Chromebooks 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget resultat att jämföra med. 

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

Arbetslaget i åk 4 har under året arbetat 
med Chromebooks och GAFE 
tillsammans med eleverna. Alla 
pedagoger anser sig vara förtrogna med 
detta. Anledningen till detta beror till stor 
del på att IKT-representanten har kunnat 
hjälpa och stötta personalen i detta 
arbete. 

  

Övriga kommentarer: 
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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: 

Inget resultat att jämföra med 

Analys: 

Generellt har eleverna goda kunskaper när det gäller IKT 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna introducerar eleverna i de verktyg som finns på skolan. Vi har på ett mer aktivt 

sätt arbetet med IKT under det gångna året för elever med olika behov då vi ser dator eller Ipad 

som ett mycket bra verktyg för dessa elever. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som använder IKT som 
ett redskap i undervisningen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget resultat att jämföra med. 

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

Alla elever i klasser från F-6 använder 
IKT som ett redskap i undervisngen, 
anpassat efter behov, ålder och 
förutsättningar. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla elever upplever att de får det stöd som de behöver. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Implementeringen av elevhälsoplanen har fortsatt under läsåret. 

Analys: 

Det finns många elever som behöver extra stöd. Resurserna har utökats men föräldrarna 

upplever inte att de är tillräckliga. Elevhälsan är inkopplad. 

Vi har en god personaltäthet när det gäller specialpedgoger. Vi jobbar förebyggande med 

handledning till pedagoger och kartläggning av elever. Syftet är att i ett tidigt skede ge insatser 

till elever i behov av stöd 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med det förebyggande arbetet utifrån elevhälsans perspektiv. Utveckling av 

samarbete med föräldrarna är ett viktigt inslag. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma. 

  

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

I åk 3 uppger 100% av eleverna att de får 
den hjälp de behöver i skolarbetet. I åk 5 
är siffran 92%. Resultatet är samma som 
föregående år. 

  

Övriga kommentarer: 

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

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

87% av föräldrarna till barn i åk 3 anser 
att deras barn får den hjälp i skolan det 
behöver. I åk 5 är det 97% av föräldrarna 
som anser detta. Det förbättrade 
resultatet kan delvis bero på att en 
omorganistaion gjordes inför detta läsår i 
åk 5, då eleverna delades i tre klasser 
istället för två. Detta medför nog att 
föräldrarna anser att deras barn får mer 
hjälp i skolan då det inte är lika många 
elever i klassrummet som behöver 
lärarens uppmärksamhet. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppger 
"Lärarna i min skola hjälper mig om jag 
behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

100% av eleverna i Sjögården uppger att 
det stämmer helt och hållet eller stämmer 
ganska bra. 

100% av eleverna i Ängsgården uppger 
att det stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. 

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

Genom lågstadiesatsningen har vi fått fler 
resurser i klasserna vilket gör att vi får 
fler lärartimmar per elev. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 5 som uppger 
"Lärarna i min skola hjälper mig om jag 
behöver det" 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är en försämring jämfört med 
föregående år. 

  

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

Vi ser att en majoritet av eleverna som 
uppger att de inte får hjälp går i en klass. 
Vi upplever att det i denna klass inte finns 
samma kultur av att ”våga fråga” som i de 
andra klasserna. För vissa elever betyder 
”hjälp när jag behöver det” ”hjälp just 
precis nu, på sekunden”. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi behöver arbeta med klimatet i 
klasserna, speciellt den klass där 
majoriteten av eleverna som uppger att 
de inte får hjälp går. 

 Andel föräldrar till barn i skolan åk 3 
som uppger att "Mitt barn får den hjälp i 
skolan det behöver i skolarbetet 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

95% av föräldrarna på Sjögården uppger 
att det stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. 5% uppger att det 
stämmer dåligt. 

78% av föräldrar på Ängsgådern uppger 
att det stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. 11% uppger att det 
stämmer ganska dåligt eller inte alls. 11% 
uppger att de inte vet. 

  

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

För många elever som behöver särskilt 
stöd och för lite resurser. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan åk 5 
som uppger att "Mitt barn får den hjälp i 
skolan det behöver i skolarbetet 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är en förbättring med en 
procentenhet. 

