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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass 0   

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

12%   

Antal elever särskolan 8   

Under läsåret har totalt åtta elever gått i träningsskolan. 1 av dessa har annat modersmål än 

svenska. 

Av de åtta eleverna har tre elever haft fritids på träningsskolan. Ytterligare en integrerad elev 

har haft fritids på träningsskolan, samt att korttids har köpt fritidstid för en äldre elev. 

  

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

   

Träningsskolan har både skola och fritids och det är samma personalgrupp för bägge 

verksamheter. Eleverna har ett stort behov av personligt stöd både i skola och på fritids. Vid 

läsårets slut fanns ca 7,8 heltidstjänster mot elevgruppen. För att täcka behovet av personal på 

fritids har även vikarier tagits in regelbundet under våren -17. 

  

  

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

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

Studie- och 
yrkesvägledare 

0    

Specialpedagoger 0,2    
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Antal personal inom 
elevhälsan 

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

Skolsköterskor 0,04    

Skolläkare 0    

Skolkuratorer 0,04    

Skolpsykologer 0    

Talpedagoger 0    

Enheten grundsärskola, både grundsärskola och träningsskolan, har gemensam EHG. 

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Bild      

Biologi      

Engelska      

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 

     

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Träningsskolan har inte ämnen, utan fem ämnesområden. 

Under läsåret 16/17 har specialpedagog, lärare, resurspedagoger, stödpedagoger och 

elevassistenter haft hela ansvaret för undervisning med eleverna i träningsskolan. 

Till läsåret 17/18 görs en omorganisation där tre behöriga lärare ansvarar för planeringen och 

uppföljningen av undervisningen. 



Träningsskola, Kvalitetsanalys 16/17 5(18) 

 

 

 

Från och med juli 2018 krävs både en lärarutbildning och en utbildning till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörining, för att vara behörig lärare i träningsskolan. Med nuvarande 

personalgrupp och utan förändringar beräknas två i personalgruppen vara behöriga lärare efter 

1 juli 2018. 

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan 381647 288476 270638 

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Oklart vad ökningen mellan läsåret 15/16 och 16/17 beror på.  Statistiken kommer centralt. 

Förskolan 

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

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

ca 16 timmar/barn och vecka   

Kostnad per tillsynstimma    

Av de åtta eleverna har tre elever haft fritids på träningsskolan. Ytterligare en integrerad elev 

har haft fritids på träningsskolan vissa dagar i veckan, samt att korttids har köpt fritidstid för en 

äldre elev. 

De tre eleverna har i genomsnitt ca 16 timmar fritidstid var / vecka. De har ett behov av 

personligt stöd under fritidstiden. 
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Sammanfattning - förutsättningar 

Under läsåret 16/17 har det krävts att vikarier tagits in för att få fritidstiden att gå ihop på ett 

bra sätt. En stor del av detta beror på ett behov som inte täckts av befintilg bemanning och en 

mindre del har att göra med hur personalgruppen har varit organiserade. Till nästa läsår görs 

en omorganisation för att bättre organisera för arbetslagstid och bemanning på fritids. 

Omorganisationen görs även för att behöriga lärare ska ansvara för planering och uppföljning 

av undervisningen men att arbetslaget tillsammans genomför undervisningen. 

Specialpedagogen handleder övrig personal. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Verksamhetens resultatmål 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Den fysiska miljön är god. Det finns goda möjligehter att göra anpassningar efter elevernas 

olika behov. På sikt finns en önskan att skapa ett "sinnesrum" i verksamheten. 

Eleverna har tillgång väl anpassade läromedel och digitala verktyg. 

Under året som gått har verksamheten försökt ta till sig av ny och aktuell forskning kring olika 

diagnoser inom särskolan. Vi har dock inte systematiskt diskuterat detta och omsatt kunskapen 

i handling. 

Analys: 

Verksamheten saknar en funktion som ex förstelärare, som kan utgöra en processledare i 

kollegiala diskussioner. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta för att på sikt skapa ett "sinnesrum" 

Kollegiala diskussioner i arbetslag. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå undervisningen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

IBT är ett arbetssätt / förhållningssätt gentemot elever med autism. Trots att IBT-utbildningen 

inte blev genomförd så som planerat har alla pedagoger arbetet efter strategierna och försökt 

lära av varandra. 

Eleverna har utvecklat sin förmåga att förstå undervisningen. 

