
 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport 
21/22 Grundskola 
Skolenhet: Högalidsskolan 

 

 
 

  



 

Kvalitetsrapport 21/22 Grundskola 

  

2 (16) 

Innehåll 
Kvalitetsarbetets systematiska processer............................................................. 3 

Verksamhetens organisation och förutsättningar ................................................. 5 

Analys ökade kunskapsresultat ............................................................................ 6 

Analys ökad likvärdighet ....................................................................................... 7 

Analys ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare .................................................................................................... 8 

Analys elevhälsans samarbete med personal och elever .................................... 9 

Analys ökad upplevelse av studiero i klassrummet ............................................ 11 

Analys arbetet med trygghet, trivsel och hälsa under hela skoldagen ............... 12 

Analys av bedömningsområden ......................................................................... 13 

Framtagande och förankring av kvalitetsrapport ................................................ 16 

 

 

  



 

Kvalitetsrapport 21/22 Grundskola 

  

3 (16) 

Kvalitetsarbetets systematiska processer 

Kvalitetsrapporten beskriver övergripande analyser från kvalitetsdialoger, 

kvalitetsuppföljningar, utfall skolenkäter samt betygsresultat. Underlaget utgår från 

prioriterade mål, bedömningsområden samt läroplansmål. 

Verksamhetsplan beskriver skolenhetens strategier och aktiviteter med elevens 

kunskapsutveckling i centrum. Underlaget bygger på analyser från 

kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsdialog genomförs i syfte att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, 

förbättra resultat och likvärdighet samt skapa delaktighet och dialog tillsammans 

med politisk förtroendevalda. 

Kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga skolenheter i syfte att diskutera 

utmaningar samt framgångsfaktorer med olika målgrupper. 

Betygsresultat följs upp varje termin i syfte att rektor ansvarar för att skolans 

resultat analyseras i förhållande till nationella målen och kunskapskraven. 

Skolenkät genomförs varje läsår för vuxenutbildning, gymnasium, grundskola 

samt förskola, i syfte att följa upp elev, vårdnadshavare och pedagogers 

upplevelse av skolenheten. 
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Finspångs kommun 2030 – ett hållbart samhälle 

Från och med 2020 är de 17 globala målen styrande i Finspångs kommuns 

strategiska plan. 

Sektor utbildning arbetar främst mot mål 4, God utbildning för alla. 

I Agenda 2030 beskrivs målet på följande sätt. ”Säkerställa en inkluderande och 

likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” 

 

 

Sektor utbildnings övergripande mål   

Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål, fokus ligger på God 

utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorn alla delar har sektor 

utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 21/22. Utöver prioriterade mål 

har varje skolenhet möjlighet att ange lokala mål utifrån verksamhetens 

utmaningar. 

 

• Ökade kunskapsresultat 

• Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och 

deltagare. 

• Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare 
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Verksamhetens organisation och förutsättningar  

 

Högalidsskolan är en enparallellig grundskola med elever från förskoleklass till åk 6. Skolan tar främst 

emot elever från områdena runt skolan, men några av eleverna kommer från andra 

upptagningsområden. Skolan ligger centralt placerad inne i Finspång med närhet till både 

idrottsanläggningar, kulturellt utbud samt naturen. Detta skapar goda möjlighet för pedagogerna att 

bedriva undervisning utanför skolans lokaler.  

Skolan har 170 stycken elever, varav 86 stycken är pojkar och 84 stycken är flickor. Klasserna består av 

22–26 stycken elever. Varje klass har sitt hemklassrum i huvudbyggnaden där även personalen har 

sina arbetsrum. Skolan har ett rörelserum i samma byggnad som matsalen, vilken ligger i nära 

anslutning till huvudbyggnaden. Undervisning i Hkk, IDH, Moderna språk samt Slöjd genomförs i andra 

lokaler. Övrig ämnesundervisning bedrivs i skolans lokaler. 