  

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

Färre elever i klasserna medför att 
föräldrarna upplever att vi har mer tid till 
deras barn. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Handlingsplan för frånvaro ska öka elevernas närvaro i skolan 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

Vi har inga resultat att jämföra med 
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Analys: 

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

inledningsvis av mentor men därefter kopplas EHG teamet in.Vi har dessvärre elever som i 

tidig ålder har en mycket hög frånvaro. Här är föräldrarna mycket viktiga men även 

socialtjänsten, BUP, närhälsan har vi ett nära samarbete med när det gäller elever med hög 

frånvaro 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Västbusmöten är mycket viktigt. Här gäller det att alla aktörer runt eleven jobbar mot samma 

mål, att eleven skall komma till skolan. 

Viktigt med en tydlig handlingstrappa för hur vi hanterar elevers frånvaro. Detta är ett arbete 

som påbörjas inledningsvis med  under höstterminen 2016 i samband med värdgrundsarbetet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Höjda resultat i matematik med ämneslagträffar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

83 % resp 84 % i åk 3 och åk 6 

Analys: 

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

fått ett sämre resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har nu under en två års period haft kompetensutveckling när det gäller matematik och trots 

detta så ser vi att resultatet inte har gått åt det positiva hållet. Det innebär att vi behöver 

fortsätta utveckla matematikundervisningen. Detta blir en viktig punkt i ämneslagsarbetet 

nästa läsår Att använda de verktyg som finns och göra det tillsammans i det kollegiala lärandet 

tror vi kan gynna matematikundervisningen. 

Under året har vi haft ett flörsteläraruppdrag för att utveckla en matemtikplan. Denna plan är 

nu färdig och implementerad hos pedagogerna. Nu återstår arbetet med att aktivt arbeta med 

den, förvalta och utveckla i ämneslaget men också pedagogiskt anväbda sig av den för att 

utveckla matenatikundervisningen på vår skola. 

Kan det finnas andra skäl till att man inte klarar målen i matematik? Vi vet att eleverna i åk 6 

haft en tuff resa under sin tid på 4-6. Vi har haft fler pedagogbyten och också genomfört 

ART(socialfärdighetsträning) för denna elevgrupp, så behov har funnit i flera riktningar. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har under året använt mer digitala 
verktyg som stöd i 
matematikundervisningen exempelvis 
Bingel. Måluppfyllelsen är högre i åk 1 
än i åk 2 och 3. Vi har under året haft 
ämneslag där didaktiska inslag för att 
utveckla undervisningen förekommit. 
Kanske börjar vi även se resultat från 
matematiklyftet nu. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 4-6 som har 
minst godtagbara kunskaper i matematik 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Under läsåret har vi medvetet valt att 
lägga mycket resurs på matematik. Vi är 
två behöriga matematiklärare på 
matematiklektionerna i klasserna. Mycket 
fokus läggs på matematiska diskussioner 
och förståelse. Detta har bidragit till det 
förbättrade resultatet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

72% av eleverna når måluppfyllelsen. 

Analys: 

Detta är en låg måluppfyllelse och den måste vi utveckla! 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

av de elever som inte har godtagbara kunskaper har varit i Sverige i mindre än 4 år och räknas 

som nyanlända. Vi behöver bli bättre på att möta dessa elever med hjälp av bl.a 

studiehandledning mm. 

Inför nästa läsår kommer vi lägga större kraft för våra nyanlända elever i Sva vi kommer även 

att koppla till oss modersmålslärarna i arabiska, vilket gör att satsningen kommer att ske i 

direkta verksamheten för eleven på sitt stadie. Tidigare hade man en centralt placerad 
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internationell klass, vilket gjorde att man inte hade samma förutsättningar till närheten till sitt 

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

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever totalt i åk 1-6 som har 
minst godtagbara kunskaper i samtliga 
ämnen 

78 % 100 % 78 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Under läsåret har vi pedagoger arbetat i 
ämnesgrupper där vi har diskuterat 
kunskapskraven samt bedömning för att 
få en samsyn. Detta kan vara en orsak till 
det förbättrade resultatet. Under året har 
en IKT-satsning genomförts och vi har 
ökat antalet enheter på hela skolan. 
Detta har underlättat och hjälpt många 
elever, kanske framförallt de med behov 
av särskilt stöd och extra anpassningar. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2008 