Analys: 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Gemensam planeringstid och dialoger i arbetslagen. 

Önskemål om fortsatt utbildning i IBT med handledning från psykolog med kunskaper i IBT. 

Vi behöver mer kunskaper om hur vi i undervisningen bemöter elever med autism. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Eleverna ska utveckla sin förmåga att generalisera inlärda 

beteenden till andra situationer, tidpunkter och platser. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Eleverna har utvecklat sin förmåga att generalisera. 

Analys: 

Träningselever har ofta svårt att generalisera. Därför är det viktigt för personalen att alltid 

tänka på att de moment som tränats in vid "bordet" ska överföras till annan plats och med 

annan personal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att hjälpa eleverna med generalisering på samma sätt. 

Kollegiala dialoger i arbetslaget för att hjälpa varandra med pedagogiska strategier. 

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

 Andelen elever som utvecklat sin 
förmåga att generalisera ett beteende 
från enskilt arbete till en gemensam 
aktivitet. 

8 8 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

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

Alla har arbetat konsekvent och 
målmedvetet för att eleverna ska 
generalisera sin kunskaper.  Vi har valt 
att fokusera på kunskaper som gör 
eleverna delaktiga i gemensamma 
aktiviteter. 

Övriga kommentarer: 

Även om måluppfyllelsen är god är 
arbetet med att utveckla elevernas 
generaliseringsförmåga något som 
ständig pågår. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Kommunikation: Eleverna ska utveckla sin kommunikativa 

förmåga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Eleverna har utvecklt sin kommunikativa förmåga inom ämnesområdet kommunikation. Alla 

elever har dock inte utvecklasts fullt ut att använda iPaden i sin kommunikation. 

Analys: 

En av eleverna har börjat förstå bilder, men har inte kunnat överföra det till iPaden ännu. En 

elev har inte fått möjlighet att använda bilder i iPaden p.g.a att hon haft vikarie utan denna 

kunskap och övrig personal inte prioriterat detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbildning i arbetslaget i att använda iPaden som stöd i kommunikationen. 

Specialpedagogen får i uppdrag att handleda all personal i att använda iPaden som stöd i 

kommunikation. 

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

 Andelen elever som utvecklat sin 
kommunikativa förmåga 

5 % 7 % 71,43 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är jämförbart med föregående 
år. 

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

Alla elever ser inte meningen med att 
använda iPaden som stöd i sin 
kommunikation och vi har inte lyckats 
motivera dem till att använda iPaden. 

Övriga kommentarer: 

Det är inte alla elever som behöver 
Widgit-go som stöd i sin kommunikation, 
därav att det skiljer sig i målvärde. 

Det är en utmaning att få alla elever 
motiverade och se vinningen med att 
använda iPaden som stöd i sin 
kommunikation. Det kan också vara en 
utmaning att tolka och omsätta det 
eleven uttrycker till vad eleven egentligen 
menar. "Jobba bordet" kan både betyda 
"jag vill gå" och att "jag vill jobba vid 
bordet". 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Motorik: Eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla elever har utvecklat sin rörelseförmåga. Det kan dock se lite olika ut för olika elever. 

Vi kan se en utveckling i balans, styrka, smidighet och snabbhet. Vi kan också se en ökad 

rörelseglädje hos eleverna. 

Analys: 

När övningarna sker regelbundet och ofta ser vi mycket goda resultat och utveckling hos 

eleverna. Det är viktigt att rörelse finns med på schemat varje skoldag. 

Att vi utgår från indivduella rörelsescheman under en längre tid gör att eleven blir trygg och 

kan utveckla en större säkerhet. Upprepningar gör också att eleverna blir tryygga med 

programmet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över och utveckla rörelseprogrammen så att eleverna får träna olika delar av kroppen. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Estetisk verksamhet: Eleverna ska utveckla sin estetiska 

förmåga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Eleverna har utvecklat sin estetsika förmåga, men utvecklingen varierar mellan individerna. 

Verkamheten har iordningställt ett rum för skapande aktiviteter. I rummet finns bildstöd för 

olika aktiviteter. I verksamheten finns utklädningskläder och sång och dans är ett regelbundet 

inslag i undervisningen. 

Analys: 

Elevgruppen har generellt svårt att ta egna initiativ inom ämnesområdet utan behöver stöd och 

inspirerande material att utgå ifrån. Vikigt att verksamheten erbjuder visuellt stöd för eleverna 

inom estetisk verksamhet. 