På skolan arbetar 25 stycken personal varav 18 stycken är behöriga förskollärare, grundskollärare eller 

lärare i fritidshem. Personalen är indelade i tre stycken arbetslag, F-3, åk 4–6 och fritidshemmet. I varje 

arbetslag finns en utvecklingsledare och dessa ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor 

och biträdande rektor. Ledningsgruppens representanter träffas 1 gång/veckan. Deras huvudsakliga 

uppgift är att lyfta och hantera frågor som berör verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt. 

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor/specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, 

kurator samt olika professioner från Central barn- och elevhälsan (förkortas CBEH). Elevhälsoteamet 

träffas varannan vecka 1 timme och diskuterar aktuella elevärenden. I anslutning till dessa möten 

genomförs Elevhälsomöten (förkortas EHM) med pedagoger från en specifik klass samt 

Elevhälsoteamet. Vid dessa möten diskuteras en klass från F-3 och en klass från åk 4–6. Pedagogerna 

i respektive klass har 45 minuter till sitt förfogande. Dessa möten har ett salutogent förhållningssätt med 

fokus på vad som fungerar bra och vad som är utvecklingsområden på gruppnivå. Syftet med EHM är 

att samlad kompetens ska vara proaktiva och förebyggande i sitt arbete för att minimera akuta insatser 

och istället ha ett långsiktigt förhållningssätt i elevstödsarbetet. 

Skolan har flera framgångsfaktorer vilket lyfts fram i enkäterna av både elever, pedagoger och 

vårdnadshavare exempelvis Grundläggande värden och Trygghet. Dessa kommer vara viktiga att 

bygga vidare på kommande läsår. En bidragande orsak till detta är en trygg och stabil grundbemanning 

som arbetar mot samma mål. 

Utifrån enkätsvaren från elever, pedagoger samt vårdnadshavare finns det flera utvecklingsområden 

som skolans ledning tillsammans med alla pedagoger behöver arbeta aktivt med under kommande 

läsår, till exempel Elevhälsan, Nöjdhet och Stimulans. 
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Analys ökade kunskapsresultat 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla former för fortsatt hög måluppfyllelse 

1. Gemensamma träffar i sektorn samt inom rektorsområdet med fokus på ämnesrelaterade frågor 

2. Organisationsförändring för att ge större möjlighet till teamarbete i de olika lärarlagen samt mellan skolor i Ro L 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla arbetet kring trygghet och studiero  

1. Tätare och kontinuerlig mötestid för trygghetsteamet 

2. Fysisk aktivitet innan skoldagen två dagar i veckan samt rastaktivitet vid varje förmiddagsrast 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla former för fortsatt hög måluppfyllelse: De gemensamma träffarna inom sektor har inte kunnat 

genomföras som planerat. Under vt-22 har arbetet med implementeringen av Lgr 2022 påbörjats, vilket bidrar till 

mer likvärdighet i kommunen. Detta är ett arbete som behöver fortgå för att säkerställa att alla pedagoger jobbar 

mot samma mål. 

I arbetet för att säkerställa en hög måluppfyllelse hos eleverna har riktade resurser funnits tillgängliga under vissa 

lektioner. En mindre undervisningsgrupp har under delar av skoldagarna möjliggjort att elever fått arbeta i en 

annan lärmiljö med anpassat material för att fortsätta utvecklas kunskapsmässigt. 

Organisationsförändring som genomfördes för arbetslag F-3 har inneburit att pedagogerna har blivit mer 

inkluderade i varandras arbete och det har även möjliggjort att pedagogerna har fått stöd av varandra i 

pedagogiska frågor. 

b) Utveckla arbetet kring trygghet och studiero: Trygghetsteamet har haft regelbundna möten inplanerade, tyvärr 

har flera av dessa blivit inställda under läsåret. Detta har inneburit att det inte funnits någon kontinuitet i det 

planerade arbetet, vilket till vis del har visat sig i verksamheten. 