82 % 100 % 82 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Kraven ökar i år 2. Det är viktigt att 
pedagogerna uppmärksammar elever på 
icke godkänd nivå redan i ettan för att de 
mottagande lärarna ska kunna lägga 
undervisningen på rätt individuell nivå så 
eleven slipper att misslyckas. Numera 
finns skolverkets bedömningsstöd för år 
1, då kan fler elever upptäckas redan i år 
1. Det är främst i matematik några elever 
inte har utvecklats i samma takt för att 
kunna nå målen. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2007 

71 % 100 % 71 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Vi har många nyanlända som vi tror på 
sikt kommer klara kunskapskraven. Sex 
elever har utredd språkstörning. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Födda 2006 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har gjort en satsning med en 1:1-miljö 
när det kommer till IKT. Varje elev har fått 
en egen Chromebook med talsyntes, 
stavningskontroll, ordprediktion och 
röstinmatning. Detta har gynnat samtliga 
elever, i synnerhet de elever i behov av 
särskilt stöd. Vi har även använt en digital 
plattform (Classroom) som gett de elever 
som varit frånvarande en möjlighet att ta 
igen och ändå hänga med i 
undervisningen. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2005 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är en förbättring med åtta 
procentenheter jämfört med föregående 
år. 

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

De mindre klasserna, som bildades när 
två klasser omvandlades till tre, har 
medfört en förbättrad studiemiljö samt 
ökad möjlighet för pedagoger att se och 
bemöta de enskilda elevernas behov. 
Eleverna har också blivit mer bekanta 
med, och trygga i, vårt arbetssätt; vilket 
medfört en ökad möjlighet för eleverna att 
visa och utveckla sina kunskaper. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2004 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

En förklaring till det förbättrade resultatet 
kan vara att eleverna mognat under året i 
åk 6 samt att lärandet är en process. 

Övriga kommentarer: 

 Födda 2009 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget att jämföra med. 

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

Det är i ämnet Sva som eleverna inte når 
kunskapkraven för läsa och skriva. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla ska elever ska trivas 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Ungefär samma som föregående år 

Analys: 

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

inte alla elever. Måluppfyllelsen är något högre hos flickorna (97,4%) än hos pojkarna (95,6). I 

kommentarerna nämns saker som konflikter som gör att man inte trivs 

Förklaringarna till de försämrade resultatet beror delvis på att flickorna i åk 4 haft konflikter. 

Dock har en tredjedel av flickorna svarat att de varken trivs bra eller dåligt. Ingen har svarat att 

de trivs dåligt. Åk 6 har arbetat mycket med värdegrund, då ett behov har funnits. Därav har en 

fjärdedel svarat att de trivs varken bra eller dåligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

skola både i den pedagogiska situationen, omklädningsrummet, på tast men även i matsalen. 

Detta ser vi som mycket värdefullt att vi har pedagoger som förstår vad eleverna säger och kan 

göra insatser omgående. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre än föregående 
år men är inte riktigt uppe på samma nivå 
som 2014/2015 

96% av eleverna från Sjögården uppger 
att det stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. 4% av eleverna 
tycker att det stämmer ganska dåligt. 

95% av eleverna från Ängsgården 
uppger att det stämmer helt och hållet 
eller stämmer ganska bra. 5% av 
eleverna vet ej. 

  

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

De nyanlända elever som kom under år 1 
och 2 har lärt sig språket, hittat kompisar 
och har anpassat sig i klassen. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

97,3 % 100 % 97,3 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

  

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

Vi har en fortsatt hög trivsel. Kanske har 
rastaktiviteterna bidragit till att fler elever 
trivs och har roligt i skolan. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 5 som trivs i skolan 
- Central enkät 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet visar på en försämring 
jämfört med förra året. 