Eleverna behöver också mycket upprepade aktiviteter för att förstå vad som ska ske och göras. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla och använda bildstöd i estetisk verksamhet. 

  

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Verklighetsuppfattning: Eleverna ska utveckla sin förmåga att 

förstå "orsak verkan". 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Med hjälp av bildstöd, pekkartor, iPad och tecken som stöd stödjs eleverna i att utveckal 

förmågan att förstå "orsak-verkan". Eleverna har utvecklat sin förmåga att göra val, men det 

finns en stor variation i hur självständigt eleverna kan lösa praktiska problem. 

Analys: 

Personalens kunskaper om bildstöd, iPad mm har en avgörande roll i att stödja elevernas 
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utveckling och självstädndighet. Viktigt att personalen har goda kunskaper inom området. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Specialpedagogen ska se till att alla elever får passande upplägg i sin iPad! 

Specialpedagogen ska även handleda personalen. 

  

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som fått nya upplägg 
eller pek-kartor för att i förlängningen 
kunna göra aktiva val. 

4 6 66,67 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Det har tifllkommit en elev som 
mycket snabbt tagit till sig 
bildkommunikation. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Vardagsaktiviteter: Eleverna ska utveckla sin förmåga att 

självständigt klara vardagsrutiner. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målsättningen är att eleverna ska klara så mycket av vardagsrutinerna som möjligt på egen 

hand. I undervisningen och  i samband med raster och matsituationer stöttar personalen 

elevernas utveckling av självständigheten och tilltron till den egna förmågan. 

Analys: 

Med väl anpassade uppgifter och individuellt stöd kan alla elever utveckla förmågan till att 

självständigt klara vardagsrutiner. Däremot kommer graden av självständighet att variera 

mellan eleverna, beroende på olika förutsättningar hos eleverna själva.  För eleverna handlar 

det i förlängningen om att kunna vara delaktiga i och ha inflytande över så många olika 

sammanhang som möjligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta stödja eleverna utifrån deras olika individuella förutsättningar. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 detta vill vi koppla till "Kommunikation" 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Alla elever har tillgång till modern teknik i form av en iPad. I verksamheten finns även 

smartboard, som används i undervisningen. 

Det finns en variation hos eleverna i hur väl de tagit till sig Ipaden och hur den används för att 

stödja kommunikation och lärande. 

Analys: 

De flesta eleverna kan inte självständigt använda iPaden, utan behöver stöd av vuxen. Det är 

därför viktigt att all personal har goda kunskaper i verktyget. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Fortsatta kollegiala samtal om användandet av ipad i undervisningen. Aktivt leta efter appar 

som kan stimulera elevgruppen på olika sätt. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Koppla till kommunikation 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Många av eleverna har ett icke-verbalt sätt att kommunicera och med hjälp av bildstöd, tecken 

som stöd och kommunikationsprogram i iPaden stödjs elevernas utveckling i språk och 

kommunikation. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på träningsskolan handlar om 

att stödja elevernas begrepsliga utveckling, förmåga att generalisera och sätt att kommunicera. 

Generellt sett lyckas undervisningen väl med att utveckla elevernas förmåga till 

kommunikation, dock är det så att eleverna har olika förutsättningar för och intresse av 

kommunikation och samspel med andra. 

Analys: 

För elever som inte har ett språk är det viktigt att inte begränsa kommunikation och språkande 

till traditionell förståelse. Kommunikation med kan ske med ett ansiktsuttryck eller genom att 
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"bara" finnas i ett rum tillsamans med andra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla pedagogiska strategier för att skapa motivation och lärande hos elever med 

autism. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Eleverna ska känna sig nöjda och trivas i träningsskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

De flesta eleverna i träningsskolan kan inte delta i kommunens årliga kvalitetsenkät. Detta då 

frågorna är ställda på ett sätt som är svårtolkat för eleverna i träningsskolan. Därför genomförs 

samtal med eleverna i undervisningen. Med hjälp av bildstöd och kommunikationsprogram 

iPad, kan eleverna ge uttryck för sin upplevelse av nöjdhet och trivsel. Uppföljning har även 

skett i utvecklingsamtal med vårdnadshavare. 

Den bild som elever och vårdnadshavare ger är att eleverna trivs i skolan. 