Under ht-21 har skoldagen startat med fysiska aktiviteter två dagar i veckan samt styrda rastaktiviteter varje 

förmiddagsrast. Denna satsning har resulterat i att antalet konflikter har minskat, framförallt bland de yngre 

eleverna. Under senare delen av vt-22 ändrades detta då fler vuxna behövde riktas mot en årskurs under rasterna. 
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Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Utveckla former för fortsatt hög måluppfyllelse. 

b) Utveckla arbetet kring trygghet. 

c) Fördjupat kvalitetsarbete med Karlstad Universitet och Utbildningskontoret. 

 

Analys ökad likvärdighet 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap   

1. Gemensamma träffar i sektorn samt inom rektorsområdet med fokus på ämnesrelaterade frågor 

2. Organisation förändring för att ge större möjlighet till teamarbete i de olika lärarlagen 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Organisation förändring för att ge större möjlighet till teamarbete i de olika lärarlagen 

1. Möten med en samordningsgrupp som arbetar med frågor som rör hela rektorsområdet 

2. Gemensamma träffar med lärare, speciallärare och resurspedagoger 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap: Under föregående läsår genomfördes 

gemensamma träffar i rektorsområdet. Pedagogerna har då suttit ämnesvis och ett arbete för ökad likvärdighet är 

påbörjat. Detta var ett arbete som skulle fortsätta även detta läsår, men de gemensamma träffarna har uteblivit. 

Under detta läsår skulle ett arbete med digitalisering genomförs, men på grund av olika omständigheter 

genomfördes inte detta arbete. Pedagogerna har träffats i olika konstellationer under läsåret för att diskutera bland 

annat ämnesspecifika frågor, verksamheten och utvecklingsområden. 
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b) Organisationsförändring för att ge större möjlighet till teamarbete i de olika lärarlagen: Den 

samordningsgrupp som tidigare diskuterade rektorsgemensamma frågor har under läsåret inte haft möten. EHM 

har genomförts med respektive klass 2 gånger/termin. Pedagogerna har vid dessa möten främst lyfte vad som 

fungerar bra/mindre bra på gruppnivå. Detta har inneburit att fokus har lyfts från individnivå till gruppnivå. 

Regelbundna möten med speciallärare och specialpedagog har under läsåret uteblivet då dessa personer har fått 

ändringar i sitt grunduppdrag. Det vi kan se är att elevernas behov kvarstår och att måluppfyllelsen har försämrats. 

Planerade möte för elevresurserna har under läsåret fått ställas in vid ett flertal tillfällen på grund av personalbrist. I 

förlängningen innebär det att dessa pedagoger blir ensamma i sitt uppdrag och att samsynen i hanteringen av olika 

situationer/ärenden brister. 

Under läsåret har det framkommit att det har varit svårt att hitta tillfällen där all personal inom ett arbetslag har 

kunnat träffas för att diskutera olika elevärenden och vilket bemötande som krävs av pedagogerna i olika 

situationer. Detta har i praktiken inneburit att det ibland funnits en otydlighet i hur pedagogerna ska hantera både 

enskilda elever och olika grupper. 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap. 

b) Utveckla samarbete och samsyn inom rektorsområdet. 

Analys ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och 
trygghet hos elever och vårdnadshavare 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla det proaktiva arbetet kring hälsa och trygghet  

1. Hälsofrämjande arbetet på mentorstid   

2. Ett trygghetsteam som arbetet mer proaktivt 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla arbetet med transparens, delaktighet och information  

1. Bjuda in till öppna informationsmöten utöver skolråden   

2. Jobba mer aktivt med elevdemokrati genom att utveckla elevråd samt matråd 
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Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla det proaktiva arbetet kring hälsa och trygghet: F-4 har fritidspedagogik på schemat och en stor del av 

det hälsofrämjande arbetet har genomförts under dessa lektioner. Utifrån respektive klass behov har klassläraren 

genomfört hälsofrämjande aktiviteter. I åk 5-6 har det hälsofrämjande arbetet integrerats i olika stor utsträckning i 

respektive ämne. För att ytterligare skapa tillfällen för att arbeta proaktivt med hälsa och trygghet är det av vikt att 

mentor äter med sin klass. 