  

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

Vi ser en markant övervägande del av 
eleverna trivs i skolan. Totalt fem elever 
uppger att de inte trivs (alternativet 
stämmer ganska dåligt). En möjlig orsak 
är att det varit en turbulent skolgång för 
många elever med klassbyten, oro 
tidigare o.s.v. som kan påverka resultatet 
även i år. Vissa elever påverkas också 
mycket av vad som händer under dagen 
och detta kan även det påverka hur de 
svarar på enkäten. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har en klar majoritet tjejer i årskurs 5 
och de elever som anger att de inte trivs 
är samtliga tjejer. Under läsåret har det 
förekommit konflikter inom och mellan 
tjejgrupper. Ett utvecklingsområde är att 
vi tillsammans med elevhälsan fortsätter 
arbeta med tjejgruppen för att stärka dem 
positivt. 

 Andel elever i åk 4-6 som trivs -
 Likabehandlingsplanens enkät 

92,1 % 100 % 92,1 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Markant bättre. 

  

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

Det har blivit en markant skillnad 
gällande trivsel på skolan sedan förra 
läsåret. Detta kan delvis bero på att 
eleverna känner sig trygga i sina klasser, 
arbetslagen har varit intakta, inga 
personalbyten har skett. Vi har utökat 
rastvärdskapet på rasterna för att minska 
kränkningar och mobbing. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Alla föräldrar upplever att deras barn trivs i skolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

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

trivs. 

Analys: 

Större klasser under året, många nya i klassen kan påverka trivseln. Svårt att få trygghet i 

grupperna när andel elever ändras. På skolgården har vi satt in extra tillsyn för att få kontroll 

på kränkningar och konflikter 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har påbörjat ett större värdegrundsarbete och i det inledande skedet bjöds alla skolans 

föräldrar in för samverkan kring olika frågeställningar. Arbetet kommer att byggas upp och 

arbetas med under hela nästa läsår. Vid skolstart kommer man nu också bjuda in alla föräldrar 

till dialog kring SAMS,(Sömn, Aktivitet, Mat och Struktur)  en samverkan/dialog med 

föräldrarna. Efter sittningen i dialog med alla föräldrarna kommer man sedan att fortsätta 

dialog/samverkan med föräldrarna på föräldramötet i förskoleklass och åk 1. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Att 100% av föräldrarna uppger att deras 
barn trivs i skolan är en fantastisk siffra. 
Vår organisation och vårt arbetssätt tror 
vi gynnar alla elever utifrån deras behov. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i åk 3 som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat som föregående år. 

När vi jämför klasserna Sjö och Äng 
skiljer det sig något. 84,6% av föräldrarna 
från Sjögården anger att det stämmer 
helt och hållet att mitt barn trivs i skolan 
medans siffran på Ängsgården är 22,2%. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i åk 5 som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är en förbättring jämfört med 
föregående år. 

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

Inför detta läsår gjordes två klasser om till 
tre nya klasser; den respons vi fått från 
föräldrar är att de är mycket nöjda med 
denna förändring. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ungefär samma som föregående år. 

Analys: 

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

rasterna. 

Tryggheten är högre bland flickor än pojkarna, 94% respektive 90%. Vi upplever att det är mer 

konflikter bland pojkarna. Det blir ofta konflikter på fotbollsplanen. 

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

förekommer, stökigt klassrumsklimat, högstadieelever som oroar 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Återigen har värdegrunden en stor och viktig betydelse men inte minst också samverkan med 

föräldrarna. Det handlar om att vi alla på skolan skall känna trygghet i hur vi hanterar och 

bemöter olika sociala frågor. Vi kommer ju som vi skrivit om tidigare också påbörjat ett arbete 

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

kring de basala behoven som våra barn har. Skall vi lyckas med vårt uppdrag i skolan är det av 

största vikt att man kommer utvilad, med mat i magen och en god relation med föräldrarna 

innan man kommer till skolan. För att vi skall kunna skapa lusten att lära och att 

kunskapsuppföljningen sker hos våra elever är det av största vikt att just de grundläggande 

behoven i hemmet fungerar. 

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

 Andel elever i åk 5 som känner sig 
trygga - Central enkät 

85 % 100 % 85 % 

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?) 

Under läsåret har det förekommit 
händelser både på och utanför skolan, 
bl.a. på sociala medier, vilket vara en klar 
orsak till att eleverna känner sig otrygga. 
Det har också förekommit flera incidenter 
i samband med transport till och från 
skolan. 