Analys: 

I en verksamhet som träningsskolan 1-9 kan det vara en utmaning att ge eleverna möjlighet till 

social interaktion med kamrater, anpassat efter ålder och mognad, då elevgruppen är så liten. 

Eleverna blir också begränsade i sin kommunkation då omgivningen utanför träningsskolan 

inte förstår och kan använda bildstöd, tecken som stöd och olika kommunikationsprogram 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbeta med att utveckla integreringen av eleverna. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Eleverna ska känna sig trygga i träningsskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

De flesta eleverna i träningsskolan kan inte delta i kommunens årliga kvalitetsenkät. Detta då 

frågorna är ställda på ett sätt som är svårtolkat för eleverna i träningsskolan. Därför genomförs 

samtal med eleverna i undervisningen. Med hjälp av bildstöd och kommunikationsprogram 
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iPad, kan eleverna ge uttryck för sin upplevelse av trygghet. Uppföljning har även skett i 

utvecklingsamtal med vårdnadshavare. 

Den bild som elever och vårdnadshavare ger är att eleverna är trygga i skolan. 

Analys: 

Det kan skapa otrygga situationer när omgivningen (elever och annan personal utanför 

träningsskolan) inte förstår och kan använda bildstöd, tecken som stöd eller 

kommunikationsprogram i iPad. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbeta med förutsägbarhet och tydliggörande pedagogik samt med ett lågaffektivt 

bemötande. 

Uppmuntra användandet av tecken som stöd i grundskolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som anpassat sig till 
skolans nya lokaler utan att visa tecken 
på oro. 

6 6 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Personalen har med lugn och tydlighet 
förberett eleverna väl vid förändringar. 
Bilder, scheman och ett tydligt 
kroppsspråk. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Eleverna och deras vårdnadshavare ska få ett gott bemötande 

av skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

På föräldramöte och på utvecklingssamtal ger vårdnadshavare uttryck för att bemötandet är 

gott. 

Analys: 

Vi har flera sätt för kontakt med vårdnadshavare. Kontaktbok, digital dagbok, sms, samtal och 

mail. Vi upplever att föräldrarna är nöjda och tar kontakt vid behov. Ett förtroende mellan 

vårdnadshavare och personal är mycket viktig.Det upprättar vi genom lyhördhet och ett öppet 

förhållningssätt. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta erbjuda vårdnadshavare olika sätt till kontakt. 

  

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Eleverna ska uppleva att deras vilja beaktas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Bedömningen är att elevernas vilja beaktas i undervisningen. 

Analys: 

Då många av eleverna inte har en verbal kommunikation eller kommunicerar med hjälp av 

bildstöd eller kommunikationsprogram, blir bedömningen av måluppfyllelse en subjektiv 

tolkning av elevernas agerande. Det handlar också om personalens förmåga att tolka och förstå 

den vilja som eleverna på olika sätt uttrycker. Vi märker att vi arbetar mycket för att förstå 

viljan hos de elever som agerar utåt. Vi behöver öka vårt arbete med de elever som blir inaktiva. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personalen ska aktivt söka information om elevernas intressen från hemmet. Upplägg med 

alternativ på aktiviteter m.m. ska göras i iPaden. Eleven ska få stöd att lära sig välja aktivitet 

och uppmuntras då val görs. 

  

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Brandskyddsövningar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Eleverna besökte räddningstjänsten i december 2016. Utrymningsövning ägde rum hösten 2016. 

För de elever som har förmågan att förstå innebörden av en brand och ett brandlarm har samtal 

skett i undervisningen om hur man kan varna andra och själv agera vid en brand. 
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Analys: 

Gällande träningsskolan: Det viktigaste är att personalen vet vad den ska göra vid en 

utrymning/vid ett brandlarm. Eleverna har varierad förmåga att självständigt tolka ett 

brandlarm och förstå att lokalerna ska utrymmas, samt att eleverna är aldrig själva i lokalerna 

eller rör sig självständigt mellan bygnader. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mer frekventa ytrymningsövningar med personalen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Besök räddningstjäsnten 100 % 100 % 100 %  

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Elever i träningsskolan får inte betyg och gör inte nationella prov. Analys av IUP och omdömen 

visar att alla elever når de kusnkapskrav som minst ska nås. 