För att trygghetsteamet ska kunna arbeta mer proaktivt behövs en tydlig rutin för hur TT-gruppen får sina uppdrag. 

Denna rutin bör vara väl förankrad hos pedagogerna för att minska frågorna hos pedagogerna. 

b) Utveckla arbetet med transparens, delaktighet och information: Utöver regelbundna skolråd bjuds 

vårdnadshavare (förkortas vh) in till föräldramöten, utvecklingssamtal samt visning av NP. Alla vh är alltid 

välkomna att kontakta någon av pedagogerna, men också att hälsa på i sitt barns klass. 

För att utveckla elevdemokratin har både elevråd och matråd genomförts under läsåret. Eleverna har på olika sätt 

fått möjlighet att lyfta och diskutera elevnära frågor som varit viktigt för dem. 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Utveckla det proaktiva arbetet kring trygghet. 

 

Analys elevhälsans samarbete med personal och 
elever 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla och tydliggöra elevhälsans arbete 

1. Klassrumsbesök av all personal i elevhälsan 

2. Tydlig genomgång av elevhälsans roll och uppdrag till all personal 

3. Skapa och förankra den nya rutinen för ärendegång via TT-grupp, speciallärare och skolsköterska till EHT   
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Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Skapa en mer aktiv elevhälsa i det dagliga arbetet  

1. Delaktighet från elevhälsa i studiedagar och uppstartsdagar 

2. Öka deltagande i olika forum tillsammans med pedagogerna 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla och tydliggöra elevhälsans arbete: Delar av elevhälsan har vid olika tillfällen varit ute och besökt klasserna. 

Besöken har varit en del av att skapa en mer aktiv elevhälsa och få en bättre överblick av olika elever och elevgrupper. Detta 

har gagnat diskussionerna vid EHT, då den personalen har kunnat ge sin bild av olika elever/gruppers behov i olika 

inlärningssituationer. Elevhälsans roll och dess uppdrag har inte tydliggjorts för all personal. 

EHM har genomförts regelbunden, men inte fått önskad effekt. Insatt insatser har inte alltid haft den effekt som önskas och 

pedagogernas uppfattning är att eleverna inte sätts i fokus.  Ett arbete gällande elevhälsan och dess utformning är under 

uppbyggnad och kommer till ht-22 implementeras i verksamheten. 

b) Skapa en mer aktiv elevhälsa i det dagliga arbetet: Under läsåret har inte elevhälsan deltagit vid exempelvis 

studiedagar i den mån som från början planerades. Pedagogerna har därför inte fått den förståelse och inblick i elevhälsans 

arbete som varit önskvärt för att skapa en bättre helhet av organisationens olika delar. Elevhälsan har inte heller varit aktiva i 

det dagliga arbetet i önskad utsträckning, vilket i praktiken har inneburit att elevhälsans personal inte haft möjlighet att själva 

skapa sig en bild av olika elevers och klassers behov. 

 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Utveckla samarbetet på skolan mellan EHT och all personal. 

b) Förtydliga EHT:s roll med dess olika funktioner till vårdnadshavarna. 
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Analys ökad upplevelse av studiero i klassrummet  

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla det proaktiva arbetet med frågor som rör trygghet, trivsel och studiero 

1. Jobba med värdegrund/hälsofrämjande aktiviteter på mentorstid varannan vecka  

2. Fysisk aktivitet innan skoldagen tre dagar i veckan samt rastaktivitet vid förmiddagsrast 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla arbetet kring tillgänglig social lärmiljö 

1. Fortbildning av EHT/samverkansteamet kontinuerligt under läsåret 

2. Klassrumsobservationer av EHT för att samt utvärdering av dessa med personal kring utvecklingsområden och 

klassrumsledarskap 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla det proaktiva arbetet med frågor som rör trygghet, trivsel och studiero: Pedagogerna i F-3 arbetar 

med värdegrundsarbete regelbundet varje vecka. I åk 4-6 arbetar pedagogerna kontinuerligt med 

värdegrundsarbete med utgångspunkt i det arbetsområde som klassen för närvarande jobbar med. 