Övriga kommentarer: 

Fortsatt arbete med hanteringen av 
sociala medier är nödvändigt för att 
hjälpa eleverna att hantera detta i 
vardagen. Vi behöver också finna 
metoder för att skapa forum där vi 
mentorer kan diskutera elevernas 
skolsituation, tillsammans med dem, på 
ett mer kontinuerligt sätt. 

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

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

100% av eleverna på Sjögården uppger 
att det stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. 

91% av eleverna på Ängsgården uppger 
att det stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. 4% uppger att det 
stämmer ganska dåligt och 5% uppger att 
de vej ej. 

  

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

Nya elever i klassen kan påverka. 
Lärarbyten, flera olika lärare inne i 
klassen.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som känner sig trygga i 
åk F-3 - Likabehandlingsplanens enkät 

93,6 % 100 % 93,6 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

  

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

Vi har utökat rastvärdskapet och finns fler 
vuxna utomhus på elevernas raster. 
Detta har bidragit till en större trygghet för 
eleverna.Med hjälp av 
lågstadiesatsningen har vi kunnat ge 
elever med sociala behov en större 
resurs. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga i 
åk 4-6 - Likabehandlingsplanens enkät 

93,7 % 100 % 93,7 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

  

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

Det vi kan se av resultatet är att flickor i 
åk 4-6 överlag trivs sämre än pojkarna. I 
åk 5 har vi en majoritet i klasserna som 
är flickor vilket leder till ett något sämre 
resultat. Det har förekommit kränkningar 
bland just flickor i åk 5.Sammantaget har 
vi ett bättre resultat än föregående år 
med hela 7,7 procentenheter. Vi har 
skapat rutiner och en gemensam samsyn 
i arbetslagen vilket medför en större 
trygghet bland eleverna. Att arbetslagen 
hållits intakta utan personalbyten har 
naturligtvis medverkat till att en 
gemensam samsyn på lång sikt är 
enklare att få till stånd. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.15 Alla föräldrar upplever att deras barn känner sig trygga i skolan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

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

Analys: 

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

har också fler elever på skolan. Antal konflikter och kränkningar har ökat. Vi har under läsåret 

förstärkt rastvärdarna och påbörjat rastlek 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har flera oroliga och utåtagerande barn i vår skola. Vi har under vårterminen 16 utökat 

antalet rastvärdar, utvecklat rastlek varje dag, vi har delat rasten på fm. för skolans yngsta 

elever. För de utåtagerande eleverna har vi punktinsatser och avgränsade områden de får vistas 

på. En tydlig kommunikation kommer att organiseras två gånger i veckan på både f-3 och 4-6 så 

att man är väl informerad om vilka insatser som skall göras. Ett större värdegrundsarbete har 

påbörjats under vårterminen -16 men även den viktiga dialogen kring SAMS 

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

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

97,5 % 100 % 97,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

100% av föräldrarna till elever i åk 5 
uppger att deras barn känner sig trygga i 
skolan. För föräldrarna till barn i åk 3 är 
siffran 95%.Resultatet är bättre med 7,5 
procentenheter från förra året. Återigen 
tror vi att eleverna känner sig trygga i 
skolan genom att vi har ett utökat 
rastvärdskap, en organisation som bidrar 
till trygghet genom att vi arbetar i 
arbetslag några st pedagoger 
tillsammans, att det har blivit en 
kontinuitet framförallt i åk 4-6 gällande 
personal. Att det är något sämre resultat i 
åk 3 än i åk 5 kan kanske bero på att 
elevgruppen i åk 3 har några st barn som 
upplevs otrygga vilket kan bidra till oro i 
hela gruppen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i åk 5 som 
uppger att "Mitt barn känner sig trygg i 
skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är en förbättring jämfört med 
föregående år. 

  

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

De förändrade klasserna inför läsåret har 
kanske inneburit att föräldrarna upplever 
att pedagogerna har mer tid för eleverna 
samt att de eventuella 
otrygghetsfaktorerna från tidigare år 
försvunnit. 

  

Övriga kommentarer: 

Fortsatt god kommunikation med 
vårdnadshavare är viktigt för att de skall 
uppleva att skolan ser och hjälper deras 
barn. 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

På Sjögården har 100% svarat att de 
stämmer helt och hållet eller stämmer 
ganska bra att mitt barn känner sig trygg i 
skolan. På Ängsgården har 89 % svarat 
att de stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra att mitt barn känner 
sig trygg i skolan. 11% svarar att det 
stämmer ganska dåligt.  