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

arbetet och hitta gemensamma rutiner och arenor för att tillsammans stödja elevernas 

kunskapsutveckling, trygghet och trivsel.  

Kommunen gör årligen en enkätundersökning med elever och vårdnadshavare. tyvärr är inte 

enkäterna anpassade efter eleverna i  träningsskolan. Utifrån sin kognitiva och kommunikativa 

nivå kan eleverna ha svårt att förstå och ta ställning till frågorna. Därför genomförs samtal med 

eleverna och deras vårdnadshavare på lektionstid och på utvecklingssamtal, för att fånga upp 

elevernas och vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten. Utifrån dessa samtal framgår att 

elever och vårdnadsahavare i hög grad är nödja med verksamheten. Eleverna ger uttryck för 

trygghet och trivsel med hjälp av bildstöd och iPad. För de elever som huvudsakligen 

kommunicerar med kroppspråk tolkar personalen en god trivsel och trygghet generellt. På 

föräldramöte beskriver vårdnadshavare att de är nöjda med den information de får om sina 

barns utveckling i skolan. 

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

Framförallt hur iPaden kan användas för att stödja elevernas kommunikation och lärande.  Det 

finns särskilda program för att stödja kommunikationen som all personal behöver ha goda 

kunskaper i hur man använder. 

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

grundsärskolan och träningsskolan finns inte alltid med i gemensamma sammanhang på ett 

natruligt sätt. 
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Sammanfattande analys 

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

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

träningsskolan är bredden i personalens kompetenser, lokalerna är ändamålsmässiga och 

tillgången till digitala verktyg är bra. Det finns en stark önskan hos personalen att eleverna ska 

trivas, må bra och ha en god kunskapsutveckling. Personalen tar ett stort ansvar för detta och 

resonerar om verksamhetens förmåga istället för att resonera om elevernas förmåga när 

problem uppstår. Ovanstående ger en bra grund till att eleverna utvecklas mot kunskapskraven 

på ett adekvat sätt. 

Under våren 2017 har det pågått ett arbete med att omorganisera personalen från 1-1 i 

organisationen till arbetslag. Under läsåret 16/17 har all personal, oavsett om man är 

lärarutbildad eller inte, haft ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen för 

"sin" elev. I omorganisationen går vi mot att ett arbetslag ansvarar för en mindre grupp elever 

och att de behöriga lärarna i arbetslaget ansvarar för att planera och följa upp undervisningen 

för eleverna i gruppen. 

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

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

resultat. 

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

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

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

Under vårterminen 2017 har enheten grundsärskola inklusive träningsskola ingått i Samverkan 

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

nulägesanalys. Vi har identifierat två problemområden: 

1- eleverna får olika förutsättningar att nå målen 

2 - integrering och inkludering för elever mottagna i grundsärskolan. 

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

på olika tolkningar av läroplanen och kursplanerna. 

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

förstelärare eller liknande, som är en viktig del i att leda kollegiala samtal. Undser en lång tid 

har det inte heller funnits etablerade roller i EHG, varför ingen av de professionerna har haft 

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

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

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

reaktiva insatser, snarare än proaktiva. 

  

För fritidshemmets del kan vi se att verksamheten har ett stort behov av att få arbeta med de 
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delar av läroplanen som berör fritidshemmet. Fritidshemmet arbetade med BRUK i april 2017 

och analysen visade på ett stort behov av att få arbeta med kvalitetsfrågor kopplade till 

fritidshemmet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

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

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

om att implementera rutinerna och följa dem. 

Arbetslagen  för träningsskolan är två nyskapade arbetslag, där några i personalgruppen är 

nyanställda. Det är viktigt att arbetslagen tillsammans med rektor arbetar fram rutiner, roller 

och ansvarsområden i arbetslagen. Det är också viktigt att de ansvariga lärarna får möjlighet att 

skapa rutiner kring samplanering och sambedömning. I det nya schemat finns tid för detta. 

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

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

stödjas på bästa sätt. 

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

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

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

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

sådan insats har börjat diskuteras internt. 

Vi ser också att vi behöver utveckla vårt arbetet med bildstöd och iPad i undervisningen 

nästkommande läsår, så att eleverna stödjs i sin kommunikation och kunskapsutveckling. 

Skapa ett planeringsforum för fritidshemmet där verksamheten kan planeras. I forumet finns en 

önskan att arbeta med stödmaterialet " Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet 

och utveckling". 