Under förmiddagsrasterna har fritidspedagogerna ansvar för styrda rastaktiviteter. Dessa aktiviteter är mycket 

uppskattade, främst bland de yngre eleverna. Denna insats har resulterat i att antalet konflikter minskat, vilket 

skapat ett större lugn i flera av klassrummen under lektionstid. Eleverna i åk 4-6 har inte deltagit i samma 

utsträckning som de yngre eleverna vid dessa aktiviteter, vilket ibland har medfört att de inte vet vad de ska 

sysselsätta sig med och det har skapat en del oro. 

b) Utveckla arbetet kring tillgänglig social lärmiljö: Ett arbete med specialpedagog från CBEH har delvis 

genomförts med ett av arbetslagen för att dels belysa den egna verksamheten och utifrån skapa en samsyn kring 

lärmiljöer och förhållningssätt. 

De planerade klassrumsobservationerna av personal från EHT har till viss del genomförts i åk F-3. Pedagogerna 

ser fördelar med att detta genomförs då de anser att det är en utvecklande och viktig insats som gynnar elevernas 

fortsatta lärande. 
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Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Öka arbetsron. 

Analys arbetet med trygghet, trivsel och hälsa under 
hela skoldagen 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla ett mer proaktivt arbetssätt kring hälsa  

1. Jobba med hälsofrämjande arbete under mentorstid varannan vecka samt på fritidshemmet   

2. Ha fler aktiviteter som styrs av vuxna under raster och innan skola 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla samverkansformer mellan alla personal på skolan  

1. Tydligare teamarbete där alla olika funktioner finns med, lärare mot fritidshem, resurser samt lärare 

2. Kontinuerliga möten och uppföljning av ett mer aktivt trygghetsteam med representanter från alla arbetslag samt EHT 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla ett mer proaktivt arbetssätt kring hälsa:  Varje klasslärare arbetar med olika former av hälsofrämjande 

arbete kontinuerligt utifrån klassens behov. För att öka den fysiska aktiviteten hos eleverna genomförs både styrda 

aktiviteter innan skolstart 3 dagar/vecka samt styrda rastaktiviteter 5 dagar/vecka. De fysiska aktiviteterna har 

inneburit att eleverna är mer aktiva och lättare kan koncentrera sig under lektionstid. 

b) Utveckla samverkansformer mellan alla personal på skolan: Arbetet för att skapa fler tillfällen för att möjliggöra 

att olika personalgrupper träffas är påbörjat, men det har i praktiken varit svårt att genomföra. En del av 

personalgruppen har olika uppdrag och arbetsuppgifter under dagarna, vilket innebär att de inte har kunnat delta i 

planerade möten. De få tillfällen då vi har haft möjlighet att samla all personal i olika konstellationer är framförallt 

under studiedagar då fritidshemmet har stängt.  Vi ser att personalen skulle behöva få möjlighet att träffas mer 

regelbundet i olika grupperingar för att skapa en större samsyn i olika frågor. 
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För att skapa ett mer aktivt trygghetsteam samt ett närvarande och aktivt EHT i det dagliga arbetet ser vi ett behov 

av att personer från de olika grupperna har möjlighet att närvara vid exempelvis arbetslagsmöten. 

Analys av bedömningsområden 

 

Analys av undervisning och lärande 

Skolans dagsrutiner tydliggörs för eleverna vid terminsstart. Respektive klass har utformat sina egna rutiner för att skapa 

trygghet. Undervisningen planeras till viss del utifrån elevernas intresse och sammankopplas med pågående arbetsområde. 

Detta ökar både engagemanget, intresset och motivationen hos eleverna. 

Pedagogerna presenterar tydliga mål och syfte med arbetsområden och arbetsuppgifter för eleverna. Arbetsuppgifterna 

anpassas utifrån elevernas behov. För att skapa tydlighet och struktur genomförs genomgångarna både auditivt och visuellt.  