  

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

Det vi kan utläsa är att när eleverna gick i 
årskurs 2 var det en försämring av 
tryggheten från föregående år för att 
sedan igen bli en förbättring under år 3. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.16 Alla elever upplever att lärarna har höga förväntningar samt att 

lärarna tydliggör hur de ska nå kunskapskraven. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Något sämre 

Analys: 

Resultatet är lägre i åk 5 (95%) än i åk 3 (97%). Vi behöver tydliggöra våra förväntningar på 

eleverna, både vid samtal och i undervisningen 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

viktigt att vi tydliggör för eleverna vilka förväntningar som vi har och vad man behöver göra 

för att nå de olika kraven. Förväntningarna kan man delge både via skrift men även muntligt. 

Detta är viktigt att utveckla både i arbetslaget men också i ämneslaget. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

92,5 % 100 % 92,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

I åk 3 anser eleverna till 100% att lärarna 
förväntar sig att de ska nå 
kunskapskraven. I åk 5 är det bara 85% 
av eleverna som tror detta. Vi behöver 
utveckla vår förmåga att kommunicera 
våra förväntningar till eleverna. En möjlig 
åtgärd är att vi genomför mer individuell 
feedback så att eleverna förstår att det 
verkligen rör just dem. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.17 Alla föräldrar får en god information om deras barns 

kunskapsutveckling 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

lägre 

Analys: 

Vi behöver tydliggöra elevens kunskapsutveckling vid samtalen. Föräldrarna behöver få 
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information om vikten av att gå in på infomentor. Till nästa läsår ligger även kunskapskraven 

öppet för föräldrarna vilket gör att de kan följa elevens utveckling på ett bättre sätt 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vara tydliga med informationen om vikten av att använda infomentor. På föräldramöte bör vi 

erbjuda stöd i användandet av InfoMentor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

89,75 
% 

100 % 89,75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Förädlrarna till barn i åk 5 har ett resultat 
på 100% och i åk 3 är siffran 79,5%. Då 
enkäten gjordes i samband med 
utvecklingssamtalet i åk 5 tror vi kan ha 
bidragit till det goda resultatet. Då har 
föräldrarna precis suttit på samtal och fått 
information om hur det går för deras barn 
i skolan så har de det färskt i minnet.I åk 
3 fyllde föräldrarna i enkäten före 
utvecklingssamtalet vilket säkert bidrog 
till att de fick ett sämre resultat. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.18 All personal har ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

hög måluppfyllelse 

Analys: 

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

utifrån ämneskompetens. Medarbetarenkäten visade på att våra pedagoger upplever att de har 

en mycket god arbetsmiljö men också att de är stolta över vår fina skola. 

I dagens skola behövs dessa förmågor då vi har föräldrar som har stora krav och andra 

förväntningar på skolan än vad man kanske hade för några år sedan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt att medvetandegöra vikten om ett professionellt förhållningssätt och fortsätta utveckla 

det på ett klokt sätt genom samspel med EHG och ev annan handledning. 

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

 Andel föräldrar som uppger att de 
har förtroende för personalen 

94,5 % 100 % 94,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre med en halv procentenhet. 

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

Då resultatet bara skiljer sig med en halv 
procentenhet blir analysen att föräldrarna 
överlag har ett högt förtroende för 
personalen. Hur vi än gör kommer vi 
aldrig att nå ut till samtliga föräldrar, så 
nästan 95% får ses som ett gott resultat. 

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Elevernas delaktighet och inflytande över sin utbildning ska öka. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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". 

89,5 % 100 % 89,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Eleverna i åk 3 tycker till 98% att lärarna 
tar hänsyn tilol elevernas åsikter. I åk 5 är 
siffran 81%. Vi har väldigt många elever i 
årskursen med starka uppfattningar och 
åsikter. Vi pedagoger bedriver en ganska 
strikt undervisning med tydliga ramar 
vilket säkerligen kan uppfattas av elever 
som att vi inte tar hänsyn till deras 
åsikter. Med de äldre eleverna behöver vi 
ha ett fortsatt arbete med elevinflytande 
där vi diskuterar med eleverna om vad 
detta begrepp innebär. Vi diskuterar med 
dem om vilka frågor de kan/skall ha 
inflytande över och inte. 