Bildstöd används både på grupp- och individnivå vid behov, time-timer finns att tillgå för de elever som har behov av detta. 

Pedagogerna ställer tydliga och rimliga krav på eleverna för att de ska fortsätta utvecklas och nå så långt som möjligt 

kunskapsmässigt. Genom att pedagogerna skapar lärtillfällen för eleverna att utveckla sina olika förmågor, stärks elevernas 

tilltro till det egna lärandet.  

Analys av extra anpassningar och särskilt stöd 

För att minska antalet extra anpassningar och åtgärdsprogram (förkortas ÅP)  har ett arbete påbörjats med att pedagogerna i 

respektive klass ska arbeta mer med ledning och stimulans för att bättre kunna möta olika elevers behov. Under läsåret har 

extra anpassningar utformats för de elever som varit i behov av detta. Det särskilda stödet för elever har till viss del uteblivit 

på grund av ändringar i organisationen. Konsekvenserna av detta är att flera elever inte fått de stöd de varit i behov av. I ett 

långsiktigt perspektiv kan detta leda till att en del elever kommer att ha svårt att uppnå en godkänd kravnivå.  

Enkätsvar, vårdnadshavare åk 1-6: (Index, max 10, lägst 0) 

Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan? Vt 2021: 7,3. Vt 2022: 7,0. 

 

Analys av bedömning och betygsättning 

Meritvärdet ht 2021:155 (13 ämnen). Meritvärdet vt 2022: 225 (17 ämnen). 

Skolverkets bedömningsstöd genomförs och utifrån det planeras insatser av olika grad, till exempel individanpassningar och 

gruppindelning. För att säkerställa att en rättvis bedömning av de nationella proven i åk 3 och åk 6 ges samrättas dessa med 

pedagoger från andra skolor. Analysen av resultaten på nationella proven används som utgångspunkt vid planeringen för 

kommande läsårs undervisning. Pedagogerna genomför kontinuerlig formativ och summativ bedömning, vilket är förankrat 

hos både elever och vårdnadshavare. I åk 6 genomförs 2 gånger per termin betygskonferens där alla undervisande lärare för 

klassen ska delta. Dessa tillfällen är ytterligare en del i att säkerställa att en likvärdig bedömning för eleverna sker. 
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Generellt har sambedömning varit svårt att genomföra då skolan är enparallellig och ämneslärarna ofta är ensamma i sin 

behörighet. 2 gånger per termin genomförs nulägesbeskrivning i alla klasser för att få en tydligare bild av alla elevers 

kunskapsnivå. 

Analys av trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling 

För att skapa en trygg grund för eleverna är det viktigt med klassrumsrutiner och en tydlig struktur både vad det gäller 

arbetsgång och arbetsuppgifter. I början av varje nytt läsår reviderar och upprättar pedagogerna, tillsammans med eleverna, 

gemensamma trivselregler. I samband med detta tydliggörs även vilka förväntningar pedagogerna har på eleverna. För att 

kunna skapa en trygg elevgrupp är det viktigt att värdegrundsarbetet på skolan sker kontinuerligt. En framgångsfaktor 

gällande att stärka elevernas grundtrygghet är genom beröm och positiv förstärkning. Pedagogerna på skolan arbetar för en 

samsyn kring förhållningssätt och hantering av kränkande behandling. Under läsåret har skolan återkommande aktiviteter i 

faddergrupper för att stärka gemenskapen eleverna emellan. Dessa aktiviteter har skapat större gemenskap och 

sammanhållning bland eleverna.  

Enkätsvar från åk 4-6: (Index, max 10, lägst 0)  

Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Vt 2021: 5,5. Vt 2022: 4,4. 

Känner du dig trygg i skolan? Vt 2021: 7,6. Vt 2022: 6,2. 

Enkätsvar, vårdnadshavare åk 1-6: (Index, max 10, lägst 0) 

Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna? Vt 2021: 5,2. Vt 2022: 6,1. 