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". 

88,5 % 100 % 88,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Eleverna i åk3 svarar till 98% att de vet 
vad de ska kunna för att nå 
kunskapskraven. För eleverna i åk 5 
ligger siffran på 79%. Vi har inte i full 
utsträckning pratat kunskapskrav med 
eleverna; detta har delvis varit en 
medveten strategi för att dämpa 
betygshetsen bland eleverna då vi 
märkte att detta stressade ett antal elever 
i stor utsträckning. 

Övriga kommentarer: 

Under årskurs 6 kommer vi självklart att 
arbeta mer med kunskapskrav och 
betygskriterier då detta är naturligt steg i 
och med betygen som sätts vid slutet av 
terminen. 

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

89,5 % 100 % 89,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Eleverna i åk 3 anser till 91% att de får 
veta hur det gå i de olika ämnena. För 
eleverna i åk 5 är siffran 88%.Vi arbetar 
tillsammans väldigt mycket inför 
utvecklingssamtalen för att alla skall 
delges information om de olika ämnena 
samt skolsituationen i övrigt. Detta 
medför att vi eleverna får relevant 
information oavsett vem som håller i 
utvecklingssamtalet.En 
utvecklingsmöjlighet inför nästa år är att 
involvera även lärarna från de praktiska 
ämnena mer i informationsutbytet då 
detta är något som efterfrågats i 
samband med utvecklingssamtalen. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Nej vi har flera poster där vi inte har nått önskat resultat. 

Skolans positiva resultat är att eleverna anger att de får stöd av pedagogerna vid behov som de 

önskar. Eleverna i åk 3 upplever att de får fullt stöd av pedagogerna i skolarbetet, medan 

eleverna i åk 5 anser att det minskar till åk 5 

I vår kartläggning ser vi att lusten att lära är hög hos eleverna i åk 3 men har minskat hos våra 
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elever i åk 5. 

Vår nya organisation på F-1 visar på en ökad måluppfyllelse bland skolans yngsta elever. 

Nationella proven i åk 3 visar på en mindre ökning på ett positivt resultat, samma gäller för å 6 

i ämnet svenska. När det gäller matematiken så har vi hämtat igen ett sämre resultat fört de 

yngre eleverna till ett bättre i åk 6. 

Pedagogerna i åk 4 har arbetat med Chrombook tillsammans med eleverna under läsåret och är 

positiva till det nya arbetssättet. Det ger mycket möjligheter att på ett tydligt sätt arbeta 

pedagogiskt med eleverna med utgångspunkt från elevernas olika behov. Även eleverna som 

fått en 1:1 miljö med chromebook innehållande talsyntes, stavningskontroll, ordprediktion och 

röstmatning har varit betydelsefull för dessa elever. Classroom funktionen har också varit ett 

gott stöd för eleverna. 

Vi har i verksamheten under året haft en IKT pedagog som handlett kollegor i det nya sättet att 

arbeta vilket innebär att pedagogerna är väl förtrogna med Chromebook och Gafe 

Den årskursen där vi har tre paralleller under året är det också en förbättring av resultat- man 

upplever mindre klasser ger en förbättrad studiemiljö och större möjligheter till att 

pedagogerna skall se varje individ. 

Vi kan se att arbetet med ämnesgrupper och det kollegiala lärandet har bidragit till en positiv 

syn på ett förbättrat kunskapsresultat. Vi har varit tydliga med dagordning och 

minnesanteckningar till ämnesgruppernas träffar vilket har skett var 4.e konferenstillfälle. 

Vi har en hög trivsel bland våra elever på skolan. en mycket positiv skillnad mot förra årets 

resultat. Vi har skapat en trygghet både i grupperna av elever men också personal. Man kan 

också se att även föräldrarna upplever att deras barn trivs i skolan. Vi har en 100% 

måluppfyllelse bland föräldrarna på hela skolan som uppger att deras barn trivs. 

När det gäller tryggheten på skolan, så har vi också höga resultat och det har också blivit bättre 

sedan förra året. att vi har skapat rutiner, gemensam syn i arbetslagen har medfört en bättre 

arbetsmiljö för våra elever. När det gäller föräldrarna så är även siffran hög. Resultaten 

jämförelsevis med förra året har blivit bättre. 

Information om barnens utveckling är positiv hos föräldrarna i åk 5, Dessa föräldrarna har 

använt sig av Infomentor ett antal år och är förtrogna med redskapet. det är viktigt att vi är 

tydliga med vilka kommunikationskanaler vi har på skolan och att våra förväntningar är 

tydliga mot dem att använda sig av våra verktyg. 

kunskapsutvecklingen har generellt sett blivit bättre, men vi har fortfarande en del att arbeta 

med. Matematiken är ett utvecklingsområde, främst för skolans yngre elever. Vi har ökat vårt 

meritvärde i åk 6, även om det bara är en liten ökning. Att möta eleven utifrån elevens behov är 

viktigt men också skapa relationen och samverkan med föräldrarna och synliggöra det arbete 

som skolan gör. 
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Sammanfattande analys 

Att arbeta med skolans yngsta elever under en tvåårsperiod med både förskollärare och 

grundskollärare ger en bredd i kompetens att möta alla skolans barn i F-1. 

Tvållärarsystemet genomsyrar de yngre elevernas undervisning vilket skapar stora möjligheter 

att möta elevernas olika behov. 

Tranängskolan f-6 har arbetat med ämneslag under året och utvecklat det kollegiala lärandet. vi 

ser att det har gett en positiv effekt. Arbetet kommer att fortsätta under kommande läsår i 

samma form och struktur, men vi kommer vid ett tillfälle per termin utöka samverkan mellan 

samtliga f-6 skolor i kommunen. 

På skolan har vi under året arbetat med värdegrundsarbete som även det kommer att fortsätta 

under nästa läsår. Vi har med utgångspunkt från skolverkets material analyserat och diskuterat 

skolans värdegrund i olika former. Vi har inlett samarbete med skolans yngsta elevers föräldrar 

i dialog på föräldramötet på hösten kring SAMS, sömn, aktivitet, mat och struktur. Viktiga 

grundelement som måste fungera för en gynnsam kunskapsutveckling hos våra elever. Dessa 

kommer sedan att följas upp individuellt, föräldrar och elev, tillsammans med skolsköterskan 

när eleven påbörjat vårterminen i förskoleklass. Man kommer också ha ett hälsosamtal i åk 4, 

där också föräldrarna erbjuds följa med. 

Skolans  EHG team observerar, kartlägger och utreder elever med särskilda behov. Vi får tidigt 

indikationer från mentor på elever som inte når målen och kan då påbörja arbetet skyndsamt. 

Vi har många elever på skolan som har utretts av specialpedagog och av psykolog. Flera elever 

har behov och erbjuds annan skolform. Vi kan också se att NPF diagnoserna och språkstörning 

är framträdande hos eleverna i behov. 

Vi ser ett behov av stöd till pedagoger när det gäller IKT för pedagogerna på f-3 och även stöd 

för den pedagogiska arbetet när det gäller matematik. Vi kommer därför att avsätta tid för IKT 

pedagog, som ger det stödet i praktisk pedagogisk handling. 

Under läsåret har vi bett att föräldrarna skall svara på enkäterna i samband med 

utvecklingssamtal, vilket har gett oss en hög svarsfrekvens på den kommunala enkäten,. 

  

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, 
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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 

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.Försöka att få igång ett brukarråd och därmed större engagemang från 

föräldrarnas sida. Basprogrammet för skolsköterskans insatser har justerats och föräldrarna 

skall medverka individuellt  i dialog med skolsköterska kring SAMS i förskoleklass och 

hälsosamtal när eleven går i åk 4. 

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. 

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. 

Påbörja elevråd från åk 1, för att tidigt skapa en vikänsla och delaktighet för skolans yngsta 

elever i frågor som rör skolan. 

För att utveckla skolans vi känsla kommer vi att utveckla månadens värdeord, från 

förskoleklass till åk 6. Fadderverksamhet mellan 1-3 och 4-6. 

IKT handledning till arbetslagen/pedagogerna på f-3 

  

  