Upplever du att ditt barn känner sig trygg i skolan? Vt 2021: 7,8. Vt 2022: 6,9. 

 

Analys av lärande och trygghet 

Respektive klass dagsrutiner tydliggörs dagligen för eleverna för att skapa struktur och trygghet. Time-timer, tydlig 

genomgång av dagens schema både auditivt och visuellt, bildstöd på grupp- och individnivå vid behov, tydlig arbetsgång på 

uppgifter under lektionerna är några exempel på hur pedagogerna arbetar för att skapa tydlighet och struktur för eleverna.  

Under läsåret har personalfrånvaron varit relativt hög i perioder, vilket i praktiken har inneburit att personal har fått andra 

arbetsuppgifter. Personalen har fått ta ett stort ansvar för att kunna säkerställa att eleverna ska få en undervisning av en 

pedagog. Det har medfört att en del klasser har undervisats av personal utan rätt kompetens, vilket har lett till att de har haft 

en orolig och otrygg arbetsmiljö. Det i sin tur har påverkat elevernas inlärning och deras måluppfyllelse.  

 

Enkätsvar från åk 4-6: (Index, max 10, lägst 0)  
Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Vt 2021: 8,8. Vt 2022:5,9.  
 
Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet?  Vt 2021: ingen fråga ställd. Vt 2022: 5,6. 
 
Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna för att nå kunskapskraven? Vt 2021: ingen fråga ställd. Vt 2022: 7,1. 

 

Enkätsvar, vårdnadshavare åk 1–6: (Index, max 10, lägst 0) 

Får du tillräckligt med information från personalen om hur ditt barn utvecklas kunskapsmässigt? Vt 2021: 6,9. Vt 2022: 4,4. 

Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet? Vt 2021: 7,5. Vt 2022:6,7. 
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Analys av styrning och utveckling av verksamheten 

Under läsåret har styrningen från rektor varit bristfällig vilket inneburit att utvecklingen av verksamheten stagnerat. 

Pedagogerna upplever att de ej fått gehör från rektor och huvudman i deras professionella bedömning av elevernas behov 

och det har medfört en försämring av måluppfyllelsen för eleverna jämfört med tidigare.  

En förändring skedde i mitten av vårterminen 2022 då rektorsområdet fick en Tf. rektor. Hen bidrog till en tydligare styrning 

och skapade även ett lugn i verksamheten. Kollegiet ser nu med tillförsikt fram emot ett nytt läsår med en ny erfaren rektor 

som trädde i tjänst maj 2022. 

Analys av fritidshemmet 

Fritidshemmet har skapat ett årshjul med olika aktiviteter för läsåret. Personalen på fritidshemmet har i sin planering utgått 

från olika teman. I utvärderingen av detta arbete framkommer att dessa temaområden har gynnat elevernas lärande, 

gemenskap och trygghet. Personalen på fritidshemmet försöker att vara väldigt närvarande både fysiskt och mentalt med 

eleverna då de ser positiva effekter av ett aktivt värdegrundsarbete. I och med att personalen finns nära barnen har de 

möjlighet att diskutera olika situationer som uppstår och även lösa eventuella konflikter. Detta ser personalen som en 

framgångsfaktor i arbetet med att skapa en trygg och stabil elevgrupp. Fritidshemmet försöker alltid komplettera skolans 

arbete med det arbete som genomförs i fritidshemmet för att skapa ”en röd tråd”. När skolan arbetar med större 

temaområden, arbetar även fritidshemmet med detta för att bibehålla den ”röda tråden” för eleverna under hela deras dag på 

fritidshemmet/skolan. 

Personalen arbetar aktivt med att utveckla elevernas sociala förmågor, skapa gemenskap och öka tryggheten i grupperna.  

Under läsåret har mycket av fritidshemmets verksamhet bedrivits utomhus på grund av pandemin. Varje dag genomförs en 

av personalen på fritidshemmet styrd aktivitet i olika konstellationer för att eleverna ska våga prova olika aktiviteter, men 

också hitta nya intressen. För att eleverna ska få en meningsfull fritid på fritidshemmet varieras aktiviteterna och vilket utbud 

som erbjuds utifrån läroplanen. Personalen försöker i möjligaste mån ta vara på elevernas intresse i verksamheten, till 

exempel olika estetiska uttrycksformer, natur, rekreation, rörelse och samhälle. Under läsåret har personalen sett att det är 

en fördel att genomföra olika skapande aktiviteter i samband med aktuella händelser och diskussioner. Det ger eleverna en 

bättre omvärldsbild och även förutsättning för att skapa förståelse för olika händelser som sker både i deras närhet, men 

även i ett större perspektiv. 

För att ge eleverna förutsättningar att utveckla olika förmågor erbjuder fritidshemmet möjligheter att pröva och utveckla olika 

idéer, lösa problem samt omsätta idéerna till handling. I planeringen av olika aktiviteter utgår personalen från elevernas olika 

behov med en väl avvägd balans mellan aktivitet och vila.  

I fritidshemmets dagliga verksamhet finns återkommande språkliga uttrycksformer som fritidssamling och matsituationer, där 

personalen tillsammans med barnen pratar om händelser som berör dem. I och med att personalen är med barnen både i 

den styrda och fria leken som närvarande vuxna och ger stöd i olika sammanhang hjälper det barnen att komma vidare i 

deras kommunikation. 

 

 

 

 



 

Kvalitetsrapport 21/22 Grundskola 

  

16 (16) 

Analys av förskoleklassen 

Pedagogerna i förskoleklass skapar genom lek och ett lustfyllt samt ett varierat innehåll en allsidig undervisning. I 

förskoleklass är det praktiska arbetet centralt, oavsett ämne. Det läggs stor vikt vid att stärka språklig medvetenhet, genom 

exempelvis att öka ordförrådet genom högläsning, boklån och boksamtal. Pedagogerna tar vara på elevernas nyfikenhet 

genom att arbeta vidare med elevnära ämnesområden. Det grundläggande värdegrundsarbetet och gruppskapande är en 

stor del av arbetet i förskoleklass.  

Enkätsvar, vårdnadshavare F-klass: (Index, max 10, lägst 0) 

Får du tillräckligt med information från personalen om hur ditt barn utvecklas kunskapsmässigt? Vt 2021: Ingen fråga ställd. 

Vt 2022: 5,6. 

Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet? Vt 2021: 9,0. Vt 2022: 6,9. 

Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna? Vt 2021:5,9.  Vt 2022: 4,9. 

Upplever du att ditt barn känner sig trygg i skolan? Vt 2021: 9,2. Vt 2022: 6,6. 

Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan? Vt 2021: Ingen fråga ställd.  Vt 2022: 5,6. 

 

 

Framtagande och förankring av kvalitetsrapport 

Skolans personal har under maj 2022 fått tagit del av Utbildningskontorets mallar inför ny 

kvalitetsrapport till läsåret 21/22 och läst på kring skolans tidigare mål, strategier och aktiviteter för 

läsåret 21/22. På ett APT i maj 2022 gick bitr. rektor och rektor igenom enkätsvar från elever åk 4-6 

samt vårdnadshavare för F-klass och åk 1-6 där även personalen fick möjlighet att lyfta fram delar de 

ansåg var bra och delar som skolan behöver utveckla till kommande läsår.  

Ledningsgruppen hade planerat in tid under juni för varje arbetslag att utvärdera målen från 

verksamhetsplanen för läsåret 21/22. Vidare har bitr. rektor och rektor planerat in tid tillsammans där de 

har arbetat vidare med analys, delvis utifrån vad personalen har skrivit, men även utifrån enkätsvar. De 

har tillsammans tagit fram strategier till kommande verksamhetsplan.  

Under hösten 2022 kommer både elever och vårdnadshavare att få ta del av kvalitetsrapporten via 

Schoolsoft men även på föräldramötena och skolråd.  

 

 

 

 


